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Ile dać księdzu w kopertę?
Kucharka zamiast księdza
Część z nas sceptycznie podchodzi do
praktykowanego zwyczaju przekazywania
księdzu koperty podczas kolędy, ale należy
pamiętać, że jest to dobrowolne i tak na dobrą sprawę nikt od nas niczego nie wymaga.
Oczywiście zdarzają się kuriozalne sytuacje.
Chociażby taka, jak ta, sprzed dwóch lat, kiedy w jednej miejscowości powiatu świdnickiego, zamiast księdza domy wiernych odwiedzała kucharka z plebani i kościelna, ponieważ ksiądz zachorował i nie mógł w tym
okresie wypełnić tego obowiązku. W związku
z tym kobiety święciły domostwa i… zbierały
koperty. W towarzystwie mieszkańców otwierały je i skrupulatnie zapisywały zebrane
kwoty, aby mieszkańcy nie mieli wątpliwości,
że jakakolwiek część z zebranej sumy mogłaby zniknąć. Robiły to na polecenie księdza.

Z roku na rok wizyty duszpasterskie
czyli tzw. kolęda wzbudzają coraz więcej
kontrowersji ze względu na zwyczaj przekazywania księżom kopert z datkami. W
niektórych parafiach odchodzi się od tej
praktyki, aby umocnić wiernych w przekonaniu, że wizyta ma charakter wyłącznie duchowy i bezinteresowny. W innych
koperty wciąż są uwzględniane jako jeden
z elementów, który należy przygotować
przed wizytą księdza.

A więc ile?
Oficjalnie nie ma żadnego obowiązującego parafian cennika, do którego powinni
się dostosować. Każdy daje tyle, ile uważa
za słuszne. Należy pamiętać, że to darowizna, która ma pomóc w utrzymaniu kościoła, do którego należymy. Kościół w
końcu utrzymuje się wyłącznie z datków
od parafian. Nikt nie jest zobligowany do
tego, aby uiszczać konkretne opłaty, jednak sami jako członkowie naszych małych
społeczności często decydujemy się, aby
wesprzeć wspólnotę właśnie w ten sposób.
Kwoty, jakie rodziny umieszczają w kopertach są różne. Czasami to dwadzieścia złotych, czasami pięćdziesiąt lub sto złotych
– to prawdopodobnie najbardziej powszechny przedział. Zdarzają się i tacy,
których stać na to, aby przekazać kościołowi większą kwotę. Wszystko zależy od
możliwości własnych, a także przyjętych w
regionie zwyczajów. Bardzo często ministranci, którzy towarzyszą księdzu i pomagają mu przy wizytach duszpasterskich,
mogą liczyć na jakieś drobne „do skarbonki”. W niektórych miejscach zamiast małych kwot, dostają słodycze.

Cel kolędy
Odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą
są zwyczajem, którego podstawowym celem
jest modlitwa księdza z parafianami w ich
własnych domach. Rodzina oprócz poświęcania domu, otrzymuje także błogosławieństwo
na cały najbliższy rok. Ponadto kolęda jest
okazją do rozmowy z duszpasterzem i to właśnie ona powinna być istotna. Aby dobrze
przygotować się na przyjęcie księdza, należy
odpowiednio przygotować stół, postawić na
nim święconą wodę w naczyniu, kropidło, zapaloną świecę, krzyż a także Pismo Święte.
Zwyczajowo dzieci przynoszą także swoje zeszyty od religii, aby ksiądz mógł je przejrzeć i
podarować im pamiątkowy obrazek z wizerunkiem świętych. Nie powinniśmy zapominać o tym, że wizyty te mają przede wszystkim
wymiar duchowy.
Paula Nogaj

Amator

Kontrowersyjna ustawa zatrzymana

Ukradł sąsiadowi
domowe nalewki
41-latek włamał się do jednego z pomieszczeń gospodarczych w Zawadzie
i... ukradł butelki ze swojską nalewką. Mężczyzna został zatrzymany przez
policjantów. Łupu jednak nie udało się odzyskać, bo... złodziej zdążył
wszystko wypić.
Ciąg dalszy na str. 3

Weszła w życie

Komornicza rewolucja
Wraz z nadejściem nowego roku zaczęły obowiązywać dwie ustawy, które całościowo reformują działalność komorników. Nie będą
oni mogli koncentrować się wyłącznie na zysku. Pod uwagę brane
mają być także dobro interesu publicznego, wymiaru sprawiedliwości i państwa. W konsekwencji zmiany mają zapobiegać nadużyciom
i służyć zwiększeniu prestiżu zawodu komornika.
Ciąg dalszy na str. 3

Jednorazowa agresja
to nie przemoc?
Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został wycofany. Zatrzymał go premier Mateusz Morawiecki. Dlaczego? Bo z nowych
przepisów wynikało między innymi, że jednorazowy akt agresji nie jest przemocą...
Ciąg dalszy na str. 3

Przynieś go na Jasną Górę

Dostałeś nietrafiony
upominek gwiazdkowy?
Upominki znalezione pod choinką nie zawsze są trafione. Często rzucamy je
na dno szafy i o nich zapominamy. Coś, co dla nas może być nic nie warte, dla
innych może być spełnieniem marzeń. Z tego też powodu Jasnogórski Punkt
Charytatywny prowadzi zbiórkę nietrafionych prezentów gwiazdkowych. Akcja
jest organizowana już po raz ósmy.
Ciąg dalszy na str. 3
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Przynieś go na Jasną Górę

Dostałeś nietrafiony
upominek gwiazdkowy?
Dokończenie ze str. 1

Na pomysł zorganizowania
zbiórki niechcianych prezentów gwiazdkowych wpadł
o. Szymon Botul, opiekun Jasnogórskiego Punktu Charytatywnego. Zainspirował go
list od czytelnika – Bolesława
Twaroga z Tychów – zamieszony na łamach Tygodnika
Katolickiego „Niedziela”. Organizatorzy akcji nie czekają
na rzeczy wartościowe. Liczą
na te praktyczne, które przydadzą się w każdej rodzinie.
Przyniesione przez nas dary
trafią do podopiecznych jasnogórskiej placówki. Z po-

mocy organizowanej przez
paulinów korzystają przede
wszystkim rodziny wielodzietne, bezdomni i bezrobotni. Patrząc na wykształcenie
zarejestrowanych osób, znaleźć tam można zarówno ludzi z nieukończoną podstawówką, jak również tych, którzy mają doktorat.
Nietrafione prezenty można przekazywać osobiście do
siedziby punktu charytatywnego na Jasnej Górze, a także wysyłać pocztą na adres:
o. Szymon Botul, Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.
Katarzyna Gwara

Jasnogórski Punkt Charytatywny
ul. św. Barbary 6,
42-225 Częstochowa
czynny: poniedziałek, środa, piątek w
godzinach 8.00 – 11.30
dyżury: wtorek, czwartek, sobota w
godzinach 8.00 – 9.30
Dla podopiecznych zbiera:
l żywność – także taką, której kończy
się termin ważności
l używane, czyste ubrania
l wyposażenie domowe, które już nam
się nie przyda.
Dary najlepiej przywozić w godz. 8.00 –
9.30 od poniedziałku do soboty. Gdy
Punkt jest już zamknięty, dary zostawiamy w podwórku, pod tarasem.

31 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się propozycja zmian w
ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. Autorem
projektu było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gdy ujrzał on światło dzienne, od razu wywołał burzę i falę
krytycznych komentarzy. Zakładał on bowiem między innymi zawężenie definicji przemocy
domowej. Krótko mówiąc – w

Ukradł sąsiadowi
domowe nalewki

Dokończenie ze str.

Do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie zgłosił się właściciel jednej z posesji w Zawadzie. Jak się okazało, ktoś się do
niego włamał. Łup złodzieja był
dość nietypowy – zginęły bowiem
butelki z nalewką własnej roboty. W sumie 15 litrów. Na trop
włamywacza wpadł dzielnicowy
asp. sztab. Mariusz Michalik.
Złodziejem okazał się... sąsiad
poszkodowanego. Łupu nie udało się jednak odzyskać, bo 41-latek oświadczył, że... zdążył już
wszystko wypić. Śledczy ustalili,
że rabuś już trzeci raz włamał się

do swojego sąsiada po „swojskie
wyroby”. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Wkrótce stanie przed sądem. Za dokonanie kradzieży z
włamaniem może spędzić w więzieniu 10 lat.
Katarzyna Gwara

Zmiany w szpitalu
na Parkitce

Jednorazowa agresja
to nie przemoc?
myśl nowych przepisów przemocą nie byłby jednorazowy akt
agresji. Ostatecznie jednak premier Mateusz Morawiecki poinformował, że projekt wróci do
resortu. Będzie on musiał wyeliminować niejasne zapisy. Przeciwdziałanie przemocy domowej jest priorytetem rządu
Prawa i Sprawiedliwości, a polskie prawo musi być klarowne i
bez cienia wątpliwości w pełni
chronić ofiary. Podjąłem decyzję, że projekt ustawy wróci do

Amator

Dyrektor odwołany

Kontrowersyjna ustawa zatrzymana

Dokończenie ze str. 1
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wnioskodawców w celu wyeliminowania wszystkich wątpliwych zapisów. Każdy akt przemocy domowej – ten „jednorazowy”, i ten powtarzający się –
musi być traktowany stanowczo
i jednoznacznie. Ofiary są często
zastraszane, dlatego Niebieska
Karta ma bronić praw osoby,
której dotknęła krzywda. Ofiary
przemocy muszą czuć, że państwo stoi po ich stronie – napisał
na Twitterze.
Katarzyna Gwara

Dariusz Kaczmarek nie
pełni już funkcji dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Ze stanowiska odwołał go Zarząd Województwa
Śląskiego.
Dariusz Kaczmarek szpitalem na Parkitce zarządzał od
października 2017 roku. Zarząd Województwa Śląskiego
odwołał
również
Grażynę
Kuczerę, która kierowała Woje-

wódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Iwonę Łobejko,
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im.
Św. Barbary w Sosnowcu. Pełnienie obowiązków dyrektora w
Częstochowie powierzono Bogusławie Miłkowskiej, w Jastrzębiu-Zdroju Robertowi Rychlowi,
a w Sosnowcu Alicji Cegłowskiej.
Będą oni pełnić swe funkcje do
czasu wyłonienia nowych dyrektorów w drodze konkursów.
Katarzyna Gwara

Weszła w życie

Komornicza rewolucja

Dokończenie ze str. 1

Nagrywanie i formularz
Ważną zmianą jest wprowadzenie obowiązku nagrywania
poszczególnych czynności egzekucyjnych komornika przeprowadzanych w terenie. Nagranie
takie ma być dołączane każdorazowo do akt postępowania, by
w razie skargi istniała możliwość odtworzenia rzeczywistego
przebiegu czynności. To odpowiedź na zgłaszane często skargi dotyczące sposobu przeprowadzania czynności przez komorników, nie tylko pod względem prawnym, ale też kultury
osobistej.
Przy egzekucji komornik każdorazowo będzie zobowiązany
do wręczenia dłużnikowi klarownego formularza skargi, tak
aby każdy mógł skierować ją do
właściwego sądu, jeśli doszło do
nieprawidłowości.
Ustawa
wprowadza również zasadę, że
gdy dochodzi do przymusowego
otwarcia przez komornika
mieszkania dłużnika lub przeszukania takiego mieszkania,
wówczas musi to nastąpić w
asyście policji.
Zmienione zostały zasady
prowadzenia egzekucji z ruchomości, między innymi poprzez
precyzyjne określenie ruchomości, które nie podlegają zajęciu. Ma ograniczyć to arbitralność w podejmowaniu decyzji

mogących pozbawić dłużnika
przedmiotów niezbędnych dla
codziennej egzystencji. Chodzi
o takie przedmioty i urządzenia
domowe, jak lodówka, pralka,
odkurzacz, łóżko czy kuchenka
służąca do przygotowywania
posiłków.

Wykształcenie, wiek i rewir
Zwiększeniu profesjonalizmu
komorników służyć ma wymóg,
że będą oni musieli mieć wyższe
wykształcenie prawnicze. Będą
oni musieli skończyć studia
prawnicze (w terminie 7 lat od
dnia 1 stycznia roku następującego po dniu wejścia w życie nowej ustawy), albo odejdą z zawodu.
Ponieważ komornik jako
funkcjonariusz publiczny musi
posiadać odpowiednie doświadczenie życiowe, ustawa podnosi
granicę minimalnego wieku
osoby powoływanej na to stanowisko – z 26 na 28 lat. Rozwiązanie to jest zbliżone do regulacji dotyczących dolnej granicy
wieku sędziego.
Jednocześnie obniżona zostaje górna granica wieku komornika – z 70 do 65 lat. Jest
to uzasadnione szczególnymi
okolicznościami pracy komornika w terenie. Zawód ten wymaga – poza wysokimi kwalifikacjami prawniczymi – również
dobrej kondycji fizycznej i od-

porności psychofizycznej. W
myśl ustawy, powołanie na stanowisko komornika osób, które
w dniu wejścia w życie ustawy
ukończyły 65 lat, wygasa z
upływem 2 lat od wejścia w życie ustawy, nie później jednak
niż z dniem ukończenia 70. roku życia.
Komornik będzie mógł prowadzić działalność głównie na
terenie swojego rewiru. Dopiero brak zaległości w prowadzeniu spraw „z rewiru” przekraczających 6 miesięcy pozwoli
na uzyskiwanie premii polegającej na możliwości przyjmowaniu spraw z wyboru wierzyciela. Z zastrzeżeniem jednak,
że komornik będzie miał prawo
prowadzenia tych spraw tylko
w granicach apelacji. Dodatkowo komornik nie będzie miał
możliwości
przyjmowania
spraw z wyboru wierzyciela,
gdy wpływ wszystkich spraw w
danym roku przekroczy 2500,
a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie
przekroczy 35 proc., a także,
gdy wpływ wszystkich spraw w
danym roku przekroczy 5000.
Jednocześnie przewidziano
ułatwienia w przyjmowaniu
spraw z wyboru dla komorników rozpoczynających służbę,
tych którzy nie przyjęli więcej
niż 1000 spraw.

Danina publiczna,
czynności bez VAT
Pobierane przez komorników
opłaty egzekucyjne staną się
daniną publiczną, która stanowić będzie dochód budżetu
państwa. Komornik otrzyma
wynagrodzenie prowizyjne, stanowiące część pobranych opłat.
Procentowa wysokość wynagrodzenia będzie malała wraz z wysokością ściągniętych przez komornika opłat (od 99 do 60
proc.).
Komornicy nie będą więc już
„przedsiębiorcami” działającymi na własną rękę, lecz przywrócona im zostanie rola funkcjonariuszy publicznych – we
właściwym tego słowa znaczeniu – bo wynagradzanych ze
środków publicznych.
Racjonalne opłaty
Ustawa o kosztach komorniczych racjonalizuje opłaty egzekucyjne. Wysokość opłat minimalnych, maksymalnych i stałych ma być określona kwotowo, a nie - jak dotychczas - w
formie ułamka przeciętnego wynagrodzenia. Najniższa opłata
wynosi 150 zł, a maksymalna
nie może przekraczać 50 000 zł.
W sprawach o egzekucję
świadczeń pieniężnych przewidziano jednolitą stawkę opłaty,
określoną jako 10 proc. egzekwowanego roszczenia (do tej

pory 15 proc. i 8 proc.). W celu
uzależnienia wysokości opłaty
od rzeczywistego nakładu pracy
komornika oraz „premiowania”
dłużnika, który spełnia świadczenie do rąk komornika, wprowadzono regulacje przewidujące obniżone stawki opłaty. Jeżeli dłużnik na poczet egzekwowanego świadczenia wpłaca
kwotę bezpośrednio komornikowi, w tym na jego rachunek
bankowy, w terminie miesiąca
od daty doręczenia dłużnikowi
zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik ściąga od
dłużnika opłatę w wysokości 3
proc. wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.
Przewidziane opłaty za egzekucję świadczeń niepieniężnych
mają charakter stały, a ich wysokość została określona kwotowo, przy uwzględnieniu zracjonalizowanej wartości opłat aktualnie obowiązujących. Obniżono
przy tym te opłaty, których wysokość była rażąco wygórowana.
Ponadto w ustawie przewidziano, że w sprawach, w których
dochodzi do dobrowolnego spełnienia świadczenia niepieniężnego (np. wydania nieruchomości, opróżnienia lokalu) przez
dłużnika przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, komornik zwróci wierzycielowi 50 proc. uiszczonej opłaty.
Katarzyna Gwara
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Centra przesiadkowe

Autobusy pojadą
inaczej
W związku z pracami drogowymi prowadzonym w sąsiedztwie pętli autobusowej i
dworca Stradom, od 7 stycznia zmienią się trasy linii 16
i 27.

Linia nr 16 nie będzie
dojeżdżać do pętli STRADOMDWORZEC PKP.
Autobusy linii 16 od przystanku KORCZAKA przy ul. Sobieskiego będą skręcać w prawo w
ulice Korczaka i Monte Cassino,
po czym po zjeździe z łącznicy
pojadą ul. 1 Maja, przez rondo
Mickiewicza i al. Wolności do pl.
Rady Europy i przystanku DWORZEC GŁÓWNY PKP przy ul.
Orzechowskiego, gdzie zakończą
trasę.
Powrót w kierunku KUKUCZKI będzie się odbywał tymi sa-

mymi ulicami, przy czym będzie
obowiązywał wyjazd przez ul.
Orzechowskiego do Wolności.
Dla linii nr 16 zostaną zawieszone przystanki STRADOMDWORZEC PKP oraz przy ul.
Sobieskiego przystanki PLAC
PAMIĘCI NARODOWEJ i DWORZEC PKS. W zamian będzie
obowiązywał przystanek DWORZEC PKS przy al. Wolności w
kierunku ronda Mickiewicza
oraz wszystkie pozostałe na trasie objazdu.
Linia nr 27 zostanie w obu
kierunkach skrócona do przystanku HOENE-WROŃSKIEGO.
Autobusy tej linii – po zakończeniu trasy i zawróceniu przez
łącznice skrzyżowania ulic Monte Cassino, Pułaskiego i 1 Maja –
będą w kierunku KUSIĘCKA-KSSE rozpoczynać trasę od

przystanku
HOENE-WROŃSKIEGO usytuowanego przy al.
Bohaterów Monte Cassino w kierunku ul. Sobieskiego.
Dla linii nr 27 zostaną zawieszone przystanki STRADOM
– DWORZEC PKP.
MZDiT informuje także, że ze
względu na prace drogowe przy
pętli manewrowej od 7 stycznia
do odwołania przystanek początkowy/końcowy REJTANA
dla linii nr 23 zostaje przeniesiony o ok. 100 m – na początek
ul. Dębowej przy skrzyżowaniu
z ul. Rejtana. Linia 23 w kierunku centrum będzie kursować
ulicami Dębową, Reja i Żeromskiego do Rejtana i dalej bez
zmian.
Katarzyna Gwara

Akcja strażaków

Krucha wyobraźnia
to kalectwo
Każdego roku w naszym
kraju dochodzi do tragedii
podczas wchodzenia na zamarzniętą
taflę
lodową
akwenów i cieków wodnych.
Z tego też powodu częstochowscy strażnicy miejscy
rozpoczynają kolejną edycję
akcji „Krucha wyobraźnia to
kalectwo”.
Choć obecnie nie ma dużych
mrozów to funkcjonariusze
przestrzegają przed ewentualnym wchodzeniem na zamarzniętą lodową taflę.
– Program „Krucha wyobraźnia to kalectwo” akcentowany jest przez strażników
miejskich z referatu ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży podczas szkolnych prelekcji tuż przed rozpoczęciem
zimy czy ferii zimowych – mówi Artur Kucharski, rzecznik
straży miejskiej.
Zamarznięte stawy czy jeziora kuszą, by urządzić na nich
ślizgawkę. Takie zabawy mogą
skończyć się tragicznie. Trzeba

mieć świadomość, że wchodząc na zamarznięte akweny
wodne zawsze ryzykujemy
swoim zdrowiem i życiem! Mimo że lodowa tafla z pozoru
może wyglądać bezpiecznie,

lód w każdej chwili może się
skruszyć i załamać. Chcąc jeździć na łyżwach korzystajmy
tylko ze zorganizowanych i
nadzorowanych lodowisk.
Katarzyna Gwara

Kiedy widzisz, że pod kimś zarwał się lód:
l nie biegnij w kierunku ofiary - lód w tym miejscu może być słaby

i może zarwać się również pod tobą;

l wezwij pomoc wybierając numer 112;
l staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co można się trzymać,

np. linę, gałąź, kurtkę. W ten sposób ofiara będzie mogła wydostać się na krawędź lodu.

Gdy lód się pod tobą zarwie:
nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój;
unikaj gwałtownych ruchów;
oszczędzaj siły na wydostanie się z wody;
cały czas staraj się wzywać pomoc;
za wszelką cenę staraj się nie wpłynąć pod lód – to szczególnie
ważne w przypadku zamarzniętych wód płynących – rzek i kanałów o silnym nurcie;
n rozłóż szeroko ręce, zwiększając kontakt z pokrywą lodową;
n staraj się wydostać z wody – ostrożnie podciągaj się na rękach;
n gdy wydostaniesz się na powierzchnię lodu, poruszaj się w kierunku brzegu w pozycji leżącej tak, aby zmniejszyć nacisk na lód;
n jeżeli jest taka możliwość szybko przebierz się w pożyczone suche
ubranie.
n
n
n
n
n

Kontrole pustostanów

Zdążyć
z pomocą

Zima powoli daje o sobie
znać. Śnieg i szybki spadek
temperatury może szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu
bezdomnych. W okresie jesienno-zimowym
wielu
z nich umiera z powodu wychłodzenia organizmu. Z tego też powodu policjanci na
bieżąco sprawdzają miejsca,
w których osoby bezdomne
mogą szukać schronienia.
Wraz ze spadkiem temperatury policjanci większą uwagę
poświęcają kontroli miejsc,
w których przebywają osoby
bezdomne. Pustostany, działkowe altanki i klatki schodowe
to miejsca, które najczęściej
odwiedzają mundurowi.
Niskie temperatury stwarzają zagrożenie nie tylko dla życia i zdrowia osób bezdomnych, ale również dla osób samotnych i w podeszłym wieku.
Dotyczy to także osób nietrzeźwych, przebywających poza
domem i narażonych na wychłodzenie organizmu. Oprócz
niebezpieczeństwa związanego
z narażeniem na niskie temperatury, osoby te często tracą
życie w pożarach lub wyniku
zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożeniem dla nich jest także
stan techniczny budynków,
w których przebywają. W więk-

szości przypadków są to pustostany przeznaczone do rozbiórki.
– Częstochowscy policjanci
w okresie jesienno-zimowym
odwiedzają miejsca, w których
koczują bezdomni – mówi podkom. Marta Ladowska, oficer
prasowy częstochowskich policjantów. – Mundurowi monitorują miejsca, gdzie najczęściej przebywają osoby bezdomne, czyli ogródki działkowe, altany, piwnice, klatki
schodowe i pustostany.
Policjanci potwierdzają tożsamość napotkanych tam
osób, sprawdzają, czy nie są
poszukiwane, a następnie tłumaczą im, z jakiego rodzaju
pomocy mogą skorzystać na
terenie Częstochowy – dodaje.
Policjanci apelują o zwracanie uwagi na przypadkowo napotkane osoby, które mogą stać
się ofiarą niskich temperatur.
Nie bądźmy obojętni na widok
osób leżących przy drodze bądź
niestosownie ubranych do pory zimowej. Zwracajmy uwagę
przede wszystkim na dzieci,
osoby starsze oraz bezdomne.
To od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy często zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy
służby ratownicze.
Katarzyna Gwara

Informacje na temat pomocy bezdomnym można także znaleźć
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Częstochowie.
Przypominamy, że co roku od 1 listopada do 31 marca działa
specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego. Pod numerem telefonu 987 można uzyskać
informację o możliwości pomocy dla osób bezdomnych. Informacje na temat pomocy bezdomnym można także znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Aparat słuchowy przeżytkiem?
0%
Przełomowe odkrycie naukowców
z Wielkiej Brytanii rewolucją w walce
ze wszelkimi wadami słuchu!
T
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j!

Przywracają 100% sprawności słuchowej, a ich technologia
jest 88 razy tańsza, niż kupno większości aparatów słuchowych.
W 28-dni – bez operacji: ü wzmocnisz najważniejsze dźwięki
i mowę ludzką, ü wyeliminujesz niechciany hałas i szumy uszne!

G

rupa brytyjskich naukowców poszła „na wojnę” z producentami
aparatów słuchowych. Już ponad
300 tys. Europejczyków porzuciło drogie
i nieskuteczne metody walki z niedosłuchem, korzystając tylko z tej metody. Ich
badania kliniczne dowodzą, że w ciągu
4-tygodni przywraca ona słyszenie pełnego zakresu dźwięków – od szeptów po
wysokie tony.
Siostra od lat mieszka
w Anglii, plastry wysłała mi
w prezencie. Mówi „Basiu
weź ich spróbuj, tutaj większość moich znajomych już
dawno odstawiła aparaty,
wzmacniacze i inne cuda,
korzystają tylko z nich. Jak nie zadziałają, to
biorę to na siebie.” Od aparatu miałam już
rany na uszach, więc spróbowałam. Minęły
3-tyg. odkąd naklejam te dyskretne plastry.
Zauważyłam, że stojąc tyłem do TV, słyszę
wszystko głośno, a dźwięk jest czysty jak nigdy wcześniej. Nigdy bym nie pomyślała, że
technologia tak poszła do przodu.
Barbara W. (71 l.) z Dąbrowy

Aparat to istne dziadostwo! Wciąż wypadał
mi z uszu, w dodatku te
wszystkie trzaski i piski
doprowadzały mnie do
szału!
Zaryzykowałam
z plastrami i szczerze... Wygoda w noszeniu niesamowita, działają nawet
gdy śpię, w tłumie znów słyszę wyraźnie, radio
w kuchni też. To dopiero trzeci tydzień odkąd
je noszę, a już jestem ciekawa, co będzie dalej.
Halina C. (62 l.) z Mrozów

ważne, a wyeliminują zbędne, takie jak
zgiełk uliczny, stukot obcasów sąsiadki
za drzwiami mieszkania, szczęk sztućców
w restauracji czy gwar ludzkich rozmów.

1 W odróżnieniu od doraźnych metod
walki z ubytkami słuchu, takich jak wzmacniacze i drogie aparaty słuchowe, gdzie poprawiana jakość słyszanych dźwięków ma
miejsce tylko w trakcie ich noszenia, ta innowacyjna metoda stanowi ogromny przełom.
Przede wszystkim regeneracja uszkodzonych
komórek słuchu odbywa się nawet kilkanaście godzin po zakończeniu aplikacji pojedyn„Nie mamy najmniejszych wątpliwości – czego plastra, w tym także podczas snu.
2 Jest odpowiednia dla osób z każdą
dzięki biomedycznym plastrom, znów usłyszysz wyraźną mowę ludzką, śpiew ptaków wadą, niezależnie od wieku czy płci. Została
za oknem, dźwięki radia i tv, kwotę do stworzona zarówno dla lekko, jak i mocno
zapłaty w sklepie i każde wypowiedziane niedosłyszących, noszących aparaty i wzmacprzez księdza słowo. Będziesz doskonale niacze słuchu, a także osób od dawna trapiorozumieć tych, którzy mówią cicho i nie- nych szumami usznymi.
3 Biomagnetyczne plastry potrafią usuwyraźnie, usłyszysz wszystko i wszystkich
wokół siebie, nawet z dalszej odległości. nąć nawet wieloletnie i bardzo poważne
Masz dość tego, że nie słyszysz, co mówią ubytki słuchu. Aktywizują system odnowy
układu słuchowego, zmuszając organizm
do Ciebie inni?
Dzięki specjalnej formule plastrów – do rozpoczęcia procesu automatycznej rew sposób automatyczny i pozbawiony generacji komórek. Odczuwalna poprawa
Twojego wysiłku zaczniesz słyszeć wyraź- zauważalna jest już nawet po kilkudzienie, a niepożądane szumy i trzaski w tle sięciu godzinach od ich pierwszej aplikaznikną bezpowrotnie! Inteligentne nano- cji. Po upływie około 30 dni możliwe jest
polaryzatory wzmocnią bowiem dźwięki całkowite odzyskanie dawnej sprawności słuchu oraz
przywrócenie
mu
ostrości
i dokładności,
porównywalnej
do tej w wieku
25 lat. Następuje zwiększenie
komfortu słyszenia
nawet
o 53%, zregePRZED kuracją
PO kuracji
nerowanie koNa zdjęciu po lewej stronie widzimy znajdujące się w przewodzie ślimórek słuchomakowym uszkodzone komórki rzęsate skierowane w dół, powstałe
wych oraz blisko
na skutek zniszczenia komórek słuchowych. Tego typu uszkodzenie
14-krotna poblokuje swobodny przepływ sygnałów dźwiękowych, powodując ich
prawa wyłapynieczytelny odbiór. Słyszymy słabo i niewyraźnie. Po kuracji struktuwanych szeptów
ra rzęs się odbudowała (zdjęcie po prawej), odzyskała swoje prawii głosów w tłudłowe, pionowe ułożenie. Odbiór i rejestracja dźwięków przebiega
mie.”
w sposób prawidłowy, dźwięk jest mocny i czysty.

Czy to naprawdę tak
działa, czy jest skuteczne?
Dzięki szeregowi badań udało się dowieść ponad wszelką wątpliwość skuteczność tej metody. Została opatentowana i do dziś jest wykorzystywana
głównie przez prywatne ośrodki laryngologiczne dla zawodowych muzyków, na co
dzień pracujących słuchem.
W przeprowadzonych testach klinicznych potwierdzono, że nowo odkryta biostymulująca aktywna formuła
plastrów, ma blisko 97% skuteczności.
Osoby między 39-94 rokiem życia, biorące udział w badaniach, potwierdziły
redukcję szumienia (głównie spowodowanego wieloletnią pracą w hałasie) aż
o 82% w porównaniu ze stanem sprzed
rozpoczęcia badania, 14-krotną różnicę
w wyłapywaniu szeptów i głosów w tłumie oraz bezsporną i radykalną poprawę
słyszalności mowy ludzkiej, grającego
radia i tv. Zapytani, kiedy ostatni raz
słyszeli tak dobrze, w 95% przypadków
odpowiadali – „między 24, a 35 rokiem
życia”.
Geniusz skuteczności nowej, biomedycznej formuły opisuje dyrektor
ośrodka badawczego Christopher Washington:
Odkryliśmy, że spolaryzowanie siły
elektromagnetycznej pozwala odbudować
i zmusić do właściwego działania komórki
rzęsate, odpowiedzialne za rejestrowanie
i odbieranie docierających do nas dźw.
Wyniki przeprowadzonych badań zszokowały nas samych, ale i jednoznacznie
pokazały, że regularne noszenie „Neodymium2000” w zdecydowanej większości
przypadków pozwala odzyskać nawet do
100% sprawności słuchowej w zaledwie
kilka tygodni. To oznacza, że aż 98,2%
przypadków zadeklarowało ich 14-krotnie wyższą skuteczność, niż w przypadku 88 razy droższego aparatu słuchowego, wzmacniacza słuchu, niewygodnych
i trudnych w aplikacji olejków czy groźnych zastrzyków w bębenki.
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Wystarczy, że nakleisz dyskretne plastry za uchem i będziesz je regularnie
nosić. Fale rozpoczną proces intensywnej regeneracji kanału słuchowego oraz
komórek rzęsatych. Zazwyczaj już po
zaledwie kilku dniach następuje poprawa. Zaczniesz wyłapywać coraz więcej
dźwięków, słyszeć ostrzej i wyraźniej.
Nanotechnologia wykorzystywana m.in.
do produkcji statków kosmicznych najnowszej generacji to dokładnie ta sama
technologia, z której skorzystano przy
produkcji „Neodymium2000”. Dzięki
temu problem niedosłyszenia nawet
w najcięższych przypadkach przestaje
istnieć. Pani Barbara z Dąbrowy, kierowniczka firmy zajmującej się produkcją
części do samochodów oraz Pani Halina
z Mrozów, kiedyś nauczycielka muzyki
opowiadają o tym, jak biomedyczne plastry odmieniły ich życie (patrz ramki).

Odzyskaj słuch nawet
o 88 razy taniej niż
z aparatem słuchowym!
Biomedyczne plastry podbijają zagraniczne rynki. Zyskały ogromne uznanie aż 21
krajów, skradły serca m.in.: Brytyjczyków, Norwegów, Japończyków, Czechów,
Finów, Szwedów i najbardziej wymagających Niemców! Długo oczekiwane są
już dostępne również w Polsce. Małe,
dyskretne, wygodne i przystępne cenowo dla wszystkich! Dzięki specjalnej refundacji możesz z nich skorzystać aż 70%
taniej. „Neodymium2000” są dostępne
tylko w sprzedaży tel. Klubu Seniora. Nie
kupisz ich w sklepach czy aptece. Ilość
zestawów jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
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REFUNDACJA dla osób
urodzonych w latach 1920-1980

WAN
E

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 11 STYCZNIA 2019 r.,
przysługuje refundacja! Otrzymasz wówczas 20 plastrów biomagnetycznych,
wspomagających eliminowanie procesów głuchoty i odbudowę komórek
słuchowych zamiast za 317zł tylko za 97zł (przesyłka GRATIS)!
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ych opłat)
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Uwaga

Zło dobrem zwyciężaj

Palisz śmieci? Mogą Kibice spotkają się na Jasnej Górze
Już po raz jedenasty odbę- wano spotkanie z Zofią Pilecką, dzielił się on z ks. Jarosławem
dzie
Patriotyczna Piel- które poprowadzi red. Jarosław Wąsowiczem, SDB. Ten ostatni
zapukać do ciebie grzymkasię Kibiców.
Rokrocznie Wróblewski. Uczestnicy będą rów- pisał wtedy książkę „Biało-Zielona
uczestniczą w niej sympatycy nież mieli okazję porozmawiać z Solidarność. O fenomenie polistrażnicy miejscy różnych klubów z całej Polski. Karolem Nawrockim, dyrektorem tycznym kibiców Lechii Gdańsk
Częstochowscy strażnicy miejscy praktycznie codziennie otrzymują telefoniczne zgłoszenia dotyczące spalania śmieci w domowych piecach. W efekcie
funkcjonariusze kontrolują wskazane posesje. W przypadkach potwierdzenia się informacji, nakładają na
sprawców sankcje przewidziane prawem.

Zgłoś – funkcjonariusze zareagują
Przypomnijmy, że w 2017 roku na terenie województwa
śląskiego weszła w życie uchwała antysmogowa, która zabrania palenia w domowych kotłowniach m.in. mułem,
flotem, węglem brunatnym czy mokrym drewnem. Mimo
licznych akcji edukacyjnych i profilaktycznych, są osoby
które nadal spalają w swoich piecach śmieci i przyczyniają się do powstania smogu. Wszelkie niepokojące tego
typu sytuacje można zgłaszać do dyżurnego straży
miejskiej (tel. 986). Funkcjonariusze pojadą pod wskazany adres i dokonają kontroli.
Jak zanieczyszczenie powietrza wpływa
na zdrowie?
Spalając w starych piecach opał niskiej jakości szkodzimy sobie i innym. Smog może prowadzić do chorób: głowy
(udar, ból głowy, obniżenie pamięci i koncentracji), mózgu, serca (zawał, arytmia, choroba wieńcowa), układu
rozrodczego (zaburzenia płodności, wady rozwojowe), płuc
(nowotwór płuc, astma, zapalenie i infekcje dróg oddechowych), żył (miażdżyca, nadciśnienie), skóry (alergie i podrażnienia) i twarzy (podrażnienie, oczu, nosa, gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok). Do grup szczególnego ryzyka
zaliczani są: małe dzieci, osoby starsze, osoby chore i kobiety w ciąży.
l
l
l
l
l

Jak zachować się podczas alarmu smogowego?
Należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz.
Należy korzystać z transportu zbiorowego.
Należy założyć maseczkę antysmogową.
Nie należy wietrzyć mieszkania czy domu.
W pomieszczeniach powinno się stosować oczyszczacze
powietrza.

Jak można przyczynić się do poprawy powietrza?
Zmienić źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne.
Wymienić stary piec na kocioł klasy 5.
Palić opałem dobrej jakości.
Korzystać z transportu zbiorowego (publicznego).
Organizować wspólne przejazdy samochodem.
Przy sprzyjającej pogodzie, zamienić środek transportu
na rower.

n
n
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Katarzyna Gwara

Motywem przewodnim tegorocznej pielgrzymki będzie 35.
rocznica męczeńskiej śmierci ks.
Jerzego Popiełuszki i słowa „Zło
dobrej zwyciężaj”. W sobotę (5.01.)
w samo południe fani futbolu w
kolorowych szalikach i z transparentami w barwach klubowych
zgromadzą w Kaplicy Matki Bożej,
gdzie zostanie dla nich odprawiona msza święta. Po niej tradycyjnie odbędzie się poświęcenie szalików. Na godzinę 13.30 zaplano-

Muzeum II Wojny Światowej w
Gdańsku i Jackiem Pawłowiczem,
dyrektorem Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. O godzinie 16.00 odbędzie się natomiast
Marsz Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki pod pomnik w Alei Sienkiewicza.
Pomysłodawcą pielgrzymki kibiców był śp. Tadeusz Duffek, legendarny kibic Lechii Gdańsk,
którego pokonała choroba nowotworowa. Swoim pomysłem po-

1981-1989”. Postanowili, że razem zorganizują pierwszą pielgrzymkę polskich kibiców do Częstochowy, by modlić się przed jasnogórską ikoną Matki Bożej.
Chcieli tylko poczekać, aż „Dufo”
wyzdrowieje. Niestety, śp. Tadeusz nie doczekał tej pielgrzymki.
Idea ta pozostała jednak w sercach wielu jego przyjaciół, którzy
pomysł doprowadzili do realizacji.
Wiele klubów kibica z całego kraju w pełni go zaakceptowało.
Katarzyna Gwara

W Mykanowie świątecznie

Koncert kolęd Jacka Miernikiewicza
W niedzielę 6 stycznia w
Gminnym Ośrodku Kultury i
Sportu w Mykanowie posłuchać będzie można najpiękniejszych polskich kolęd na
żywo, które wykona Jacek
Miernikiewicz. Wstęp na to
wydarzenie jest wolny, a początek zaplanowano na godzinę 17:00.

Jacek Miernikiewicz to artysta dobrze znany w naszym regionie. Występuje na scenie już od wielu lat.
Wokalistę można było oglądać m.in.
w ósmej edycji programu Must be
the music. Wydał takie płyty jak
„Bezsenne sny” i „Otulam”. Najlepiej
czuje się wykonując utwory Sinatry,
Toma Jonesa, czy Andrei Bocellego
ze specjalnie napisanymi polskimi

słowami, ale także polskich artystów
– Grechuty, Wodeckiego… W sali widowiskowej GOKiS-u w Mykanowie
w najbliższą niedzielę wprowadzi publiczność w iście świąteczny nastrój.
Publiczność będzie mogła zasłuchać
się i zadumać, słuchając najpiękniejszych polskich kolęd. To idealna propozycja na niedzielne popołudnie.
Paula Nogaj

Ratusz

Szopka Noworoczna Zbisława Janikowskiego
Przegapiliście tradycyjną
Noworoczną Szopkę autorstwa
Zbisława Janikowskiego? Nic
straconego! Z częstochowskim felietonistą spotkamy
się 10 stycznia w ratuszu.
Wstęp wolny.
Zbisław Janikowski kolejny raz
pojawia się przed częstochowianami ze swoją szopką. Nasi wierni czytelnicy mieli już okazję zapoznać się z jej treścią. Została
ona bowiem opublikowana na ła-

mach naszej gazety 28 grudnia.
Ci, którzy nie mieli okazji przeczytać satyrycznego tekstu, będą
mogli to nadrobić. Noworoczna
Szopka zostanie bowiem wystawiona 10 stycznia w ratuszu (sala reprezentacyjna). Przed publicznością wystąpią: Joanna
Sobkowska, Ewa Musik, Anna
Zagroba i Tomasz Barański. Na
spotkaniu nie zabraknie oczywiście samego autora. Będzie więc
okazja do wspólnego komentowania na gorąco – bo, jak to w szop-

ce, znajdziemy aktualne wydarzenia i ważne postaci z życia
miasta. – Ja tam politykę omijam
z daleka, ale ta nas omijać nie
chce, więc też tego typu wątków
uniknąć się nie da – podkreśla.
Będzie więc i o polityce, i o kulturze, ale przede wszystkim o naszym życiu powszednim i odświętnym, książkach i wielu jeszcze rzeczach. O wszystkim lekko,
do rymu i z przymrużeniem oka.
Wstęp jest wolny.
Katarzyna Gwara

Mały ZUS

Czas na decyzję tylko do 8 stycznia
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na
niewielką skalę mogą skorzystać z tzw. „małego ZUS-u” i
opłacać składki uzależnione
od przychodu. Czas na podjęcie decyzji mają jednak tylko
do 8 stycznia. Przedstawiamy
krótki poradnik, co należy
zrobić, jakich terminów pilnować i kto może skorzystać z
„małego ZUS”.

Jeśli przedsiębiorca chce
skorzystać z tej ulgi musi
złożyć w ZUS dokumenty:
l wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuuje prowadzenie
działalności prowadzonej w
2018 r.
l zgłoszenie do ubezpieczeń
społecznych (ZUS ZUA) albo jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia
(ZUS ZZA) z kodem tytułu
ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92

(kod tytułu ubezpieczenia
przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
Dokumenty te musi przekazać
w terminie 7 dni liczonymi od:
n 1 stycznia (czyli do 8 stycznia
2019 r.) – jeśli kontynuuje
prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończył okres ulgi „preferencyjne
składki” (wyrejestrowanie z
ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoszenie z kodem
05 90 albo 05 92),
n pierwszego dnia prowadzenia
działalności gospodarczej lub
wznowienia działalności gospodarczej,
n pierwszego dnia, w którym będzie spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np.
skończył okres „preferencyjne
składki” w trakcie roku, w którym chce skorzystać z „małego
ZUS”)
Z małego ZUS będzie mogła
skorzystać osoba, gdy:

jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również
wspólnikiem spółki cywilnej),
u w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące
zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze
zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
u przychody, które osiągnęła z
działalności gospodarczej za
ubiegły rok kalendarzowy, nie
przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
u nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek
na ubezpieczenia społeczne
(od podstawy wynoszącej 30
proc. minimalnego wynagrodzenia),
u prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60
dni w poprzednim roku kalendarzowym,
u nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności
gospodarczej) korzystania z
„małego ZUS”,
u

u

nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego
pracodawcy, dla którego przed
dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku
pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w
zakres działalności.

Z „małego ZUS” nie może
skorzystać przedsiębiorca,
który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako:
s twórca, artysta,
s osoba wykonująca wolny zawód,
s wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo
jednoosobowej spółki z o.o.,
s osoba prowadząca publiczną
lub niepubliczną szkołę, inną
formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.
Z „małego ZUS” będzie można
korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia

pozarolniczej działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca będzie mógł
zrezygnować z tego uprawnienia
w każdym czasie, a więc także od
dnia nabycia do niego prawa.
Rezygnacja będzie nieodwołalna.
Tym samym do końca roku kalendarzowego przedsiębiorca będzie zobowiązany ustalać podstawę wymiaru składek zgodnie
z art. 18 ust. 8 ustawy o sus
(czyli od kwoty nie niższej niż
60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok).
Przedsiębiorca, który dopiero
rozpoczął działalność, nie będzie
mógł od razu skorzystać z „małego ZUS”, ponieważ warunkiem
płacenia niższych składek jest
prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60
dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności może jednak skorzystać z innych ulg –
ulgi na start i/lub preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z
nich wiąże się z mniejszą liczbą
formalności.
Oprac. Katarzyna Gwara
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Co się zmieniło z pierwszym stycznia?

Początek roku to również początek wielu zmian.
W poprzednim tygodniu informowaliśmy, czego
możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach. Dziś natomiast przybliżamy zmiany, które
już obowiązują bądź zaczną obowiązywać
w styczniu.

Zmiany na mapie administracyjnej

Dziesięć kolejnych miejscowości zyskało status
miasta. Są to: Koszyce, Lubowidz, Nowa Słupia,
Pierzchnica, Szydłów, Wielbark, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec i Pacanów. Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi
z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez Radę Gminy. Uzyskanie go wiąże się m.in. ze zmianą
wizerunkową i większym prestiżem miejscowości.
Może przynieść także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy
możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich. Według danych GUS,
w 2018 roku istniało w Polsce 930 miast. Były to 302
gminy miejskie oraz 628 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.

E-recepta w każdej aptece

Od 1 stycznia w aptekach w całej Polsce możemy
realizować e-recepty. Aby otrzymać lekarstwa, wystarczy okazać aptekarzowi sms lub wydruk od lekarza z zapisanym kodem dostępowym i tzw. kluczem.
Informacje te nie będą wymagane od pacjentów,
którzy mają swój profil na Internetowym Koncie Pacjenta. Warto też wspomnieć, że tradycyjne, papierowe recepty będą obowiązywać do końca roku.

Nowa ulga dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia osoby, które prowadzą działalność
na niewielką skalę, mogą skorzystać z kolejnej ulgi
w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne,
czyli „małego ZUS”. To propozycja dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą
w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Czas na
podjęcie decyzji mają do 8 stycznia. Do tego momentu mogą zgłosić się do ZUS do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem, który zaczyna się od cyfr
05 90 lub 05 92, aby skorzystać z „małego ZUS”.
Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok
z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały
ten rok, nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to
63.000,00zł), będzie mógł opłacać obniżone - proporcjonalnie do przychodu składki na ubezpieczenia
społeczne. „Mały ZUS” dotyczy tylko składek na
ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie
prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją
albo zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu
progu przychodu musi zastosować proporcję.
Warto też dodać, że przedsiębiorca, który dopiero
rozpoczął działalność, nie będzie mógł od razu skorzystać z „małego ZUS”, ponieważ warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności może
jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start i/lub
preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z nich
wiąże się z mniejszą liczbą formalności.

Zmiany w leasingu

Od 1 stycznia wprowadzono limit 150 tys. zł kosztów, które można odliczyć z leasingu samochodu.
Zmiany zasad rozliczania samochodów służbowych
nakładają dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców. Wartość rat leasingowych od 1 stycznia jest
kosztem podatkowym wyłącznie do tej kwoty.
W praktyce oznacza to, że jedynie dla samochodów
do wartości 150 000 zł (kwota netto + VAT niepodle-

gający odliczeniu) można rozliczyć w kosztach całą
wartość zapłaconych rat leasingowych. Natomiast
dla samochodów o wyższej wartości można rozliczyć
wyłącznie część poniesionych wydatków, do wysokości wynikającej z proporcji. Jednocześnie od początku roku przedsiębiorcy, którzy wykorzystują
służbowe auta także w celach prywatnych (np. do
dojazdu do pracy), mogą wliczyć do kosztów uzyskania przychodu 75 proc. wydatków na eksploatację
samochodu (dotychczas nie było takiego limitu). Jeśli natomiast przedsiębiorca będzie chciał wliczyć do
kosztów całość wydatków eksploatacyjnych, będzie
musiał prowadzić ewidencję użytkowania auta – taką, jak prowadzą już przedsiębiorcy, którzy chcą odliczyć cały VAT od ceny samochodu osobowego.
Warto wspomnieć, że nowe zasady nie dotyczą jednak umów zawartych do końca zeszłego roku.

Jedna niedziela z zakupami

Od 1 stycznia 2019 r. zakupy można zrobić tylko
w ostatnią niedzielę miesiąca. Będą jednak pewne
odstępstwa. Sklepy będą otwarte w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Poza niedzielami
zakaz handlu obowiązuje też w święta. W 2019 będzie on dotyczył w sumie 13 takich dni – 10 z nich
wypadnie w inne dni niż niedziele.

Podatek dla najbogatszych

Od 1 stycznia obowiązuje nowy podatek dla najbogatszych. Danina ta i część składki z Funduszu
Pracy będą głównymi źródłami przychodu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z zapisami w ustawie, danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych wynosi 4 proc.
od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za
rok podatkowy. Takich osób w 2019 r. będzie ok. 21
tysięcy. Danina ta po raz pierwszy będzie płacona
od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik
rozliczy składając zeznanie w 2020 r. Pieniądze z daniny wpłyną do tego samego urzędu skarbowego,
w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli
do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Danina ta i część składki
z Funduszu Pracy będą głównymi źródłami przychodu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Środki z niego z kolei zostaną
przeznaczone na działania wspierające osoby niepełnosprawne i ich opiekunów w ramach Pakietu
Społecznej Odpowiedzialności m.in. na wsparcie
społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych,
oraz na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań
dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Bat na alimenciarzy

Od pierwszego stycznia osoba, która nie płaci alimentów może zostać obowiązkowo skierowana do
odbycia robót publicznych. Z kolei ci, którzy zdecydują się na zatrudnienie alimenciarza „na czarno”
lub wypłacają mu wynagrodzenie „pod stołem”, narażą się na karę grzywny sięgającą nawet 45 tysięcy
złotych! Ponadto, przewidziane są sankcje wobec
pracodawcy, który nie dopełnił obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez
komornika sądowego (np. nie udzielił komornikowi
odpowiedzi na temat dłużnika alimentacyjnego, nie
przekazał zajętego wynagrodzenia bezpośrednio
komornikowi, dokonał potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości, nie zawarł odpowiedniej informacji o zajęciu wynagrodzenia w
wystawionym świadectwie pracy).

Najniższa krajowa w górę

Od 1 stycznia 2019 r. pensja minimalna wzrosła
o 150 zł w porównaniu z minimalnym wynagrodzeniem w 2018 r. - obecnie wynosi ona 2250 zł brutto
(dotychczas było to 2100 zł). W efekcie, osoby, któ-

re otrzymują wynagrodzenie minimalne, mogą spodziewać się wypłaty w wysokości około 1634 zł.
O złotówkę zmieniła się też minimalna stawka godzinowa. Zamiast 13,70 zł wynosi 14,70 zł.

Podwyżki wynagrodzeń

Od 1 stycznia funkcjonariusze służb mundurowych podległych MSWiA – czyli policjanci, strażacy,
pracownicy Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa - otrzymają podwyżkę w wysokości 655 zł
miesięcznie brutto.
Więcej pieniędzy otrzymają również żołnierze
i pracownicy cywilni wojska. Średnie uposażenie
żołnierzy zawodowych wzrosło o ok. 540 zł. „na rękę”. Pracownicy cywilni wojska otrzymają podwyżki
wynagrodzeń o ponad 300 zł.
Wzrost płac odczują też ratownicy medyczni. Ich
zarobki wzrosły o 400 zł brutto. Trzeba jednak podkreślić, że podwyżki przysługują jedynie ratownikom pogotowia. Nie objęły one natomiast ratowników pracujących na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) oraz na izbach przyjęć.
Wyższe pensje otrzymają również pracownicy
urzędów, instytucji państwowych i samorządowych,
a także urzędnicy, asystenci oraz inni pracownicy
pomocniczy zatrudnieni w sądach i prokuraturach.

Ulga termomodernizacyjna

Zaczęła obowiązywać ulga termomodernizacyjna. To za jej sprawą zostało wprowadzone prawo do
odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesione w roku podatkowym na materiały
budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które
zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek). Kwota odliczenia nie może
przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich
realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacających podatek według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), jednolitej 19% stawki
podatku (tzw. podatek liniowy) oraz opłacających
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Nieodpłatna pomoc prawna

Każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej będzie
mógł skorzystać z bezpłatnych porad prawnika.
Dzięki temu możliwe będzie więc uzyskanie porady
na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego lub sądowo-administracyjnego.

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia upoważniająca do wielu zniżek
Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co
najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek
w chwili składania wniosku. W praktyce oznacza to,
że program obejmie także rodziny, w których dzieci
są już dorosłe. W latach poprzednich rodzina mogła
korzystać ze zniżek tylko do momentu ukończenia
przez dzieci 18 lub 25. roku życia. Dzięki rozszerzeniu programu grono beneficjentów może zwiększyć
się do nawet 3 mln osób.
Przy tej okazji przypominamy, że dzięki Karcie Dużej Rodziny można skorzystać ze zniżek na przejazdy
kolejowe, niższych opłat paszportowych, możliwości tańszego korzystania z oferty instytucji kultury
i ośrodków rekreacyjnych czy zniżek na zakup ubrań,
obuwia, kosmetyków, książek, a nawet paliwa.
Katarzyna Gwara
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Polska historia na ekranach

Prawie 40 filmów historycznych w produkcji
Prawie 40 filmów o tematyce historycznej powstaje przy
wsparciu Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej, pod auspicjami i przy finansowym zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przygotowywaniu jest
też kilka koprodukcji międzynarodowych, których szczegóły objęte są umowami o zachowaniu poufności. Nowe tytuły
to w większości filmy fabularne, ale trwają również prace
nad filmami dokumentalnymi
i animacjami.
Wśród
przygotowywanych
produkcji połowa porusza tematy związane z okresem II wojny
światowej. Jednym z nich jest
film „Kurier” w reżyserii Władysława Pasikowskiego, który będzie opowiadał historię Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed wybuchem Powstania Warszawskiego. II wojna światowa będzie
obecna także w wielu innych obrazach, takich jak: „Więzień 77”
w reż. Macieja Barczewskiego –
opowieści o bokserze, polskim
więźniu KL Auschwitz „Orzeł.
Ostatni patrol” w reżyserii Jacka

Bławuta, „Kajtek Czarodziej” w
reż. Magdaleny Łazarkiewicz ekranizacji powieści Janusza
Korczaka, „Rutka” Sławomira
Fabickiego – historii dzieci z
łódzkiego getta, w „Geniuszach”
- historii polskich matematyków
ze Szkoły Lwowskiej, w „Przysiędze Ireny” w reż. Jana Komasy ekranizacji musicalu o Irenie
Sendlerowej, „Śmierci Zygielbojma” Ryszarda Brylskiego czy w
„Raporcie Pileckiego” w reżyserii
Leszka Wosiewicza, którego scenariusz opowiada losy rotmistrza
Pileckiego od czasów tuż przed
wybuchem II wojny światowej aż
po śmierć w areszcie śledczym
na Rakowieckiej. Nie zabraknie
wśród nowych tytułów historii
Żołnierzy Wyklętych („Zdarzyło
się w Polsce” w reż. J. Zalewskiego) ani historii Zbrodni Katyńskiej („Sanatorium Gorkiego” w
reż. R. Glińskiego). Trwają również prace nad filmami dokumentalnymi - „Portrety Wojenne:
Kobiety” to dokument o kobietach w Powstaniu Warszawskim,
a „Położna” opowiada historię
położnej z Auschwitz – oraz animacją „Szlemiel” o losach dzieci
w Getcie Warszawskim.

– Te i inne, także międzynarodowe, produkcje filmowe, o których jeszcze za wcześnie mówić,
żeby nie zapeszyć, są przede
wszystkim zasługą polskich
twórców, to oni piszą scenariusze i wypełniają białe plamy polskiej historii – podkreśla minister kultury Piotr Gliński.
Oprócz filmów związanych z II
wojną światową, PISF i MKiDN
wspiera również kilkanaście filmów związanych z historią Polski XX w.: „Piłsudski” w reż. Michała Rosy przedstawia postać
Marszałka na przełomie lat
1900-1914, „Legiony” Dariusza
Gajewskiego opowiadają o czynie Legionów Polskich z lat 19141916 - od wymarszu z Oleandrów aż po bitwę pod Kościuchnówką, „Klecha” w reżyserii Jacka Gwizdały to historia ks. Romana Kotlarza, „Zieja” Roberta
Glińskiego – księdza Jana Ziei,
„Magnezja” w reż. Macieja Bochniaka - historia pogranicza polsko-sowieckiego w roku 1925 r.
W produkcji są także, m.in.:
l „Brigitte Bardot. Kobieta cudowna” w reż. Lecha Majewskiego - artystyczna wizja stanu wojennego w Polsce

l „Czarny Mercedes” J. Majew-

skiego – kryminał z czasów II
wojny światowej
l „Ikar” w reż. Macieja Pieprzycy
- historia Mieczysława Kosza
l „Żeby nie było śladów” w reż.
J.P. Matuszyńskiego - historia
Grzegorza Przemyka
l „Sługi Wojny” w reż. M. Gawrysia - historia handlu polskimi danymi o DNA przez firmy z RFN
l „Rebelia - Twierdza Wrocław”
w reż. K. Kunerta
historia Solidarności Walczącej
l „Powstanie
Wielkopolskie”
w reż. B. Litowczenko – histo-

ria Powstania Wielkopolskiego

l „Obywatelka Poetka” w reż. J.

Zalewskiego - historia Marianny Bocian
l „Ossolińczycy - 200 lat Historii” reż. K. Kunert
l „Operacja
Tannenberg”
w reż. A. Piasek-Bosackiej
l „Guczo. August Zamoyski”
w reż. M. Zmarz-Koczanowicz
W przygotowaniu są też kolejne produkcje, m.in.: „Paderewski”, „Portrecista” – historia fotografa z Auschwitz oraz „Rodzina Ulmów” – historia Polaków
ratujących Żydów w czasie
II wojny światowej.
Katarzyna Gwara

Międzynarodowy konkurs

Fotografia cyfrowa jako
szczególny środek przekazu
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza
do udziału w XXII edycji Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto
2019. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 22 marca.
– Konkurs ma na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki
o szczególnym ładunku kulturotwórczym, oraz pokazanie
możliwości cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego – zaznacza
Sławomir Jodłowski, instruktor
ds. fotografii i filmu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. - Jest to największy
tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napływa ponad 1000 fotografii z całego świata. Z wystawy pokonkursowej wydawany
jest katalog w języku polskim i
angielskim – dodaje.
Materiałem wyjściowym do
przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.
Wydruk lub odbitki fotograficzne
(min. format 21x30, A-4) należy
przesłać w usztywnionych kopertach. W konkursie mogą brać
udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Należy je przesłać lub do-

starczyć osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Kultury, ul.
Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”. - Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące w sztuce obrazowania
świata, która ciągle ewoluuje w
kierunku wytworzenia pewnej
wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji
obrazu. Ambicją przesłania tego
konkursu jest utrzymanie stałej
więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującej także naszą tożsamość narodową.
Wystawie corocznie towarzyszy
seminarium poświęcone relacjom pomiędzy sztuką a technologią – dodaje Sławomir Jodłowski.
Ekspozycję i otwarcie wystawy zaplanowano na 12 kwietnia
na o godz. 18.00 w Galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie.

Wszelkich dodatkowych
informacji udziela:
gł. instruktor d/s fotografii Sławomir Jodłowski,
tel. 34 366 59 50, e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl
www.cyberfoto.czest.pl
Katarzyna Gwara

W Filharmonii Częstochowskiej

Wielka gala noworoczna
Przed nami jedyna w swoim
rodzaju gala, podczas której na
scenie spotkają się dwa żywioły - śpiewaczki „Sopranissimo” i tenorzy „TREvoci”. Kobiece piękno i męska siła,
liryczny kunszt i bohaterska
odwaga. W programie koncertu, który odbędzie się 6 stycznia w Filharmonii Częstochowskiej, znajdą się utwory muzyki operowej, wielkie arie, znane przeboje, hity muzyki filmowej i musicalowej.
Podczas gali wystąpi Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama
Klocka. Koncert poprowadzi natomiast Magdalena Miśka-Jackowska. Gwiazdami wieczoru będą panie z żeńskiego zespołu wokalnego Sopranissimo oraz panowie z trio wykonującego muzykę
klasyczną i pop operow TREvoci.
Sopranissimo tworzą Agnieszka

Adamczyk, Joanna Horodko,
Agnieszka Sokolnicka. To trzy
śpiewaczki operowe, które własny talent, pracowitość i umiejętności połączyły w niezwykły muzyczny koktajl - urody, wspólnej
pasji i harmonii. Każda z nich ma
na swoim koncie znaczące sukcesy i pokaźny dorobek artystyczny. Z kolei TREvoci, czyli Voytek
Soko, Mikołaj Adamczyk, Miłosz
Gałaj to artyści nowej generacji,
przepełnieni miłością do ludzi i
świata, w którym ponad wszystkimi podziałami króluje muzyka.
Trzy indywidualności, trzy zróżnicowane głosy i jedna wielka
przyjaźń. Z takiej mieszanki
stworzył się charyzmatyczny koktajl mołotowa, którego największym atutem są występy na żywo.
Galę noworoczną, która odbędzie się w Filharmonii Częstochowskiej, zaplanowano na niedzielę (6 stycznia godzina 18.00).
Katarzyna Gwara
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Czasu zostało niewiele
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Jakie są możliwości?

Dane w BIK
Rozliczanie podatku
– czy można usunąć?
za 2018 rok
Już na początku roku
płatnicy są zobowiązani do
przekazania
Urzędowi
Skarbowemu
informacji
o stanie zatrudnienia i zaliczkach na podatek dochodowy – nie mają na to
zbyt wiele czasu. Czy pamiętamy o obowiązujących terminach składania
deklaracji podatkowych?
Płatnik to osoba fizyczna,
osoba prawda lub też jednostka organizacyjna, która
nie ma osobowości prawnej.
Jest ona zobowiązana zgodnie z przepisami prawa podatkowego do obliczenia, pobrania i uiszczenia w wyznaczonym
terminie należnego podatku na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego. Oznacza to, że każdy podmiot, który w minionym roku zatrudniał pracowników, na początku 2019
roku powinien dostarczyć potrzebne
informacje Urzędowi Skarbowemu,
które dotyczą właśnie pracowników.
Należy tego dokonać do końca stycznia, ponieważ pracownik powinien
otrzymać te informacje do końca lutego. Poprawne sporządzenie zeznania
podatkowego zależy od bezbłędnego
wypełnienia formularza przez podatnika. Pamiętajmy o tym, aby prawidłowo
wpisać numer PESEL lub NIP, który
identyfikuje nas jako podatnika, a także o wszystkich zmianach, jakie obowiązują nas w tym roku.

Twój e-PIT
To usługa, która ma być ułatwieniem
dla podatników – nie będą oni musieli
wypełniać wniosków, czy składać deklaracji, aby rozliczyć podatek. Jak to
możliwe? Krajowa Administracja Skarbowa wykorzystując portal podatkowy
udostępni podatnikowi PIT-37 i PIT-38
w wersji elektronicznej. Będzie można
go zaakceptować, wprowadzić nim
zmiany (np. dotyczące przekazania 1
procenta podatku na organizacje pożytku publicznego) bądź też odrzucić
zeznanie. W tym ostatnim przypadku
podatnikowi pozostaje rozliczenie się

z Urzędem Skarbowym indywidualnie.
W przypadku gdy nie dokona on żadnych ruchów, PIT przygotowany przez
pracowników urzędu zostanie zaakceptowany w ostatecznym terminie składania deklaracji.

Czy można wyczyścić informacje
w Biurze Informacji Kredytowej? Nawet jeżeli samo określenie sugeruje
nam, że istnieje możliwość ich usunięcia, szanse są niewielkie. Możliwe
jest to jedynie w trzech sytuacjach –
po złożeniu odpowiedniego wniosku
o usunięcie lub korektę.

Jakie zmiany?
Progi podatkowe - jeżeli dochód wyniósł do 85 528 zł, obowiązuje podatnika 18 proc. stawka podatku (minus
kwota zmniejszająca podatek). Dochód
przekraczający tę kwotę, zobowiązuje
nas z kolei do 32 proc. podatku. Jeżeli
chodzi z kolei o kwotę wolną od podatku w roku kalendarzowym 2019, wzrosła ona w stosunku do roku 2017.
W tym roku rozliczyć będzie można podatek przy kwocie wolnej wynoszącej 8
tys. zł. Oznacza to, że podatnik, który
w roku podatkowym zarobił mniej niż 8
tys. zł, nie odprowadzi podatku. Jeżeli
jednak dochód sięgnie powyżej tej kwoty do 13 tysięcy, wyniesie on na zasadzie degresji od 8 tys. do ok. 3 tys. złotych. Im większy będziemy mieć dochód, tym niższa będzie nas obowiązywać kwota wolna od podatku. W sytuacji gdy przekroczy on kwotę 13 tys. zł,
ale będzie niższy niż 85 528 zł, kwota
wolna od podatku wyniesie 3091 zł. Powyżej tej kwoty do 127 tysięcy złotych
może ona wynieść od 3091 zł do 1 zł.
Kwota wolna od podatku nie obowiązuje tych osób, których dochód przekroczył 127 tys. złotych.

– Zasady przekazywania danych do
BIK, ich przechowywania oraz wprowadzania do nich ewentualnych zmian są
regulowane przez Prawo bankowe. BIK
nie modyfikuje przekazywanych danych
– jest jedynie ich administratorem –
przypomina Biuro Informacji Kredytowej.
Dane trafiają do BIK w sytuacji, gdy
staramy się o kredyt. Po jego udzieleniu, instytucje finansowe już regularnie mogą przekazywać informację
o tym, jak spłacane są kolejne raty –
czy robimy to w terminie, czy też spóźniamy się ze spłatą. Dane uaktualniane są przynajmniej raz w tygodniu do
czasu spłacenia całości.
– Jeśli kredyt spłacałeś w terminie, to
informacje o nim stają się „niewidoczne”
dla instytucji finansowych. które sprawdzają Twoją historię kredytową w BIK chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych kredytach –
zwraca uwagę Grupa. W przypadku gdy
mamy opóźnienia, informacja o tym może być przetwarzana bez naszej zgody
przez pięć lat – opóźnienie jednak musi
wynosić ponad 60 dni i musi minąć 30
dni od momentu, gdy zostaliśmy poinformowani o zamiarze przetwarzania in-

formacji, dotyczącego danego kredytu.
Możliwość modyfikacji historii w BIK
jest ograniczona. Możemy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
o spłaconym kredycie lub ją wycofać,
a także złożyć wniosek dotyczący restrukturyzacji kredytu w banku. Jeżeli
przetwarzane informacje są niezgodne
z rzeczywistością, możemy ubiegać się
również o korektę tych informacji, jednak to nie BIK zajmuje się tą kwestią,
a instytucja, które przekazała do BIK.

Usunięcie danych z BIK – trzy
sytuacje
Pierwsza z sytuacji, kiedy możemy
złożyć wniosek o usunięcie bądź też korektę danych w BIK to taka, kiedy mamy życzenie wycofać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym – pod warunkiem, że był on spłacany w terminie. Druga sytuacja dotyczy upływu pięcioletniego okresu od
spłaty kredytu, który sprawiał nam
problem. Wtedy możemy mieć pewność, że nie będzie on brany pod uwagę przy ocenie naszej historii kredytowej. Trzecią możliwość mamy w przypadku, gdy zauważymy nieprawidłowości w naszej historii kredytowej. Korygowanie nieprawdziwych informacji
jest możliwe. Procedura wygląda następująco: wniosek składamy w instytucji
finansowej, która dane nas dotyczące
przekazała do BIK. Dopiero na podstawie pisemnego wniosku od tejże instytucji, BIK może wprowadzić zmiany.

Firmy windykacyjne

Co powinniśmy o nich wiedzieć?
Pracownik firmy windykacyjnej ma
za zadanie uświadomić dłużnikowi,
że powinien on spłacać swój dług. W
tym celu próbuje go nakłonić do spłaty i proponuje na przykład rozłożenie
długu na raty. Cel firmy windykacyjnej to odzyskanie należności – nie
ma ona jednak możliwości zajęcia
majątku dłużnika z racji tego, że nie
ma ona uprawnień komorniczych.
Windykowanie, czyli ściąganie należności – najczęściej finansowych może
mieć dwa rodzaje. Jedną z nich jest windykacja pozasądowa, która charakteryzuje się ugodowym dochodzeniem roszczeń wierzyciela od dłużnika. Można ją
przeprowadzić samemu lub za pomocą
firm specjalizujących się w tejże dziedzinie. Z kolei windykacja sądowa to tzw.
egzekucja należności od dłużnika na
rzecz wierzyciela poprzez drogę sądową,
czyli po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego. Zajmują się nią komornicy
zgodnie z polskim systemem prawnym.

Odzyskiwanie długów najczęściej zaczyna się za pomocą firm windykacyjnych. Jeżeli nie zdają one egzaminu, sprawa kierowana jest do sądu, by następnie
odzyskaniem długu zajął się komornik.
Nawet jeśli firma windykacyjna deklaruje
możliwość reprezentowania w sądzie, jedynie komornik ma prawo do zajęcia dóbr
materialnych. Należy pamiętać, że instytucja komornika jest publiczna, a firma
windykacyjna działa jako podmiot prywatny – na zlecenie wierzyciela.

Jak działa windykator?
Oczywiście po otrzymaniu zlecenia,
firma windykacyjna powinna sprawdzić,
czy wierzytelność się należy. Dopiero
wtedy kontaktuje się z dłużnikiem za pomocą listów, e-maili, bądź esemesów.
Ma ona prawo podać jego dane do wszelkich rejestrów dłużników, co dla zadłużonego z pewnością może okazać się
problematyczne, ponieważ właśnie te rejestry są źródłem informacji dla banków,
które sprawdzają naszą zdolność i wia-

rygodność kredytową. Dłużnik może być
także obciążony kosztami windykacji, co
zwiększy w praktyce zobowiązania dłużnika. Każda firma windykacyjna musi
działać zgodnie z prawem, uwzględniając ogólne zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nie może nadużywać swoich uprawnień. Windykator
może wezwać do zapłaty, negocjować
warunki spłaty lub zawierać ugody. Nie
może dochodzić do sytuacji, w której
windykator grozi, obraża lub stosuje wobec konsumenta wymuszenie. Nie jest
on uprawniony do tego, aby wejść do naszego mieszkania czy zajmować jakiekolwiek dobra materialne. Firma windykacyjna nie może ponadto kontaktować
się z bliskimi dłużnika, jego sąsiadami
czy odwiedzać miejsce pracy dłużnika.

Prawidłowe wezwanie do zapłaty
Firma windykacyjna powinna skierować wezwanie do dłużnika wskazu-

jąc z jakiego tytułu jest ona uprawniona do żądania zapłaty danej należności
– jest to pełnomocnictwo lub zakup
wierzytelności od wierzyciela, czyli podmiotu, któremu dłużnik jest winny. Powinien ponadto wskazać jasno kwotę
zadłużenia i jej podstawę prawną, którą stanowi np. umowa kupna sprzedaży czy niezapłacone faktury. Wymagane jest także wskazanie terminu do zapłaty i rachunek bankowy, na który powinna zostać wpłacona żądana kwota.
Kto może skorzystać z usług? Zgłosić się do firmy windykacyjnej może
każdy, kto ma problem z odzyskaniem
swoich należności od innej osoby. Może być to zarówno osoba fizyczna, jak i
prawna. Najczęściej jednak firmy windykacyjne zajmują się wierzytelnościami zakupionymi od banków, pożyczkodawców lub firm telekomunikacyjnych.
Stronę opracowała: Paula Nogaj

10.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 STYCZNIA 2019

MPK

Uczniowie wciąż mogą jeździć za darmo
O kolejny rok został przedłużony pilotażowy program
darmowej komunikacji dla
dzieci i młodzieży z naszego
miasta. Nowe regulacje weszły
w życie wraz z 1 stycznia.
Przypomnijmy,
darmowe
przejazdy autobusami i tramwajami MPK w Częstochowie dla
przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych (bądź wygaszanych gimnazjów) zostały wprowadzone jesienią 2017 roku.
Warunkiem uprawniającym do
korzystania z udogodnienia było
zameldowanie na terenie Częstochowy i uczęszczanie do jednej z
częstochowskich
placówek
oświatowych.
Darmowymi przejazdami zostały objęte także dzieci w wieku
przedszkolnym po ukończeniu 4.

roku życia – do rozpoczęcia obowiązku szkolnego (dzieci do lat 4.
już wcześniej były zwolnione z
opłat za przejazdy komunikacją
miejską). Przedszkolaki mogą
jeździć za darmo na podstawie
oświadczenia towarzyszącego im
w autobusie lub tramwaju opiekuna, uczniowie – na podstawie
biletu elektronicznego z “doładowaną” ulgą. Takie doładowanie
trzeba ponawiać w punktach
MPK raz na trzy miesiące.
Z początkiem trwającego roku
szkolnego grupa uprawnionych
do korzystania z darmowej komunikacji została rozszerzona o
młodzież z Częstochowy uczącą
się w szkołach średnich.
– Statystyki pokazują, że darmowa komunikacja cieszy się
ogromną popularnością, a MPK
w Częstochowie zyskało dzięki

udogodnieniu grono nowych pasażerów – podkreśla Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w
Częstochowie. – Na podstawie
danych opartych m.in. o liczbę

wydanych kart i darmowych zasileń możemy wskazać, że liczba
uczniów korzystających z darmowej komunikacji w porównaniu do grudnia 2017 r. wzrosła o

SKUP

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI
MASZYN ROLNICZYCH

ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

NAJWY¯SZE CENY!!!

O NAS:

TEL. 533 210 534

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

Wybrane samochody na dzień 2 stycznia 2018 r.

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

39.800 zł

FORD FIESTA
1.4 D, rok prod. 2011,

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

 28.900 – 33.900 zł

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

KIA VENGA 1,4E,90kM
rok prod. 2010, kraj.,
I wł.

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

25.900 zł

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


42.800 zł

Katarzyna Gwara

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

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!



ponad 5 tysięcy osób. Daje to aktualnie liczbę 12 764 osób korzystających z programu darmowej komunikacji dla dzieci i młodzieży – dodaje.
Celem programu było zachęcenie młodych osób do korzystania z komunikacji miejskiej
poprzez ułatwienie dostępu. –
Liczby pokazują, że cel ten jest
osiągany, choć dopiero funkcjonowanie wszystkich ulg przez
cały rok kalendarzowy da pełny
obraz sytuacji. Mam nadzieję,
że dzięki przedłużeniu trwania
programu na 2019 rok uda się
ten trend utrzymać – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
– Wówczas zwiększamy szanse
na to, że komunikacja miejska
stanie się atrakcyjną alternatywą dla prywatnych środków lokomocji, a dzięki temu na naszych drogach systematycznie
zmniejszać się będzie liczba
prywatnych aut. Zyska na tym
środowisko.
Taka jest jedna z idei programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, w ramach którego
funkcjonują darmowe przejazdy.
Ponadto to oszczędność dla domowych budżetów wielu częstochowskich rodzin – zaznacza.
Na zakończenie wypada wspomnieć, że pasażerowie korzystający z programu powinni zgłosić
się do punktu obsługi klienta
MPK w celu dokonania darmowych doładować na swoich kartach. Będą one ważne w pierwszym kwartale roku.

kraj., serwis

 18.900 zł





48.900 zł

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
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
2.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
9.800 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2008
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,

21.800 zł
kraj., serwis.
n FORD KUGA 2.0 D, kraj., rok prod. 2009, I – wł. 32.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I –właśc., F. VAT
22.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
39.900 zł
I – wł.
6.700 zł
n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,
serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
47.900 zł
polski salon
29.900 zł
n MAZDA CX-7 2.3 E, rok prod. 2007
14.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

59.900 zł

n
n
n

I – wł. 24.900 zł

n

n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,

4x4, kraj., I – wł., F. VAT

n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,

12.800 zł

31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
n OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
35.900 zł
n OPEL INSIGNIA 1.4 E, rok prod. 2012

n
n
n

OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
11.800 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006
13.600 zł
OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo
7.900 zł
OPEL ZAFIRA 1.9 D, rok prod. 2006
10.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2008
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
10.900 zł
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005
9.900 zł
RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008
23.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
8.900 zł
SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 
6.900 zł
SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,I – wł.  32.900 zł
SKODA CITI GO 1.0 E, rok prod. 2012, kraj.,
19.800 zł
I – wł.
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł
3.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,
29.900 zł
kraj., I – wł.
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
10.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
18.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł.
VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,
15.900 - 18.900 zł
rok prod. 2006 - 2009, 5 szt.
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł

SZKOŁY / REKL AMA
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Konkurs Manufaktura Książki

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
W Zespole Szkół Ekonomicznych odbyło się uroczyste
wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół średnich z terenów Delegatury
Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Miło nam poinformować, że nagrodę otrzymał również Piotr Woldan,
uczeń klasy 3b naszego liceum.
Stypendium zostało przyznane 53 najlepszym uczniom
ze swoich szkół. Zaświadczenia o otrzymaniu nagrody z
podpisem premiera Mateusza Morawieckiego wręczyła
Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz wicewojewoda śląski Robert Magdziarz. Wśród zaproszonych gości
znalazła się m.in. Dyrektor Delegatury Kuratorium
Oświaty w Częstochowie Alicja Janowska, a także Dyrektor VII LO im. Mikołaja Kopernika Barbara Gala-Glińska.

Piotrowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KOPERNIK NEWS: prof. Jolanta Olenderek;
zdj. wykonał Bartosz Błaszczyk

Nagrody Miasta Częstochowy za szczególne
osiągnięcia artystyczne
Pięcioro uczniów „Kopernika”
otrzymało nagrody Miasta Częstochowy za szczególne osiągnięcia artystyczne.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że w gronie nagrodzonych
aż dwie osoby to uczniowie naszej
szkoły. Serdecznie gratulujemy Natalii Walaszczyk z klasy 3e, Rafałowi
Molskiemu z klasy 3d oraz p. prof. Beacie Gendek-Barhoumi, opiekunowi
szkolnej Grupy Pod Wiszącym Kotem.
Nagroda Miasta Częstochowy
jest przeznaczona na rozwijanie

uzdolnień artystycznych. W Urzędzie
Miasta nagrody wręczyli młodzieży
p. Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent
Częstochowy oraz p. Zdzisław Wolski, Przewodniczący Rady Miasta.
KOPERNIK NEWS

Już po raz drugi uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Kopernika pod opieką prof. Katarzyny Wilk oraz prof. Anety Kupczak
wzięli udział w konkursie zatytułowanym Manufaktura Książki.
Celem konkursu, który odbył się już
po raz szósty, jest uwrażliwienie młodzieży i dorosłych na potrzeby osób
niewidomych i słabowidzących oraz
rozwijanie kreatywności i wrażliwości
artystycznej uczestników konkursu.
Przede wszystkim jednak pomysłodawcom konkursu zależy na zgromadzeniu
jak największej ilości książek dotykowych, z których korzystać będą mogły
dzieci niewidome i słabowidzące, jak
również stworzenie biblioteki książki
dotykowej w Ośrodku Wychowawczo-Rewalidacyjnym Polskiego Związku
Niewidomych w Częstochowie.
Uczniowie naszej szkoły mocno
zaangażowali się w tworzenie książeczek dotykowych. Klasy 2d i 2f
pracowały pod okiem prof. Katarzy-

ny Wilk, prześcigając się w pomysłach. Najpierw powstawała historyjka, którą następnie należało
„opowiedzieć” w formie obrazkowej, skupiając się na tym, by dzieci
z dysfunkcją wzroku mogły dzięki
książce dotykowej doskonalić zmysł
dotyku, tak ważny w ich życiu.
Wszyscy uczniowie z wymienionych klas przynosili potrzebne materiały, następnie pracowali wspólnie, realizując projekt, który wszystkim bardzo się spodobał. Myśl
o tym, że wykonana przez nich książeczka może wywołać uśmiech i radość niewidomych dzieci, dodawała
siły i mnożyła pomysły.
KOPERNIK NEWS

151. rocznica urodzin Marszałka Piłsudskiego
Przedstawiciele klasy 1f VII Liceum im. Mikołaja Kopernika wraz z wychowawcą uczestniczyli w obchodach uro-

dzin Marszałka Józefa Piłsudskiego na
placu Biegańskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele
władz miasta i powiatu, służb mundurowych oraz uczniowie częstochowskich szkół. Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę „Częstochowianie dla niepodległej”, umieszczoną na budynku ratuszu.
Tegoroczna uroczystość miała
szczególny charakter ze względu na stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości. Na zakończenie uroczystości odbyło się ślubowanie Korpusu Kadetów oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka.
KOPERNIK NEWS: prof. Agata Warta.
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Co słychać w LOS-ie?
Święta, Święta…
21 grudnia w naszej szkole zapanowały
świąteczne klimaty. W tym dniu młodzież obchodziła tradycyjną wigilię. Każda klasa zasiadła przy wigilijnym stole. Wszyscy w miłej,
świątecznej atmosferze składali sobie życzenia. Była to chwila wytchnienia i oderwania się
od uczniowskiej codzienności. Po klasowych
wigiliach, nadszedł czas na wspólne kolędowanie. Cała społeczność szkolna udała się na
salę gimnastyczną, aby obejrzeć bożonarodzeniowy montaż słowno-muzyczny, który
przygotowali uczniowie klasy III c gimnazjum
pod opieką Małgorzaty Śliwoń i Agaty Hapunik oraz ks. Grzegorza Pasztelańca. Młodzież
przybliżyła nam istotę Świąt Bożego Narodzenia, świąt pełnych ciepła, miłości, a przede
wszystkim bliskości z najbliższymi.

Z wizytą w Krakowie
W grudniu klasy licealne wybrały się na
wycieczkę do Krakowa. Pierwszym miejscem,
które zwiedziliśmy była Synagoga Żydowska.
To właśnie tam odbyła się bardzo interesująca lekcja historii. Wystawa w głównej sali modlitewnej jest poświęcona synagodze oraz
najważniejszym
świętom religijnego
kalendarza żydowskiego, takim jak
Szabat, Nowy Rok i
Dzień Pojednania,
Kuczki, Chanuka,
Purim i Pesach. W
synagodze najważniejszym obiektem
kultu jest pergaminowy zwój z tekstem Pisma
Świętego – Tory. Na wystawie urządzonej w
autentycznym wnętrzu dawnej synagogi mogliśmy podziwiać haftowane zasłony Arki, a
także ozdoby, którymi dekorowane są zwoje
Tory. Znaczna część wystawy poświęcona jest
przedstawieniu cyklu najważniejszych świąt
żydowskiego kalendarza i prezentacji tradycyjnego stroju męskiego i kobiecego. Znajdują się tam przedmioty rzemiosła artystycznego, obrazy i reprodukcje fotografii i kart pocztowych, stanowiące ilustracje żydowskich
tradycji i zwyczajów. Następnie udaliśmy się
na Cmentarz Żydowski, gdzie pod kamieniami złożyliśmy swoje intencje. Stary cmentarz

żydowski w Krakowie, zwany również cmentarzem Remu, znajduje się tuż obok synagogi Remu przy ul. Szerokiej 40. Z dziedzińca
przed synagogą Remu na cmentarz prowadzi
brama. Cały cmentarz otoczony jest kamiennym murem. Obiekt należy do najstarszych
cmentarzy żydowski w Europie. Został założony w 1533 roku. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z 1552 roku. Zwiedziliśmy
również Rynek, na którym jak co roku odbywał się wspaniały jarmark świąteczny. Zachwyciły nas iluminacje świąteczne, przy których mogliśmy zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcia. Odwiedziliśmy makaroniarnię, a nawet pijalnię czekolady – degustowaliśmy wiele rodzajów tego magicznego napoju –
mniam!!
Pod koniec dnia, również na Krakowskim
Rynku, mieliśmy okazję wysłuchać pięknych
polskich kolęd, dzięki którym poczuliśmy
niezwykły świąteczny klimat.
Salon poezji
Uczniowie naszej Szkoły, pod opieką Teresy Rygalik-Weżgowiec, wzięli udział w Salonie Poezji, którego bohaterką była dyrektor
artystyczna częstochowskiego teatru – Magdalena Piekorz. Wiersze z jej tomiku poezji pt.
„Ogrody pamięci” przeczytały aktorki Teatru
im. Adama Mickiewicza: Marta Honzatko,
Sylwia Oksiuta-Warmus i Hanna Zbyryt. Po
spektaklu otrzymaliśmy od Magdaleny Piekorz autograf, który złożyła w przepięknie
wydanym tomiku. Można go obejrzeć w
szkolnej bibliotece. Zachęcamy do zapoznania się z magiczną twórczością M. Piekorz.

Kabaret „Pół żartem, pół serio” z prezentacją dorobku
Kabaret „Pół żartem, pół serio” wystąpił na Przeglądzie
Szkolnych Amatorskich Zespołów Teatralnych Powiatu Częstochowskiego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa. Udział w
przeglądzie był świetną okazją do skonfrontowania naszych dokonań z osiągnięciami zespołów z innych szkół. Zainspirował
nas do dalszej pracy, rozwijania zainteresowań teatrem i sztuką
aktorską, dostarczył wielu miłych wrażeń i pozwolił kontynuować przygodę ze sceną. Byliśmy gorąco oklaskiwani przez pu-

bliczność, którą zachwyciła nasza gra.
Szczególne brawa otrzymali O. Migoń i G. Kulik z klasy IIB.
Jak zwykle w czasie przerwy porwaliśmy widzów uśmiechem,
pozytywną energią, dystansem do życia. Duża dawka humoru i
wesoła zabawa rozbawiły publiczność.
Aktorzy Amatorskiego Teatru Szkolnego z opiekunami:
mgr E. Aleksandrowicz i mgr D. Zielińską
zdj: S. Wojciechowska (IIA) – opieka mgr E. Aleksandrowicz

Świąteczny Kiermasz dla zwierząt już za nami!

Chociaż miał trwać dwa dni, to wystarczył tylko jeden dzień, aby ze stołów świątecznego kiermaszu zniknęły
wszystkie dekoracje, ozdoby i wypieki.
To dzięki całej naszej społeczności
szkolnej, kolejny już raz, sprawiliśmy
mikołajkowy prezent czworonogom.
Tegoroczny kiermasz w V LO odbył się
4 grudnia i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dochód ze sprzedaży
został przeznaczony dla zwierząt ze
schroniska w Częstochowie.
Przy dźwiękach świątecznych hitów
muzycznych i z życzliwością na twarzach,

każda przerwa w tym dniu była wyjątkowa. I chociaż kolejki do stoiska przypominały te za czasów PRL-u, to w tym
przypadku byliśmy dumni z takiego stanu rzeczy i imponującego zaciekawienia
akcją przez całą społeczność szkolną.
Pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie, mieszczącego się przy ul. Gilowej 44, po raz
kolejny bardzo entuzjastycznie zareagowali na wieść o naszej akcji, a następnie
ochoczo przyjechali do naszej szkoły, aby
odebrać zakupioną dla zwierząt karmę
oraz żwirek.

Podziękowania należą się tym
wszystkim, którzy zaangażowali się w
organizację i przebieg akcji, a szczególnie dla głównych inicjatorek: mgr N.
Mygi i mgr K. Michalik, zwłaszcza za
stworzenie cudownych kartek świątecznych i stroików, które przyozdobią nasze mieszkania w okresie Świąt Bożego
Narodzenia. Specjalne wyrazy uznania
do J. Idziak (IIIF), za przygotowanie
ślicznych i niepowtarzalnych bałwanków. W tym dniu każdy mógł poczuć się
Mikołajem dla zwierząt!
D. Zębik (IIIB)

„Gdzie są chłopcy z tamtych lat….”
– wspomnienie literackie
Młodzi adepci sztuki teatralnej, pod kierunkiem Teresy Rygalik-Weżgowiec, Agnieszki
Kołodziej-Dudek oraz Renaty Białowąs, wystawili spektakl – wspomnienie literackie, zainspirowane słowami piosenki Sławy Przybyls k i e j
„Gdzie są
chłopcy z
tamtych
lat …”. Scenariusz
uroczystości, stworzony przez Teresę Rygalik-Weżgowiec, oparty został na znanych utworach literackich, które wprowadziły zebranych w nastrój zadumy i refleksji nad przemijaniem i
śmiercią. Na szczególną pamięć zasługuje
ofiara młodych ludzi, którzy stracili życie walcząc za wolność ojczyzny – i to staraliśmy się
pokazać w naszym przedstawieniu. Było to
pierwsze przedsięwzięcie „Szkoły Teatru w VIII
LOS”, w którym wzięli udział uczniowie zarówno klas gimnazjalnych, jak i liceum. Wszystkim
serdecznie dziękujemy i gratulujemy zapału.


Twój LOS

Mickiewiczowskie Mikołajki
2018 :)
Chociaż za oknami brak śniegu, nastrój świąteczny, związany z dniem 6
grudnia gościł w naszej szkole od samego rana. To zasługa św. Mikołaja,
a raczej Mikołajów, którzy przybyli do V
LO. Oczywiście chodzi tu o ubranych
w charakterystyczne, czerwone czapki
uczniów, których nie sposób było nie
zauważyć. Właśnie tak młodzież postanowiła uczcić ten dzień, co było tylko
wstępem do dalszego świętowania
i wspólnej zabawy, bo przecież w tym
dniu wszyscy jesteśmy dziećmi.
Uczniowie klasy IIA, razem z wychowawcą mgr K. Zającem oraz mgr E. Pietrzkowską, przygotowali dzień pełen niespodzianek. Prowadzący: W. Konarska i J.
Łach na początku przybliżyli historię św.
Mikołaja oraz związane z nim tradycje. Następnie rozpoczęły się wyczekiwane przez
wszystkich występy klasowe. Św. Mikołaj
i Śnieżynka z każdej klasy mieli za zadanie
odpowiedzieć na dwa pytania z przygotowanego quizu o „Mikołajkach” i tradycjach
związanych z patronem. Później prezentowali samodzielnie zrobione kartki świąteczne, a następnie razem ze swoją klasą,
w kreatywny sposób wykonywali świąteczną piosenkę, którą klasa wcześniej wylosowała. Dodatkowe punkty dostały również te klasy, które przygotowały słodki
poczęstunek w postaci pierniczków, babeczek, czekoladek i innych słodkości.
Po występach klas I mogliśmy zobaczyć pierwszy akt skeczu pod tytułem:

„Sąd Świętego Mikołaja”, autorstwa W.
Konarskiej (IIA), w wykonaniu J. Gajos
(IID), L. Gabryjelskiej (IID), T. Bejma
(IIC), G. Kulika (IIB), W. Latek (IE), P.
Juszczyka (IIA) oraz B. Strojca (IIA). Następnie przyszła kolej na występy
uczniów klas drugich, którzy prezentowali się na scenie z równym zaangażowaniem jak „pierwszaki”. Po zakończeniu
występów publiczność obejrzała drugi
akt skeczu. Ostatnią ocenianą konkurencją międzyklasową były wybory najciekawiej przebranego Mikołaja i Śnieżynki.
Młodzież świetnie się bawiła, a niektóre występy były tak entuzjastycznie przyjęte, że zachęciły do wspólnego śpiewania niemal całą salę. Ten czas zabawy na
pewno wzmocnił nasze koleżeńskie relacje i dał chwilę odpoczynku od codziennych trosk, wszak wszyscy jesteśmy
dziećmi i zasługujemy przecież na chwile
przyjemności.
E. Wódzik (IIA)
opieka redakcyjna - mgr K. Zając
zdj: S. Wojciechowska (IIA)
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Mistrzostwa Częstochowy szkół ponadgimnazjalnych

Koszykarki z Sienkiewicza znów bezkonkurencyjne

Koszykarki IV LO im. Henryka Sienkiewicza obroniły tytuł i tak, jak w roku, ubiegłym
wygrały mistrzostwa Częstochowy
roku
szkolnego
2018/2019.

W tegorocznych rozgrywał
uczestniczyło osiem zespołów.
Rywalizacja grupowa była bardzo wyrównana i o końcowej klasyfikacji decydowały bezpośrednie spotkania najsilniejszych
drużyn.
W finale spotkały się cztery
najlepsze zespoły – reprezentantki IV LO im. Henryka Sien-

kiewicza, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego, Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława
Biegańskiego.
Finałowe spotkania rozgrywane były w hali Polonia. Wszystkie
stały na bardzo wysokim poziomie i dostarczały zgromadzonym
kibicom mnóstwa emocji. Rywalizację finałową – bez porażki –
zakończyły dziewczęta z IV LO
zdobywając tym samym I miejsce w mistrzostwach.
ts

TABELA KOŃCOWA ELIMINACJI
MIEJSCE

SZKOŁA

PKTY

Kosze

I GRUPA

I

IV LO

6

177 : 30

II

III LO

5

76 : 88

III

V LO

4

41 : 122

IV

TZN

3

30 : 88

IV LO im. H. Sienkiewicza – I miejsce

zdj. arch

ZS im. J. Kochanowskiego – II miejsce

zdj. arch

III LO im. W. Biegańskiego – III miejsce

zdj. arch

II GRUPA

I

ZS Kochanowskiego

5

71 : 66

II

ZSTiO

5

101 :90

III

VII LO

4

86 : 92

IV

IX LO

4

92 : 102

TABELA końcowa
LP

M-CE

SZKOŁA

Mecze Punkty

Kosze

1

I

IV LO im.H.Sienkiewicza

3

6

147 : 59

2

II

ZS im.J. Kochanowskiego

3

5

68 :66

3

III

III LO im.W.Biegańskiego

3

4

70 : 121

4

IV

ZSTiO im.S.Żeromskiego

3

3

68 : 107

5

V

VII LO im. M.Kopernika

6

VI

V LO im.A.Mickiewicza

7

VII

IX LO im.CK Norwida

8

VIII

TZN im.W.Sikorskiego

IV LO im. H. Sienkiewicza: Barberis Paola, Benduch Weronika,
Górecka Wiktoria, Jeż Maja, Kozak Natalia, Kozik Wiktoria, Matuszczyk Julia, Matyl Karolina, Napora Agnieszka, Pruciak Emilia, Puch Emilia, Sipa Wiktoria, Skipirzepa, Sobotniak Wiktoria,
Walaszczyk Aleksandra.
Nauczyciel Katarzyna Otrębska.
ZS im. J. Kochanowskiego: Czerwik Sandra, Dłubak Kinga,
Gruszczyńska Daria, Jasiakiewicz Wiktoria, Kierat Olga, Kot
Sandra, Krzyrzówek Laura, Maciejewska Wiktoria, Rak Wiktoria, Skarlak Klaudia, Skwarczyńska Natalia, Więcław Wiktoria,
Wrońska Klaudia.
Nauczyciel Aleksandra Kupczak
III LO im. W. Biegańskiego: Antczak Martyna, Bednarek Malwina, Chłąd Klaudia, Królak Natalia, Królica Natalia, Królikowska
Marta, Mico Carmen, Portas-Pisarek Natalia, Raźniak Marta,
Rybak Patrycja, Sowa Julia, Wang Eliza
Nauczyciel Roman Kępski
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

MEDYCYNA

WAGI

ŚRODKI CZYSTOŚCI

POGRZEBY

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

Okna 5-kom.

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

1435 mm

1465 mm

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

AKUMULATORY

LOMBARDY

US£UGI
POGRZEBOWE

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

tel. 34 327 10 56
603 471 221

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

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

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

MEBLE / MOTORYZACJA

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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 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
n TRENER PERSONALNY – plany dietetyczne,
posiadać dzieci. Cel – stały związek.
plany treningowe, treningi personalne. Dominik
Tel. 660 006 217
Nowak. Tel. 578 364 768
INNE
n ZESPÓŁ MUZYCZNY na zabawy,
dansingi, wesela, uroczystości taneczne.
n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata
Tel. 502 500 228
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę,
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760
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

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e

– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI 	
– INNE   
– PRACA

– SPRZEDAM

– KUPIĘ

– MATRYMONIALNE

Treść ogłoszenia:

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

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

....................................................................................................................................................................
.................................................................................Nr tel. ........................................................................
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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Siatkówka

Siatkówka

AZS zmierzy się
Krótka przygoda Maziarza
z BBTS Bielsko-Biała
z AZS-em
Jeszcze niedawno, bo 19
grudnia, Tauron AZS Częstochowa informował o zakontraktowaniu zawodnika Aleksandra Maziarza, jednak przygoda tego sportowca z klubem
jeszcze przed Nowym Rokiem
dobiegła końca. Maziarz 25
grudnia odstąpił od umowy.
Zarząd klubu sportowego AZS
Częstochowa wydał oświadczenie, w którym poinformował, że
zawodnik Aleksander Maziarz w
dniu 25 grudnia, powołując się
na ochronę praw konsumentów,
odstąpił od umowy między zawodnikiem, a klubem, bez jakiejkolwiek winy klubu. Ocenę sytuacji pozostawiamy zarówno kibicom, jak i organom regulującym
prawo – napisał Kamil Filipski,
prezes zarządu Tauron AZS Częstochowa. Portal Strefa Siatkówki opublikował całość oświadczenia, które w odpowiedzi na
komunikat AZS-u wydali Jakub
i Mikołaj Michalscy w imieniu
Aleksandra Maziarza.
– Z uwagi na opublikowanie
ww. oświadczenia oraz otwarte
medialne ataki (Pan Piotr Łuka)
na naszego klienta Aleksandra
Maziarza jesteśmy zmuszeni poinformować opinię publiczną,
Kibiców, PZPS oraz tytularnego
sponsora o przebiegu zdarzeń
ostatnich dni. Będzie to jedyne
nasze oświadczenie, do którego

jesteśmy jakoby zobligowani po
reakcji Klubu w mediach – brzmi
początek. Dalej Michalscy przedstawiają okoliczności, w jakich
znalazł się Aleksander Maziarz
– Od momentu uwolnienia Olka
ze Szczecina wielokrotnie kontaktował się z nim Pan Damian
Kalota (obecnie główny sponsor
klubu AZS Tauron Częstochowa), który przedstawił Olkowi
warunki na jakich chciałby go
pozyskać, oraz dawał gwarancję
wypłacalności umowy ze strony
firmy Restauracja Primavera,
którą to prowadzi wraz z małżonką. Olek zaakceptował warunki
Klubu, a nasza agencja przygotowała umowę wstępną. Data
podpisania
umowy
to
15/12/2018 chociaż do formalnego podpisania dokumentu doszło dnia 18/12/2018 – czytamy
w oświadczeniu.
Wspomniany zostaje w nim
również mecz w Kielcach przeciwko Buskowiance Kielce
i przytoczona sytuacja, w której
Grzegorz Szymański miał poinformować całą drużynę, że Damian Kalota ma wycofać się ze
sponsorowania Klubu. -Dnia
21/12/2018 na popołudniowym treningu (trener Łuka był
nieobecny) pojawił się pan Damian Kalota i poinformował zawodników, że daje im jeszcze
jedną szansę i zaczeka ze swoją
decyzją do 05/01/2019 tj. do

meczu z BBTS. Jednocześnie
przekazał informację, że jeśli jakikolwiek menedżer zawodnika
skontaktuje się z nim i zapyta
o płatności, to ten zawodnik nie
otrzyma wypłaty do końca sezonu – opisywana jest dalej sytuacja – Nauczony doświadczeniem i zaszantażowany przez
głównego sponsora nie wyobrażał sobie pozostać w takim klubie, dlatego skorzystał z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy. Jej warunki w tydzień zmieniły się nie do
opisania, a dodatkowo kontrakt
za klub podpisał Grzegorz Szymański (prokurent), czyli nie została zawarta prawomocnie,
gdyż (zgodnie z KRS) AZS Częstochowa powinien być reprezentowany przez 2 osoby z Zarządu lub jedną wraz z prokurentem. To spowodowało, że
Olek miał wątpliwość czy Klub
w ogóle będzie respektować tą
umowę na wypadek wszystkich
zapowiedzi pana Damiana Kaloty – wyjaśniają Michalscy.
– Teraz pozostawiamy Kibicom,
PZPS oraz Tauron Polska Energia S.A., do którego Zarządu
prześlemy nasze oświadczenie,
ocenę działań poszczególnych
osób włącznie z Olkiem Maziarzem oraz nami jako jego agentami – kończą Jakub i Mikołaj
Michalscy.

W poprzednim spotkaniu
AZS przegrał 0:3 z Buskowianką Kielce. Sytuacja nie wygląda
więc najlepiej. W tabeli biało-

Liga Futsalu o Puchar Prezydenta
Miasta Częstochowy
Sportowe zmagania w ramach XXV edycji Ligi Futsalu
o Puchar Prezydenta Miasta
Częstochowy rozpoczną się
już 6 stycznia w Hali Polonia,
a 9 marca mamy poznać zwycięzców. Mistrzowskiego tytułu bronić będzie drużyna MK
Team.

-zieloni znajdują się na ostatnim, 14 miejscu z ilością 11
punktów. Na miejscu trzynastym znajduje się UKS Mickiewicz Kluczbork z dwoma punktami przewagi. Najsilniejszym
zespołem na tę chwilę jest KS
Lechia Tomaszów Mazowiecki.
Na swoim koncie mają oni aż
38 punktów. Nasz sobotni rywal, Bielsko-Biała zajmuje
miejsce 7 z ilością 29 punktów.
Paula Nogaj

Siatkówka

Exact Systems Norwid
vs Gwardia Wrocław
Podczas sobotniego meczu
5 stycznia Exact Systems Norwid zmierzy się z Gwardią
Wrocław. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17:00
w hali przy ulicy Jasnogórskiej 8.

bre, bo 5 miejsce w tabeli. Ma na
swoim koncie 29 punktów.
Gwardia Wrocław w tabeli po 16.
kolejce wywalczyła tyle samo
punktów, a więc najbliższe starcie zapowiada się niezwykle
emocjonująco. Szanse są mocno
wyrównane.

Obecnie Norwid zajmuje do-

Paula Nogaj

Piłka nożna

Trenerzy Rakowa
odbyli staż w Leeds

Paula Nogaj

XXV edycja

Na podium w zeszłej edycji
znaleźli się także drużyna Abstynent i Jagiellończycy. -Przed nami blisko 3 miesiące zmagań, w
trakcie których aż 12 dni uczestnicy rozgrywek spędzą w Hali
„Polonia”. Informujemy, że analogicznie jak w zeszłym sezonie
rozgrywki podzielone będą na 3
etapy: 2 etapy grupowe i etap finałowy – poinformował MOSiR Podział na grupy powstał w wyniku losowania odbywającego się z
udziałem drużyn i uwzględniał
rozstawienie na podstawie wyników z zeszłego sezonu – dodaje.
W grupie A znaleźli się: MK Team, Jędryka Klub 54 Exact Systems, ZIB Bernat Miedźno, ZC
Michaś, Grubasy, Amator, Gmina Kłomnice, Old Boys Czarny
Las, Raków i Przyjaciele, Dachy
Orlikowscy. W grupie B natomiast Jagiellończycy, Abstynent,
Romtrans, ZF Group, Zawodzie,
CNC Wieczorek, Tadex, Wichry,
BT Turysta.
Paula Nogaj

Już w najbliższą sobotę 5
stycznia o godzinie 17:00
w Hali Sportowej Częstochowa
zostanie rozegrany mecz pomiędzy AZS Częstochowa
a BBTS Bielsko-Biała. Będzie
to spotkanie w ramach 17 kolejki I ligi.

Maciej Kędziorek, który
jest drugim trenerem Rakowa oraz Tomasz Kuźma,
szkoleniowiec czwartoligowych rezerw mieli niezwykłą
okazję odbyć staż w drużynie
Leeds United.
– Oglądaliśmy mecz Halifax
Town - Borham, oraz Huddersfield - Southampton. Warunki, jak to w Anglii, fantastyczne, ilość i jakość boisk o
której żaden Polski klub nie
może sobie pozwolić. Bardzo
chcieliśmy z bliska obejrzeć
pracę jednego z najbardziej specyficznych trenerów na świecie
Marcelo Bielsy. Jego metodologia pracy jest bardzo nietypowa

i niespotykana. Również nietypowy styl prowadzenia treningów jak i zarządzania zespołem
pokazuje skąd się wziął pseudonim „El Loco”- zrelacjonował
trener Maciej Kędziorek.
Leeds United F.C. to angielski klub piłkarski, który rozgrywa swoje mecze na stadionie
Elland Road. Ma on bogatą historię – powstał w 1919 roku
jako kontynuator tradycji Leeds
City F.C., założónego w 1904
roku. Obecnie występuje w rozgrywkach Football League
Championship i znajdują się na
pierwszym miejscu w ligowej tabeli. Drużynę zasila polski zawodnik Mateusz Klich.
Paula Nogaj

Siatkówka

Liga 40-latków

Terminy najbliższych spotkań:
I Etap – 6 stycznia
(niedziela)
11:00 Romtrans - Wichry
11:30 Abstynent - BT Turysta
12:00 Zawodzie - Wichry
12:30 ZF Group - BT Turysta
13:00 Jagiellończycy Abstynent
13:30 Zawodzie - CNC
Wieczorek
14:00 ZF Group - Tadex
14:30 MK Team - Dachy
Orlikowscy
15:00 CNC Wieczorek - Tadex
15:30 MK Team - Raków i
Przyjaciele

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

16:00 Dachy Orlikowscy - Old
Boys Czarny Las
16:30 Jędryka Klub 54 Exact
Systems - Raków i
Przyjaciele
17:00 ZIB Bernat Miedźno Old Boys Czarny Las
17:30 Jędryka Klub 54 Exact
Systems - Gmina
Kłomnice
18:00 Grubasy - Amator
18:30 ZC Michaś - Gmina
Kłomnice
19:00 ZIB Bernat Miedźno Amator
19:30 ZC Michaś - Grubasy

Liga 40-latków w Piłce Siatkowej jest rozgrywana w Sali Sportowej
„Częstochowianka” przy ul. Rejtana 7c. Organizatorem tych rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, który
przypomina o najbliższych sportowych zmaganiach.
Paula Nogaj

Terminy najbliższych spotkań:
10 kolejka – 5 stycznia
(sobota)
16:00 Flyspot - Nowak-Mosty
17:00 Gmina Mykanów - Temida
18:00 Klimas&Klimas Blachownia - Jedność Mykanów Mikrus
19:00 Gmina Rędziny - Volley
pauza – Squadra Robelit

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

11 kolejka – 6 stycznia
(niedziela)
9:00 Temida - Flyspot
10:00 Volley - Gmina Mykanów
11:00 Jedność Mykanów Mikrus - Gmina Rędziny
12:00 Squadra Robelit - Nowak-Mosty
pauza – Klimas&Klimas Blachownia

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049
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Baw się z nami już 14 lutego
(WALENTYNKI) 2019

P RO G R A M T V – P I Ą T E K 4 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 3978; teleturniej muz.
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 88; serial; Turcja
07:05 Elif; s.II; odc. 396;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.IX; odc. 117;
serial obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex; s.III;
odc. 39; serial TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.I;
odc. 3; serial TVP
11:30 Korona królów; odc.
151; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w zagrodzie –
Ziemniak, ulubione
warzywo Polaków
12:55 Natura w Jedynce –
Głos Dunaju; serial
dokumentalny; Niemcy
(2016)
13:50 Skoki Narciarskie
(studio)
14:00 Skoki Narciarskie –
Turniej Czterech Skoczni
– Innsbruck
16:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas;; /96/; magazyn
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3979; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3404;
telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka
historia..; odc. 17;
telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
21/110; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 The Wall. Wygraj
marzenia;; /52/; teleturniej
21:30 Wiktoria; s.I; odc. 3 Brocket Hall; serial
kostiumowy; Wielka
Brytania (2016)
22:30 Mama Tina; dramat;
Francja (2015)
00:20 El Principe – dzielnica
zła; odc. 1; serial;
Hiszpania (2014)
01:15 El Principe – dzielnica
zła; odc. 2; serial;
Hiszpania (2014)
02:15 Wiktoria; s.I; odc. 3 Brocket Hall; serial
kostiumowy; Wielka
Brytania (2016)
03:05 Magazyn kryminalny
997; magazyn
03:50 Ocaleni; reality show
04:55 Jeden z dziesięciu;
21/110; teleturniej
05:25 Notacje; cykl
dokumentalny

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 121
ed. 3; teleturniej
05:55 Egzamin z życia; odc.
19; serial TVP
06:50 Podróże z historią;
s.IV; odc. 36 Jak powstaje
papier?; cykl
dokumentalny
07:20 Na sygnale; odc. 188
„Truposz”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (255)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
84 „W jakim wieku?”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1972; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 122
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc.
109; serial; Turcja (2011)
14:05 Coś dla Ciebie;
magazyn
14:35 Operacja Zdrowie!;
magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - nowy rozdział;
odc. 3. Ostre cięcie; serial;
Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 383
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2396;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 85;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 231 „Pranie nie jest
sexy” sezon 12; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 18;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1972; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1973; serial obyczajowy
TVP
20:45 Miłość na wybiegu;
komedia
22:35 La La Poland;
program rozrywkowy
23:25 Miłość aż po grób;
dramat; Kanada (2016);
reż.:Penelope Buitenhuis;
wyk.:Shenae Grimes Beech, Samantha Ferris,
Brent Stait
01:05 Rodzina na Gwiazdkę;
film obyczajowy; USA
(2017)
02:40 Zanim się obudzę;
horror; USA (2016);
reż.:Mike Flanagan;
wyk.:Kate Bosworth,
Thomas Jane, Jacob
Tremblay, Michael Polish

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 SuperPies (4); 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
(781) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (46) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (809)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (90) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (756)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2793) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (682)
serial paradokumentalny.
Natalia kupuje szafkę
pochodzącą
prawdopodobnie z jej
rodzinnego domu, który
spłonął 21 lat temu. W
pożarze zginęli jej rodzice.
Starszy...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (145)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (75) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2794) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (355) serial
komediowy
20:10 Jak rozpętałem II
wojnę światową:
Ucieczka (1/3); komedia,
Polska 1969
22:00 Niesamowity SpiderMan; film przygodowy,
USA 2012
0:55 Rocky Horror Picture
Show: Zróbmy to jeszcze
raz; horror komediowy,
USA 2016. Samochód
Janet i Brada psuje się na
pustkowiu. Najbliższym
budynkiem jest zamek,
gdzie para postanawia
poszukać pomocy. W
twierdzy rządzi...
2:50 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5543) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
14 (12/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry
TVN (2363) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (629) program obyczajowy
12:00 Szpital (471) program obyczajowy
13:00 Szkoła (372) program
14:00 19 + (308) - program
14:30 19 + (309) - program
15:00 Kuchenne rewolucje
14 (15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (373) program
17:00 Szpital (472) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (630) program obyczajowy
19:00 Fakty (7674) informacje
19:35 Sport (7657) informacje
19:45 Pogoda (7654) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(47/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5544) program
20:00 Jack Ryan: Teoria
chaosu - film sensacyjny,
USA/Rosja 2014. Jack
Ryan (Chris Pine) jest
finansistą, pracującym w
Moskwie dla oligarchy Viktora Stazova (Kenneth
Branagh). Odkrywa, że
jego szef planuje
przeprowadzić finansowy
atak terrorystyczny na
USA i spowodować
gospodarczy krach. Jack
postawia zapobiec
niebezpieczeństwu z
narażeniem życia..
22:15 Czas Apokalipsy - film
wojenny. Kapitan
Benjaminj Willard
otrzymuje rozkaz
wyruszenia w górę rzeki
Mekong, dotarcia do
zbuntowanego pułkownika
Waltera E. Kurtza (Marlon
Brando), który w dalekiej
dżungli założył własne
państwo i zlikwidowania
go. Podróż staje się
metaforycznym
przedstawieniem piekła
porównywanym przez
krytyków do dantejskich
scen z Boskiej komedii…
02:30 Życie bez wstydu 6
(4/10) - reality show
03:30 Uwaga! (5544) program
03:55 Moc Magii(TVN
noc) (354) - program
05:15 Nic straconego

TV PULS
06:00 Kontrakt na miłość;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 128
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 75
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. 131
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. 76
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 77
20:00 Trefny wóz; akcja, USA
2013. Michael Woods
(Paul Walker) opuszcza
więzienie – wychodzi na
zwolnienie warunkowe.
Postanawia udać się do
RPA, żeby spotkać się z
byłą żoną Angie (Leyla
Haidarian) i spróbować ją
odzyskać. W tym celu
wypożycza samochód i
rusza w kierunku celu.
Niespodziewanie
mężczyzna odkrywa w
samochodowym schowku
telefon komórkowy…
21:30 Nienawistna ósemka;
akcja, USA 2015
00:50 Dyżur; factual, Polska
2010; odc. 31
01:25 Dyżur; factual, Polska
2010; odc. 32
01:50 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
02:35 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:35 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:05 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 9
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 5
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 7

TVP SERIALE
05:50 Korona królów; odc.
87; telenowela TVP
06:20 Na sygnale; odc. 182
„Propozycja nie do
odrzucenia”; serial
fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 183
„Prawda za drzwiami”;
serial fabularyzowany TVP
07:25 U Pana Boga w
ogródku; odc. 2/12; serial
komediowy TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
958; serial TVP
09:10 Na sygnale; odc. 210
„Bieg Patrioty”; serial
fabularyzowany TVP
09:40 Na sygnale; odc. 211
„Pojedynek”; serial
fabularyzowany TVP
10:10 Rodzinka.pl; odc. 247
„Kobita mi zwariowała”
sezon 13; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; odc. 248
„Żuraw i czapla” sezon 13;
serial komediowy TVP
11:10 Ja to mam szczęście!;
odc. 45; serial TVP
11:45 Ranczo; s.VIII; odc. 97
- Nowatorska terapia;
serial obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.VIII; odc. 98
- Zbrodnia to niesłychana,
pani zabija pana; serial
obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 110 - Sprawa
honoru; serial kryminalny
TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 111 - Festyn; serial
kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
200 - Alergia
16:25 Na sygnale; odc. 183
„Prawda za drzwiami”;
serial fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 99
- Los pogorzelca; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VIII; odc.
100 - W blasku fleszy;
serial obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 46; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 112; serial TVP
20:20 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 67; serial TVP
21:20 Ranczo; s.VIII; odc.
101; serial TVP
22:15 Ranczo; s.VIII; odc.
102; serial TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 113; serial TVP
00:05 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 254; serial TVP
00:55 Glina; odc. 10/25;
serial kryminalny TVP
02:00 Glina; odc. 11/25;
serial kryminalny TVP
03:05 U Pana Boga w
ogródku; odc. 2/12; serial
komediowy TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
958; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; odc. 247
„Kobita mi zwariowała”
sezon 13; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada - odc 2464
07:10 Okrasa łamie przepisy
– Ziemniaki i
dojrzewający ser
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Jerzy
Połomski i Tymon
Tymański
08:35 Prywatne życie
zwierząt (odc. 1) - Maczo
w zwierzęcej skórze;
reportaż
09:05 Koło fortuny; odc. 353
ed. 5; teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret; /63/
- Prawo i porządek
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /70/ - „Za
dziesięć trzynasta” Shakin Dudi
10:55 Familiada - odc 2464;
teleturniej
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /107/ „Monaliza” - Papa Dance
11:40 Like a magic –
Magiczny świat Luca;
/25/; Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret –
Czas na Hity Malickiego i
Kmity (1-2)
14:25 Muzyka łączy
pokolenia – Perfect i
Myslovitz
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Koncert Gwiazd
Festiwalu Piosenki
Kabaretowej O.B.O.R.A.
16:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa (1-2)
18:05 Mariolka Prawdę ci
powie
18:25 Okrasa łamie przepisy
– Pstrąg
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Gdzieś
w Afryce; odc. 27; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 30 Londyn
„Brytyjska chwała” (110);
magazyn kulinarny
19:55 Magiczny świat Luca;
/26/; Francja (2016)
20:35 Muzyka łączy
pokolenia – Zbigniew
Wodecki i Norbi
21:25 Postaw na milion;
odc. 177; teleturniej
22:25 The Wall. Wygraj
marzenia; /30/; teleturniej
23:25 Dzięki Bogu już
weekend s.I (6); program
rozrywkowy
00:30 Koło fortuny; odc. 349
ed. 5; teleturniej
01:10 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole Wszystko na raty; /1/
02:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole - Trwaj
dato ważności; /2/
03:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa (1);
widowisko
04:25 Rozrywka Retro – S
jak Smoleń, T jak TEY;
program kabaretowy

TVN7
05:15 Ukryta prawda (437) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (Czarna
wdowa ) (197) - program
sądowy
07:15 Szpital (181) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 2 (6/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko
(20/23) - serial, USA.
Gabrielle planuje wielkie
przyjęcie pożegnalne
zanim Carlos pójdzie
odsiedzieć wyrok. W
międzyczasie George
Williams (Roger Bart), ku
niezadowoleniu Rexa,
znów pojawia się w jej
życiu…
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (244) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (198) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (20/116) program sądowy
14:55 Szpital (182) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 2 (7/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko
(21/23) - serial, USA.
George ciągle stara się
wkupić w życie Bree.
Lynette martwi się, że
Tom przestaje być nią
zainteresowany i próbuje
podgrzać atmosferę.
Kłopoty Gabrielle z
mężczyznami komplikują
coraz bardziej się, a u
Susan pojawia się
niespodziewany gość
17:55 Brzydula (133/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (134/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (245) program obyczajowy
20:00 Kung Fu Panda II komedia, USA 2011.
Grupa sympatycznych
adeptów kung-fu będzie
musiała stawić czoła
nikczemnemu Lordowi
Shenowi, który za cel
postawił sobie podbicie
Chin…
21:55 Scott Pilgrim kontra
reszta świata - komedia,
USA 2010
00:15 Oszuści (1/10) - serial,
USA
01:15 Moc Magii (TVN7
noc) (358) - program
03:25 Druga strona medalu
(6/8) - talk show. Jacek
Olszewski
03:55 Druga strona
medalu (8) - talk show.
Alicja Tysiąc
04:30 Druga strona medalu
2 (1/7) - talk show. Aneta
Krawczyk

TVN STYLE
05:40 Misja Pies (1/12) program
06:10 Misja Pies (2/12) program
06:40 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 4 (5/12) program lifestylowy
07:25 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (6/10)
- program lifestylowy
08:10 Apetyt na miłość (4/8)
- program rozrywkowy
09:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu (6) - reality show
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 8 (7/12) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (12/13) program rozrywkowy
11:40 Kuchenne rewolucje
10 (1/13) - program
12:40 W czym do ślubu? 2
(2/10) - reality show
13:15 W czym do ślubu?
(6/10) - reality show
13:45 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (8) - reality
show
14:30 Jestem z Polski (1/9) program
15:30 Okiełznać agresję (3)
- serial dokumentalny,
Wielka Brytania
16:30 Kulisy sławy EXTRA 2
(5/8) - program
17:00 Gwiazdy prywatnie 3
(4/8) - program
17:30 Kuchenne rewolucje
12 (7/15) - program
18:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (6/12) program
19:30 Ugotowani 8 (3) program
20:05 Ugotowani 8 (4) program kulinarnorozrywkowy
20:40 SOS - Sablewska od
stylu (3/10) - program
rozrywkowy
21:25 Zanim Cię zobaczę
(1/8) - program
rozrywkowy
22:25 Apetyt na miłość 5
(4/12) - program
rozrywkowy
23:25 Randkowicze w
Australii 2 (1/12) program rozrywkowy (dla
małoletnich od lat 16)
00:30 Miłość od pierwszego
pocałunku (1/8) program rozrywkowy (dla
małoletnich od lat 16)
01:25 Wyszkoleni
podrywacze - dokument
(dla małoletnich od lat 16)
02:35 W roli głównej –
Dawid Woliński (4/8) talk show
03:05 W roli głównej –
Zbigniew Zamachowski
(4/8) - talk show
03:35 Wiem, co jem 6
(4/16) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 4
(9/15) - magazyn
04:35 Wiem, co jem 2
(9/15) - magazyn

TVP SPORT
06:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Shenzen - 1/2F
10:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA: Brisbane - 1/4 F
12:05 2018 sportowe
podsumowanie roku
13:10 Skoki Narciarskie Turniej Czterech Skoczni Innsbruck (studio)
14:00 Skoki Narciarskie Turniej Czterech Skoczni Innsbruck
17:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA: Brisbane - 1/4 F
19:55 Piłka ręczna mężczyzn
- turniej Palencia:
Hiszpania - Polska
21:40 Sportowy Wieczór
22:25 Skoki Narciarskie Turniej Czterech Skoczni Innsbruck
00:15 Hokej na lodzie - NHL
- skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL
(45): Pittsburgh Penguins
- Winnipeg Jets
04:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA: Brisbane - 1/2 F

POLSAT SPORT
6:00 Hokej; Puchar
Spenglera; mecz finałowy
8:30 Koszykówka mężczyzn:
Energa Basket Liga; Legia
Warszawa - Stelmet Enea
BC Zielona Góra
11:00 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga; Asseco Resovia
Rzeszów - Aluron Virtu
Warta Zawiercie
13:30 Siatkówka mężczyzn;
1. liga; APP Krispol
Września - MCKiS
Jaworzno
16:00 7. strefa; magazyn
siatkarski
17:30 Siatkówka kobiet; Liga
Siatkówki Kobiet; Bank
Pocztowy Pałac
Bydgoszcz - ŁKS
Commercecon Łódź
20:30 Sporty walki: UFC
Fight Night: Werdum vs.
Tybura; waga ciężka:
Adam Wieczorek Anthony Hamilton
21:10 Boks
23:00 Sporty walki: UFC
209: Woodley vs.
Thompson 2; waga ciężka:
Marcin Tybura - Luis
Henrique Barbosa de
Oliveira
23:30 Boks; Polsat Boxing
Night: Noc Zemsty; waga
ciężka: Tomasz Adamek Joey Abell. Przypomnienie
walki z 21 kwietnia 2018
roku. Pojedynkiem
wieczoru podczas gali w
Częstochowie było starcie
Tomasza Adamka z
Joey’em Abellem....
1:00 Sporty walki: KSW;
Relacja z gali
zorganizowanej przez
największą w Polsce
federację MMA

TV4
6:00 Czysta chata (27);
magazyn poradnikowy
7:05 Turbo Fast (20) serial
animowany
7:35 Turbo Fast (21) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (4)
reality show.
Niepełnosprawni Arek i
Agnieszka wychowują
dwóch synów Łukasza i
Kubę. Rodzina byłaby
szczęśliwa, gdyby nie
straszne warunki, w jakich
żyją....
9:00 Septagon (30) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia (3)
reality show
11:25 Benny Hill (3);
program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji (95)
serial fabularnodokumentalny
13:00 Galileo (696);
program
14:00 Galileo (697);
program
15:00 Policjantki i Policjanci
(453) serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
(82) telenowela
17:00 Światło twoich oczu
(82) telenowela
18:00 Septagon (33) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(454) serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (7);
program rozrywkowy
21:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (225) serial
kryminalny
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (226) serial
kryminalny
23:00 Szkoła wyrzutków;
dramat sensacyjny, USA
1991
1:20 Śmierć na 1000
sposobów (7) serial
dokumentalny pokazujący
prawdziwe historie ludzi,
których spotkał
nadzwyczajny koniec.
1:50 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
2:50 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
5:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 4
stycznia; felieton
07:00 Drogi wolności; odc.
11; serial TVP
08:05 Taśmy bezpieki –
Pomoc z Zachodu dla
podziemnej Solidarności
08:35 Pojedynki stulecia –
Marek Hłasko - Leopold
Tyrmand
09:15 Historia Polski –
Gorzkie zwycięstwo..;
film dokumentalny
10:05 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Dallas; cykl
dokumentalny
10:40 Plemienna sztuka
przetrwania 2; odc. 1/6.
Morderczy Czarny Prąd
(odc. 1); cykl dokum.;
USA (2016)
11:30 Filmowa kontrabanda;
reportaż
12:05 Lalka; odc. 3/9; serial
TVP
13:35 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 1/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
14:40 Historia jedzenia po
amerykańsku - Moc
ziarna. Odc. 6/6; cykl
dokum.; USA (2014)
15:50 Hiszpania. Narodziny
imperium; odc. 1/3 (odc,
1/3); serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2015)
16:50 Historia Polski – Daj
mi duszę, resztę zabierz;
film dokumentalny
17:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. Dukla skarbczyk
pełen tajemnic
18:25 Ex Libris; odc. 365;
magazyn
18:55 Drogi wolności; odc.
12 - Gra w zielone; serial
TVP
20:00 Czarne tulipany; film
dokumentalny
20:55 W poszukiwaniu
Wikingów; odc. 1/3
(Vikings); serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
22:00 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV;
magazyn
22:35 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia inspektora
straży rybackiej na
Ukrainie
23:15 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 3/8; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
00:15 Sensacje XX wieku –
Stalin – droga do władzy;;
/1/; cykl dokumentalny
00:40 Encyklopedia II wojny
światowej – Sojusznicy;
cykl dokumentalny
01:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. Dukla skarbczyk
pełen tajemnic
01:45 Andrzeja Mularczyka
kantor wymiany uczuć

P RO G R A M T V – S O B OTA 5 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
06:00 Klan; odc. 3402;
telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc.
283; magazyn dla
niepełnosprawnych
08:20 Czołówka. Natura w
Jedynce
08:20 Natura w Jedynce –
Planeta lasów. Lasy w
chmurach; film
dokumentalny; Hiszpania
(2017)
08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres;
magazyn
09:50 Korona królów – taka
historia..; odc. 17;
telenowela historyczna
TVP
10:25 Korona królów; odc.
148; telenowela
historyczna TVP
10:55 Korona królów; odc.
149; telenowela
historyczna TVP
11:25 Korona królów; odc.
150; telenowela
historyczna TVP
11:55 Korona królów; odc.
151; telenowela
historyczna TVP
12:35 Podmuch energii; odc.
3; cykl reportaży
12:50 Jak to działa; odc. 150
Powietrze; magazyn
13:15 Spis treści –
Stanisław Vincenz;
felieton
13:25 Okrasa łamie przepisy
– Polska wieprzowina na
trzy sposoby; magazyn
kulinarny
14:05 Blondynka; odc. 83;
serial TVP
15:00 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 211; serial TVP
15:55 Fascynujący świat –
Polska rzeczywistość
wirtualna; film
dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz (5);
teleturniej muzyczny
18:35 Jaka to melodia?;
odc. 3987; teleturniej
muzyczny
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 144; serial TVP
21:30 Hit na sobotę –
Medicus; dramat
historyczny; Niemcy
(2013)
00:10 Ostatni pasażer;
thriller; Wielka Brytania
(2013)
01:55 Jaka to melodia?;
odc. 3987; teleturniej muz.
02:50 Mama Tina; dramat;
Francja (2015)
04:35 Spis treści –
Stanisław Vincenz;
felieton

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 123
ed. 3; teleturniej
05:55 Barwy szczęścia; odc.
1971; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
1972; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1408; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pytanie na śniadanie
Extra (256)
11:50 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem;
odc. (3); magazyn
kulinarny
12:20 Święta już! Wielki
koncert przebojów
świątecznych (3); koncert
13:05 Święta już! Wielki
koncert przebojów
świątecznych (4); koncert
14:00 Familiada; odc. 2512;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 350
ed. 5; teleturniej
15:15 Voice Kids; s. II (1)
Przesłuchania w ciemno;
widowisko muzyczne
16:00 Voice Kids; s. II (2)
Przesłuchania w ciemno;
widowisko muzyczne
16:45 Słowo na niedzielę Serce otwarte czy serce
jak pięść?
16:55 Alternatywy 4; odc.
4/9 - Profesjonaliści; serial
komediowy TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion;
odc. 188; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na
milion; odc. 188
19:35 Lajk!
20:05 Voice Kids; s. II (3)
Przesłuchania w ciemno;
widowisko muzyczne
21:10 Voice Kids; s. II (4)
Przesłuchania w ciemno;
widowisko muzyczne
22:20 Zanim się obudzę;
horror; USA (2016);
reż.:Mike Flanagan;
wyk.:Kate Bosworth,
Thomas Jane, Jacob
Tremblay, Michael Polish
24:00 The Good Doctor; s.II;
odc. 21 (sezon 2. odc 3.)
(The Good Doctor ep. 36
Hours); serial obyczajowy;
USA (2017)
00:55 La La Poland;
program rozrywkowy
01:40 Miłość na wybiegu;
komedia
03:30 Miłość aż po grób;
dramat; Kanada (2016);
reż.:Penelope Buitenhuis;
wyk.:Shenae Grimes Beech, Samantha Ferris,
Brent Stait

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:20 Żółwik Sammy 2:
Wielka ucieczka; film
animowany, Belgia/
Francja/USA 2012.
Przyjaciele, żółwie Sammy
i Ray, padają ofiarą
kłusownika i trafiają do
luksusowego oceanarium
w Dubaju. Planują
ucieczkę...
10:10 Ewa gotuje (312);
magazyn kulinarny.
Prowadząca postanowiła
przypomnieć kilka
przepisów z PRL- u.
Przygotuje m.in. smalec
wieprzowy z jabłkiem i
smażoną cebulką, flaczki z
boczniaków,...
10:45 Świąteczna gorączka
2; komedia, USA 2014.
Larry rywalizuje z nowym
ojczymem swojej córki o
miano lepszego taty. Robi
wszystko, co w jego
mocy, by spełnić
świąteczne...
12:45 W rytmie hip-hopu;
film obyczajowy, USA
2001
15:05 10 w skali humoru czyli dekada Kabaretu
Nowaki; program
rozrywkowy. Adrianna
Borek, Tomasz Marciniak i
Kamil Piróg bawią
publiczność już od 10 lat.
Z okazji jubileuszu grupy
w Operze Śląskiej...
17:45 Chłopaki do wzięcia
(133) serial dokumentalny
18:20 Chłopaki do wzięcia
(134) serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (81) serial
komediowy
20:03 Gala Mistrzów Sportu
2019; widowisko. Podczas
gali widzowie poznają
zwycięzcę 84. Plebiscytu
‚Przeglądu Sportowego’
na Najlepszego Sportowca
Roku. Wśród grona 20
nominowanych znalazł się:
srebrny...
22:30 Ucieczka z Alcatraz;
film sensacyjny, USA
1979
0:55 Korpus weteranów; film
sensacyjny, USA 2006.
Najemnik kompletuje
zespół do ochrony
przedsiębiorcy, któremu
zagraża bandyta.
3:25 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:20 Uwaga! (5544) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1123) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus
17 (713) - serial
obyczajowy
12:00 Złodzieje 2 (6/8) program poradnikowy…
12:50 Domowe rewolucje 3
(3/8) - program
13:50 Ameryka Express
(7/13) - program
15:20 Kobieta na krańcu
świata 10 (3/5) - program
15:50 Muppety: Poza
prawem - komedia,
USA 2014. W trakcie
światowego tournée
Muppety trafiają w sam
środek afery związanej z
kradzieżą drogocennych
klejnotów.
18:00 Kuchenne rewolucje
16 (8/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty (7675) informacje
19:25 Sport (7658) informacje
19:35 Pogoda (7655) informacje
19:44 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(48/90) - informacje
19:45 Uwaga! (5545) program
20:00 Poznaj mojego tatę komedia, USA 2000. Greg
(Ben Stiller) zakochał się
w Pam (Teri Polo) i
postanowił ją poślubić.
Nim zwiąże się z ukochaną
małżeńskim węzłem musi
poprosić o zgodę jej
rodziców. Przyszła
teściowa Dina (Blythe
Danner) jest mu
przychylna, ale ojciec
Pam, Jack Byrnes (Robert
De Niro) postanawia
dokładnie sprawdzić
przyszłego zięcia i poddaje
nieszczęsnego Grega
wielu ciężkim próbom.
22:15 Czego pragną kobiety
- komedia, USA 2000.
Nick Marshall jest
typowym kobieciarzem, a
z zawodu specjalistą od
reklamy i wydawałoby się
- wybitnym pracownikiem,
który wejdzie na sam
szczyt. Przeszkodą okazuje
się pewna kobieta
imieniem Darcy, która
otrzymuje stanowisko, o
którym marzył…
01:00 Jack Ryan: Teoria
chaosu - film sensacyjny,
USA/Rosja 2014
03:20 Uwaga! (5545) program
03:40 Moc Magii(TVN
noc) (355) - program
05:00 Nic straconego

TV PULS
05:45 Hotel Zacisze; serial
fabularny, Wielka Brytania
1979
06:25 Co ludzie powiedzą?;
serial fabularny, Wielka
Brytania 1995
07:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
07:50 Co ludzie powiedzą?;
serial fabularny, Wielka
Brytania 1995
08:25 Co ludzie powiedzą?;
serial fabularny, Wielka
Brytania 1995
09:05 13 Posterunek 2; serial
fabularny; odc. 30
09:45 13 Posterunek 2; serial
fabularny; odc. 31
10:20 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 75
11:10 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 76
12:10 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 77
13:10 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 78
14:05 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 79
15:05 XIX Mazurska Noc
Kabaretowa; Polska 2017;
odc. 4
16:10 SexiPistols; akcja,
Francja 2006. Dwie młode
i śliczne panny
postanawiają walczyć z
niesprawiedliwością na
świecie... napadając na
banki!
17:50 Oskar; komedia, USA
1991
20:00 Likwidator; akcja, USA
2013. Szeryf Owens
wiedzie spokojny żywot
stróża prawa w małej
mieścinie Sommerton
Junction na granicy z
Meksykiem. Nikt tutaj nie
zna jego przeszłości, choć
każdy się domyśla, że
skrywa jakieś mroczne
tajemnice. Miasteczko jest
dla niego schronieniem
przed wszelkimi
kłopotami. Ale do czasu…
22:10 Parker; akcja, USA
2013. Podczas jednego z
napadów Parker zostaje
zdradzony przez partnerów
i pozostawiony na pewną
śmierć. Cudem udaje mu
się przeżyć. Po powrocie
do zdrowia ma tylko jeden
cel…
00:25 Solomon Kane:
Pogromca zła;
przygodowy, Czechy,
Francja, Wielka Brytania
2008
02:30 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:05 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:45 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:25 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:00 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 12

TVP SERIALE
05:35 Na sygnale; odc. 209
„Aż po grób”; serial
fabularyzowany TVP
06:05 Ogniem i mieczem;
odc. 4/4; serial TVP
07:10 Daleko od szosy; odc.
1/7 - Szpaki; serial TVP
08:35 Bulionerzy; odc. 1/75 Losowanie; serial
komediowy TVP
09:05 Bulionerzy; odc. 2/75 Przeprowadzka; serial
komediowy TVP
09:35 Ranczo; s.VIII; odc. 92
- Radio Mamrot; serial
obyczajowy TVP
10:35 Ranczo; s.VIII; odc. 93
- Wykapany ojciec; serial
obyczajowy TVP
11:25 Rodzinka.pl; odc. 241
„Marek do domu” sezon
13; serial komediowy TVP
11:55 Rodzinka.pl; odc. 242
„Rodzinna kolacja” sezon
13; serial komediowy TVP
12:35 Rodzinka.pl; odc. 243
„Kruche szkło” sezon 13;
serial komediowy TVP
13:05 Rodzinka.pl; odc. 244
„Zabawa w chowanego”
sezon 13; serial
komediowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 106 - Sztuka
dojrzewania; serial
kryminalny TVP
14:35 Ranczo; s.VIII; odc. 94
- Wybacz mnie; serial
obyczajowy TVP
15:30 Ranczo; s.VIII; odc. 95
- Czysta karta; serial
obyczajowy TVP
16:30 Ranczo; s.VIII; odc. 96
- Obywatelskie obowiązki;
serial obyczajowy TVP
17:30 Czterdziestolatek; odc.
3/21 - Wpadnij, kiedy
zechcesz, czyli bodźce
stępione; serial TVP
18:30 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 67 - Na pełnym gazie;
serial kryminalny TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 255 - El Greco; serial
kryminalny TVP
20:20 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 107 - Czarna wdowa;
serial kryminalny TVP
21:20 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 108 - Obrączka; serial
kryminalny TVP
22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 97
- Nowatorska terapia;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ranczo; s.VIII; odc. 98;
serial obyczajowy TVP
00:05 Strażacy; s.I; odc.
5/10; serial TVP
00:55 07 zgłoś się; odc.
18/21; serial TVP
02:15 Nowa; odc. 10; serial
03:15 Nowa; odc. 11; serial
04:05 Rodzinka.pl; s.I; odc.
1 - Ferie w domu; serial
komediowy TVP
04:40 Rodzinka.pl; s.I; odc.
2 - Opiekunki; serial
komediowy TVP
05:10 Ja to mam szczęście!;
odc. 1; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:45 Rozrywka Retro – Tyle
słońca w całym mieście.
Niezapomniane przeboje
Anny Jantar
06:45 Zakochaj się w
Polsce; odc. 68
Grudziądz; magazyn
07:20 Laskowik & Malicki
Niedziela Wieczór (14);
widowisko rozrywkowe
08:10 Koło fortuny; odc. 351
ed. 5; teleturniej
08:45 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Romuald
Lipko; /cz. 1/; reportaż
09:15 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Romuald
Lipko; /cz. 2/; reportaż
09:40 Życie to Kabaret –
Kabaret 2000+; /cz. 1/
10:45 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie s. 2; /8/ Miłość w Maastricht; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
11:40 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Romuald
Lipko; /cz. 1/; reportaż
12:05 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Romuald
Lipko; /cz. 2/; reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy
– Na szafranowym polu;
magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią –
Śladem Wikingów; cykl
reportaży
13:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 2) - Kobiety
rządzą; reportaż
14:15 Postaw na milion;
odc. 177; teleturniej
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /71/ - „Aleja
gwiazd” - Zdzisława
Sośnicka
15:20 Zakupy pod kontrolą
s.II (5); reality show
15:45 Paranienormalni
Tonight – Ewa Farna;
program rozrywkowy
16:50 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie s. 2; /8/ Miłość w Maastricht; cykl
dokum. ; Wielka Brytania
17:45 Wielki Test. 100 lat
Niepodległości
19:15 Rodzina, ach rodzina
(odc. 2) - Żona;
widowisko
20:10 Rodzina, ach rodzina
(odc. 3) - Żona 2;
widowisko
21:10 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (14) - Kierowca
i taksówkarz
22:10 Big Music Quiz (15);
teleturniej muzyczny
23:15 Kabaretowa Mapa
Polski – 5 Mazurska
Olimpiada Kabaretowa Śmiej się kibicu; cz. 1-3
02:20 Koło fortuny; odc. 353
ed. 5; teleturniej
03:00 Rozrywka Retro – Tyle
słońca w całym mieście.
Niezapomniane przeboje
Anny Jantar

TVN7
05:40 Ukryta prawda (438) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Brzydula (127/180) serial obyczajowy
09:30 Brzydula (128/180) serial obyczajowy
10:05 Brzydula (129/180) serial obyczajowy
10:40 Zabójcza broń (17/18)
- serial, USA
11:40 Zabójcza broń (18) serial, USA
12:40 Dziewczyny z
Hollywood 3-Demi
Moore (16) - program
13:00 Dzwoneczek i bestia z
Nibylandii - film rodzinny,
USA 2014
14:20 Areszt domowy - film
rodzinny, USA 1996
16:40 Kopciuszek:
Roztańczona historia komedia, USA/
Kanada 2008
18:35 Sylwester w Nowym
Jorku - komedia,
USA 2011
21:00 Daję nam rok komedia, Wielka Brytania/
Francja 2013. Para
brytyjczyków – Nat (Rose
Byrne), przedsiębiorcza
pracownica firmy
reklamowej i Josh (Rafe
Spall), początkujący
pisarz, biorą huczny, choć
niezupełnie udany ślub.
Rodzina i przyjaciele
obojga twierdzą, że jeśli
młodzi przetrwają
pierwszy rok w
małżeństwie, w
przyszłości poradzą sobie
już z wszelkimi
kryzysami…
23:05 Dwanaście małp - film
S-F, USA 1995. Jest rok
2035. Wiele lat temu w
zamachu terrorystycznym,
w którym użyto broni
biologicznej, zginęło kilka
miliardów ludzi. Ci, którzy
ocaleli żyją odizolowani od
świata w podziemiach.
Aby zażegnać grożące
ludzkości
niebezpieczeństwo, wirus
musi być zniszczony.
Więzień James Cole
(Bruce Willis) może
ubiegać się o skrócenie
wyroku, jeżeli podejmie
się niebezpiecznej misji.
Wyruszy w podróż w
czasie do roku 1996, do
Filadelfii, skąd ma
przywieźć próbkę wirusa
do badań…
01:50 Moc Magii (TVN7
noc) (359) - program
04:00 Druga strona medalu
2 (2/7) - talk show. Anna
Komorowska
04:35 Druga strona medalu
2 (4/7) - talk show. Jan
Mela

TVN STYLE
05:35 Ściąga z szafy (1/5) program lifestylowy
06:05 Na kłopoty Zawadzka
(1/13) - program
06:35 Na kłopoty Zawadzka
(2/13) - program
07:05 Misja ratunkowa
(9/10) - program
07:50 Ostre cięcie 5 (1/10) program
08:35 Co nas truje (12) program lifestylowy
09:20 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (12/14) program lifestylowy
10:05 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (6/12) program
11:05 SOS - Sablewska od
stylu (2/10) - program
11:50 Dziewczyny z
wypiekami (2/8) program
12:25 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (2/9) - program
13:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (7/8) - reality
show
13:45 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (10) - reality
show
14:30 W czym do ślubu? 2
(2/10) - reality show
15:00 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
15:45 Pani Gadżet 16 (4/22)
- magazyn
16:15 Pani Gadżet 16 (3/22)
- magazyn
16:45 Misja ratunkowa
(4/10) - program
17:30 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (7/10)
- program lifestylowy
18:15 10/10 (1/10) - program
18:45 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 7 (9/12) program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 8 (1/12) program lifestylowy
20:15 Gwiazdy prywatnie 3
(4/8) - program
20:45 Kulisy sławy EXTRA 2
(1/8) - program
21:15 Bajeczne życie
milionerów 2 (5/10) program rozrywkowy
21:45 Bajeczne życie
milionerów 2 (6/10) program rozrywkowy
22:15 Zaskocz mnie! 2
(5/10) - program
22:50 Rosyjski Projekt Lady
2 (7/16) - program
00:50 44 oblicza miłości
(1/5) - program
01:20 44 oblicza miłości
(2/5) - program
01:50 44 oblicza miłości
(3/5) - program
02:20 W roli głównej –
Danuta Stenka (5/8) - talk
show
02:50 W roli głównej –
Halina Młynkowa (5/8) talk show
03:20 Wiem, co jem 6
(5/16) - magazyn
03:50 Wiem, co jem 4
(10/15) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 2
(10/15) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Shenzen - Finał
08:15 Hokej na lodzie - NHL
(45): Pittsburgh Penguins
- Winnipeg Jets
10:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA: Brisbane - 1/2 F
12:05 Stan futbolu; magazyn
13:00 Biegi narciarskie - PŚTour de Ski - Obertsdorf 10km dow. kobiet
13:55 Biegi narciarskie - PŚ
- Tour de Ski - Val di
Fiemme - 10km klas. kob.
14:55 Piłka ręczna mężczyzn
- turniej Palencia: Polska Arabia Saudyjska
16:45 Skoki Narciarskie TCS - Innsbruck
18:35 Hokej na lodzie - PHL,
34.kolejka: KH Energa
Toruń - Tauron GKS
Katowice
21:20 Biegi narciarskie - PŚ
- Tour de Ski - Val di
Fiemme - 10km klas.
kobiet
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Piłka ręczna mężczyzn
- turniej Palencia: Polska Arabia Saudyjska
00:20 Hokej na lodzie - NHL
- skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL
(46): Montreal Canadiens
- Nashville Predators
04:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA: Brisbane - 1/2 F
05:15 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn; 1.
liga; APP Krispol Września
- MCKiS Jaworzno
8:10 7. strefa; magazyn
siatkarski
10:20 Siatkówka kobiet; Liga
Siatkówki Kobiet; Bank
Pocztowy Pałac
Bydgoszcz - ŁKS
Commercecon Łódź
12:30 Koszykówka
mężczyzn: Energa Basket
Liga; Anwil Włocławek TBV Start Lublin
14:45 Siatkówka kobiet; Liga
Siatkówki Kobiet; DPD
Legionovia Legionowo Chemik Police
17:30 Sporty walki: Z
archiwum UFC
19:00 Gala Mistrzów Sportu
2019; studio
20:00 Gala Mistrzów Sportu
2019; widowisko
22:30 Gala Mistrzów Sportu
2019; studio
23:30 Sporty walki: waga
słomkowa: Joanna
Jędrzejczyk - Valerie
Letourneau
0:30 Sporty walki: waga
ciężka: Marcin Tybura Luis Henrique Barbosa de
Oliveira
1:30 7. strefa; magazyn
siatkarski

TV4
6:00 Czysta chata (28);
magazyn poradnikowy
7:05 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (20) serial
animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (21) serial
animowany
8:00 Flintstonowie (8) serial
animowany
8:30 Dzielna Mysz (24) serial
animowany
8:50 Duszek; film familijny,
Szwajcaria/Niemcy 2013
10:40 Policjantki i Policjanci
(450) serial obyczajowy
11:40 Policjantki i Policjanci
(451) serial obyczajowy
12:40 Policjantki i Policjanci
(452) serial obyczajowy
13:40 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
14:50 Akademia sztuk walki;
film przygodowy, USA
2015. Nastoletni Robbie
sprawia problemy
wychowawcze. Babcia
wysyła go do krewnych na
Florydę. Chłopak poznaje
tam Rinę. Po konfrontacji
z miejscowymi...
17:00 Spadkobiercy (76);
program rozrywkowy
18:00 Spadkobiercy (77);
program rozrywkowy
19:00 Galileo (698);
program
popularnonaukowy. Tym
razem widzowie poznają
specjalną nakładkę na
butelkę, która - dzięki
ukrytemu w środku
waporyzatorowi - zmienia
zwykłą wodę w...
20:00 Policjantki i Policjanci
(453) serial obyczajowy
21:00 Policjantki i Policjanci
(454) serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (227) serial
kryminalny
23:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (228) serial
kryminalny
0:05 Na uwięzi; film
sensacyjny, Meksyk/USA
2014. Sawa (India Eisley)
to młoda dziewczyna,
która żyje w mieście
rządzonym przez korupcję,
bezprawie i przemoc.
Pewnego dnia jej rodzice...
2:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
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

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 5
stycznia; felieton
07:00 Wszystkie kolory
świata – Laos. W rytmie
fal Mekongu; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
08:05 Koło się kręci –
Pierwsze koło; reportaż
08:20 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 19 Szlak
Pilicy; magazyn
08:50 Wiedźmin; odc. 1/13
Dzieciństwo; serial
fantastyczno-przygodowy
09:55 Okrasa łamie przepisy
– Czekolada i owoce nie
do deseru; magazyn
kulinarny
10:30 Dawne światy; odc.
8/8 Peru najstarsza z
cywilizacji; serial
dokumentalny; Francja
(2007)
11:35 Życie; cz. 1. Trudna
sztuka przetrwania; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
12:35 Wielkie widowiska
natury; cz. 5. Wielka
woda; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
13:40 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia zakonnicy z
klasztoru w Czernichowie
na Ukrainie; reportaż
14:10 Z Andrusem po Galicji
– Tarnobrzeg
14:45 Ziemia, planeta roślin
– Trawy; 3/3; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
15:45 Spór o historię –
Orsza 1514; debata
16:30 Plemienna sztuka
przetrwania 2; odc. 1/6.
Morderczy Czarny Prąd;
cykl dokumentalny; USA
(2016)
17:25 Lwów – miasto i
ludzie Niepodległej
Rzeczypospolitej; odc.
6/9; cykl reportaży
17:50 Zmiennicy; odc. 7/15 Warszawski łącznik; serial
TVP
19:00 Przepis na sukces;
film dokumentalny
20:00 Najdziwniejsza broń
na świecie – Broń
superszpiegów; odc. 6/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
21:05 Stawka większa niż
życie; odc. 1/18 - Wiem,
kim jesteś; serial TVP
22:10 Rodzina Niepodległej
– Osiedle Dyrekcja; film
animowany
23:15 Historia w postaciach
zapisana – Królowa
Wiktoria; cykl
dokumentalny; Francja
(2013)
01:05 Gry wojenne; cz. 1;
cykl dokumentalny
02:00 Dzieje grzechu;
dramat

P RO G R A M T V – N I E D Z I E L A 6 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:15 Klan; odc. 3403;
telenowela TVP
05:40 Klan; odc. 3404;
telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@
polski - talk - show prof.
Jana Miodka
06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w
Polsce; odc. 97 Bielsko Biała; magazyn
09:00 Ziarno – Trzej
Królowie; magazyn
09:35 Las bliżej nas; s.II;
odc. 11; magazyn
10:05 Gwiazdkowy uśmiech
losu; film obyczajowy;
USA (2015); reż.:Gary
Yates; wyk.:Elizabeth
Berkley, Mitchell
Kummen, Mike Bell, Julia
Arkos
11:45 Transmisja Orszaku
Trzech Króli
12:00 Anioł Pański
12:15 Transmisja Orszaku
Trzech Króli
13:50 Spis treści – Monika
Żeromska; felieton
14:00 Natura w Jedynce –
Wokół mórz.
Zgromadzenie krabów;
cykl dokumentalny;
Francja (2018)
14:30 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 144 - Intruz; serial
kryminalny TVP
15:30 Kuloodporne serce;
odc. 1; serial; Włochy
(2014)
16:35 Skoki Narciarskie
(studio)
16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie –
Turniej Czterech Skoczni
– Bischofshofen
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Blondynka; odc. 84;
serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka –
To znowu ty; komedia;
USA (2010); reż.:Andy
Fickman; wyk.:Jamie Lee
Curtis, Kristin Chenoweth,
Odette Justman
23:10 Medicus; dramat
historyczny; Niemcy
(2013); reż.:Phillip Stoelzl;
wyk.:Tom Payne, Stellan
Skarsgard, Oliver
Martinez, Ben kengsley
01:50 Ostatni pasażer;
thriller; Wielka Brytania
(2013); reż.:Omid
Nooshin; wyk.:Dougray
Scott, Kara Tointon, Iddo
Goldberg, David Schofield,
Lindsay Duncan
03:35 Kratka; film TVP;
Polska (1996)
04:30 Spis treści – Monika
Żeromska; felieton

TVP2
05:35 Słowo na niedzielę –
Serce otwarte czy serce
jak pięść?
05:45 Barwy szczęścia; odc.
1973; serial obyczajowy
TVP
06:15 Święta już! Wielki
koncert przebojów
świątecznych (1); koncert
07:05 Święta już! Wielki
koncert przebojów
świątecznych (2); koncert
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Rodzinne oglądanie –
Groźne cuda natury.
Życie na krawędzi; odc. 1
Ekstremalne cuda; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
12:20 Rodzina na Gwiazdkę;
film obyczajowy; USA
(2017); reż.:David
Winning; wyk.:Erin
Krakow, Niall Matter,
Wendie Malick
14:00 Familiada; odc. 2513;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 384
ed. 6; teleturniej
15:15 Bake off – Ale ciacho!
(3) ed. 5; widowisko
16:10 Bake off – Ale przepis
(3) ed. 5
16:25 Voice Kids; s. II (3)
Przesłuchania w ciemno;
widowisko muzyczne
17:15 Voice Kids; s. II (4)
Przesłuchania w ciemno;
widowisko muzyczne
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na sygnale; odc. 212
„Małżeństwo doskonałe”;
serial fabularyzowany TVP
19:00 Na sygnale; odc. 213
„Trauma”; serial
fabularyzowany TVP
19:30 Rodzinka.pl; odc. 243
„Kruche szkło” sezon 13;
serial komediowy TVP
20:05 Polska pomaga.
Pomoc dla Syrii - koncert
kolęd; koncert
21:15 Teściowie; komedia;
Niemcy, USA (2003);
reż.:Andrew Fleming;
wyk.:Michael Douglas,
Ryan Reynolds, Albert
Brooks
23:00 Kino bez granic –
Koneser; Włochy (2013);
reż.:Giuseppe Tornatore;
wyk.:Geoffrey Rush, Jim
Sturgess, Sylvia Hoeks,
Donald Sutherland
01:20 Ona; dramat; USA
(2013); reż.:Spike Jonze;
wyk.:Joaquin Phoenix,
Scarlett Johansson, Amy
Adams, Roonay Mara,
Chris Pratt
03:35 Teściowie; komedia;
Niemcy, USA (2003)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:35 Marley i ja: Szczenięce
lata; komedia, USA 2011
10:30 Karate kid; film
przygodowy, USA 1984.
Nastoletni Daniel
postanawia trenować
wschodnie sztuki walki.
Jego nauczycielem zostaje
pan Miyagi.
13:10 Na fali; film
animowany, USA 2007
14:55 Niesamowity SpiderMan; film przygodowy,
USA 2012
17:50 Nasz nowy dom (99)
reality show. W
przepięknej nadbużańskiej
wsi stoi ponadstuletni
dom, w którym mieszka
pani Teresa, samotnie
wychowująca
szesnastoletniego wnuka
Mariusza. Budynek
wymaga generalnego...
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie;
program publicystyczny
20:05 Festiwal „Magiczne
zakończenie wakacji z
Polsatem i RMF FM”
Kielce 2018 (1)
widowisko. W Amfiteatrze
Kadzielnia premierowe
skecze zaprezentują m.in.:
Kabaret Moralnego
Niepokoju, Igor
Kwiatkowski, Formacja
Chatelet, Kabaret K2 i
Kabaret Jurki. O...
21:50 Festiwal „Magiczne
zakończenie wakacji z
Polsatem i RMF FM”
Kielce 2018 (2)
widowisko. Publiczność
będzie się bawić do hitów,
które zawładnęły radiem
RMF FM tego lata.
Wystapią m.in. Margaret,
Gromee & Jesper
Jenset,...
23:55 Lincoln; dramat
biograficzny, USA 2012.
Rok 1865. Abraham
Lincoln chce
przegłosować projekt
likwidujący niewolnictwo.
3:20 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:20 Uwaga! (5545) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1124) - magazyn
11:00 Domowe rewolucje 3
(4/8) - program
12:00 Co za tydzień (883) magazyn
12:25 Drzewo marzeń 2
(5/9) - program
13:25 Pascal w Kraju
Basków - dokument
14:25 Przygoda na
Antarktydzie - film
przygodowy, USA 2006.
Trzech uczestników
ekspedycji badawczej
zostaje zmuszonych, by
zostawić w tyle gromadę
psów ciągnących zaprzęg.
Zwierzęta muszą walczyć
o przetrwanie w mroźnej
dziczy…
16:50 Listy do M. 2 komedia 2015. Kilka
wyjątkowych historii o
zwykłych ludziach, którym
w świąteczny, magiczny
dzień przydarzają się małe
cuda. Igraszki losu
sprawią, że zabiegani w
codzienności bohaterowie
zatrzymają się na chwilę
by sprawdzić czy to
właśnie miłość jest
najlepszym prezentem na
święta…
19:00 Fakty (7676) informacje
19:25 Sport (7659) informacje
19:35 Pogoda (7656) informacje
19:44 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(49/90) - informacje
19:45 Uwaga! (5546) program
20:00 Tu się gotuje! 3 (4/10)
- magazyn
20:05 Królewna Śnieżka i
łowca - film przygodowy,
USA 2012. Kristen Stewart
wciela się w rolę jedynej
istoty, która przewyższa
swą urodą złą królową (w
tej roli Charlize Theron).
Kiedy okrutna władczyni
próbuje zgładzić Snieżkę
nie spodziewa się, że
królewna ma
nieoczekiwanego
sojusznika w postaci
Łowcy, który wysłany
wcześniej przez samą
królową miał ją zabić
22:45 Terminator II: Dzień
sądu - film S-F, USA/
Francja 1991
01:25 MasterChef 7 (6/14) program rozrywkowy
02:55 MasterChef 7 (7/14) program rozrywkowy
04:25 Moc Magii(TVN
noc) (356) - program
05:40 Nic straconego

TV PULS
05:50 Flash; serial fabularny,
USA 2015
06:45 Flash; serial fabularny,
USA 2015
07:35 Flash; serial fabularny,
USA 2015
08:30 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2011
09:20 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2011
10:20 Eloise z hotelu Plaza;
familijny, USA, Wielka
Brytania 2003
11:55 Beethoven; komedia,
USA 1992
13:50 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Biały wąż;
familijny, Niemcy 2015
15:45 Goście, goście 2;
komedia, Francja 1998.
Zamożny średniowieczny
rycerz przygotowuje się
do zawarcia związku
małżeńskiego. Okazuje się
jednak, że zaginęły
relikwie, bez których ślub
nie może się odbyć.
Dworski czarownik
sugeruje, że zostały one
przeniesione w przyszłość.
Rycerz wyrusza ich
śladem...
18:05 7 krasnoludków.
Historia prawdziwa;
familijny, Niemcy 2004
20:00 Transporter: Nowa
moc; akcja, Belgia, Chiny,
Francja 2015. Znany na
całym świecie kurier
samochodowy, który
niegdyś był agentem
specjalnym - Frank Martin
(Ed Skrein), otrzymuje
nowe zlecenie. Frank
zostaje wynajęty przez
Annę i jej trzy piękne
towarzyszki. Niestety,
okazuje się, że stał się
marionetką w rękach
przebiegłej kobiety…
22:00 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…
01:20 Skorpion; serial
fabularny, USA 2016
02:10 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:45 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
03:25 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:10 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 13
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 14

TVP SERIALE
05:55 Na sygnale; odc. 210
„Bieg Patrioty”; serial
fabularyzowany TVP
06:25 Na sygnale; odc. 211
„Pojedynek”; serial
fabularyzowany TVP
06:55 Czterdziestolatek; odc.
2/21 - Walka z nałogiem,
czyli labirynt; serial TVP
07:50 Czterdziestolatek; odc.
3/21 - Wpadnij, kiedy
zechcesz, czyli bodźce
stępione; serial TVP
08:50 U Pana Boga w
ogródku; odc. 3/12; serial
komediowy TVP
09:45 Ranczo; s.VIII; odc. 95
- Czysta karta; serial
obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.VIII; odc. 96
- Obywatelskie obowiązki;
serial obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; odc. 244
„Zabawa w chowanego”
sezon 13; serial
komediowy TVP
12:15 Rodzinka.pl; odc. 245
„Kubek z syrenką” sezon
13; serial komediowy TVP
12:45 Rodzinka.pl; odc. 246
„Francuski z winobrania”
sezon 13; serial
komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 108 - Obrączka; serial
kryminalny TVP
14:20 Ranczo; s.VIII; odc. 97
- Nowatorska terapia;
serial obyczajowy TVP
15:15 Ranczo; s.VIII; odc. 98;
serial obyczajowy TVP
16:15 Ranczo; s.VIII; odc. 99
; serial obyczajowy TVP
17:10 Daleko od szosy; odc.
2/7; serial TVP
18:40 U Pana Boga w
ogródku; odc. 4/12; serial
komediowy TVP
19:25 Na sygnale; odc. 212
„Małżeństwo doskonałe”;
serial fabularyzowany TVP
19:55 Na sygnale; odc. 213
„Trauma”; serial
fabularyzowany TVP
20:35 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 109; serial TVP
21:30 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 110 ; serial TVP
22:25 Ranczo; s.VIII; odc.
100 - W blasku fleszy;
serial obyczajowy TVP
23:20 Ranczo; s.VIII; odc.
101; serial TVP
00:15 Korona królów; odc.
84; telenowela TVP
00:45 Korona królów; odc.
85; telenowela TVP
01:25 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 18; serial TVP
02:20 Ratownicy; odc. 12/13;
serial TVP
03:15 Glina; odc. 11/25;
serial kryminalny TVP
04:15 Bulionerzy; odc. 1/75 Losowanie; serial
komediowy TVP
04:40 Bulionerzy; odc. 2/75 Przeprowadzka; serial
komediowy TVP
05:10 Ja to mam szczęście!;
odc. 2; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:20 Rozrywka Retro –
ŚPIEW BALET PIOSENKA
czyli główne zasady
dobrego programu
artystycznego
06:00 Zakochaj się w
Polsce; odc. 69 Jarosław;
magazyn
06:30 Zakochaj się w Polsce
s.I; odc. 16 Kraków
świąteczny; magazyn
07:00 Laskowik & Malicki
Niedziela Wieczór (15)
07:50 Tylko jeden skecz –
„Wylęgarnia smaków” Kabaret Moralnego
Niepokoju
08:10 Koło fortuny; odc. 352
ed. 5; teleturniej
08:45 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Michał
Szpak; /cz. 1-3/; reportaż
09:40 Dzięki Bogu już
Święta
10:40 Kolędowo –
Stanisława Celińska i
Goście; koncert
12:00 Witaj mała gwiazdko
13:05 Podróże z historią s.I;
odc. 1 Latarnie polskiego
wybrzeża; cykl dokum.
13:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 3) Wierność; reportaż
14:15 Big Music Quiz (15);
teleturniej muzyczny
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /74/ - „Dla
Ciebie miły” - Violetta
Villas
15:20 Święty Mikołaj pilnie
poszukiwany; film TVP
15:55 Neo – Nówka i
przyjaciele – problemy
Świętego Mikołaja (1-2)
17:55 Ranczo Wilkowyje;
komedia
19:45 Kierunek Kabaret –
Nowy Rok, nowi my!; /19/
20:45 Hity kabaretu (15) Drzwi i inne hity Kabaretu
Moralnego Niepokoju cz.
1-2; program rozrywkowy
22:50 Przedszkole Plus.
Szopka Noworoczna;
widowisko
23:30 Tylko jeden skecz –
„Alibaba i 40
rozbójników” - Kabaret
Ani Mru Mru; /6/; program
rozrywkowy
23:50 Rodzina, ach rodzina
(odc. 1) - Dziadek;
widowisko
00:50 Gdzie ci artyści
szaleni, czyli benefis
Majewska Korcz (1);
koncert
01:55 Gdzie ci artyści
szaleni, czyli benefis
Majewska Korcz (2);
koncert
02:40 Koło fortuny; odc. 351
ed. 5; teleturniej
03:25 Przedszkole Plus.
Szopka Noworoczna;
widowisko

TVN7
05:40 Ukryta prawda (439) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Brzydula (130/180) serial obyczajowy
09:30 Brzydula (131/180) serial obyczajowy
10:05 Brzydula (132/180) serial obyczajowy
10:40 Brzydula (133/180) serial obyczajowy
11:15 Brzydula (134/180) serial obyczajowy
11:50 Lemony Snicket: Seria
niefortunnych zdarzeń komedia, USA/
Niemcy 2004. Osierocone
przez rodziców
rodzeństwo staje się
spadkobiercą ogromnej
fortuny. Nieuczciwy kuzyn
dzieci, hrabia Olaf (Jim
Carrey) postanawia
przywłaszczyć sobie ich
majątek. W tym celu musi
zostać jedynym prawnym
opiekunem dzieci, czyli
usunąć ze swej drogi
wszystkich pozostałych
krewnych. Musi też
pozbyć się samych
dzieci…
14:10 Beethoven II - film
rodzinny, USA 1993
15:55 Kopciuszek: W rytmie
miłości - komedia,
USA 2011
17:50 Nie kłam, kochanie komedia 2008
20:00 Wróg publiczny - film
sensacyjny, USA 1998.
Młody prawnik Robert
Clayton Dean (Will Smith)
wchodzi w posiadanie
kasety wideo, na której
zarejestrowane zostało
zabójstwo wpływowego
kongresmana. Z nagrania
wynika, że w zbrodni brał
udział urzędnik Agencji
Bezpieczeństwa
Narodowego (NSA)
Thomas Brian Reynolds
(John Voight). Z dnia na
dzień życie Deana zmienia
się diametralnie…
22:45 Aeon Flux - film S-F,
USA 2005. Niedaleka
przyszłość. Ludzkość
została zdziesiątkowana
przez zarazę. Ci, którzy
przeżyli, żyją obecnie w
jedynym ocalałym mieście
o nazwie Bregna. Utopijne
społeczeństwo wbrew
pozorom dalekie jest
jednak od ideału…
00:35 Sposób na
morderstwo 2 (15) serial, USA
01:40 Moc Magii (TVN7
noc) (360) - program
03:50 Druga strona medalu
2 (5/7) - talk show. Sarah
Fergusson. Księżna Yorku
04:25 Druga strona medalu
2 (6/7) - talk show. Ewa
Kopacz

TVN STYLE
05:35 Afera fryzjera 7 (4/8) program rozrywkowy
06:20 Ożeń się ze mną
teraz! (6/7) - program
07:25 Pani Gadżet 2.0 (4/12)
- magazyn
08:00 Kulisy sławy EXTRA 2
(1/8) - program
08:30 Dziewczyny z
wypiekami 2 (1/8) program
09:05 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (3/9) - program
09:40 Sztuka mięsa (1/12) program
10:10 Gwiazdy prywatnie 3
(4/8) - program
10:40 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
11:25 Co nas truje 2 (1/12) program lifestylowy
12:10 SOS - Sablewska od
stylu 2 (3/12) - program
rozrywkowy
12:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (1/8) - reality
show
13:40 W czym do ślubu 4
(5/12) - reality show
14:20 10/10 (3/10) - program
14:55 Zanim Cię zobaczę
(1/8) - program
rozrywkowy
15:55 Zaskocz mnie! 2
(5/10) - program
rozrywkowy
16:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (7/12) program
17:30 Zwalczyć nadwagę
18:30 Co nas truje (8/12) program lifestylowy
19:15 Co nas truje 2 (1/12) program lifestylowy
20:00 Pani Gadżet 16 (3/22)
- magazyn
20:35 Pani Gadżet 16 (4/22)
- magazyn
21:10 Apetyt na miłość 5
(5/12) - program
rozrywkowy
22:15 Apetyt na miłość
23:15 Mamo, tato,
zmieniam płeć dokument
00:20 Misja Pies (1/12) program
00:50 Misja Pies (2/12) program
01:20 Rozbierana randka
(7/20) - program
rozrywkowy
01:50 Rozbierana randka
(8/20) - program
rozrywkowy
02:20 W roli głównej –
Marcin Tyszka (1/6) - talk
show
02:50 W roli głównej –
Marcin Daniec (6/8) - talk
show
03:20 Wiem, co jem 6
(6/16) - magazyn
03:50 Wiem, co jem 4
(11/15) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 2
(11/15) - magazyn

TVP SPORT
06:15 Piłka ręczna mężczyzn
- turniej Palencia:
Hiszpania - Polska
08:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA: Brisbane - Finał
10:15 Hokej na lodzie - NHL
(46): Montreal Canadiens
- Nashville Predators
12:00 Biegi narciarskie - PŚ
- Tour de Ski - Val di
Fiemme - 10km klas.
kobiet
12:50 Biegi narciarskie - PŚ
- Tour de Ski - Val di
Fiemme - 9 km dow.
kobiet pod górę
14:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA: Brisbane - Finał
15:45 Skoki Narciarskie (studio)
17:00 Skoki Narciarskie Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen
20:00 Sportowy Wieczór
20:55 Skoki Narciarskie Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen
22:55 Biegi narciarskie Puchar Świata - Tour de
Ski - Val di Fiemme - 9 km
dow. kobiet pod górę
23:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA: Brisbane - Finał
01:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Shenzen - Finał
03:35 Kapitan Tsubasa
04:10 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Galileo (696); program
7:05 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (22) serial
animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (23) serial
animowany
8:05 Flintstonowie (8) serial
animowany
8:35 Flintstonowie (9) serial
animowany
9:05 Superpies; komedia
sensacyjna, USA 1995
10:55 Galileo (697);
program
11:55 Galileo (698);
program
12:55 Wielka draka w
chińskiej dzielnicy;
komedia fantasy, USA
1986
15:00 K-19; dramat
sensacyjny, Kanada/
Niemcy/Wielka Brytania/
USA 2002
18:00 Spadkobiercy (76);
program rozrywkowy
19:00 Galileo (699);
program
popularnonaukowy.
Reporterzy prezentują
dzieła tatuażysty z
Rybnika, które wyglądają
jak fotografie. Testują
rower sterowany
joystickiem. Widzowie
dowiedzą się również,
skąd pochodzą...
20:00 Niebezpieczna
dzielnica; film sensacyjny,
USA 2010. Były żołnierz
POLSAT SPORT
Bobby Kalinowski jest
ścigany przez
6:00 Siatkówka kobiet; LSK;
Bank Pocztowy Pałac
kryminalistów i
Bydgoszcz - ŁKS
skorumpowanych
Commercecon Łódź
policjantów.
8:00 Gala Mistrzów Sportu
21:50 Iluzjonista; dramat
2019; studio
kostiumowy, Czechy/USA
9:00 Gala Mistrzów Sportu
2006. Ubogi chłopak
2019; widowisko
zostaje sławnym
11:30 Gala Mistrzów Sportu
sztukmistrzem. Nie
2019; studio
wszystkim się to podoba.
12:30 Koszykówka
0:05 Tuż przed tragedią (4)
mężczyzn: Polski Cukier
serial dokumentalny. W
Toruń - Arka Gdynia
14:45 Siatkówka kobiet; Liga
programie analizowane są
Siatkówki Kobiet; #Volley
przyczyny wybranych
Wrocław - E.Leclerc
tragedii. Każdą katastrofę
Radomka Radom
poprzedza seria wydarzeń,
17:30 Atleci; magazyn
które potrafią zmienić bieg
sportowy
historii.
18:00 Gala Mistrzów Sportu
1:05 Tuż przed tragedią (5)
2019; widowisko
serial dokumentalny
20:10 Sporty walki: UFC
Fight Night: Cowboy vs. 2:05 Polityka na ostro;
program publicystyczny
Till; waga słomkowa:
3:00 Disco Polo Life;
Karolina Kowalkiewicz program muzyczny
Jodie Esquibel
20:30 Boks; Gala w
prowadzony przez Martę
Greenwich; waga ciężka:
Leleniewską oraz Marcina
Tony Bellew - David Haye
Kotyńskiego. Oprócz
20:45 Piłka nożna: Puchar
muzyki, stałymi
Francji; mecz 4. rundy:
elementami ‚Disco Polo
Pontivy GSI - Paris SintLife’ są m.in. klipy
Germain
specjalnie...
21:30 Sporty walki: waga
4:00 Top 10 - lista
słomkowa: Joanna
przebojów; program
Jędrzejczyk - Jessica
muzyczny
Andrade
5:00 Top 10 - lista
23:10 Boks; waga junior
ciężka: Oleksandr Usyk przebojów; program
Tony Bellew
muzyczny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 6
stycznia; felieton
06:55 Wszystkie kolory
świata – Radżastan.
Dziedzictwo maharadżów;
serial dokumentalny;
Francja (2008)
08:05 Józef Zator Przytocki
pseudonim Czeremosz;
film dokumentalny
09:20 Wiedźmin; odc. 2/13
Nauka; serial fantastycznoprzygodowy
10:15 Okrasa łamie przepisy
– Polskie warzywa prosto
z pola; magazyn kulinarny
10:50 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 1/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
11:50 Historia jedzenia po
amerykańsku – Moc
ziarna. Odc. 6/6 (odc.
6/6); cykl dokumentalny;
USA (2014)
12:50 Opowieści o
Yellowstone; odc. 2. Lato;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
13:50 Archiwum zimnej
wojny – Czy zimna wojna
nadal trwa?; magazyn
14:30 Stawka większa niż
życie; odc. 1/18 - Wiem,
kim jesteś; serial TVP
15:40 Wielka Gra; teleturniej
16:40 Wojownicy czasu –
Sarnowa Góra 1920; cykl
reportaży
17:20 Zmiennicy; odc. 8/15 Fartowny dzień; serial TVP
18:35 Rodzina Niepodległej
– Osiedle Dyrekcja; film
animowany
19:30 W poszukiwaniu
Wikingów; odc. 1/3; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
20:30 Pan Tadeusz; dramat
historyczny; Polska,
Francja (1999);
reż.:Andrzej Wajda;
wyk.:Michał Żebrowski,
Alicja Bachleda - Curuś,
Grażyna Szapołowska,
Bogusław Linda, Marek
Kondrat, Daniel
Olbrychski, Andrzej
Seweryn, Jerzy Bińczycki,
Krzysztof Kolberger
23:10 Wielki test – 100 lat
Niepodległości
00:35 Hydrozagadka; film
TVP
02:00 Prace na
wysokościach; film
dokumentalny
03:20 Zapomniane
Powstanie 1918; film
dokumentalny

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 7 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?;
odc. 3979; teleturniej
muzyczny
06:05 Szybka jak wiatr; film
obyczajowy; Kanada, USA
(2002)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.X; odc. 118
- Kto tu rządzi; serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IV;
odc. 40 - Zemsta; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.I;
odc. 4 - Narkotyk; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów – taka
historia..; odc. 16;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy –
Sięgnij po wołowinę
12:55 Natura w Jedynce –
Planeta ziemia. Sezon
drugi. Tropikalne lasy
deszczowe; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 397;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy
– Brytyjska jagnięcina po
polsku; magazyn
kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 89; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3982; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3405;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
152; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
1/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 72
21:00 Teatr Telewizji – List
z tamtego świata;
spektakl teatralny; Polska
(2018)
22:35 Serial fabularny
23:40 Globalne
marnotrawstwo; film
dokum.; Francja (2011)
00:45 Wymarzony ślub; film;
Kanada (2013)
02:25 Serial fabularny
03:20 Granice pod
specjalnym nadzorem;
film dokumentalny;
Francja (2016)
04:25 Notacje – Irena
Laskowska. Wyjdę, kiedy
zechcę.; cykl dokum.

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 124
ed. 3; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1408; serial TVP
06:55 Program katolicki
07:20 Na sygnale; odc. 189
„Szał”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
10:30 Panorama
10:40 Pogoda Flesz
10:45 Pytanie na śniadanie
Extra (257)
10:55 Prawosławna Liturgia
Bożego Narodzenia;
relacja, Transmisja
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1973; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 125
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc.
110; serial; Turcja (2011)
14:05 Bake off – Ale ciacho!
(2) ed. 5; widowisko
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 4 Trudne decyzje;
serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 385
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2397;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 86;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 232 „Wilgotna
Szeherezada” sezon 12;
serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 19;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1973; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1974; serial obyczajowy
TVP
20:55 M jak miłość; odc.
1409; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1142
21:55 Rozbite marzenia.
1918 - 1939; odc. 1; serial
dokumentalny; Niemcy
(2017)
23:05 Godziny grozy; odc.
1/8; serial; Kanada, USA
(2016); reż.:Paul Tanter;
wyk.:Sean Brosnan, Peter
Outerbridge, Simon
Phillips, Al Sapienza,
Michael Hogan, Eva Link
23:55 Trzeci oficer; odc.
11/13 - Rząd oficjalny;
serial sensacyjny TVP
00:55 Koneser; Włochy
(2013)
03:10 Ona; dramat; USA
(2013); reż.:Spike Jonze;
wyk.:Joaquin Phoenix,
Scarlett Johansson, Amy
Adams, Roonay Mara,
Chris Pratt

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(782) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(783) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (47) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (810)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (91) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (757)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2794) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (683)
serial paradokumentalny.
Tomasz wyznaje żonie,
pielęgniarce Sylwii, że w
trakcie awantury zabił
właściciela sklepu - fana
wrogiej drużyny
piłkarskiej. Zeznaje na
policji,...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (146)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (76) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2795) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (356) serial
komediowy
20:10 Braveheart - Waleczne
serce; dramat historyczny,
USA 1995. Koniec XIII w.
Szkocja dostaje się pod
okupację Anglików.
Dorastający William
Wallace jest świadkiem
zbrodni tyrańskiej
monarchii. Dorosły
William powraca w
ojczyste strony. William z
pomocą kilku
mieszkańców wioski
zdobywa pobliską
angielską warownię.
Dołączają do niego kolejni
Szkoci gotowi do walki ze
znienawidzonymi
Anglikami …
23:55 Sabotaż; film
sensacyjny, USA 2014.
John „Breacher” Wharton
(Arnold Schwarzenegger)
stoi na czele elitarnej
jednostki do walki z
narkotykami, DEA…
2:10 Pamięć absolutna;
dramat SF, Kanada/USA
2012

TVN
05:50 Uwaga! (5546) program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w
ogrodzie (26/40) magazyn ogrodniczy
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry
TVN (2364) - magazyn
11:00 Tu się gotuje! 3 (4/10)
- magazyn
11:05 Ukryta prawda (630) program obyczajowy
12:00 Szpital (472) program obyczajowy
13:00 Szkoła (373) program
14:00 19 + (310) - program
14:30 19 + (311) - program
15:00 Kuchenne rewolucje
15 (1/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (374) program
17:00 Szpital (473) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (631) program obyczajowy.
Monika (42) i Radek (44)
niedawno pochowali
swoją córkę Agatę.
Dziewczyna zginęła w
wypadku samochodowym
razem ze swoim mężem
Kamilem…
19:00 Fakty (7677) informacje
19:35 Sport (7660) informacje
19:45 Pogoda (7657) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(50/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5547) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
17 (2804) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (126) program
21:30 Życie bez wstydu 6
(5/10) - reality show
22:31 Martyna na krańcu
świata (2/4) - program
23:35 Królewna Śnieżka i
łowca - film przygodowy,
USA 2012. Kristen Stewart
wciela się w rolę jedynej
istoty, która przewyższa
swą urodą złą królową (w
tej roli Charlize Theron).
Kiedy okrutna władczyni
próbuje zgładzić Snieżkę
nie spodziewa się, że
królewna ma
nieoczekiwanego
sojusznika w postaci
Łowcy, który wysłany
wcześniej przez samą
królową miał ją zabić
02:10 Co za tydzień (883) magazyn
02:40 Uwaga! (5547) program
03:00 Moc Magii(TVN
noc) (357) - program
04:20 Nic straconego

TV PULS
06:00 Kontrakt na miłość;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 129
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 77
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; odc. 132
15:00 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
15:30 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
16:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 78
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 79
20:00 We krwi; akcja, Wielka
Brytania, USA 2014. W
trakcie wakacji mąż Avy
niespodziewanie znika.
Kobieta postanawia na
własną rękę wytropić
sprawców tego
zdarzenia…
22:05 Likwidator; akcja, USA
2013. Szeryf Owens
wiedzie spokojny żywot
stróża prawa w małej
mieścinie Sommerton
Junction na granicy z
Meksykiem. Nikt tutaj nie
zna jego przeszłości, choć
każdy się domyśla, że
skrywa jakieś mroczne
tajemnice. Miasteczko jest
dla niego schronieniem
przed wszelkimi
kłopotami. Ale do czasu…
00:15 Godzilla; akcja,
Japonia, USA 1998
03:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 4
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 15
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 16

TVP SERIALE
05:50 Korona królów; odc.
88; telenowela historyczna
TVP
06:20 Na sygnale; odc. 183
„Prawda za drzwiami”;
serial fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 184
„Topielec”; serial
fabularyzowany TVP
07:30 U Pana Boga w
ogródku; odc. 3/12; serial
komediowy TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
959; serial TVP
09:20 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 255 - El Greco; serial
kryminalny TVP
10:10 Rodzinka.pl; odc. 248
„Żuraw i czapla” sezon 13;
serial komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; odc. 249
„Nasza klasa” sezon 13;
serial komediowy TVP
11:15 Ja to mam szczęście!;
odc. 46; serial TVP
11:45 Ranczo; s.VIII; odc. 98
- Zbrodnia to niesłychana,
pani zabija pana; serial
obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.VIII; odc. 99
- Los pogorzelca; serial
obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 111 - Festyn; serial
kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 112 Powrót po
latach; serial kryminalny
TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
201 - Porachunki
16:25 Na sygnale; odc. 184
„Topielec”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VIII; odc.
100 - W blasku fleszy;
serial obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.VIII; odc.
101 - Grecy i Bułgarzy;
serial obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 47; serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 113 Z miłości; serial
kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 68 - Uciekinierzy;
serial kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.VIII; odc.
102; serial TVP
22:20 Ranczo; s.VIII; odc.
103; serial TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 114; serial TVP
00:10 Na dobre i na złe; odc.
725 Po nitce do kłębka;
serial TVP
01:15 Krew z krwi 2; odc.
2/10; serial TVP
02:05 Krew z krwi 2; odc.
3/10; serial TVP
02:55 U Pana Boga w
ogródku; odc. 3/12; serial
komediowy TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
959; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; odc. 248
„Żuraw i czapla” sezon 13;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Familiada - odc 2465;
teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy
– Pstrąg; magazyn
kulinarny
07:50 Muzyka łączy
pokolenia – Perfect i
Myslovitz
08:40 Zakochaj się w Polsce
s.I; odc. 4 Zamek w
Baranowie
Sandomierskim; magazyn
09:05 Koło fortuny; odc. 350
ed. 5; teleturniej
09:45 Rodzina, ach rodzina
(odc. 5) - Ojciec;
widowisko
10:40 KabareTOP Story; /1/ „Ucz się Jasiu”; program
rozrywkowy
10:55 Familiada - odc 2465;
teleturniej
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /20/ - „Babę
zesłał Bóg” - Renata
Przemyk
11:40 Like a magic –
Magiczny świat Luca;
/26/; Francja (2016)
12:20 Życie to Kabaret –
Czas na Hity Malickiego i
Kmity (1); program
rozrywkowy
13:20 Życie to Kabaret –
Czas na Hity Malickiego i
Kmity (2); program
rozrywkowy
14:25 Muzyka łączy
pokolenia – Zbigniew
Wodecki i Norbi
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski – 5 Mazurska
Olimpiada Kabaretowa Śmiej się kibicu; cz. 1-3
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Ryby morskie; magazyn
kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat Namibijskie bezdroża; odc.
28; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 30 Londyn
„Podróż sentymentalna”
(111); magazyn kulinarny
19:55 Magiczny świat Luca;
/27/; Francja (2016)
20:35 Muzyka łączy
pokolenia – Danuta Rinn
i Kasia Stankiewicz
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (20) - Akademie,
jubileusze
22:15 Herbatka z kabaretem
(23); program rozrywkowy
22:50 Voice Kids s. II (1-2)
Przesłuchania w ciemno
00:30 Koło fortuny; odc. 352
ed. 5; teleturniej
01:10 Sylwester marzeń –
Zakopane 2018 na bis
02:10 Sierocki na sobotę;
odc. 1; program
rozrywkowy
03:25 Dzięki Bogu już
weekend s.I (5); program
rozrywkowy
04:30 Rozrywka Retro –
ALLEWIZJA - magazyn
rozrywkowy (1)

TVN7
05:15 Ukryta prawda (440) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (198) program sądowy
07:15 Szpital (182) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 2 (7/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko
(21/23) - serial, USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (245) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (199) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (21/116) program sądowy
14:55 Szpital (183) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 2 (8/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko
(22/23) - serial, USA
17:55 Brzydula (135/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (136/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (246) program obyczajowy
20:00 Zagadka
przeznaczenia - film
obyczajowy, USA 2009.
28-letni doktorant z
Uniwersytetu w Kolorado Omar Razagli (Omar
Metwally), zyskuje prawa
do napisania biografii
nieżyjącego pisarza, Julesa
Guanda. Publikacja pracy
wiąże się jednak z
uzyskaniem autoryzacji od
najbliższej rodziny twórcy
- brata pisarza (Anthony
Hopkins), wdowy po nim
(Laura Linney) oraz jego
kochanki (Charlotte
Gainsbourg)…
22:30 W garniturach (5/12) serial, USA
23:30 Żołnierze kosmosu film S-F, USA 1997.
Istnienie całego rodzaju
ludzkiego zostaje
zagrożone, gdy Ziemia
zostaje zaatakowana przez
przedstawicieli obcej
cywilizacji - monstrualne,
inteligentne i... zabójcze
owady. Bohaterami filmu
jest grupa młodych ludzi,
którzy wstępują do
elitarnej jednostki
wojskowej. Morderczy
trening ma ich
przygotować do
ostatecznej rozgrywki z
najeźdźcami.
02:00 Lista klientów (9/10) serial, USA. Romans Dee
Ann z klientem zmusza
Georgię do podjęcia
drastycznych kroków. Po
niepokojącej atmosferze
na randce z Markiem Riley
musi zmierzyć się z
kolejnymi problemami w
domu.
03:00 Moc Magii (TVN7
noc) (361) - program

TVN STYLE
05:15 Nowy wygląd, nowe
życie (1/5) - program
rozrywkowy
06:35 Ostre cięcie 5 (1/10) program
07:20 Apetyt na miłość (6/8)
- program rozrywkowy
08:20 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 2 (1/6) - reality
show
09:05 Sablewskiej sposób
na modę 8 (8/12) program rozrywkowy
09:50 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (13) - program
rozrywkowy
10:50 Kuchenne rewolucje
10 (2/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
11:50 Apetyt na miłość (5/8)
- program rozrywkowy
12:50 Co za tydzień (883) magazyn
13:20 Pani Gadżet 16 (3/22)
- magazyn
13:55 Pani Gadżet EXTRA magazyn
14:30 W czym do ślubu?
(7/10) - reality show
15:05 W czym do ślubu 4
(5/12) - reality show
15:35 Ugotowani 8 (1) program kulinarnorozrywkowy
16:10 Ugotowani 8 (2) program
16:45 Ugotowani 8 (3) program
17:20 Ugotowani 8 (4) program
17:55 Kuchenne rewolucje
12 (8/15) - program
19:00 Sablewskiej sposób
na modę 5 (1/13) program rozrywkowy
19:50 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (7/10)
- program lifestylowy
20:35 10/10 (3/10) - program
21:10 SOS - Sablewska od
stylu 2 (3/12) - program
21:55 Pani Gadżet 16 (4/22)
- magazyn
22:25 Bajeczne życie
milionerów 3 (1/10) program rozrywkowy
22:55 Bajeczne życie
milionerów 3 (2/10) program rozrywkowy
23:25 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
00:10 Mamo, tato,
zmieniam płeć dokument
01:15 Piękno na kredyt (2/4)
- program lifestylowy
02:00 Rozbierana randka
(9/20) - program
02:30 W roli głównej –
Michel Moran (2/6) - talk
show
03:00 W roli głównej –
Daniel Olbrychski (7/8) talk show
03:30 Wiem, co jem 6
(7/16) - magazyn
04:00 Wiem, co jem 4
(12/15) - magazyn
04:30 Wiem, co jem 2
(12/15) - magazyn

TVP SPORT
05:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 1 runda
08:55 RAD - WAŃ - SKA,
MÓJ MECZ; reportaż
10:00 Hokej na lodzie - NHL
(46): Montreal Canadiens
- Nashville Predators
12:10 Skoki Narciarskie Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen
14:10 Piłka ręczna mężczyzn
- turniej Palencia:
Hiszpania - Polska
15:50 Piłka ręczna mężczyzn
- turniej Palencia: Polska Arabia Saudyjska
17:35 Biegi narciarskie - PŚTour de Ski - Val di
Fiemme - 9 km dow.
kobiet pod górę
18:20 Skoki Narciarskie TCS - Bischofshofen
20:20 4–4–2 - magazyn
piłkarski
21:30 Sportowy Wieczór
22:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 1 runda
01:10 Piłka ręczna kobiet ME: 3 miejsce: Rumunia Holandia
02:45 Piłka ręczna kobiet ME: FINAŁ: Rosja Francja
04:50 Kapitan Tsubasa
05:15 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Czysta chata (29);
magazyn poradnikowy
7:05 Turbo Fast (21) serial
animowany
7:35 Turbo Fast (22) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (5)
reality show
9:00 Septagon (33) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia (4)
reality show
11:30 Benny Hill (4);
program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji (96)
serial fabularnodokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (97)
serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci
(454) serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
(83) telenowela
17:00 Światło twoich oczu
(83) telenowela
18:00 Septagon (1) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(455) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (229) serial
kryminalny
21:00 Śmierć na 1000
POLSAT SPORT
sposobów (1) serial
dokumentalny. Historie
6:00 Koszykówka mężczyzn:
ludzi, którzy zmarli w
Energa Basket Liga; Anwil
nietypowy sposób. Jedni
Włocławek - TBV Start
ulegli wypadkom, inni stali
Lublin
8:00 7. strefa; magazyn
się ofiarami np. głupoty.
siatkarski
Serial zrealizowany w 3D.
10:10 Siatkówka kobiet;
21:30 Włatcy móch: Mrufczy
LSK; Bank Pocztowy Pałac
trót (113) serial
Bydgoszcz - ŁKS
animowany. Opowieść o
Commercecon Łódź
grupie ośmiolatków z
12:20 Atleci; magazyn
klasy II B. Każdy z
sportowy
chłopców jest inny. Na
13:00 Siatkówka kobiet;
drodze do spełnienia
LSK; #Volley Wrocław marzeń napotykają na...
E.Leclerc Radomka
22:00 Galileo (698);
Radom
program
15:30 Koszykówka
23:00 Galileo (699);
mężczyzn: Energa Basket
program
Liga; Polski Cukier Toruń 0:00 Radiowóz; komedia
- Arka Gdynia
kryminalna, USA 2015.
18:00 Gala Mistrzów Sportu
Dwóch dziesięciolatków
2019; widowisko
znajduje na pustkowiu
20:00 Puncher Extra Time;
opuszczony radiowóz.
magazyn
Postanawiają urządzić
21:00 Piłka nożna: Puchar
sobie przejażdżkę. Nie
Francji; mecz 4. rundy:
wiedzą jednak, że w
OSC Lille - FC Sochaux
bagażniku auta kryje się...
23:00 Sporty walki: waga
1:50 Polityka na ostro;
słomkowa: Joanna
program publicystyczny
Jędrzejczyk - Carla
2:45 Cafe Futbol; magazyn
Esparza
piłkarski
23:30 Sporty walki: waga
4:25 Atleci; magazyn
słomkowa: Karolina
sportowy
Kowalkiewicz - Rose
4:55 Trans World Sport;
Namajunas
magazyn sportowy
0:00 Bokswaga półśrednia:
poświęcony
Amir Khan - Phil Lo
najciekawszym
Greco; waga lekka: Sean
wydarzeniom w sporcie.
Dodd - Tommy Coyle
Co tydzień poznajemy
1:00 Siatkówka kobiet; LSK;
wybitnych zawodników i
#Volley Wrocław - E.
ich osiągnięcia.
Leclerc Radomka Radom

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 7
stycznia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny 7.01.1989
07:40 Drogi wolności; odc.
12 - Gra w zielone; serial
TVP
08:40 Ex Libris; odc. 365;
magazyn
09:05 Chichot historii;
reportaż
09:35 Historia Polski – Daj
mi duszę, resztę zabierz;
film dokumentalny
10:35 Sensacje XX wieku –
Stalin – droga do władzy;;
/1/; cykl dokumentalny
11:05 Wielkie widowiska
natury; cz. 5. Wielka
woda; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
12:05 Lalka; odc. 4/9 Pierwsze ostrzeżenie;
serial TVP
13:40 Ryś; dramat
15:15 Opowieści o
Yellowstone; odc. 2. Lato;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
16:10 Spór o historię –
Wielka wędrówka ludów;
debata
16:50 Historia Polski – Bez
jednego drzewa las
lasem zostanie; film
dokumentalny
18:00 Było, nie minęło./
Premiera/
18:30 Flesz historii; cykl
reportaży
18:55 Drogi wolności; odc.
13 - Dziewczynka z
zapałkami; serial TVP
20:00 Historia w postaciach
zapisana – Królowa
Wiktoria; cykl
dokumentalny; Francja
(2013)
22:00 Archiwum zimnej
wojny – Czy zimna wojna
nadal trwa?; magazyn
22:40 Lwów – miasto i
ludzie Niepodległej
Rzeczypospolitej; odc.
6/9; cykl reportaży
23:15 Cicha wojna – Poznaj
swojego wroga; odc. 1;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013);
reż.:David Belton
00:15 Dziękujemy za
Solidarność; film
dokumentalny
00:45 Sensacje XX wieku –
Stalin – droga do władzy;;
/2/; cykl dokumentalny
01:15 Encyklopedia II wojny
światowej – Petain; cykl
dokumentalny
01:40 Było, nie minęło
02:15 Dziennik telewizyjny 7.01.1989
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TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 3982; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 89; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:00 Elif; s.II; odc. 397;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.X; odc. 119
- Partyzancka dola; serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex; s.IV;
odc. 41 - Niebezpieczne
związki; serial kryminalny
TVP
10:30 Ojciec Mateusz; s.I;
odc. 5 - Róża; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
152; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy –
Apetyt na jakość
12:55 Natura w Jedynce –
Planeta Ziemia. Sezon
drugi. Pustynie; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 398;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 72
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 90; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3983; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3406;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
153; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
2/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 73
21:00 Weterani. Wyrwani
śmierci; reportaż
21:40 Kompania X; s.II; odc.
15; serial; Kanada (2015)
22:35 To znowu ty; komedia;
USA (2010); reż.:Andy
Fickman; wyk.:Jamie Lee
Curtis, Kristin Chenoweth,
Odette Justman
00:25 Doktor No; film
sensacyjny; Wielka
Brytania (1962)
02:25 Sekret niewierności;
thriller; Kanada (2016);
reż.:David Winning
04:00 W poszukiwaniu Boga
z Morganem Freemanem
- Stworzenie; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 126
ed. 3; teleturniej
06:05 M jak miłość; odc.
1409; serial TVP
07:00 Wdzięczni Bogu;
reportaż
07:20 Na sygnale; odc. 190
„Nic z tego nie będzie”;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (258)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
85 „Praca Tomka”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1974; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 127
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc.
111; serial; Turcja (2011)
14:10 M jak miłość; odc.
1409; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - nowy rozdział;
odc. 5 Pomocnik w
ucieczce; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 386
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2398;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 87;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 233 „Przeszłości nie
zmienisz” sezon 12; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 20;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1974; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1975; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; felieton
20:55 M jak miłość; odc.
1410; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1143
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Świat bez fikcji – Dwa
Światy; Polska (2015);
reż.:Maciej Adamek
24:00 Rodzinka.pl; odc. 243
„Kruche szkło” sezon 13;
serial komediowy TVP
00:35 Rozbite marzenia.
1918 – 1939; odc. 1;
serial dokumentalny;
Niemcy (2017)
01:45 Godziny grozy; odc.
1/8; serial; Kanada, USA
(2016)
02:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
03:45 Mars: Siła; dokument
fabularyzowany; USA
(2016)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(784) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(785) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (48) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (811)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (92) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (758)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2795) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (684)
serial paradokumentalny.
Kinga oraz jej mąż Łukasz
pragną stworzyć rodzinę
zastępczą dla Dżesiki
Szewczyk. Dziewczynka
jednak pewnego dnia
oświadcza, że nie chce...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (147)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (77) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2796) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (357) serial
komediowy
20:10 Pamięć absolutna;
dramat SF, Kanada/USA
2012
22:35 Ślad (3) serial
kryminalny. CWŚ w końcu
trafia na ślad Organisty.
Trop naprowadza
śledczych na starożytną
chińską legendę. Mówi
ona o tym, że
morderstwo...
23:40 Sprawa honoru: Córka
generała; thriller, Niemcy/
USA 1999
2:00 New York Taxi; komedia
sensacyjna, Francja/USA
2004
4:05 Kabaretowa
Ekstraklasa; program
rozrywkowy dla fanów
polskiej sceny
kabaretowej. Skecze w
wykonaniu m.in. Ani MruMru, Kabaretu Młodych
Panów, Łowców.B i NeoNówki.

TVN
05:10 Uwaga! (5547) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
14 (13/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry
TVN (2365) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (631) program obyczajowy
12:00 Szpital (473) program obyczajowy
13:00 Szkoła (374) program
14:00 19 + (312) - program
14:30 19 + (313) - program
15:00 Kuchenne rewolucje
15 (2/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (375) program
17:00 Szpital (474) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (632) program obyczajowy.
Jagoda to nieśmiała
studentka
bibliotekoznawstwa, nigdy
nie miała chłopaka.
Wychowywała ją samotna
matka, feministka, która
nienawidzi mężczyzn i
próbowała tę samą złość
przelać na córkę…
19:00 Fakty (7678) informacje
19:35 Sport (7661) informacje
19:45 Pogoda (7658) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(51/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5548) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Paszporty Polityki
2018 - program
22:00 Odważna - film
sensacyjny, USA/
Australia 2007. Młoda
dziennikarka radiowa,
Erica (Jodie Foster),
wiedzie szczęśliwe życie w
Nowym Jorku - ma
ciekawą pracę i
narzeczonego, którego
szaleńczo kocha. Pewnego
wieczoru jej życie zmienia
się w koszmar - oboje z
narzeczonym padają
ofiarami napadu, chłopak
ginie, a ona przeżywa
cudem. Od tej pory życie
Eriki zmienia się w
piekło…
00:30 Kuba Wojewódzki
11 (14) - talk show
01:35 Tu się gotuje! 3 (4/10)
- magazyn
01:40 Drzewo marzeń 2
(5/9) - program
02:40 Masters Of Sex (12) serial, USA
03:55 Moc Magii(TVN
noc) (358) - program
05:05 Nic straconego

TV PULS
06:00 Kontrakt na miłość;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 130
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 79
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; odc. 133
15:00 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
15:30 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
16:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 80
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 81
20:00 Na linii ognia; akcja,
USA 1993. Frank Horrigan
jest agentem Secret
Service. Niedługo ma
przejść na emeryturę. Cały
czas nęka go
wspomnienie o
niepowodzeniu w ochronie
prezydenta Johna F.
Kennedy’ego w 1963
roku. 30 lat po tym
wydarzeniu kolejny
prezydent kandyduje, a
wyszkolony zabójca Mitch
Leary zaczyna dręczyć
Horrigana z groźbami…
22:40 System; akcja, USA
1995. Angela Bennett
(Sandra Bullock) jest
wolnym strzelcem w
branży komputerowej. Jej
życie się zmienia, gdy
Angela wchodzi w
posiadanie dyskietki
zawierającej ściśle tajne
informacje...
00:55 Outlander;
przygodowy, USA 2008
03:10 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 5
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 17
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 18

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
89; telenowela TVP
06:15 Na sygnale; odc. 184
„Topielec”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 185
„Wiara czyni cuda”; serial
fabularyzowany TVP
07:20 U Pana Boga w
ogródku; odc. 4/12; serial
komediowy TVP
08:15 M jak miłość; s.I; odc.
960; serial TVP
09:15 Na dobre i na złe; odc.
725 Po nitce do kłębka;
serial TVP
10:10 Rodzinka.pl; odc. 249
„Nasza klasa” sezon 13;
serial komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; odc. 250
„Ping - Pong”sezon 13;
serial komediowy TVP
11:10 Ja to mam szczęście!;
odc. 47; serial TVP
11:45 Ranczo; s.VIII; odc. 99
- Los pogorzelca; serial
obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.VIII; odc.
100 - W blasku fleszy;
serial obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 112 Powrót po
latach; serial kryminalny
TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 113 Z miłości; serial
kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
202 - Uparta babcia
16:25 Na sygnale; odc. 185
„Wiara czyni cuda”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VIII; odc.
101 - Grecy i Bułgarzy;
serial obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.VIII; odc.
102 - Jedźmy, nikt nie
woła; serial obyczajowy
TVP
18:55 Ja to mam szczęście!;
odc. 48; serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 114 Zbrodnia na
pierwszą stronę; serial
kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 69 - Bratobójstwo;
serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.VIII; odc.
103 - Nie rzucaj ziemi,
skąd twój ród; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.VIII; odc.
104 - Wielkie otwarcie;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 115; serial TVP
00:15 Blondynka; odc. 83;
serial TVP
01:05 Czas honoru; odc. 35;
serial TVP
01:55 Czas honoru; odc. 36;
serial TVP
02:55 U Pana Boga w
ogródku; odc. 4/12; serial
komediowy TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
960; serial TVP
04:45 Rodzinka.pl; odc. 249
„Nasza klasa” sezon 13;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada - odc 2466;
teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Ryby morskie
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Zbigniew
Wodecki i Norbi
08:40 Zakochaj się w Polsce
s.I; odc. 5 Twierdza
Modlin; magazyn
09:05 Koło fortuny; odc. 354
ed. 5; teleturniej
09:45 Rodzina, ach rodzina
(odc. 1) - Dziadek;
widowisko
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /69/ - „W
domach z betonu” Martyna Jakubowicz
10:55 Familiada - odc 2466;
teleturniej
11:25 KabareTOP Story –
„Sęk” - kabaret Dudek
11:45 Like a magic –
Magiczny świat Luca;
/27/; Francja (2016)
12:25 Życie to Kabaret –
Lubię to - kabaret Hrabi
(1-2); widowisko
14:30 Muzyka łączy
pokolenia – Danuta Rinn
i Kasia Stankiewicz
15:25 Kabaretowa Mapa
Polski – 32. Wieczory
Humoru i Satyry Lidzbark
- koncert galowy - Miłosz
ci wszystko wybaczy
16:35 Kabaretowa Mapa
Polski – 34. Wieczory
Humoru i Satyry Lidzbark Warmiński (1-2)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Pieczywo
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 29
- Pustynia; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 30 Londyn
„Tygiel kulinarny” (112);
magazyn kulinarny
19:55 Magiczny świat Luca;
/28/; Francja (2016)
20:35 Muzyka łączy
pokolenia – Piotr
Szczepanik i Maciej
Maleńczuk
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (21) - Zrób kabaret
czyli PAKA w Klubie;
widowisko rozrywkowe
22:25 Bake off – Ale ciacho!
(1) ed. 5; widowisko
23:20 Bake off – Ale przepis
(1) ed. 5
23:35 Koło fortuny; odc. 350
ed. 5; teleturniej
00:15 Niezapomniane
Koncerty – Od wschodu
do zachodu słońca - 50
lat Skaldów (1); koncert
01:20 Niezapomniane
Koncerty – Od wschodu
do zachodu słońca - 50
lat Skaldów (2); koncert
02:20 Dzięki Bogu już
weekend s.I (6); program
rozrywkowy
03:25 Rozrywka Retro – Tyle
słońca w całym mieście.
Niezapomniane przeboje
Anny Jantar

TVN7
05:15 Ukryta prawda (441) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (199) program sądowy
07:15 Szpital (183) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 2 (8/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko
(22/23) - serial, USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (246) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (200) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (22/116) program sądowy
14:55 Szpital (184) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 2 (9/13) serial
16:55 Gotowe na
wszystko (23) - serial,
USA
17:55 Brzydula (137/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (138/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (247) program obyczajowy
20:00 Aeon Flux - film S-F,
USA 2005. Niedaleka
przyszłość. Ludzkość
została zdziesiątkowana
przez zarazę. Ci, którzy
przeżyli, żyją obecnie w
jedynym ocalałym mieście
o nazwie Bregna. Utopijne
społeczeństwo wbrew
pozorom dalekie jest
jednak od ideału. Aeon
Flux (Charlize Theron) jest
członkinią grupy
zabójców, sabotażystów i
bojowników o wolność
zwących się Monikanami.
Organizacja chce
doprowadzić do upadku
obecnego rządu,
kierowanego przez
Trevora Goodchilda
(Marton Csokas). Aeon
Flux jest osobą, która ma
dokonać zamachu...
21:55 Dziewczyna z
tatuażem - film
sensacyjny, USA/Szwecja/
Norwegia 2011.
Dziennikarz Mikael
Blomkvist otrzymuje
zlecenie od bogatego
przemysłowca. Ma
wyjaśnić ponurą rodzinną
tajemnicę. W jej
rozwikłaniu pomaga mu
niezwykła dziewczyna,
Lisbeth (Rooney Mara),
która sama skrywa
mroczną przeszłość…
01:10 Agentka o stu
twarzach 2 (1/22) - serial,
USA
02:05 Agentka o stu
twarzach 2 (2/22) - serial,
USA
03:00 Moc Magii (TVN7
noc) (362) - program

TVN STYLE
05:40 Na kłopoty Zawadzka
(1/13) - program
06:10 Na kłopoty Zawadzka
(2/13) - program
06:40 Co za tydzień (883) magazyn
07:15 Misja ratunkowa
(4/10) - program
08:00 Apetyt na miłość (7/8)
- program rozrywkowy
09:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 2 (2/6) - reality
show
09:45 Sablewskiej sposób
na modę 8 (9/12) program rozrywkowy
10:30 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (1/13) - program
11:30 Kuchenne rewolucje
10 (3/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:30 Pani Gadżet 16 (3/22)
- magazyn
13:05 Pani Gadżet 16 (4/22)
- magazyn
13:40 Zanim Cię zobaczę
(1/8) - program
rozrywkowy
14:40 10/10 (3/10) - program
15:10 Sekrety lekarzy 4
(8/12) - reality show
16:10 Apetyt na miłość 5
(5/12) - program
rozrywkowy
17:10 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje
12 (9/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 5 (2/13) program rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu 5
(2/12) - reality show
20:40 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (7/12) program
21:40 Co nas truje 2 (1/12) program lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 3
(5/8) - program
lifestylowy
23:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (1/8) - reality
show
23:45 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (7/10)
- program lifestylowy
00:30 Randkowicze w
Australii 2 (1/12) program rozrywkowy (dla
małoletnich od lat 16)
01:35 Rozbierana randka
(10/20) - program
rozrywkowy
02:05 W roli głównej –
Janusz Józefowicz (1/6) talk show
02:35 W roli głównej –
Małgorzata Foremniak
(1/6) - talk show
03:05 Wiem, co jem 6
(8/16) - magazyn
03:35 Wiem, co jem 4
(13/15) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 2
(13/15) - magazyn
04:35 W roli głównej –
Maciej Zakościelny (3/8)
- talk show

TVP SPORT
06:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
08:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
10:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
12:00 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Swiata FINAŁ
14:15 Pływanie Mistrzostwa Świata basen
25m, Hangzhou Podsumowanie
15:45 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
17:15 4–4–2
18:20 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
20:05 RETRO TVP SPORT;
magazyn
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Skoki Narciarskie Turniej Czterech Skoczni podsumowanie
00:30 Hokej na lodzie - NHL
- skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL
(47): Boston Bruins Minnesota Wild
04:00 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Czysta chata (30);
magazyn poradnikowy
7:05 Turbo Fast (22) serial
animowany
7:35 Turbo Fast (23) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (6)
reality show. W niewielkim
domu mieszka
trzypokoleniowa rodzina:
pani Irmina, jej syn Leszek
i 16-letni Hubert, który
cierpi na dziecięce
porażenie mózgowe...
9:00 Septagon (1) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia (5)
reality show. Uczestnicy
programu muszą
przygotować jajko.
Okazuje się, że nie jest to
łatwe. Wygrani w tej
konkurencji mają świetną
zabawę. W...
11:30 Benny Hill (6);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (1) serial
przygodowy. Pierwsza
seria przygód nastolatki
Buffy Summers. Jako
Pogromca musi stawić
czoła demonom i
POLSAT SPORT
wampirom. Pomagają jej
przyjaciele.
6:00 Koszykówka mężczyzn:
13:00 Detektywi w akcji (98)
Energa Basket Liga;
serial fabularnoPolski Cukier Toruń - Arka
dokumentalny
Gdynia
8:00 Siatkówka kobiet; LSK; 14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
Bank Pocztowy Pałac
15:00 Policjantki i Policjanci
Bydgoszcz - ŁKS
(455) serial obyczajowy
Commercecon Łódź
16:00 Maria z przedmieścia
10:00 Siatkówka kobiet;
(84) telenowela
LSK; #Volley Wrocław 17:00 Światło twoich oczu
E.Leclerc Radomka
(84) telenowela
Radom
18:00 Septagon (2) serial
12:30 Gala Mistrzów Sportu
kryminalny
2019; widowisko
19:00 Policjantki i Policjanci
15:00 Siatkówka kobiet; Liga
(456) serial obyczajowy
Siatkówki Kobiet; DPD
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Legionovia Legionowo Kryminalny (230) serial
Chemik Police
kryminalny
17:30 Puncher Extra Time;
21:00 Armia ciemności;
magazyn
horror, USA 1992.
18:30 Siatkówka mężczyzn;
Pracownik supermarketu
trafia do przeszłości. Musi
1. liga; MKS Ślepsk
walczyć z demonami.
Suwałki - KPS Siedlce
21:00 Gala Mistrzów Sportu 23:05 Trampolina (1);
program rozrywkowy
2019; widowisko
23:00 Magazyn koszykarski 0:05 Trampolina (2);
program rozrywkowy
23:30 Sporty walki: waga
półciężka: Jan Błachowicz 1:05 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
- Devin Clark
2:05 Polityka na ostro;
0:00 Sporty walki: waga
program publicystyczny
średnia: Krzysztof Jotko 3:00 Interwencja; magazyn
Bruno Santos
reporterów ukazujący
0:30 Sporty walki: waga
ludzkie problemy.
ciężka: Marcin Tybura Reporterzy interweniują
Fabricio Werdum
wszędzie, gdzie potrzebna
1:30 Boks; waga junior
jest pomoc.
ciężka: Michał Cieślak 3:25 Atleci; magazyn
Siergiej Radczenko.
sportowy
Pojedynek niepokonanego 3:55 Trans World Sport;
na zawodowym ringu
magazyn sportowy
Polaka z 31- letnim
5:00 SuperLudzie (19) serial
Ukraińcem to
dokumentalny
najważniejsze wydarzenie 5:30 SuperLudzie (20) serial
dokumentalny
gali w Legionowie

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 8
stycznia; felieton
06:50 Dziennik telewizyjny 8.01.1989
07:30 Drogi wolności; odc.
13; serial TVP
08:30 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV;
magazyn
09:05 Flesz historii; cykl
reportaży
09:30 Historia Polski – Bez
jednego drzewa las
lasem zostanie; film
dokumentalny
10:35 Sensacje XX wieku –
Stalin – droga do władzy;;
/2/; cykl dokumentalny
11:05 Spór o historię – Od
Rapallo do Moskwy;
debata
12:00 Lalka; odc. 5/9 Widziadło; serial TVP
13:30 Wszystkie kolory
świata – Quebec. Inna
Ameryka; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
14:35 Historia w postaciach
zapisana – Kardynał
Richelieu. Niebo może
poczekać; cykl
dokumentalny; Francja
(2013)
16:25 Pojedynki stulecia –
Tadeusz Konwicki Jarosław Iwaszkiewicz
16:55 Historia Polski – Harry
– tunel do wolności; film
dokumentalny
17:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Pancernych
kolosów narodziny
powtórne
18:25 Rozmowy o
Niepodległości - Wybuch
i przebieg I wojny
światowej; debata
18:50 Kuchnia polska; odc.
1/6; serial TVP; Polska
(1991); reż.:Jacek
Bromski; wyk.:Krystyna
Janda, Krzysztof Kolberger
20:00 Powstanie
Wielkopolskie – Zdobycie
Ławicy; cykl
dokumentalny
21:05 Odkryć tajemnicę –
Piramida Cheopsa; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2014)
22:00 Jak było? - Wielcy
nieobecni; program
publicystyczny
22:40 Dzieje grzechu;
dramat; Polska (1975)
01:00 Sensacje XX wieku –
Pucz Janajewa; cz. 1; cykl
dokumentalny
01:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Narodziny
wojny; cz. 1; cykl
dokumentalny
02:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Pancernych
kolosów narodziny
powtórne
02:35 Dziennik telewizyjny 8.01.1989

P RO G R A M T V – Ś RO DA 9 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 3983; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 90; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.II; odc. 398;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.X; odc. 120
- Próba ognia; serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex; s.IV;
odc. 42 - Pogrzebana
żywcem; serial kryminalny
TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.I;
odc. 6 - Anna; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
153; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
12:55 Boże Narodzenie w
Kościele
Greckokatolickicm; relacja
14:00 Elif; s.II; odc. 399;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 73
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 91; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3984; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3407;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
154; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
3/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 74
21:00 Sekret niewierności;
thriller; Kanada (2016)
22:35 Na własne oczy –
Everest nadludzkie
wyzwanie; film dokum.;
Hiszpania (2017)
23:40 Bez tożsamości; odc.
20; serial; Hiszpania
(2016)
00:35 Weterani. Wyrwani
śmierci; reportaż
01:00 wojsko – polskie.pl
01:30 Kompania X; s.II; odc.
15; serial; Kanada (2015)
02:25 Doktor No; film
sensacyjny; Wielka
Brytania (1962)
04:20 Notacje – Jadwiga
Lesiecka. Sztuka i
smutek; cykl
dokumentalny

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 128
ed. 3; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1410; serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 191
„Rozstanie”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (259)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
86 „Dziewczyna Kuby”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1975; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 129
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc.
112; serial; Turcja (2011)
14:10 M jak miłość; odc.
1410; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - nowy rozdział;
odc. 6 Więzy rodzinne;
serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 387
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2399;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 88;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 234 „Słona zupa”
sezon 12; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 21;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1975; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1976; serial obyczajowy
TVP
20:55 Na dobre i na złe; odc.
726 Mój przyjaciel, mój
wróg; serial TVP
21:55 Na sygnale; odc. 214
„Polowanie na małpy”;
serial fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks – Bez
pamięci; komedia; USA
(2001)
00:10 Defekt; odc. 9/9; serial
sensacyjny TVP
01:10 Świat bez tajemnic –
Hollywoodzkie sekrety
Michaela Jacksona film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2011);
reż.:Jacques Peretti
02:10 Codzienna 2 m. 3;
odc. 34; serial komediowy
TVP
02:45 Codzienna 2 m. 3;
odc. 35; serial komediowy
TVP
03:20 Film fabularny

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(786) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(787) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (49) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (812)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (93) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (759)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2796) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (685)
serial paradokumentalny.
Łukasz, perkusista
rockowego zespołu,
odpowiada za działania
marketingowe i
organizację koncertów.
Pozostali muzycy są
beztroscy. Pewnego dnia
postanawiają zrobić
dowcip...
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (148)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (78) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2797) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (358) serial
komediowy
20:05 Świat według
Kiepskich (251) serial
komediowy
20:40 New York Taxi;
komedia sensacyjna,
Francja/USA 2004
22:40 Ślad (4) serial
kryminalny. Młoda
dziennikarka dzwoni na
pogotowie. Informuje o
grożącej jej śmierci. Pół
godziny później zostaje
znaleziona martwa w
wannie. Dowody z...
23:45 Nic nie widziałem, nic
nie słyszałem; komedia,
USA 1989
1:55 Inna kobieta; komedia,
USA 2014
4:10 Kabaretowa
Ekstraklasa; program
rozrywkowy dla fanów
polskiej sceny kabaretowej

TVN
05:10 Uwaga! (5548) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
14 (14/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry
TVN (2366) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (632) program obyczajowy
12:00 Szpital (474) program obyczajowy
13:00 Szkoła (375) program
14:00 19 + (314) - program
14:30 19 + (315) - program
15:00 Kuchenne rewolucje
15 (3/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (376) program
17:00 Szpital (475) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (633) program obyczajowy
19:00 Fakty (7679) informacje
19:35 Sport (7662) informacje
19:45 Pogoda (7659) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(52/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5549) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
17 (2805) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (127) program
21:30 Forrest Gump - film
obyczajowy, USA 1994.
Forrest Gump (Tom
Hanks) otrzymał imię po
bohaterze wojny
secesyjnej. Chłopiec
wychowywał się w
Alabamie. Chociaż jego
iloraz inteligencji nie był
wystarczający, aby uczyć
się w normalnej szkole,
dzięki mamie i odrobinie
szczęścia, Forrest
ukończył nie tylko szkołę,
ale i studia. To nie
wszystko…
00:35 Noc oczyszczenia film sensacyjny,
USA 2013. Akcja filmu
śledzi losy rodziny
podczas jednej tragicznej
nocy. Cztery osoby będą
musiały odpowiedzieć
sobie na pytanie o to jak
daleko są w stanie się
posunąć, by chronić siebie
i rodzinę przed
niebezpieczeństwem, które
wtargnęło do ich domu
02:10 Uprowadzona (7/10) serial, Francja/USA
03:10 Uwaga! (5549) program
03:35 Moc Magii(TVN
noc) (359) - program
04:55 Nic straconego

TV PULS
06:00 Kontrakt na miłość;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 131
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 81
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 1998
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 134
15:00 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
15:30 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
16:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 82
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 83
20:00 Naznaczony; horror,
USA, Wielka Brytania
2010
22:05 Hannibal; thriller, USA
2001. Doktor Lecter cieszy
się wolnością, unikając nie
tylko FBI, ale również
Mansona Vergera, który
dla zemsty nieprzerwanie
od wielu lat poszukuje
Hannibala. W jego
znalezieniu tym razem ma
pomóc agentka Sterling,
prowadząca już 10 lat
temu śledztwo w tej
sprawie. Verger sądzi, że
dziewczyna będzie idealna
do przeprowadzenia
zemsty…
00:50 Code Black: Stan
krytyczny; serial fabularny,
USA 2015; odc. 5
01:45 Flash; serial fabularny,
USA 2015
02:40 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
03:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 7
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 19
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 21

TVP SERIALE
05:55 Korona królów; odc.
90; telenowela TVP
06:20 Na sygnale; odc. 185
„Wiara czyni cuda”; serial
fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 186
„Ryzykowna gra”; serial
fabularyzowany TVP
07:30 U Pana Boga w
ogródku; odc. 5/12; serial
komediowy TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
961; serial TVP
09:20 Blondynka; odc. 83;
serial TVP
10:10 Rodzinka.pl; odc. 250
„Ping - Pong”sezon 13;
serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; odc. 251
„Estetycznie i higienicznie”
sezon 13; serial
komediowy TVP
11:15 Ja to mam szczęście!;
odc. 48; serial TVP
11:45 Ranczo; s.VIII; odc.
100 - W blasku fleszy;
serial obyczajowy TVP
12:45 Ranczo; s.VIII; odc.
101 - Grecy i Bułgarzy;
serial obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 113 Z miłości; serial
kryminalny TVP
14:40 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 114 Zbrodnia na
pierwszą stronę; serial
kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
203 - Bezdomny profesor
16:25 Na sygnale; odc. 186
„Ryzykowna gra”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VIII; odc.
102 - Jedźmy, nikt nie
woła; serial obyczajowy
TVP
17:55 Ranczo; s.VIII; odc.
103 - Nie rzucaj ziemi,
skąd twój ród; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 49; serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 115; serial TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 70; serial TVP
21:25 Ranczo; s.VIII; odc.
104; serial TVP
22:20 Ranczo; s.IX; odc. 105
- Nowe wyzwania; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 116 Pluskwa; serial
kryminalny TVP
00:15 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 144 - Intruz; serial
kryminalny TVP
01:10 Ratownicy; odc. 13/13;
serial TVP
02:05 Londyńczycy; odc.
1/13; serial obyczajowy
TVP
02:55 U Pana Boga w
ogródku; odc. 5/12; serial
komediowy TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
961; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; odc. 250
„Ping - Pong”sezon 13;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada - odc 2467;
teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Pieczywo; magazyn
kulinarny
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Danuta Rinn
i Kasia Stankiewicz
08:35 Zakochaj się w Polsce
s.I; odc. 6 Żyrardów;
magazyn
09:05 Koło fortuny; odc. 355
ed. 5; teleturniej
09:45 Big Music Quiz (15);
teleturniej muzyczny
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /70/ - „Za
dziesięć trzynasta” Shakin Dudi
10:55 Familiada - odc 2467;
teleturniej
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /75/ - „Jedwab”
- Róże Europy
11:40 Like a magic –
Magiczny świat Luca;
/28/; Francja (2016)
12:20 Życie to Kabaret –
Kabaret 2000+; /cz. 1/;
program rozrywkowy
13:20 Życie to Kabaret –
Kabaret 2000+; /cz. 2/;
program rozrywkowy
14:25 Muzyka łączy
pokolenia – Piotr
Szczepanik i Maciej
Maleńczuk
15:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowa Noc
Listopadowa - Bohater
potrzebny od zaraz (1-3)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Wieprzowina
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (100) Cywilizacje; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 30 Londyn
„Wypad za miasto”
(113); magazyn kulinarny
19:55 Magiczny świat Luca;
/29/; Francja (2016)
20:35 Muzyka łączy
pokolenia – Reni Jusis i
Ewa Bem
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (18) - Bajki
22:25 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (15) Sprzedawca
23:20 Koło fortuny; odc. 354
ed. 5; teleturniej
23:55 Niezapomniane
Koncerty – A wszystko
to... Bo ciebie kocham ICH TROJE; koncert
00:55 Niezapomniane
Koncerty – „To co dał mi
los” - koncert Krzysztofa
Krawczyka; koncert
01:55 Olga Lipińska
zaprasza (24); talk-show
02:40 Rozrywka Retro –
ŚPIEW BALET PIOSENKA
czyli główne zasady
dobrego programu
artystycznego

TVN7
05:15 Ukryta prawda (442) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (200) program sądowy
07:15 Szpital (184) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 2 (9/13) serial
09:15 Gotowe na
wszystko (23) - serial,
USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (247) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (201) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (23/116) program sądowy
14:55 Szpital (185) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 2 (10/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko II
(1/24) - serial, USA
17:55 Brzydula (139/180) serial obyczajowy. Po
bójce z Bartkiem Marek
zostaje zatrzymany przez
policję. Ula jest załamana i
chce uwolnić go z aresztu.
Violetta umawia się na
sekretną randkę z
bramkarzem reprezentacji.
18:25 Brzydula (140/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (248) program obyczajowy
20:00 Dwanaście małp - film
S-F, USA 1995. Jest rok
2035. Wiele lat temu w
zamachu terrorystycznym,
w którym użyto broni
biologicznej, zginęło kilka
miliardów ludzi. Ci, którzy
ocaleli żyją odizolowani od
świata w podziemiach.
Aby zażegnać grożące
ludzkości
niebezpieczeństwo, wirus
musi być zniszczony.
Więzień James Cole
(Bruce Willis) może
ubiegać się o skrócenie
wyroku, jeżeli podejmie
się niebezpiecznej misji.
Wyruszy w podróż w
czasie do roku 1996, do
Filadelfii, skąd ma
przywieźć próbkę wirusa
do badań…
22:45 Pod powierzchnią
(5/7) - serial
23:45 Ognista miłość II komedia, USA 2013. Julie
(June Diane Raphael)
postanawia znaleźć miłość
swojego życia wśród
szesnastu kawalerów
wzorując się na
popularnym randkowym
reality show. W obsadzie
Jerry O’Connell, Michael
Cera, Colin Hanks. W
rolach epizodycznych: Ben
Stiller oraz Ken Marino.
03:30 Moc Magii (TVN7
noc) (363) - program

TVN STYLE
05:10 Szkoła kulinarnych
wyzwań (11/20) program rozrywkowy
06:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 7 (9/12) program lifestylowy
07:00 Ugotowani 8 (1) program kulinarnorozrywkowy
07:35 Ugotowani 8 (2) program kulinarnorozrywkowy
08:10 Apetyt na miłość (8) program rozrywkowy
09:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 2 (3/6) - reality
show
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 8 (10/12) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (2/13) - program
rozrywkowy
11:40 Kuchenne rewolucje
10 (4/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (1/8) - reality
show
13:25 Zaskocz mnie! 2
(5/10) - program
rozrywkowy
13:55 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (3/9) - program
14:25 Dziewczyny z
wypiekami 2 (1/8) program
14:55 Sztuka mięsa (1/12) program
15:25 Ostre cięcie 5 (2/10) program
16:10 Na kłopoty Zawadzka
(3/13) - program
rozrywkowy
16:40 Na kłopoty Zawadzka
(4/13) - program
rozrywkowy
17:10 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (7/10)
- program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
12 (10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 5 (3/13) program rozrywkowy
19:40 Sekrety lekarzy 4
(8/12) - reality show
20:40 Zanim Cię zobaczę
(1/8) - program
rozrywkowy
21:40 Misja ratunkowa
(4/10) - program
22:25 Pani Gadżet 16 (5/22)
- magazyn
23:00 10/10 (3/10) - program
23:30 Jestem z Polski (3/9) program
00:30 Kulisy sławy EXTRA 2
(1/8) - program
01:00 Kevyn Aucoin:
Makijażysta gwiazd - film
dokumentalny, USA 2017
02:50 W roli głównej – Piotr
Polk (2/6) - talk show
03:20 Wiem, co jem 6
(9/16) - magazyn
03:50 Wiem, co jem 4
(14/15) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 2
(14/15) - magazyn

TVP SPORT
05:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
07:10 Narodziny
Dominatorek
07:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
09:30 Agnieszka Radwańska
10:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
12:30 Piłka nożna - Polska jesień 2018 - skróty
meczów: Włochy - Polska,
Polska - Irlandia, Polska Portugalia, Polska Włochy, Polska - Czechy i
Portugalia - Polska
14:35 Hokej na lodzie - NHL
(47): Boston Bruins Minnesota Wild
16:15 Pełnosprawni
16:40 Niepokonani
17:00 Retro w TVP Sport
18:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
20:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Biegi narciarskie Puchar Świata - Tour de
Ski - podsumowanie
00:25 Darts - Mistrzostwa
Świata - Londyn - Finał
02:20 Sportowy Wieczór
03:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 1/4F

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (1) serial
przygodowy. Pierwsza
seria przygód nastolatki
Buffy Summers. Jako
Pogromca musi stawić
czoła demonom i
wampirom. Pomagają jej
przyjaciele.
7:05 Turbo Fast (23) serial
animowany
7:35 Turbo Fast (24) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (7)
reality show. Ekipa
Katarzyny Dowbor
pomaga w realizacji
marzeń Agacie, mamie
siedmiorga dzieci. Po
śmierci męża kobieta
sama zajmuje się
gromadką pociech....
9:00 Septagon (2) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia (6)
reality show. Wojciech
Modest Amaro
przygotował uczestnikom
niezwykle trudne zadanie.
Każdy z nich musi
odtworzyć przygotowane
przez niego danie. Jednak
żaden z...
11:25 Benny Hill (8);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (2) serial
przygodowy
13:00 Detektywi w akcji (99)
serial fabularnoPOLSAT SPORT
dokumentalny
6:00 Koszykówka mężczyzn: 14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
Energa Basket Liga;
mecz: Anwil Włocławek - 15:00 Policjantki i Policjanci
(456) serial obyczajowy
TBV Start Lublin
16:00 Maria z przedmieścia
8:10 Magazyn koszykarski
(85) telenowela
8:40 Atleci; magazyn
17:00 Światło twoich oczu
sportowy
(85) telenowela
9:20 Siatkówka kobiet: Liga 18:00 Septagon (3) serial
Siatkówki Kobiet; DPD
kryminalny
Legionovia Legionowo 19:00 Policjantki i Policjanci
Chemik Police
(457) serial obyczajowy
11:30 Siatkówka kobiet: Liga 20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Siatkówki Kobiet; mecz:
Kryminalny (231) serial
#Volley Wrocław - E.
kryminalny
Leclerc Radomka Radom 21:00 Radiowóz; komedia
14:00 Puncher Extra Time
kryminalna, USA 2015.
15:00 Siatkówka mężczyzn:
Dwóch dziesięciolatków
znajduje na pustkowiu
1. liga; mecz: MKS Ślepsk
opuszczony radiowóz.
Suwałki - KPS Siedlce
Postanawiają urządzić
17:30 Piłka nożna: Puchar
sobie przejażdżkę. Nie
Francji; mecz 4. rundy:
wiedzą jednak, że w
OSC Lille - FC Sochaux
bagażniku auta kryje się...
20:00 Sporty walki: UFC
22:50 8. mila; dramat
211: Miocic vs. dos
obyczajowy, Niemcy/USA
Santos 2; waga
2002
słomkowa: Joanna
1:05 Trampolina (3);
Jędrzejczyk - Jessica
program rozrywkowy
Andrade
2:05 Polityka na ostro;
21:00 Gala Mistrzów Sportu
program publicystyczny
2019; widowisko
3:00 Disco Polo Life;
23:00 Boks: waga półśrednia:
program muzyczny
Amir Khan - Samuel
4:00 Top 10 - lista
Vargas
przebojów; program
1:00 Siatkówka kobiet: Liga
muzyczny
Siatkówki Kobiet; mecz: 5:00 Top 10 - lista
przebojów; program
#Volley Wrocław - E.
muzyczny.
Leclerc Radomka Radom

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 9
stycznia; felieton
06:50 Dziennik telewizyjny 9.01.1989
07:30 Korona królów; odc.
85; telenowela historyczna
TVP
08:00 Korona królów; odc.
86; telenowela historyczna
TVP
08:30 Reportaż; magazyn
09:00 Jak było? – Wielcy
nieobecni; program
publicystyczny
09:40 Historia Polski – Harry
– tunel do wolności; film
dokumentalny
10:35 Sensacje XX wieku –
Pucz Janajewa; cz. 1; cykl
dokumentalny
11:05 Powstanie
Wielkopolskie – Zdobycie
Ławicy; cykl
dokumentalny
12:00 Lalka; odc. 6/9 Wiejskie rozrywki; serial
TVP
13:35 Wszystkie kolory
świata – Maroko. W
sercu tradycji; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
14:35 Rodzina Niepodległej
– Osiedle Dyrekcja; film
animowany
15:40 Cicha wojna – Poznaj
swojego wroga; odc. 1;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
16:45 Historia Polski –
Tońko, czyli legenda o
ostatnim baciarze; film
dokumentalny
17:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Z otchłani czasu
18:15 Śladami zbrodni i
walki 1944 – 1956; cykl
reportaży
18:50 Kuchnia polska; odc.
2/6; serial TVP
20:00 Słynne jednostki
specjalne; odc. 8/10;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
20:55 Hiszpania. Narodziny
imperium; odc. 2/3; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
22:00 Weterani. Wyrwani
śmierci; reportaż
22:35 Ryś; dramat; Polska
(1982)
00:05 Sensacje XX wieku –
Pucz Janajewa; cz. 2; cykl
dokumentalny
00:40 Encyklopedia II wojny
światowej – Narodziny
wojny – Luftwaffe; cz. 2;
cykl dokumentalny
01:10 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Z otchłani czasu
01:40 Dziennik telewizyjny 9.01.1989

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 1 0 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 3984; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 91; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.II; odc. 399;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.X; odc. 121
- Geny nie kłamią; serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex; s.IV;
odc. 43 - Człowiek bez
twarzy; serial kryminalny
TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.I;
odc. 7 - Pomyłka; serial
kryminalny TVP
11:25 Korona królów; odc.
154; 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. Obszary trawiaste;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 400;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 74
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 92; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3985; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3408;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
155; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
4/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 212 - Wahadełko;
serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas;; /97/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny
997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz
i Kłopotowski komentują
świat; talk-show
01:40 Bez tożsamości; odc.
20; serial; Hiszpania
(2016)
02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas;; /97/; magazyn
03:55 Gintrowski; film
dokumentalny; Polska
(2015)

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 130
ed. 3; teleturniej
05:55 Na dobre i na złe; odc.
726 Mój przyjaciel, mój
wróg; serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!;;
/14/; magazyn medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 192
„Skalpel”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (260)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
87 „O szkole i kobietach”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1976; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 131
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc.
113; serial; Turcja (2011)
14:05 Na dobre i na złe; odc.
726 Mój przyjaciel, mój
wróg; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 7 Mroczna
przeszłość; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 388
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2400;
teleturniej
17:15 Łzy Cennet; odc. 89;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 235 „Małe
przyjemności” sezon 12;
serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 22;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1976; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1977; serial obyczajowy
TVP
20:45 The Good Doctor; s.II;
odc. 22; serial
obyczajowy; USA (2017)
21:40 Wszystko zostaje w
rodzinie; komedia; Kanada
(2005); reż.:Niall Johnson;
wyk.:Rowan Atkinson,
Kristin Scott-Thomas,
Patrick Swayze, Maggie
Smith, Emilia Fox
23:25 Na sygnale; odc. 214
„Polowanie na małpy”;
serial fabularyzowany TVP
23:55 Bez pamięci; komedia;
USA (2001)
01:30 Rani; odc. 8 Markiza;
serial kostiumowy; Francja
(2015)
02:35 Art Noc – Koncert
Noworoczny z Wiednia
2019; cz. 2

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(788) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(789) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (50) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (813)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (94) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (760)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2797) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (686)
serial paradokumentalny.
Zapracowana Helena
zauważa, że jej syn Filip
już od kilku dni nie pojawił
się w domu. W końcu
znajduje chłopaka...
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (149)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (79) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2798) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (359) serial
komediowy. Najnowsze
przygody mieszkańców
kamienicy przy ulicy
Ćwiartki…
20:10 Inna kobieta; komedia,
USA 2014. Zdradzane
kobiety mówią dość
beztroskiemu
bawidamkowi i łączą siły
w zemście.
22:25 Ślad (5) serial
kryminalny. Pod jednym z
garaży pogrzebano ciała
czterech kobiet. Do
policjantów zgłasza się
świadek, chory
psychicznie, który twierdzi,
że widział mnicha...
23:30 I że cię nie opuszczę;
melodramat, Francja/
Kanada/Niemcy/USA/
Australia/Wielka Brytania/
Brazylia 2012
1:35 Chirurdzy (129) serial
obyczajowy
2:30 Chirurdzy (130) serial
obyczajowy
3:35 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo,...

TVN
05:10 Uwaga! (5549) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
14 (15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry
TVN (2367) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (633) program obyczajowy
12:00 Szpital (475) program obyczajowy.
35-letni Wojciech Lędzicki
poparzył się ratując z
płonącego domu córkę
swojej partnerki. 8-latka
również jest na oddziale,
dziewczynka ma niewielkie
poparzenia, ale zatruła się
tlenkiem węgla.
Mężczyzna jest w ciężkim
stanie…
13:00 Szkoła (376) program
14:00 19 + (316) - program
14:30 19 + (317) - program
15:00 Kuchenne rewolucje
15 (4/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (377) program
17:00 Szpital (476) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (634) program obyczajowy
19:00 Fakty (7680) informacje
19:35 Sport (7663) informacje
19:45 Pogoda (7660) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(53/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5550) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
17 (2806) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (128) program
21:30 Kuchenne rewolucje
16 (9/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:30 Był sobie chłopiec komedia, Wielka Brytania/
USA/Francja/Niemcy 2001.
Dobiegający czterdziestki
Will (Hugh Grant)
prowadzi beztroskie życie
kawalera. Dzięki
pieniądzom jakie zostawił
mu ojciec nie musi
martwić się o pracę.
Podrywa dziewczyny, ale z
żadną nie chce się związać
na stałe. Wszystko się
zmienia, kiedy Will poznaje
dwunastoletniego
Markusa, samotnego i
nieszczęśliwego…
00:30 MasterChef 7 (7/14) program rozrywkowy
02:05 MasterChef 7 (6/14) program rozrywkowy
03:35 Moc Magii(TVN
noc) (360) - program
04:55 Nic straconego

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 16
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 132
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 83
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
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 1998
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 135
15:00 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
15:30 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
16:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 84
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 85
20:00 Taxi 2; akcja, Francja
2000. Japoński minister
obrony kraju odwiedza
Francję
21:45 Straszny film 3;
komedia, USA, Kanada
2003. Cindy to reporterka
zajmująca się tropieniem
zjawisk paranormalnych.
Jej zainteresowanie pada
na tajemnicze kręgi na
polu byłego pastora.
Wkrótce za sprawą
tajemniczej kasety umiera
też Brenda (Regina Hall) najlepsza przyjaciółka
Cindy…
23:15 Żyleta; akcja, USA
1996
01:15 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 19
01:50 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 20
02:30 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:35 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:15 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 22
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 23

TVP SERIALE
05:50 Korona królów; odc.
91; telenowela TVP
06:20 Na sygnale; odc. 186
„Ryzykowna gra”; serial
fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 187
„Wzorowy ojciec”; serial
fabularyzowany TVP
07:30 U Pana Boga w
ogródku; odc. 6/12; serial
komediowy TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
962; serial TVP
09:20 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 144 - Intruz; serial
kryminalny TVP
10:10 Rodzinka.pl; odc. 251
„Estetycznie i higienicznie”
sezon 13; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; odc. 252
„Kalejdoskop” sezon 13;
serial komediowy TVP
11:15 Ja to mam szczęście!;
odc. 49; serial TVP
11:45 Ranczo; s.VIII; odc.
101 - Grecy i Bułgarzy;
serial obyczajowy TVP
12:45 Ranczo; s.VIII; odc.
102 - Jedźmy, nikt nie
woła; serial obyczajowy
TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 114 Zbrodnia na
pierwszą stronę; serial
kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 115 Daleki krewny;
serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
204 - Marzenie Krzysia
16:25 Na sygnale; odc. 187
„Wzorowy ojciec”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VIII; odc.
103 - Nie rzucaj ziemi,
skąd twój ród; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.VIII; odc.
104 - Wielkie otwarcie;
serial obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 50; serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 116 Pluskwa; serial
kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 71 - Śmierć w
muzeum; serial
kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 105
- Nowe wyzwania; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.IX; odc. 106
- Bardzo krótkie kariery;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 117 Muzycy; serial
kryminalny TVP
00:15 07 zgłoś się; odc.
19/21; serial TVP
01:50 Nowa; odc. 12; serial
TVP
02:45 U Pana Boga w
ogródku; odc. 6/12; serial
komediowy TVP
03:40 M jak miłość; s.I; odc.
962; serial TVP
04:40 Rodzinka.pl; odc. 251
sezon 13; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada - odc 2468;
teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Wieprzowina
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Piotr
Szczepanik i Maciej
Maleńczuk
08:35 Prywatne życie
zwierząt (odc. 1) - Maczo
w zwierzęcej skórze;
reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 356
ed. 5; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (14) - Kierowca
i taksówkarz
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /71/ - „Aleja
gwiazd” - Zdzisława
Sośnicka
10:55 Familiada - odc 2468;
teleturniej
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /19/ „Zegarmistrz światła” Tadeusz Woźniak
11:45 Like a magic –
Magiczny świat Luca;
/29/; Francja (2016)
12:20 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki - Kabaret Ani Mru
Mru - 1-2
14:20 Muzyka łączy
pokolenia – Reni Jusis i
Ewa Bem
15:05 Mariolka Prawdę ci
powie
15:30 Kabaretowa Mapa
Polski – Koncert Gwiazd
Festiwalu Piosenki
Kabaretowej O.B.O.R.A.
16:30 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa (1-2)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Kaczka
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 30
- W drodze do Himba; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 31 Szwecja
„Skania” (114)
19:55 Magiczny świat Luca;
/30/; Francja (2016)
20:35 Muzyka łączy
pokolenia – Andrzej
Rosiewicz i Krzysztof K.
A. S. A Kasowski
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (19) - Gwiazdy,
kosmos
22:25 Kierunek Kabaret; /64/
- Świat i przyległości
23:25 Dzięki Bogu już
weekend s.I (9)
00:35 Koło fortuny; odc. 355
ed. 5; teleturniej
01:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole; /1-2/
02:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole; /2/
03:25 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe
Przeboje Lata (1)
04:25 Rozrywka Retro –
Nareszcie razem - recital
Maryli Rodowicz i Urszuli
Sipińskiej

TVN7
05:15 Ukryta prawda (443) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (201) program sądowy
07:15 Szpital (185) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 2 (10/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko II
(1/24) - serial, USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (248) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (202) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (24/116) program sądowy
14:55 Szpital (186) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 2 (11/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko II
(2/24) - serial, USA.
Susan dowiaduje się, z
kim spotyka się Edie.
Czeka ją niemiła
niespodzianka.
Tymczasem Lynette wraca
do pracy, zostawiając dom
i dzieci pod opieką Toma.
Niestety plan okazuje się
dobry wyłącznie w teorii.
Teściowa Bree, Phyllis w
bardzo melodramatyczny
sposób opłakuje zmarłego
syna, czym doprowadza
synową do szału. Carlos
ma nietypową prośbę do
Gabrielle…
17:55 Brzydula (141/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (142/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (249) program obyczajowy
20:00 Tam i z powrotem komedia, USA 2015
22:05 Oszuści (2/10) - serial,
USA
23:00 Wróg publiczny - film
sensacyjny, USA 1998.
Młody prawnik Robert
Clayton Dean (Will Smith)
wchodzi w posiadanie
kasety wideo, na której
zarejestrowane zostało
zabójstwo wpływowego
kongresmana. Z nagrania
wynika, że w zbrodni brał
udział urzędnik Agencji
Bezpieczeństwa
Narodowego (NSA)
Thomas Brian Reynolds. Z
dnia na dzień życie Deana
zmienia się: traci pracę,
jego karty kredytowe
przestają mieć pokrycie,
żona (Regina King) każe
mu opuścić dom, a agenci
NSA depczą mu po
piętach…
01:45 Moc Magii (TVN7
noc) (364) - program
03:55 Druga strona medalu
2 (7) - talk show. Izabela
Małysz
04:30 Druga strona medalu
3 (1/8) - talk show.
Mariola Gołota

TVN STYLE
05:45 Ostre cięcie 5 (2/10) program
06:30 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (3/9) - program
07:00 Ugotowani 8 (3) program kulinarnorozrywkowy
07:35 Ugotowani 8 (4) program kulinarnorozrywkowy
08:10 Apetyt na miłość 2
(1/10) - program
rozrywkowy
09:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 2 (4/6) - reality
show
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 8 (11/12) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (3/13) - program
rozrywkowy
11:40 Kuchenne rewolucje
10 (5/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:40 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
13:25 SOS - Sablewska od
stylu 2 (3/12) - program
rozrywkowy
14:10 Misja ratunkowa
(4/10) - program
14:55 Misja Pies (3/12) program
15:25 Misja Pies (4/12) program
15:55 Zwalczyć nadwagę
16:55 Co nas truje 2 (1/12) program lifestylowy
17:40 Kuchenne rewolucje
12 (11/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:40 Sablewskiej sposób
na modę 5 (4/13) program rozrywkowy
19:25 Ugotowani 8 (5) program
20:00 Ugotowani 8 (6) program
20:30 W czym do ślubu? 2
(4/10) - reality show
21:05 W czym do ślubu 4
(5/12) - reality show
21:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (1/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 16 (6/22)
- magazyn
23:00 SOS - Sablewska od
stylu 2 (3/12) - program
23:45 Zaskocz mnie! 2
(5/10) - program
00:20 Gwiazdy prywatnie 3
(5/8) - program
00:50 Rosyjski Projekt Lady
2 (7/16) - program
rozrywkowy
02:40 W roli głównej –
Karolina Korwin
Piotrowska (4/6) - talk
show
03:10 W roli głównej –
Maciej Musiał (4/6) - talk
show
03:40 Wiem, co jem 6
(10/16) - magazyn
04:10 Wiem, co jem 4 (15) magazyn
04:40 Wiem, co jem 2 (15) magazyn

TVP SPORT
05:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 1/4F
11:05 Biegi narciarskie - PŚ
- Tour de Ski - Val di
Fiemme - 9 km dow.
kobiet pod górę
12:05 Piłka nożna - Puchar
Włoch - Podsumowanie
14:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 1/4F
15:45 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 1/4F
17:30 Hokej na lodzie - PHL,
37.kolejka: JKH GKS
Jastrzębie - Comarch
Cracovia Kraków
20:05 PN - Puchar Włoch
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Retro TVP Sport
00:30 Hokej na lodzie - NHL
- skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL
(48): New Jersey Devils Toronto Maple Leafs
04:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 1/2F

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: 1.
liga; mecz: MKS Ślepsk
Suwałki - KPS Siedlce
8:30 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
#Volley Wrocław - E.
Leclerc Radomka Radom
11:00 Magazyn narciarski
11:40 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
DPD Legionovia
Legionowo - Chemik
Police
14:20 Biatlon: Zawody
Pucharu Świata w
Oberhofie; bieg sprinterski
kobiet
16:00 Puncher Extra Time;
magazyn sportów walki
17:00 7. strefa; magazyn
siatkarski
18:30 Siatkówka mężczyzn:
1. liga; mecz: UKS
Mickiewicz Kluczbork Stal Nysa
21:00 Gala Mistrzów Sportu
2019; widowisko
23:00 Sporty walki: UFC on
Fox: Lawler vs. Brown;
walka: Joanna Jędrzejczyk
- Juliana Lima
23:30 Sporty walki: UFC
Fight Night: Werdum vs.
Tybura; waga ciężka:
Marcin Tybura - Fabricio
Werdum
0:30 Sporty walki: UFC Fight
Night: McGregor vs.
Brandao; waga piórkowa:
Conor McGregor - Diego
Brandao
1:00 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
#Volley Wrocław - E.
Leclerc Radomka Radom

TV4
6:00 Buffy, postrach
wampirów (2) serial
przygodowy. Pierwsza
seria przygód nastolatki
Buffy Summers. Jako
Pogromca musi stawić
czoła demonom i
wampirom. Pomagają jej
przyjaciele.
7:05 Turbo Fast (24) serial
animowany
7:35 Turbo Fast (25) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (8)
reality show. 40-letnia
pani Monika sama
wychowuje nastoletnią
Agnieszkę.
Zdiagnozowano u niej
nowotwór. Kobieta
mieszka z córką w starym
domu. Katarzyna
Dowbor...
9:00 Septagon (3) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia (7)
reality show. W programie
zostało już tylko siedmiu
najlepszych uczestników.
Z drużyny Niebieskiej i
Czerwonej Wojciech
Modest Amaro tworzy
jedną - Czarną....
11:30 Benny Hill (10);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (3) serial
przygodowy
13:00 Detektywi w akcji
(100) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci
(457) serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
(86) telenowela
17:00 Światło twoich oczu
(86) telenowela
18:00 Septagon (4) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(458) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (232) serial
kryminalny
21:00 Champion 2; dramat
sensacyjny, USA 2006
23:05 Tuż przed tragedią (4)
serial dokumentalny. W
programie analizowane są
przyczyny wybranych
tragedii. Każdą katastrofę
poprzedza seria wydarzeń,
które potrafią zmienić bieg
historii.
0:05 Tuż przed tragedią (5)
serial dokumentalny
1:05 Trampolina (4);
program rozrywkowy
2:05 Polityka na ostro;
program publicystyczny
3:00 Disco Polo Life;
program muzyczny
4:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
5:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 10
stycznia; felieton
06:50 Dziennik telewizyjny 10.01.1989
07:30 Korona królów; odc.
87; telenowela TVP
08:05 Korona królów; odc.
88; telenowela TVP
08:35 Reportaż; cykl report.
08:50 Film dokumentalny
09:25 Historia Polski –
Tońko, czyli legenda o
ostatnim baciarze; film
dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku –
Pucz Janajewa; cz. 2; cykl
dokumentalny
11:05 Planeta dinozaurów –
Nowe olbrzymy; odc. 1/3;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2011)
12:10 Lalka; odc. 7/9 - Ciąg
dalszy pamiętnika starego
subiekta; serial TVP
13:40 Genialne wynalazki;
odc. 1/4; film dokum.;
Wielka Brytania (2013)
14:45 Life – Życie; cz. 2.
Gady i płazy; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
15:45 Odkryć tajemnicę –
Piramida Cheopsa; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2014)
16:45 Historia Polski –
Legenda 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK; film
dokumentalny
17:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Na progu
tajemnicy
18:15 Taśmy bezpieki –
Walka o prawdę o
zbrodni katyńskiej
18:45 Kuchnia polska; odc.
3/6; serial TVP
20:00 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 4/8; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
21:10 Jedwabny szlak; 1/3;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
22:05 Spór o historię –
Władcy polscy:
Władysław I Łokietek;
debata
22:45 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia dyrektorki
internatu dla starców i
inwalidów w Proszkowie
23:25 Słynne jednostki
specjalne; odc. 8/10;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
00:20 Sensacje XX wieku –
Tunele wojny; cz. 1; cykl
dokumentalny
00:50 Encyklopedia II wojny
światowej – Narodziny
wojny - polityka; cz. 3;
cykl dokumentalny
01:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Na progu
tajemnicy
01:50 Dziennik telewizyjny 10.01.1989

