
dzielnie je wypełnić i złożyć do 
urzędu skarbowego.

Sporządzone przez KAS ze-
znanie podatkowe będzie udo-
stępnione podatnikom w wersji 
elektronicznej na stronie www.
podatki.gov.pl. Będzie się można 
z nim zapoznać od 15 lutego.  
Wymagane będzie jednak wcze-
śniejsze uwierzytelnienie się po-
przez podanie niezbędnych da-
nych osobowych.  Później wy-
starczy wszystko zweryfikować i 
zaakceptować formularze. Ze-

znanie będzie można też uzupeł-
nić np. o numer konta do zwro-
tu nadpłaty. Podczas edycji 
wstępnie wypełnionego wniosku, 
będzie można też, jak wyjaśniał 
już wcześniej resort finansów, 
samodzielnie  wystąpić o odpo-
wiednie ulgi - np. na dzieci. Jeśli 
podatnik zdecyduje się na elek-
troniczną formę złożenia PIT-u, 
to zwrot pieniędzy otrzyma do 45 
dni.
System nie odpisze niczego 

za nas
Warto również zauważyć, że 

w przypadku posiadania w re-
jestrach Krajowej Administra-
cji Skarbowej danych kontak-
towych danej osoby (adres 
e-mail, nr telefonu), podatnicy 
otrzymają dodatkowo powia-
domienie o sporządzonym ze-
znaniu, a aplikacja, w której 
zostaną udostępnione, będzie 
zapewniała podatnikom nie-
ograniczony dostęp do tych ze-
znań oraz do Urzędowego Po-
twierdzenia Odbioru (UPO) po-
twierdzającego złożenie zezna-
nia podatkowego. Trzeba jed-
nak pamiętać, że system ni-
czego nam nie odpisze „za 
nas”. Jeśli formularza nie wy-
pełnimy będzie to oznaczało, 
że pieniędzy po prostu nie 
otrzymamy. To samo dotyczy 
1 proc. podatku dla wybranej 
organizacji pożytku publiczne-
go (OPP) - w formularzu musi-
my umieścić dane sami.

Ciąg dalszy na str. 3

Prognozy na rok 2019

W tych zawodach znajdziesz 
zatrudnienie!

Coraz więcej firm może mieć problem z obsadzeniem wolnych stanowisk – tak 
przynajmniej wynika z najnowszej prognozy Barometru zawodów na 2019 rok. 
W skali całego kraju tylko ekonomiści mogą mieli problem ze znalezieniem pra-
cy w swoim zawodzie. 

Ciąg dalszy na str. 9

PIT za 2018 r.

Nie musisz się samodzielnie rozliczać
Złożenie rocznego zeznania 

podatkowego będzie w tym ro-
ku zdecydowanie łatwiejsze. 
Obowiązkowych formalności 
dokona za nas Krajowa Admi-
nistracja Skarbowa. Będzie to 
robić niemal z automatu, co 
oznacza, że nie trzeba składać 
specjalnych wniosków w tej 
sprawie. Unikniemy też dłu-
gich kolejek w urzędach skar-
bowych. Wystarczy bowiem 
tylko zerknąć na elektronicz-
ny dokument i albo go zaak-
ceptować, albo ewentualnie 
skorygować.

Bez dodatkowych wniosków
Przypomnijmy, w poprzednich 

latach podatnicy mogli składać 
zeznania podatkowe w postaci 
papierowej albo w postaci elek-
tronicznej – za pośrednictwem 
systemu e-Deklaracje. 

W wyniku nowelizacji, obok 
obecnie funkcjonujących sposo-
bów, wprowadzona została usłu-
ga polegająca na wypełnieniu ze-
znania podatkowego przez Kra-
jową Administrację Skarbową 
bez konieczności składania 
wniosku przez podatnika. Doty-

czy to zarówno tych nieprowa-
dzących działalności gospodar-
czej, jak i prowadzących działal-
ność gospodarczą, rozliczają-
cych się według skali podatko-

wej lub liniowo, a także podatni-
ków uzyskujących dochody ka-
pitałowe. To podatnik zdecyduje 
czy chce skorzystać z tak przygo-
towanego zeznania czy też samo-
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Z okazji jubileuszu 15-lecia dzia³alnoœci 

,
Miejski Zak³ad Pogrzebowy prezentuje wydawnictwo 

„Poradnik pogrzebowy” bêd¹cy praktycznym 
kompendium wiedzy z zakresu postêpowania przy

organizacji ceremonii – przydatny kontakt (34) 19 588.

Cmentarza Komunalnego w Czêstochowie

Poradnik uka¿e siê w „¯yciu Czêstochowy i Powiatu” 
25.01.2019 r.

Gazele Biznesu

Doceniono częstochowskie firmy
W 19. edycji rankingu „Gazele Biznesu” doceniono dwa częstochowskie przedsiębiorstwa w 

kategorii najbardziej dynamicznych średnich i małych firm. Wyróżnienie to jest niezwykle pre-
stiżowe, bowiem „Gazele Biznesu” to najpopularniejsze i najstarsze zestawienie tego typu orga-
nizowane od 2000 roku. 

Ciąg dalszy na str. 3

PLEBISCYT '2018PLEBISCYT '2018
Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu do oddawania głosów 
w tradycyjnym corocznym plebiscycie na najlepszych sportowców, 
trenerów oraz działaczy regionu. Wśród nominowanych znaleźli się 

przedstawiciele kilkunastu dyscyplin sportu. 
Rozstrzygnięcie nastąpi podczas obrad kapituły. 

Głosować można zarówno na naszej stronie  
www.zycieczestochowy.pl  

oraz poprzez kupony zamieszczone w naszej gazecie.

Jest śledztwo

Zmarł podczas przeszukania
35-latek podejrzany o udział w zorganizowanej grupie handlującej narkotykami nie ży-

je. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania jego śmierci. 
Mężczyzna zmarł bowiem podczas... wizyty lublinieckich policjantów i antyterrorystów 
z Katowic.

Ciąg dalszy na str. 3
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PIT za 2018 r.

Nie musisz się 
samodzielnie rozliczać

Dokończenie ze str. 1
W przypadku rozliczeń za 

2018 r., zeznania będą dostęp-
ne dla podatników – osób fi-
zycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej, skła-
dających zeznanie podatkowe 
na  formularzu PIT-37 oraz po-
datników uzyskujących przy-
chody z kapitałów pieniężnych 
(np. przychody ze zbycia akcji) 
składających zeznanie podat-
kowe na formularzu PIT-38.

Od rozliczeń za 2019 r. zezna-
nia podatkowe będą dostępne 
również dla podatników – osób 
fizycznych prowadzących poza-
rolniczą działalność gospodarczą 
składających zeznanie podatko-

we na formularzu PIT-36, PIT-
-36L lub PIT-28.

Uwaga na fałszywe e-maile
Ministerstwo Finansów 

ostrzega przed fałszywymi 
e-mailami, w których autor in-
formuje o wątpliwościach doty-
czących złożonej deklaracji 
oraz wzywa do ustosunkowa-
nia się co do zaistniałej sytu-
acji. W treści może znajdować 
się link. Nie należy otwierać 
wiadomości, ani załącznika, 
klikać w linki zawarte w treści 
oraz odpowiadać na e-mail 
nadawcy. Mogą one zawierać 
szkodliwe oprogramowanie.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

W związku z Żałobą Narodową Koncert Karnawałowy Teatru Narodowego 
Operetki Kijowskiej, który był zaplanowany na 18.01.2019r. o godz.19.00, 

zostaje przełożony na 23.01.2019r. na godz.19.00. Bilety zachowują ważność.

Dokończenie ze str. 1
W województwie śląskim spół-

ka Budpol znalazła się na miej-
scu 16. Powstała ona w 1997 ro-
ku i od tego czasu zajmuje się 
kompleksowym wykonawstwem 
obiektów przemysłowych, dróg 
ekspresowych, autostrad, a tak-
że eksploatacją kopalni w peł-
nym zakresie. Do tej pory Bud-
pol zrealizował m.in. osiem stacji 
paliw, bazę paliw płynnych, za-
kład prefabrykacji w Koninie, za-
kład ceramiki budowlanej w 

Gnaszynie, Kupnie jak również 
największy zakład produkcji ce-
ramiki w Europie dla firmy Wie-
nerberger w Oleśnicy, budowę 
drogi S8 Piotrków Trybunalski – 
Rawa Mazowiecka, nawierzchnie 
betonowe na terenie zakładu 
Airproducts oraz wiele innych.  

Z kolei firma Kamil Młyń-
czak Kamberg zajęła miejsce 
20. Istnieje od 2010 roku i choć 
początkowo przedsiębiorstwo 
skupiało się na instalacjach 
elektrycznych, pracach z zakre-

su utrzymania ruchu, klimaty-
zacji oraz wykonywania szeregu 
różnorodnych prac ślusarskich i 
spawalniczych, jej działalność 
została poszerzona o m.in. cięcie 
laserem blach, gięcie blach, śru-
towanie blach oraz konstrukcji a 
także obróbce stali. 

Tytuł Gazeli Biznesu jest 
świetną rekomendacją dla firm, 
które zwiększają niejako swój 
prestiż i udowadniają swój dyna-
miczny rozwój.

Paula Nogaj

Gazele Biznesu
Doceniono częstochowskie firmy

Jest śledztwo

Zmarł podczas przeszukania
Dokończenie ze str. 1

We wtorek rano (15.01.) poli-
cjanci z Lublińca wraz z anty-
terrorystami z Katowic przeszu-
kiwali jeden z domów przy ulicy 
Staszica. 

Przeszukanie zleciła Proku-
ratura Rejonowa w Lublińcu. 
Chodziło o śledztwo dotyczące 
handlu narkotykami. 

W pewnym momencie obec-
ny w domu 35-letni mężczyzna 
zasłabł. - Policjanci natych-
miast rozpoczęli reanimację i 
wezwali pogotowie ratunkowe – 
relacjonuje prokurator Tomasz 
Ozimek, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie. 

Zespół pogotowia stwierdził 
jednak zgon mężczyzny. 

– Wezwany na miejsce pro-
kurator przeprowadził ze-
wnętrzne oględziny zwłok. Nie 
stwierdził obrażeń ciała, które 
skutkowałyby zgonem męż-
czyzny. Jednocześnie zarzą-
dził sekcję zwłok. Zostanie 
ona przeprowadzona w piątek 
w Zakładzie Medycyny Sądo-
wej w Katowicach – wyjaśnia 
prokurator Ozimek. 

Jak na razie przesłuchano 
partnerkę 35-latka i policjan-
tów, którzy brali udział w 
przeszukaniu domu. Nie ma 
jednak dowodów wskazują-
cych, że ze strony funkcjona-
riuszy doszło do nieprawidło-
wości. 

Katarzyna Gwara

Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT) dotyczyć będzie podatników 

rozliczających się: 
l indywidualnie,
l wspólnie z małżonkiem, 
l w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Przygotowany PIT będzie można: 
n zweryfikować i zaakceptować 
n nie zrobić nic, co w przypadku PIT-37 i PIT-38 będzie skutkowa-

ło automatycznym zaakceptowaniem przygotowanego zeznania 
n zmodyfikować 
n odrzucić przygotowane zeznanie i przygotować swoje (można je 

będzie wypełnić samodzielnie w usłudze „e-PIT”  albo rozliczyć się 
w innej formie). Przygotowany przez KAS dokument nie będzie 
brany pod uwagę.

Wkrótce w naszym mieście 
ponownie pojawi się Eko Pa-
trol z dronem, który będzie 
przeprowadzał badania i po-
miary dotyczące jakości po-
wietrza w różnych dzielni-
cach. Wydział Ochrony Środo-
wiska zapowiada, że nie bę-
dzie pobłażania dla osób spa-
lających w kotłach grzew-
czych różnego rodzaju odpa-
dy. Proceder taki będzie kara-
ny wysokimi mandatami lub 
kierowaniem spraw do sądu.

Miasto – po pilotażu w minio-
nym sezonie grzewczym - w obec-
nym w większym stopniu korzy-
sta z najnowszych technik po-
zwalających na skuteczną walkę 
ze smogiem. - W grudniu rozpo-
częło się diagnozowanie jakości 
powietrza w kolejnych dzielni-
cach miasta, w celu lokalizacji 
miejsc spalania odpadów lub nie-
właściwych paliw, skutkujących 
nadmiernym zanieczyszczeniem 
powietrza i przyczyniających się 
do powstawania smogu – mówi 
Marcin Breczko z biura prasowe-
go magistratu. - W grudniu Eko 
Patrole były prowadzane w czasie 
6 dni, w warunkach atmosferycz-
nych sprzyjających tego typu po-
miarom. Serie badawczo-pomia-
rowe odbyły się w dzielnicach 
Stradom, Zawodzie i Wyczerpy. 
Pomiar stężeń wskaźników jako-
ści powietrza   przeprowadził Eko 
Patrol GIG za pomocą aparatury 

zainstalowanej na samochodzie 
elektrycznym oraz umieszczonej 
na dronie – wyjaśnia Marcin 
Breczko. Pomiary dokonywane 
były w godzinach popołudnio-
wych i wieczornych, na odcinku 
minimum 15 km zabudowy w 
każdej dzielnicy, na obszarze 
wskazanym przez Wydział Ochro-
ny Środowiska UM. Dodatkowo 
przeprowadzany był oblot dro-
nem w pobliżu źródeł nadmiernej 
emisji lub emisji wskazującej na 
spalanie odpadów. W kontroli 
uczestniczył również patrol straży 
miejskiej, który mógł przeprowa-
dzić bezpośrednią kontrolę kotła 
grzewczego pod kątem spalania 
określonych paliw lub odpadów 
na posesji wskazanej przez apa-
raturę pomiarową.

W trakcie pomiarów badano 
stężenia:

l pyłu zawieszonego PM 1, PM 
2,5 i PM 10 wskazującego na 
nadmierną emisję zanieczysz-
czeń z paliwa stałego (paliwo 
złej jakości),

l chlorowodoru (HCl) wskazują-
cego na spalanie odpadów z 
tworzyw sztucznych i gumy,

l formaldehydu (CH2O) wska-
zującego na spalanie odpadów 
w postaci sklejek, płyt meblo-
wych i płyt wiórowych oraz 
malowanego drewna.
– Podczas przeprowadzonych 

pomiarów wytypowano odcinki 
ulic lub konkretne posesje, gdzie 

powinny zostać przeprowadzone 
metodyczne kontrole bezpośred-
nie, realizowane przez straż miej-
ską lub inspektorów Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta. Takie kontrole właśnie 
się rozpoczynają – zapowiada 
Marcin Breczko.

Eko Patrol GIG z dronem 
wkrótce ponownie pojawi się na 
ulicach Częstochowy, przepro-
wadzając badania i pomiary w 
kolejnych dzielnicach miasta.

Ze względu na możliwość kon-
troli posesji przez straż miejską 
Urząd Miasta prosi mieszkańców 
o przygotowanie do okazania ate-
stu/certyfikatu zakupionego pa-
liwa stałego (węgla). W sytu-
acjach spornych dokument ten 
pozwoli przenieść ewentualną 
odpowiedzialność z mieszkańca 
na firmę dostarczającą paliwo.

Wydział Ochrony Środowiska 
zapowiada, że nie będzie pobła-
żania dla osób spalających w ko-
tłach grzewczych różnego rodza-
ju odpady. Proceder taki będzie 
karany wysokimi mandatami 
lub kierowaniem spraw do sądu.

Mieszkańcy mają jeszcze moż-
liwość wskazywania miejsc, któ-
re powinny zostać przebadane i 
zdiagnozowane za pomocą Eko 
Patrolu. Informacje można prze-
syłać pocztą elektroniczną na 
adres:  osr@czestochowa.um.
gov.pl, pod tytułem: „Miejsce do 
przebadania”.

Katarzyna Gwara

Walka ze smogiem

Eko Patrol w akcji!

17-latek trafił do szpitala po 
wypadku, do którego doszło w 
Myszkowie. Nastolatek wtar-
gnął wprost pod jadący samo-
chód. Szczegółowe okoliczno-
ści, w jakich doszło do tego 
zdarzenia ustalają policjanci.

Z ustaleń wynika, że 17-letni 
pieszy był pochłonięty rozmową 
przez komórkę. Prawdopodobnie  
zupełnie stracił poczucie bezpie-
czeństwa. Gdy doszedł do pasów 
nawet się nie rozejrzał, czy może 
przejść na drugą stronę. Wtar-
gnął wprost pod jadący samo-
chód. Nastolatek doznał obrażeń 
ciała i został przewieziony do 
szpitala. Szczegółowe okoliczno-
ści tego zdarzenia wyjaśniają 

myszkowscy policjanci.
Policjanci przy tej okazji ko-

lejny raz proszą o ostrożną jaz-
dę i dostosowanie prędkości do 
panujących warunków drogo-
wych! Apel o rozwagę kierują 
także do pieszych. - Jedną z 
przyczyn licznych wypadków 

drogowych o tej porze roku jest 
brak odpowiedniej widoczności 
pieszych w godzinach wieczor-
nych i nocnych. Dlatego apelu-
jemy o stosowanie elementów 
odblaskowych na wierzchniej 
odzieży. Czasem wystarczy nie-
wielki element odblaskowy wi-
doczny dla kierowców już z da-
lekiej odległości, aby uchronić 
swoje życie i zdrowie - zazna-
czają. Pamiętajmy też, że na śli-
skiej nawierzchni znacznie wy-
dłuża się droga hamowania po-
jazdu. Nagłe  wtargnięcie na 
jezdnię przed nadjeżdżającym 
samochodem - nawet na pa-
sach drogowych - może zakoń-
czyć się tragicznie.

Katarzyna Gwara

Myszków

17-latek rozmawiał przez komórkę. 
Nie zauważył samochodu...

mailto:osr@czestochowa.um.gov.pl
mailto:osr@czestochowa.um.gov.pl
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Ośrodek Promocji Kultury

Dwie równoległe wystawy

AKTUALNOŚCI
Wystawa

Rybki, ptaki egzotyczne  
i rośliny...

Prokuratura w Częstochowie

Więcej spraw  
niż przed  
rokiem

Funkcjonariusze straży miejskiej

Usunęli z ulic kolejne 
wraki

Po wdrożeniu projektu e-akta

Nowy „Płatnik” już  
do pobrania 

W Ośrodku Promocji Kultury 
„Gaude Mater” można podziwiać 
obrazy autorstwa Jerzego Klimcza-
ka oraz prace grupy artystycznej 
Werniks działającej przy Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku Politechniki 
Częstochowskiej. 

Jerzy Klimczak na swoim koncie 
ma zarówno wystawy indywidualne, 
jak i zbiorowe. Brał także udział 
w wielu plenerach krajowych i mię-
dzynarodowych oraz w warsztatach 
artystycznych. Od października 
2009 roku prowadzi grupę plasty-
ków „Werniks”, działającą przez 

UTW Politechniki Częstochowskiej. 
Należą do niej malarze, rzeźbiarze 
i tkacze. Niektórzy swoją przygodę ze 
sztuką rozpoczęli już dawno, inni 
dopiero zarażają się tą pasją. Jed-
nak wszyscy zgodnie podkreślają, że 
to hobby ich uspokaja i jest dla nich 
niesamowitą formą relaksu. Na eks-
pozycji swoje prace prezentuje kilku 
artystów. Poza obrazami Jerzego 
Klimczaka, zobaczymy również 
twórczość  Ewy Bery, Danuty Gan-
dor, Jadwigi Famuły, Ewy Kabus, 
Aliny Kwiatkowskiej, Urszuli Króli-
kowskiej, Alicji Nowak, Ewy Mach-
nik, Marii Marczak, Krystyny Mała-

szyńskiej, Wiesławy Strzelczyk, 
Wandy Tkacz, Bożeny Markowskiej, 
Doroty Związek i Zygmunta Famuła. 
Nie mieli oni jednak narzuconego 
motywu przewodniego. Każdy stwo-
rzył to, co mu w duszy gra. Odwie-
dzający zobaczą więc pejzaże, por-
trety, martwą naturę, abstrakcje... 
Każda praca jest inna i pokazuje in-
ne spojrzenie na świat. Aby się o tym 
przekonać, wystarczy zajrzeć do 
Ośrodka Promocji Kultury „Gaude 
Mater”. Twórczość Jerzego Klimcza-
ka i członków grupy Werniks można 
podziwiać do 5 lutego.

Katarzyna Gwara

Klub Akwarystów zaprasza na 
tradycyjną, comiesięczną wysta-
wę. Poza rybami pasjonaci, któ-
rzy w niedzielę (20.01.) pojawiają 
się w VI Liceum Ogólnokształcą-
cym im. J. Dąbrowskiego (ul. Łu-
kasińskiego 40), będą mieli oka-
zję zobaczyć ptaki egzotyczne 
oraz rośliny akwariowe.  Wstęp 
na wystawę jest wolny.

Wszystko zaczęło się wiele lat te-
mu. W 1995 roku Marian Majer po-
stanowił po raz pierwszy zorganizo-
wać wystawę akwarystyczną. Na 
początku był sam. Później stopnio-
wo dołączali do niego kolejni pasjo-
naci. Obecnie hodowcy spotykają 
się przeważnie w każdą ostatnią 

niedziele miesiąca (w grudniu wy-
jątkowo odbywa się jednak wcze-
śniej). Są to wystawcy zarówno 
z naszego miasta, jak i ze Śląska. 
Łączy ich jedno – wszyscy bez wy-
jątków mogą pochwalić się piękny-
mi zbiornikami i doskonale utrzy-
manymi rybami.

Podczas wystawy można zamie-
nić, oddać, przyjąć najróżniejsze ga-
tunki ryb. Zazwyczaj wystawiane są 
te najbardziej popularne, które bez-
problemowo się rozmnażają. Za-
wsze jest dużo mieczyków, moline-
zji, gupików, kirysów, zbrojników 
niebieskich, skalarów oraz welonek. 
Oczywiście nie brakuje także gatun-
ków bardzo wymagających. Zarów-
no amatorzy, jak i prawdziwi miło-

śnicy znajdą coś dla siebie, coś co 
chętnie zobaczą w swoim prywat-
nym, podwodnym świecie. Hodowcy 
oferują także pokarmy, sprzęty re-
nomowanych firm, preparaty pielę-
gnacyjne i lecznicze. Każdy może 
kupić również rośliny akwariowe. 
Znajdą się zarówno te dla początku-
jących, jak i te dla wymagających 
sympatyków podwodnych ogrodów. 
W czasie wystaw akwaryści wymie-
niają się wiedzą i doświadczeniem. 
Zainteresowanych tradycyjnie nie 
brakuje. Wystawę systematycznie 
odwiedzają pasjonaci i amatorzy. 
Dzieci, młodzież i starsi. Solo, w pa-
rach i całymi rodzinami.  Wstęp na 
wystawę jest wolny.

Katarzyna Gwara

Prokuratura Okręgo-
wa w Częstochowie 
podsumowała miniony 
rok. Do jednostki i pod-
ległych jej prokuratur 
rejonowych wpłynęło  
22.700 spraw. 22.045 
z nich udało się rozwią-
zać.

Prokuratura Okręgowa 
zajmowała się głównie 
sprawami dotyczącymi 
przestępczości gospodar-
czej dużej wagi - praniem 
brudnych pieniędzy, wy-
łudzeniem podatku VAT, 
wystawianiem fikcyjnych 
faktur, a także poważną 
przestępczością narkoty-
kową i korupcyjną oraz 
postępowaniami w spra-
wach tzw. błędów medycz-
nych.

W prokuraturach rejo-
nowych najczęściej pro-
wadzone były postępowa-
nia w zakresie oszustw 
(większość spraw dotyczy-
ła oszustw interneto-
wych), uchylania się od 
alimentów, kradzieży, 
znęcania nad osobami 
najbliższymi i prowadze-
nia pojazdu w stanie nie-
trzeźwości.

- Prokuratorzy sporzą-
dzili w sumie 4.551 aktów 
oskarżenia i 1.046 wnio-

sków o skazanie bez roz-
prawy na mocy ugody za-
wartej przez oskarżonego 
z prokuratorem, łącznie 
przeciwko 5.088 osobom. 
Skuteczność aktów oskar-
żenia była wysoka – sądy 
uniewinniły tylko 152 
osób, spośród 6.334 osób 
osądzonych w 2018 roku 
(2,4%) - informuje proku-
rator Tomasz Ozimek, 
rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Częstocho-
wie. - W toku postępowań 
na wniosek prokuratorów 
sądy tymczasowo areszto-
wały 209 osób (skutecz-
ność wniosków wynosiła 
85,31%). Poza tym proku-
ratorzy złożyli 541 apelacji 
od wyroków. Sądy odwo-
ławcze uwzględniły 
63,97% apelacji – podsu-
mowuje prokurator Ozi-
mek.

Na poczet kar grzywny 
i obowiązku naprawienia 
szkody wyrządzonej prze-
stępstwem prokuratorzy 
zabezpieczyli mienie 
oskarżonych o wartości 
11.078.747 zł. Przy tej 
okazji warto wspomnieć, 
że w 2017 roku do proku-
ratur wpłynęło mnie 
spraw niż w roku minio-
nym – było to 20.865.

Katarzyna Gwara

W Częstochowie 
przybyło 216 miejsc 
p a r k i n g o w y c h . 
A wszystko to dzięki 
działaniom strażników 
miejskich, którzy inter-
weniowali w przypad-
kach tak zwanych wra-
ków. 

38 pojazdów zostało 
odholowanych na par-
king, co wiąże się z kosz-
tami dla ich właścicieli. 
W pozostałych 178 przy-
padkach rozmowy straż-
ników miejskich z właści-
cielami przyniosły efekt – 
samochody zniknęły 
z parkingów ogólnodo-
stępnych. Dzięki temu in-
ni kierowcy zyskali kolej-
ne miejsca parkingowe. 
Przypomnijmy, że w 2017 
roku na terenie Często-
chowy zwolniło się 80 
miejsc parkingowych po 
tzw. „wrakach” po działa-
niach prowadzonych 
przez straż miejską.

- Z przyjazdem popu-
larnej lawety powinni li-
czyć się również kierowcy, 
którzy w sposób niepo-
prawny zaparkują na 
drodze i doprowadzą do 
zatoru. Do takich sytuacji 
najczęściej dochodzi w al. 
NMP, gdzie np. niepo-

prawnie zaparkowany po-
jazd uniemożliwia prze-
jazd autobusom – mówi 
Artur Kucharski, rzecz-
nik straży miejskiej. - Aby 
natychmiast udrożnić 
przejazd - auta, które bę-
dą powodować zatory, zo-
staną niezwłocznie usu-
nięte, a kierowcy będą 
musieli liczyć się z dodat-
kowymi kosztami. 
W przypadku, gdy zauwa-
żymy pojazd, który zapar-
kował niezgodnie z prze-
pisami, należy to zgłosić 
strażnikom miejskim pod 
numerem telefonu 986 – 
podkreśla.

W 2019 roku często-
chowska straż miejska 

zleciła odholowanie, jak 
na razie jednego pojazdu. 
Przy tej okazji przypomi-
namy, że Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu wspól-
nie ze strażą miejską oraz 
Wydziałem Ochrony Śro-
dowiska, Leśnictwa i Rol-
nictwa Urzędu Miasta za-
mierza przeprowadzić sze-
reg działań, które będą 
miały na celu przyczynie-
nie się do poprawy warun-
ków i sposobu parkowa-
nia przez kierowców w na-
szym mieście. Działania 
mają przyczynić się do po-
prawy estetyki i bezpie-
czeństwa poruszania się 
w przestrzeni publicznej.

Katarzyna Gwara

Jedną z obowiązują-
cych od stycznia zmian 
jest projekt e-akta, czyli 
skrócenie okresu prze-
chowywania dokumenta-
cji kadrowo-płacowej z 
50. do 10. lat. Zakład 
Ubezpieczeń Społecz-
nych dostosował pro-
gram Płatnik i aplikację 
ePłatnik do nowych prze-
pisów. Osoby, które jesz-
cze nie pobrały nowej 
wersji Płatnika mają na 
to czas do 25 stycznia. 

Od 1 do 25 stycznia 
funkcjonują równolegle 
dwie wersje programu, do-
tychczasowa 10.01.001 
oraz nowa 10.02.002. Od 
26 stycznia nowy Płatnik 
na dobre zastąpi „stare-
go”. 

Przedsiębiorcy, którzy 
będą rozliczać składki za 
grudzień 2018 r. mogą 
zrobić to jeszcze z wyko-
rzystaniem „starej” wersji 
Płatnika. Z kolei ci, którzy 
pobrali nową wersję pro-
gramu, składki za gru-
dzień rozliczą już w zaktu-
alizowanym formularzu 
ZUS DRA. - Przy przekazy-
waniu danych za ubezpie-
czonych w rozliczeniu za 

grudzień 2018 r. nie nale-
ży jeszcze używać doku-
mentu ZUS RPA – mówi 
Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy 
ZUS województwa śląskie-
go. - Nową wersję należy 
pobrać, jeśli w pierwszej 
połowie stycznia 2019 r. 
zamierzamy wyrejestro-
wać pracownika z ubez-
pieczeń. Należy pamiętać, 
że z pierwszym dniem no-
wego roku zmienił się do-
kument ZUS ZWUA. Ozna-
cza to, że przy wyrejestro-
wywaniu pracowników ko-
nieczne będzie uzupełnie-
nie kodu przyczyny wyre-
jestrowania oraz podanie 
podstawy prawnej rozwią-
zania stosunku pracy – 
wyjaśnia.

Rozliczenie składek za 
styczeń 2019 r. (w lutym) 
trzeba już przygotować w 
nowej wersji programu. Je-
śli pracownik w styczniu 
tego roku osiągnął bądź 
osiągnie przychody za po-
przednie lata (np. „trzy-
nastkę”) poza raportem  
ZUS RCA powinno się prze-
kazać do Zakładu także 
nowy dokument ZUS RPA. 
Tak będzie przy rozliczaniu 
składek za każdy miesiąc, 

w którym nastąpi wypłata 
za ubiegłe lata. Więcej in-
formacji na temat „nowe-
go” Płatnika na stronie 
zus.pl oraz w każdej stacjo-
narnej placówce ZUS.

Prościej, taniej, e-akta - 
bezpłatne szkolenia
Więcej informacji na te-

mat zakresu danych, jakie 
będą wykorzystywane w 
nowych raportach ZUS 
RIA i ZUS RPA oraz zmian 
wprowadzonych w formu-
larzach ZUS ZWUA, ZUS 
DRA, informacji rocznej 
oraz miesięcznej dla osoby 
ubezpieczonej można zna-
leźć na stronie www.zus.pl  
oraz www.e-akta.gov.pl.

Dodatkowo Oddziały 
ZUS w województwie ślą-
skim organizują bezpłatne 
szkolenia z zakresu e-akt. 
W Częstochowie odbędzie 
się ono 21 stycznia o go-
dzinie 12.00. Zapisy pod 
nr tel. 34 368 94 80, 34 
368 91 33 lub e-mailowo: 
zus.szkolenia.czewa@zus.
pl. Informacje o szkole-
niach można znaleźć na 
stronie www.zus.pl, w za-
kładce „Wydarzenia i szko-
lenia”. 

Katarzyna Gwara

http://www.e-akta.gov.pl/
mailto:zus.szkolenia.czewa@zus.pl
mailto:zus.szkolenia.czewa@zus.pl
http://www.zus.pl/
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POKONAJ MIAŻDŻYCĘ BEZ OPERACJI – WYSTARCZY 14 DNI

Zmniejsz ryzyko
zawału o 95%

Już 1 dawka nowego preparatu wymiata z żył zalegające skrzepy, usuwa zatory, zmniejsza grubość 
blaszki miażdżycowej i redukuje poziom cholesterolu, obniżając ryzyko zawału serca i udaru mózgu 
niemal do zera. Skuteczność darmowej kuracji potwierdza już prawie 48 tysięcy osób, które cofnęły 
zmiany miażdżycowe bez chirurgicznego przetykania żył – zaledwie w 14 dni.

Miażdżyca, która przez lata 
podstępem atakowała niemal 
75% społeczeństwa w  każ-
dym wieku, doprowadzając 

do zawałów, udarów i  amputacji kończyn, 
dziś może zostać wyleczona w  kilkanaście 
dni bez żadnej operacji. „9 na 10 osób po 
zastosowaniu preparatu wraca do pełni 
zdrowia już w ciągu 2 tygodni” – informo-
wał na Konferencji Top Medica prof. George 
Braxton, twórca kuracji przeciwmiażdżyco-
wej, która wprost ze Stanów Zjednoczonych 
dotarła właśnie do Polski.

Miażdżyca to nie wyrok
Specjaliści przyznają, że rozwój miażdżycy 
bywa niezauważalny. Warto mieć świado-
mość, że to podstępna choroba, która nie-
pokojące sygnały wysyła dopiero wtedy, gdy 
żyły i  tętnice są zatkane już w połowie! To 
sprawia, że zawał zazwyczaj pojawia się nie-
spodziewanie, w stanie pozornego zdrowia. 
Nie warto lekceważyć nawet drobnych ob-
jawów. Preparat Braxtona powstał po to, by 
zażegnać zagrożenie w  domowym zaciszu, 
bez ingerencji chirurgicznej, w  100% bez-
piecznie i naturalnie.

To dlatego aż 99% osób w wieku 35-75 lat 
po kuracji deklaruje natychmiastową po-
prawę stanu zdrowia, a  ich wyniki badań 
polepszają się z  każdym dniem. Badania 
potwierdziły, że preparat wykazuje 100% 
skuteczność także w zaawansowanym sta-
dium miażdżycy, ratując pacjentów przez 
wszczepieniem by-passów, a  nawet am-
putacją niedotlenionych kończyn.

Odbierz zniżkę na preparat i usuń zatory żylne po 1. zastosowaniu, jak ponad 47 900 osób

„Opatentowana przez nas 
kuracja natychmiast rozbija 
blaszki miażdżycowe zalegające w tętnicach 
i chroni przed utworzeniem się zatoru żylne-
go. Już po zażyciu 1 kapsułki poziom złego 
cholesterolu zostaje obniżony średnio o 55%, 
a krew zaczyna krążyć poprawnie już po 7-10 
dniach, obniżając niemal do zera ryzyko na-
głego zawału, czy udaru”.

Prof. George Braxton, 
kardiolog

Skorzystałam z promocji  i zwalczyłam miażdżycę!
Eugenia K. 81 lat

Działaj szybciej, niż miażdżyca!
TEN PREPARAT ZWALCZA CHOROBĘ 

NIEDOKRWIENNĄ W 14 DNI

Tak imponujące rezultaty,
to zasługa 3-fazowego
działania preparatu:

Likwidacja monocytów (komórek  
wypełniających się złym cholesterolem)
Rozbicie i zmniejszenie grubości  
blaszki miażdżycowej
Regeneracja, wzmocnienie  
i uelastycznienie ścian żył oraz tętnic

1

2

3

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 25 STYCZNIA 2019 r.,  
przysługuje specjalna zniżka! Otrzymasz wówczas preparat prof. Braxtona  
za 317zł 97zł (przesyłka GRATIS)! Zamawianie jest bezpieczne, ponieważ  

płatność następuje dopiero po otrzymaniu przesyłki.

70% TANIEJ DLA PIERWSZYCH 150 OSÓB!

81 300 33 15
Liczba promocyjnych opakowań jest ograniczona!

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 Zwykłe połączenia lokalne bez dodatkowych opłat.

PREPARAT, KTÓRY ODTYKA ŻYŁY W 24 H

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś
Jeśli masz jakieś pytania, coś budzi Twoją wątpli-
wość, zadzwoń i  zapytaj. Zamawianie jest banalne, 
a o  tym, czy zdecydujesz się na zakup preparatu, 
ostatecznie postanowisz Ty sam, nikt inny! Jedy-
ne co musisz zrobić, to wykręcić poniższy numer 
telefonu. Odbierze Kasia, Monika lub Andrzej, któ-
rzy stacjonują w  biurze. Od teraz przysługuje Ci 
całkowicie darmowa wycena, bez najmniejszego 
finansowego ryzyka. By jednak wycena była rzetel-
na, a  produkt odpowiedni dla Twoich problemów 
zdrowotnych, w imieniu producenta usłyszysz kilka 
pytań, by decydując się na zakup, otrzymać prepa-
rat przede wszystkim korzystny cenowo, a  dzięki 
indywidualnemu podejściu, wreszcie skuteczny 
w walce z miażdżycą. Zamawianie jest bezpieczne, 
ponieważ nie trzeba wcześniej nic płacić – dopiero 
u  listonosza w momencie odebrania przesyłki. Wy-
starczy teraz zadzwonić na poniższy numer, by za 
pośrednictwem Klubu Seniora otrzymać całkowicie 
bezpłatną wycenę wraz z gwarantowaną 70% zniż-
ką, w przypadku zdecydowania się na zakup prepa-
ratu. Ilość zestawów promocyjnych ograniczona – 
decyduje kolejność zgłoszeń!

Uniknęłam by-passów!
Od lat miałam podwyższony choleste-
rol, do tego dołączyły problemy z od-
dychaniem i bóle w klatce piersiowej. 
Okazało się, że groziło mi wszczepie-
nie by-passów. Na szczęście w porę do-
wiedziałam się o tym preparacie – poleciła mi go sąsiad-
ka, która z jego pomocą zwalczyła miażdżycę! Ta kuracja 
to był strzał w dziesiątkę – już po 3 tygodniach cholesterol 
uległ obniżeniu, skończyły się częste zadyszki, a  przede 
wszystkim już nie obawiam się zawału. Zdecydowanie 
polecam.                                 Danuta Z., 68 lat, Białystok

Prawie skończyłem  
na wózku!
Nogi mrowiły mi już coraz czę-
ściej… Okazało się, że mam za-
awansowane stadium miażdży-
cy i grozi mi amputacja lewej nogi. Mój cały świat 
zawalił się w sekundę... Preparat potraktowałem 
jako ostatnią deskę ratunku przed operacją. Dziś 
wiem, że było warto, bo nie dość, że uniknąłem 
operacji, to po zakrzepach w tętnicach ani śladu. 
Czuje się zdrów jak ryba!

Tadeusz J. 72 lata, Ustka

      PRZED            PO



Świadczenia gwarantowane

Profilaktyczna amputacja 
piersi
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Targi medycyny naturalnej 

Zapraszamy na bezpłatne 
badania Minister zdrowia podpisał 

rozporządzenie wprowadzają-
ce profilaktyczną mastekto-
mię do wykazu świadczeń 
gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego. Będzie 
ona obejmować pacjentów z 
grup wysokiego i bardzo wy-
sokiego ryzyka zachorowania 
na nowotwór złośliwy piersi. 

Wprowadzenie nowego świad-
czenia do wykazu zostało prze-
prowadzone na podstawie reko-
mendacji Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfi-
kacji. – W ocenie klinicznej 
świadczenia wzięto pod uwagę 3 
przeglądy systematyczne ocenia-
jące skuteczność i bezpieczeń-
stwo zastosowania procedury 
profilaktycznej mastektomii 
(usunięcia całej piersi) oraz re-
konstrukcji piersi po usunięciu 
gruczołu sutkowego w populacji, 
w której potwierdzono obecność 
mutacji BRCA 1/2. W zakresie 
oceny wyników mastektomii wy-
kazano pozytywną korelację 
między przeprowadzeniem za-
biegu, a zmniejszeniem ryzyka 
śmierci z powodu wszystkich 
przyczyn w populacji pacjentów 
z mutacją BRCA 1/2 oraz ze 
zmniejszeniem ryzyka śmierci z 
powodu raka piersi w porówna-
niu do populacji z grupy kontro-
lnej, w której zastosowano jedy-
nie obserwację – informuje re-
sort zdrowia.

Amputacja piersi nie zabez-
piecza w 100 procentach przed 

zachorowaniem, ale pozwala 
zmniejszyć ryzyko raka piersi o 
około 90 procent. Jak tłumaczy 
resort, wprowadzenie świadcze-
nia do wykazu jest uzasadnione 
nie tylko klinicznie, lecz także 
ekonomicznie. Wykonanie zabie-
gu profilaktycznej mastektomii 
to – dla Narodowego Funduszu 
Zdrowia – koszt kilku tysięcy 
złotych. Zabiegi chroniąc od za-
chorowania na nowotwór złośli-
wy piersi, sprawią, że ograniczo-
ne zostaną co najmniej kilku-
dziesięciotysięczne koszty lecze-
nia farmakologicznego, radiote-
rapii i leczenia operacyjnego, 
które są ponoszone w przypadku 
wykrycia zachorowania. 

Przy tej okazji Ministerstwo 
Zdrowia informuje, że zapropo-
nowano takie warunki realizacji 
profilaktycznej mastektomii, 
które zapewnią należytą jakość   
przeprowadzonego zabiegu. 

Katarzyna Gwara

Badania słuchu, wzroku, 
pomiar ciśnienia i cukru we 
krwi, pomiar tkanki tłuszczo-
wej będzie można bezpłatnie 
wykonać podczas targów, 
które w dniach 26-27 stycz-
nia odbędą się w Centrum 
Handlowym Auchan Pocze-
sna. Odwiedzający poznają 
również tajniki medycyny 
naturalnej oraz będą mogli 
skosztować zdrowej żywności 
i pysznych, świeżo wyciska-
nych soków. Wstęp wolny!

To już kolejna edycja wydarze-
nia, dzięki któremu można wyko-
nać szereg bezpłatnych badań. W 
dniach 26-27 stycznia na odwie-
dzających Centrum Handlowe 
Auchan w Poczesnej czekać bę-

dzie szereg specjalistów z różnych 
dziedzin medycyny. Dzięki temu 
będzie można między innymi wy-
konać badania słuchu i wzorku, 
a także zmierzyć ciśnienie i po-
ziom cukru we krwi. Specjaliści 
będą dokonywać również pomia-
ru tkanki tłuszczowej. Z kolei 
częstochowskie Amazonki na-
uczą, jak prawidłowo wykonać 
badanie piersi. Poza tym targi bę-
dą okazją, aby wysłuchać wykła-
dów na temat medycyny natural-
nej i poznać jej sekrety. Odwie-
dzający dowiedzą się między in-
nymi o bioenergoterapii, irydolo-
gii, kręgarstwie, suplementacji 
diety, naturalnych kosmetykach, 
odnowie biologicznej oraz profi-
laktyce zdrowia. Będzie to też do-
skonała okazja, aby skosztować 

zdrowej żywności oraz świeżo wy-
ciskanych soków. 

Targi odbędą się w dniach 26-
27 stycznia w Centrum Handlo-
wym Auchan Poczesna przy ul. 
Krakowskiej. Atrakcje dostępne 
będą od godziny 10.00 do 19.00. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Katarzyna Gwara

Skorzystaj z bezpłatnych 
badań:

l słuchu
l	wzroku
n zmierz	ciśnienie	tętnicze
n sprawdź	poziom	cukru	we	krwi
n dokonaj	pomiaru	tkanki	
tłuszczowej

n dowiedz	się,	jak	prawidłowo	
wykonać	badanie	piersi

Mastektomia to zabieg po-
legający na amputacji piersi 
(jednej lub dwóch) spowodo-
wany najczęściej rakiem pier-
si. Często jest on wykonywa-
ny profilaktycznie, w celu 
ograniczenia możliwości wy-
stąpienia nowotworu w przy-
szłości. Rekomendowana jest 
m.in. u kobiet, u których wy-
kryto geny odpowiedzialne za  
rozwój nowotworu bądź też 
występują inne wskazania 
medyczne.
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Koncert

Paweł Domagała w Częstochowie!
Ogromne zainteresowanie pu-

bliczności koncertami Pawła Do-
magały sprawiło, że artysta wyru-
szył w drugą część trasy promują-
cej album “1984”. Ten jeden z 
najbardziej rozpoznawanych ak-
torów młodego pokolenia zatrzy-
ma się również w Częstochowie. 
Bilety na to wydarzenie rozeszły 
się jednak w mgnieniu oka. 

Paweł Domagała to jeden z najbar-
dziej rozpoznawanych aktorów mło-
dego pokolenia. W jego dorobku znaj-
duje się wiele ról teatralnych, serialo-
wych, a także filmowych. Być może 
nie wszyscy jednak wiedzieli, że dru-
gą największą pasją Pawła, oprócz 

aktorstwa, jest muzyka. Pisze i wyko-
nuje swoje piosenki od wielu lat, 
spełniając się w artystycznie również 
na tym polu.

Jesienią 2016 roku ukazał się dłu-
go wyczekiwany debiutancki album 
Pawła Domagały pt. „Opowiem Ci o 
mnie”. O brzmienie i aranżację za-
dbał Łukasz Borowiecki, jest on rów-
nież współautorem muzyki. Płyta tra-
fiła do serc szerokiego grona odbior-
ców, osiągając status Złotej Płyty. 
Koncerty promujące album, których 
od daty premiery Paweł zagrał już kil-
kadziesiąt, również cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. Bilety naj-
częściej były wyprzedane na wiele dni 
przed datą wydarzenia. Zachęcony 

sukcesem pierwszego albumu, Paweł 
rozpoczął z zapałem prace nad kolej-
nym krążkiem. Nowe wydawnictwo 
ukazało się pod koniec ubiegłego ro-
ku. Na płycie „1984” znalazło się 12 
premierowych piosenek. Album pro-
muje piosenka „Weź nie pytaj”, która 
stała się ogromnym przebojem. Czę-
stochowscy fani Pawła Domagały 
również doczekają się jego koncertu. 
Artysta zaśpiewa dla nich 2 lutego w 
Filharmonii Częstochowskiej. Począ-
tek o godzinie 19.00. Mamy jednak 
kiepską wiadomość, dla tych którzy 
przegapili informację o koncercie. Bi-
lety na to wydarzenie rozeszły się w 
mgnieniu oka...

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Zostali nagrodzeni
Promowali Częstochowę w swoich pracach
Poznaliśmy laureatów ko-

lejnej edycji konkurs na naj-
lepszą pracę inżynierską, li-
cencjacką, magisterską lub 
doktorską związaną z promo-
cją Częstochowy. Nagrody 
wręczone zostały podczas 
tradycyjnego, noworocznego 
spotkania w Filharmonii Czę-
stochowskiej.

Celem konkursu przeznaczo-
nego dla absolwentów uczelni 
wyższych, realizowanego w ra-
mach programu „Akademicka 
Częstochowa” jest m.in.: promocja 
nowatorskich rozwiązań projekto-
wych i organizacyjnych w sferze roz-
woju miasta oraz kreowanie pozy-
tywnego wizerunku Częstochowy ja-

ko jednostki gospodarczej, oświato-
wej i kulturalnej.

W kategorii Praca Inżynierska I 
nagrodę za pracę „Projekt wentyla-
cji mechanicznej garażu pod-
ziemnego” otrzymała  Adrianna 

Luter, a II za „Projekt moder-
nizacji schroniska dla zwie-
rząt”–  Anna Szczygieł.

W kategorii Praca Magister-
ska najlepsza była praca  Rena-
ty Tomczyk  „Pomoc pu-
bliczna udzielana w podatku 
od nieruchomości na przy-
kładzie miasta Częstocho-
wy”. Drugą nagrodę za „Czę-
stochowa w okresie między-
wojennym - najważniejsze 
dzieła architektury użytecz-
ności publicznej” dostała  Ol-
ga Desperak.

W kategorii Praca Doktorska lau-
reatką została  Iwona Skrzypczyk-
Gałkowska  za pracę „Proza Lud-
miły Marjańskiej”.

Katarzyna Gwara

Konkurs

By kultywować 
opiekę nad 
zabytkami

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu „Zabytek Za-
dbany”, którego adresatem są właściciele, posia-
dacze i zarządcy obiektów zabytkowych wpisa-
nych do rejestru. Termin nadsyłania wniosków 
mija 8 lutego.

Zgłoszenia obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, 
posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konser-
watorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi 
oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów 
Ochrony Zabytków.

Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad 
zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badaw-
czych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i ada-
ptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz 
właściwego utrzymania zabytków.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” moż-
na składać w następujących kategoriach: utrwalenie 
wartości zabytkowej obiektu; rewaloryzacja przestrze-
ni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie 
i pałacowe); adaptacja obiektów zabytkowych; archi-
tektura i budownictwo drewniane; zabytki techniki (w 
tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne) oraz 
kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała 
opieka nad zabytkiem.

Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje czte-
ry obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzysku-
je tytuł laureat, trzy pozostałe – wyróżnienia. W kate-
gorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opie-
ki nad zabytkiem wskazuje się jeden lub dwa (ex 
aequo) obiekty otrzymujący tytuł laureata (bez wyróż-
nień). Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas 
obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabyt-
ków. Więcej informacji znajdziemy na stronach www.
kultura.gov.pl i www.nid.pl.

Katarzyna Gwara



Terminy na dzień 2019-01-25:
2019-01-21 Wpłata na PFRON. Wpłata	na	PFRON	za	grudzień	2018	r.

2019-01-21 Podatek PIT. Wpłata	miesięcznej	zaliczki	na	podatek	dochodowy	od	osób	fizycznych	za	grudzień	2018	r.	(Nie	dotyczy	
podatników,	którzy	w	tym	terminie	złożyli	zeznanie	roczne	i	wpłacili	wynikający	z	niego	podatek)

2019-01-21 Podatek dochodowy. Wpłata	zaliczki	na	podatek	dochodowy	od	wynagrodzeń	ze	stosunku	pracy	za	grudzień	
2018	r.

2019-01-21 Podatek dochodowy. Wpłata	kwartalnej	zaliczki	na	podatek	dochodowy	za	IV	kwartał	2018	r.	(Nie	dotyczy	podat-
ników,	którzy	w	tym	terminie	złożyli	zeznanie	roczne	i	wpłacili	wynikający	z	niego	podatek)

2019-01-21 Podatek CIT. Wpłata	miesięcznej	zaliczki	na	podatek	dochodowy	od	osób	prawnych	za	grudzień	2018	r.	(Nie	dotyczy	
podatników,	którzy	w	tym	terminie	złożyli	zeznanie	roczne	i	wpłacili	wynikający	z	niego	podatek)

2019-01-21 Złożenie	wniosku	o	opodatkowanie	w	formie	karty	podatkowej	(PIT-16).

2019-01-21
Zgłoszenie/rezygnacja	z	rozliczania	przychodów	z	zaliczek	zaewidencjonowanych	na	kasie	fiskalnej	w	dacie	ich	
otrzymania	na	rok	2019.

2019-01-21
Wpłata	przez	płatników	wymienionych	w	art.	41	updof	pobranych	zaliczek	na	podatek	dochodowy	(np.	z	 tytułu	
umów	zleceń)	lub	zryczałtowanego	podatku	dochodowego	za	grudzień	2018	r.

2019-01-21 Złożenie	oświadczenia	o	wyborze	formy	opodatkowania	na	rok	2019.

2019-01-21 Zawiadomienie	o	wyborze	opłacania	ryczałtu	od	przychodów	ewidencjonowanych	za	okresy	kwartalne.

2019-01-25 Podatek VAT. Wpłata	podatku	VAT	za	grudzień	2018	r.	oraz	złożenie	deklaracji	VAT-7,	VAT-8,	VAT-9M,	VAT-12.

2019-01-25 Podatek VAT.	Wpłata	podatku	VAT	za	IV	kwartał	2018	r.	oraz	złożenie	deklaracji	VAT-7K,	VAT-7D.

2019-01-25 Podatek VAT.	Złożenie	krajowej	informacji	podsumowującej	VAT-27	za	grudzień	2018	r.

2019-01-25 Podatek VAT.	Złożenie	krajowej	informacji	podsumowującej	VAT-27	za	IV	kwartał	2018	r.

2019-01-25 Podatek akcyzowy.	Wpłata	podatku	akcyzowego	za	grudzień	2018	r.	oraz	złożenie	deklaracji	dla	podatku	
akcyzowego.

2019-01-25 Deklaracja VAT-UE.	Złożenie	informacji	podsumowującej	VAT-UE	za	grudzień	2018	r.	w	wersji	elektronicznej.

2019-01-25 Deklaracja VAT-UE.	Złożenie	informacji	podsumowującej	VAT-UE	za	IV	kwartał	2018	r.	w	wersji	elektronicznej.

2019-01-25 Wpłata	podatku	akcyzowego	za	listopad	2018	r.	oraz	złożenie	deklaracji	z	tytułu	wyrobów	węglowych	(AKC-WW).
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Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Podstawowe zasady – jakie są?

Exit tax od nowego roku

Kiedy obowiązuje, 
kiedy nie?

Trzeba dopełnić formalności

Darowizna od rodziców 
a zwolnienie od podatku

Upadłość konsumencka 

Szansa na 
oddłużenie

Umowę, która dotyczy od-
płatnej dostawy towaru lub 
odpłatnego świadczenia usługi 
nazywamy transakcją handlo-
wą. Przedsiębiorcy dokonują 
jej bardzo często w związku 
prowadzoną działalnością. 
Czy znamy obowiązujące zasa-
dy odnośnie terminów zapła-
ty? Poszczególne obowiązki i 
uprawnienia stron transakcji 
określa ustawa odpowiednia 
ustawa.

60-dniowe terminy zapłaty 
dla przedsiębiorcy

60 dni kalendarzowych – ty-
le wynosi nieprzekraczalny ter-
min zapłaty, który dotyczy 

transakcji między przedsiębior-
cami. Wydłużyć można go jedy-
nie w sytuacji, gdy poszczegól-
ne strony wyraźnie ustalą inny 
termin, niż ten, który przewi-
duje ustawa, jednak przyjmuje 
się, że nie może być on nie-
uczciwy wobec wierzyciela. Je-
żeli przekroczymy termin 60 
dni, istnieje możliwość wycią-
gnięcia konsekwencji z tego ty-
tułu – wierzyciel może bowiem 
naliczyć odsetki ustawowe za 
opóźnienie w transakcji. Wyno-
szą one 9,50% w skali roku z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy ich 
wysokość została ustalona 
wcześniej (może być jedynie 
wyższa). 

30 dni dla podmiotów 
publicznych

30 dni kalendarzowych – to z 
kolei termin zapłaty w transak-
cjach, które dotyczą przedsię-
biorców i podmiotów publicz-
nych, które są nabywcami towa-
rów lub usług. Ten termin może 
ulec zmianie tylko w sytuacji, 
kiedy ustalony wcześniej, będzie 
obiektywnie uzasadniony. Nie 
może on jednak pod żadnym wa-
runkiem przekroczyć 60 dni. Ty-
le może wynieść termin zapłaty, 
który został przewidziany dla 
podmiotów publicznych, będą-
cych podmiotami leczniczymi, 
czyli np. szpitali. Jeżeli w umo-
wie zaznaczamy, że termin za-

płaty może być dłuższy, trakto-
wany on będzie i tak jako opóź-
nienie, za które należy zapłacić 
wierzycielowi odsetki. Wynoszą 
one tyle samo, ile w przypadku 
transakcji między przedsiębior-
cami, czyli 9,50% w skali roku. 

Odsetki za opóźnione 
płatności

Rekompensata za koszty od-
zyskiwania należności może zo-
stać naliczona przez wierzyciela 
bez względu na to, czy wierzyciel 
w istocie poniósł jakiekolwiek 
koszty. Uprawnia do jej nalicza-
nia sam fakt, że doszło do sytu-
acji, w której naliczone zostały 
odsetki za opóźnienie w płatno-

ściach. Rekompensata to kwota 
ryczałtowa i stanowi ona równo-
wartość 40 euro. Jeżeli koszty 
odzyskania należności przekro-
czą jednak stałą kwotę rekom-
pensaty, wierzyciel może uzy-
skać ich faktyczny koszt po uza-
sadnieniu. 

Nakaz zapłaty
Roszczeń możemy dochodzić 

w postępowaniu nakazowym, 
które różni się od postępowania 
sądowego tym, że jest dość 
uproszczony i przyspieszony. Ta-
ki prawomocny nakaz zapłaty, 
który zostanie wydany w postę-
powaniu nakazowym ma skutki 
prawomocnego wyroku. 

Wraz z 1 stycznia 2019 r. w 
życie weszła ustawa wprowa-
dzająca tzw. exit tax, czyli 
„podatek od wyjścia”. Doty-
czy on przedsiębiorców, któ-
rzy decydują się przenieść 
swoją działalność za granicę – 
muszą wobec tego zapłacić 
podatek dochodowy z niezre-
alizowanych zysków.

Exit tax obowiązywać będzie 
w sytuacji, gdy podatnik prze-
niesie część lub całość majątku 
poza kraj bądź też gdy dojdzie 
do zmiany rezydencji podatko-
wej. Ministerstwo Finansów po-
informowało, że istnieje kwota 
wolna od nowego podatku – w 
przypadku, gdy łączna wartość 
aktywów przedsiębiorcy, który 
postanawia je przenieść nie 
przekroczą 4 mln złotych, nie 
ma on obowiązku zapłaty po-
datku. – Zgodnie z wprowadzo-
nym do ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych 

art. 30da, stawka podatku wy-
nosi odpowiednio 19 lub 3 proc. 
majątku w zależności od tego, 
czy ustalana jest wartość po-
datkowa składnika majątku – 
zauważa Gazeta Prawna - Ta-
kiemu opodatkowaniu podlega 
przeniesienie aktywów poza 
granicę kraju, w wyniku które-
go Polska w całości albo w czę-
ści traci prawo do opodatkowa-
nia dochodów ze zbycia tego 
składnika majątku. Z nowym 
podatkiem wiąże się też zmiana 
rezydencji podatkowej przez po-
datnika podlegającego w Polsce 
nieograniczonemu obowiązko-
wi podatkowemu, w wyniku 
której Polska traci prawo do 
opodatkowania aktywów finan-
sowych – dodaje. Podatek exit 
tax nie obowiązuje w sytuacji, 
gdy łączna wartość rynkowa 
przenoszonych aktywów nie 
przekracza kwoty 4 mln zło-
tych.

Darowizna w najbliższej 
rodzinie jest zwolniona z po-
datku od darowizn i spadku, 
jednakże należy pamiętać 
o dopełnieniu formalności 
w odpowiednim urzędzie. 
Czy wiesz, jak wyglądają po-
szczególne grupy podatkowe 
i jakie obowiązują w nich 
kwoty? Kiedy należy zgłosić 
darowiznę, a kiedy nie ma 
takiego obowiązku?

Choć wszystkie darowizny 
opodatkowane są podatkiem 
od spadku i darowizn, możliwe 
są pewne zwolnienia w okre-
ślonych sytuacjach. Dotyczą 
one poszczególnych grup po-

datkowych – w zależności od 
powiązania darczyńcy i warto-
ści darowizny. 

W pierwszej grupie podatko-
wej znajdują się małżonkowie, 
zstępni (synowie, córki, wnuki, 
prawnuki), wstępni (matki, oj-
cowie, dziadkowie), pasierbo-
wie, rodzeństwo, ojczymowie, 
macochy. 

W przypadku tej grupy po-
datkowej darowizny mogą być 
zwolnione z opodatkowania 
w każdej sytuacji – bez wzglę-
du na to, jaka jest ich wartość. 
Należy jednak pamiętać, aby 
fakt darowizny zgłosić do 
Urzędu Skarbowego w ciągu 
pół roku od powstania obo-

wiązku podatkowego, który 
generowany jest po przekro-
czeniu kwoty wolnej od podat-
ku. Wynosi ona dla tejże grupy 
9637 zł. 

Tak więc jeżeli darowizna 
przekroczy daną kwotę, należy 
ją po prostu zgłosić. Jeżeli wy-
nosi ona mniej niż 9637 zł, nie 
musi być ona zgłaszana na for-
mularzu SD-Z2. W sytuacji 
kiedy wystąpi obowiązek zgło-
szenia darowizny, należy ją 
udokumentować i wówczas do 
formularza dołącza się dowody 
otrzymania darowizny – mogą 
być to na przykład wydruki 
z rachunku bankowego bądź 
przekazy pocztowe.

Upadłość konsumencka 
przedsiębiorcy może pomóc 
w oddłużeniu tych osób, któ-
re nie prowadzą działalności 
gospodarczej. Jednak aby 
mogły one z niej skorzystać, 
muszę spełnić określone wa-
runki.

W sytuacji gdy osoba fizyczna 
prowadzi działalność gospodar-
czą, jednak jest niewypłacalna, 
powinna ogłosić upadłość jako 
przedsiębiorca. Upadłość kon-
sumencką można ogłosić w sy-
tuacji, kiedy działalność nie jest 
już prowadzona. W pierwszym 
przypadku jest o wiele więcej 
formalności, a także kosztów. 
W drugim przypadku istnieje 
większa szansa na to, że uda się 
umorzyć długi, które wygenero-
wały się w trakcie prowadzenia 
w przeszłości działalności go-
spodarczej. Aby skorzystać z tej 

opcji, podstawowym warun-
kiem, który należy spełnić jest 
zlikwidowanie działalności go-
spodarczej, a więc wykreślić 
wpis z CEIDG. Istnieje ryzyko, 
że ogłoszenie upadłości konsu-
menckiej może okazać się nie-
możliwe, m.in. jeżeli dłużnik 
umyślnie, bądź też ze swojej wi-
ny doprowadził do niewypłacal-
ności lub przyczynił się w dużej 
mierze do owej sytuacji, jeżeli 
nie upłynęło dziesięć lat od dnia 
ostatecznego terminu na złoże-
nie wniosku o upadłość jako 
przedsiębiorca, jeżeli w ciągu 
dziesięciu lat przed złożeniem 
wniosku o upadłość konsu-
mencką dłużnik przegrał spra-
wę sądową w związku z po-
krzywdzeniem wierzycieli, jeżeli 
próbował już ogłosić upadłość 
konsumencką, jednakże to się 
nie udało, a postępowanie zo-
stało umorzone. Stronę opracowała: Paula Nogaj

Kalendarz przedsiębiorcy



Jest projekt ustawy

Płaca minimalna do zmiany
Prognozy na rok 2019

W tych zawodach 
znajdziesz 

zatrudnienie!

W grudniu

Przybyło bezrobotnych

Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
przygotowało projekt usta-
wy zmieniającej zasady wyli-
czania wysokości minimal-
nego wynagrodzenia. 
W świetle projektowanych 
przepisów do minimalnej 
pensji nie będzie już wlicza-
ny dodatek za staż pracy. 
Nowe prawo ma wejść w ży-
cie od 1 stycznia 2020 roku.

Nowe przepisy zakładają roz-
szerzenie katalogu składników 
wynagrodzenia, które nie są 
uwzględnianie przy obliczaniu 
wysokości minimalnej pensji. 
W świetle obowiązującego pra-
wa, do ustalania wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia nie 
wlicza się dodatku za pracę w 
nadgodzinach, nagrody jubile-
uszowej czy odprawy emerytal-
nej i rentowej. Od 2017 roku 
do minimalnej pensji nie wlicza 
się też dodatku za pracę w no-
cy. Teraz ministerstwo propo-
nuje, żeby również dodatek za 
staż pracy nie miał wpływu na 
wysokość minimalnego wyna-
grodzenia. - Zmiana przepisów 
ma zapewnić bardziej sprawie-
dliwy i przejrzysty kształt mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę oraz poprawić sytuację 
pracowników otrzymujących 
wynagrodzenie na najniższym 
poziomie – tłumaczy minister 
rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu jest zdania, 
że nowela wychodzi naprzeciw 

rzeczywistym oczekiwaniom 
społecznym. O potrzebie zmian 
w tym zakresie mówili m.in. 
przedstawiciele związków za-
wodowych i parlamentarzyści, 
którzy w interpelacjach posel-
skich zwracali uwagę, że pra-
cownicy z długim stażem pracy 
dostają niższe stawki wyna-
grodzenia zasadniczego (niż 
np. zaczynający pracę absol-
wenci lub osoby z niewielkim 
doświadczeniem), bo do mini-
malnej pensji wlicza im się do-
datek za wysługę lat. - W ta-
kich przypadkach dodatek 
przysługujący za staż pracy 
przestaje pełnić rolę formy gra-
tyfikacji i uznania pracownika 
za posiadane przez niego do-
świadczenie zawodowe, zwią-

zane z długotrwałym zatrud-
nieniem – czytamy  w uzasad-
nieniu do projektu ustawy 
przygotowanej w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

Zmiana będzie przede 
wszystkim dotyczyła tych pod-
miotów sektora publicznego, 
które zobowiązane są do wy-
płacania dodatku stażowego. 
Resort proponuje, żeby nowe 
przepisy weszły w życie od 1 
stycznia 2020 roku. Wcześniej 
– od 1 września 2019 roku – 
obowiązywałyby przepisy 
przejściowe, które dawałyby 
stronom możliwość negocjacji 
odpowiedniej zmiany wynagro-
dzenia. 

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1
Zacznijmy od danych pod-

sumowujących sytuację na 
rynku pracy w minionym ro-
ku. Według wstępnych danych 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej stopa bez-
robocia na koniec 2018 roku 
wyniosła 5,9 proc. - W reje-
strach urzędów pracy na ko-
niec ubiegłego roku figurowało 
w sumie o 110,4 tys. osób bez-
robotnych mniej niż na koniec 
2017 roku – informuje resort. 
Z kolei z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego wyni-
ka, że w trzecim kwartale 2018 
roku liczba pracujących osią-
gnęła rekordowo wysoki po-
ziom, tj. ponad 16,6 mln osób.

Systematycznie rośnie też 
wynagrodzenie minimalne. 
W 2015 roku wynosiło ono 
1750 złotych brutto. Dziś jest 
ono o 500 złotych wyższe (2250 
złotych). GUS policzył również, 
że rosną przeciętne wynagro-
dzenia – w III kwartale 2018 
roku wyniosło ono 4580,20 
złotych i było wyższe o 7,6 
proc. niż w analogicznym okre-
sie 2017 roku.

W związku z tym zmienia się 
też rola urzędów pracy, do któ-
rych coraz częściej zgłaszają 
się pracodawcy mający proble-
my z zapełnieniem wakatów. 
Z prowadzonego przez urzędy 
pracy badania „Barometr za-
wodów” problem ze znalezie-
niem pracowników może się 
nasilać. Dla przykładu, w ubie-
głym roku deficytowe profesje 
stanowiły 16 proc. ogółu anali-
zowanych zawodów, w tym ro-
ku ich udział wzrósł do 19 
proc.

Z tegorocznej prognozy Ba-
rometru dowiadujemy się, że 
największych problemów ze 
znalezieniem pracowników 
można spodziewać się w zawo-
dach:
l budowlanych – betoniarze 

i zbrojarze, brukarze, cieśle 
i stolarze budowlani, deka-
rze i blacharze budowlani, 
monterzy instalacji budow-
lanych, murarze i tynkarze, 
operatorzy i mechanicy 
sprzętu do robót ziemnych, 
pracownicy robót wykończe-
niowych w budownictwie 

oraz robotnicy budowlani;
l w branży produkcyjnej – 

niemal w całym kraju brako-
wać będzie: operatorów ob-
rabiarek skrawających, ro-
botników obróbki drewna 
i stolarzy, spawaczy, ślusa-
rzy, elektryków, elektrome-
chaników i elektromonte-
rów, krawców i pracowników 
produkcji odzieży;

l w branży transportowej 
brakować będzie kierowców 
z uprawnieniami do prowa-
dzenia autobusów i ciężaró-
wek powyżej 3,5 tony;

l w branży gastronomicznej 
poszukiwani będą szefowie 
kuchni, cukiernicy, kucha-
rze i piekarze;

l w branży medyczno-opie-
kuńczej brakować będzie le-
karzy oraz pielęgniarek i po-
łożnych, ale również opieku-
nów osób starszych lub nie-
pełnosprawnych;

l w branży usługowej – pro-
blemów ze znalezieniem pra-
cy nie powinni mieć wykwa-
lifikowani fryzjerzy i kosme-
tyczki oraz fizjoterapeuci 
i masażyści;

l w branży finansowej bra-
kować będzie zarówno samo-
dzielnych księgowych, jak 
i pracowników ds. rachun-
kowości i księgowości.
Rzadkością mają być tzw. 

zawody nadwyżkowe, czyli ta-
kie, w których więcej jest kan-
dydatów niż wolnych miejsc 
pracy. Z analiz wynika, że 
w skali ogólnopolskiej proble-
my ze znalezieniem pracy 
w swoim zawodzie – ze wzglę-
du na dużą liczbę konkuren-
tów o podobnych kwalifika-
cjach – będą mieli tylko ekono-
miści.

Katarzyna Gwara

O około 2,2 procent, czyli 
o 20,8 tys. osób, wzrosła w 
grudniu liczba bezrobot-
nych. Taką sytuację odnoto-
wano we wszystkich woje-
wództwach. 

Wzrost liczby bezrobotnych 
w grudniu 2018 był silniejszy 
niż w 2017, kiedy liczba bezro-
botnych wzrosła o 14,1 tys. 
osób, czyli o 1,3 proc. Taką sy-
tuację odnotowano we wszyst-

kich województwach. Wzrost 
najsilniej odczuwalny był on 
na Pomorzu (o 5,1 proc.), w 
województwie opolskim (o 4,3 
proc.), w województwie święto-
krzyskim (3,3 proc.) i lubel-
skim (o 3 proc.). 

Resort pracy twierdzi, że za-
sadniczymi powodami takiego 
stanu rzeczy były m.in. powro-
ty do ewidencji osób bezrobot-
nych po zakończeniu umów na 
czas określony, zakończenie 

prac sezonowych przede 
wszystkim w leśnictwie, ogrod-
nictwie i budownictwie, czy 
spadek liczby ofert pracy, jaki-
mi dysponowały urzędy pracy. 

W grudniu pracodawcy do 
urzędów pracy zgłosili 81,8 
tys. wolnych miejsc pracy i 
miejsc aktywizacji zawodowej. 
To o 26,9 tys. mniej niż jeszcze 
w listopadzie.

Katarzyna Gwara
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Szukamy Pracowników!

Personnel Advisory Services

881 223 223 
lub 

570 670 004
rekrutacja@human-hunter.eu

Szukamy Pracowników!
Czêstochowa – Radomsko W Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają 

prace nad projektem ustawy o rynku pracy, która m.in. zwięk-
szy efektywność urzędów pracy i pomoże w aktywizacji osób 
długotrwale bezrobotnych. - Naszym celem jest przywrócenie 
ich na rynek pracy. Chcemy pomóc firmom w znalezieniu od-
powiednich kandydatów. Szukamy takich rozwiązań, które 
najlepiej będą odpowiadały na potrzeby rynku pracy – twierdzi 
minister Elżbieta Rafalska. Jednym z takich rozwiązań, które 
mogą pomóc pracodawcom zapełnić luki kadrowej jest prze-
kwalifikowanie pracowników. Wsparciem dla pracodawców 
w tym zakresie jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który zo-
stał utworzony w ramach Funduszu Pracy. Dzięki niemu pra-
codawcy mogą starać się o uzyskanie refundacji części lub 
w przypadku pracodawcy zatrudniającego do 10 pracowników 
– całości kosztów szkoleń. W 2018 roku na ten cel przeznaczo-
no ponad 105 mln zł, a w 2019 roku, jak szacuje resort - bę-
dzie to ponad 228 mln zł. W bieżącym roku zainteresowani 
pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków m.in. 
wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych (w danym powie-
cie lub województwie) zawodach deficytowych czy wsparcie 
kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia.
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Wielton S.A., polskie przedsiêbiorstwo z siedzib¹ w Wieluniu, 
wiod¹cy w Europie producent naczep, przyczep i zabudów 
poszukuje pracowników na stanowiska:

Naszym pracownikom zapewniamy: stabilne zatrudnienie, 
szkolenia techniczne, transport pracowniczy, wynagrodzenie 
z systemem premiowym, pakiet prywatnej opieki medycznej,
dofinansowanie obiadów w sto³ówce firmowej, dofinansowanie
kolonii dla dzieci.

Kontakt: Dzia³ Kadr, ul. Fabryczna 8, Wieluñ, 
                tel. 43 843 45 10 wew. 433, 438
praca@wielton.com.pl www.wieltongroup.com/kariera  l  
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95. rocznica urodzin Ludmiły Marjańskiej
 I LO im. Juliusza Słowackiego po-

szczycić się może wieloma sławnymi ab-
solwentami. Należy do nich również Lud-
miła Marjańska – częstochowska poet-
ka, tłumaczka literatury angielskiej i pisar-
ka, która – gdyby żyła – 26 grudnia ob-
chodziłaby 95. rocznicę swoich urodzin.  
W I LO odbyła się, przygotowana przez 
uczniów i prof.: Urszulę Zaleską i Monikę 
Górną, uroczystość upamiętniająca wy-
bitną absolwentkę. Podczas wydarzenia 
recytowane były wybrane wiersze poetki, 
a następnie przedstawiono prezentację 
zawierającą informacje dotyczące jej życia 
i twórczości oraz fragmenty audycji radio-
wych zawierających wypowiedzi znaw-
ców literatury oraz samej poetki, przez 

wiele lat związanej z radiem. Dalszy ciąg 
obchodów 95. rocznicy urodzin Ludmiły 
Marjańskiej miał miejsce 27 grudnia  kie-
dy to na dziedzińcu szkoły, pod pamiątko-
wą tablicą, kwiaty złożyły m.in. dyrektor  
Małgorzata Kaim, przedstawicielka Urzę-
du Miasta  Agnieszka Lipińska  oraz 
przedstawiciele Stowarzyszenia Absol-
wentów i Przyjaciół I LO. 

Paulina Massopust, kl. IIb

Czym nas karmi Hollywood?
Każdy z nas lubi oglądać filmy, ale nie 

każdy z nas wie jak dajemy się w nich 
zwyczajnie zwieść. Uczniowie I LO prze-
konali się o tym podczas warsztatów pt: 
„Czym nas karmi Hollywood?” organizo-
wanych przez prof. Dorotę Stelmach oraz 
prof. Katarzynę Tazbir. Analizowane były 

na nich dwa wybitne dzieła kinematogra-
fii: „Marsjanin” w reżyserii Ridleya Scot-
ta oraz „Grawitacja” wyreżyserowana 
przez Alfonsa Cuaróna. Oba filmy są wi-
dowiskowe i zachwycają efektami wizual-
nymi, jednak kryją się w nich błędy na-
ukowe. Zajęcia pokazały nam, że wiele 

kultowych scen, robiących wrażenie na 
odbiorcy, nie jest w pełni realnych, a co 
ważniejsze zgodnych z prawami fizyki. W 
ostatecznym rozrachunku warto wyba-
czyć reżyserom. Pamiętajmy jednak, że 
takie filmy służą rozrywce, a nie do koń-
ca edukacji. Jakub Garus, kl. Id

Wizyta studyjna niemieckich nauczycieli z Bambergu w I LO
Gościliśmy w naszej szkole 

nauczycielki stażystki z Dientzen-
hofer Gymnasium: panią Danielę 
Amend – nauczycielkę historii, 
WOS-U oraz języka niemieckiego 
oraz panią Nicolę Hufnagel – na-
uczycielkę psychologii i matema-
tyki. Obie panie obserwowały za-
jęcia z języka niemieckiego i hi-
storii. 

Młodzież z klas z rozszerzo-
nym językiem niemieckim miała 
okazję  obejrzeć prezentację 
z Bambergu i doskonalić znajo-
mość języka. Na dużej przerwie 
odbyło się spotkanie z Samorządem 

Uczniowskim, podczas którego ucznio-
wie opowiadali o imprezach i wydarze-

niach, organizowanych przez Sa-
morząd, a także odpowiadali na 
pytania nauczycielek. Na spotka-
niu z panią Dyrektor nauczycielki 
opowiadały o swoich wrażeniach 
z prowadzonych lekcji, rozma-
wiano także o polskim i niemiec-
kim systemie edukacji. Wizyta 
odbyła się w ramach współpracy 
Urzędu Miasta Częstochowy, Sa-
morządowego Ośrodka Dosko-
nalenia w Częstochowie SOD 
i Dientzenhofer Gymnasium 
w Bambergu. Koordynatorem 
projektu z ramienia naszej szkoły 

była p. prof. Zofia Sandak-Bernat. 

Srebrna tarcza po raz kolejny  dla I LO
Słowacki znów z tarczą!  Po raz ko-

lejny, 10 stycznia zostały ogłoszone wy-
niki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 
i Techników Perspektywy 2019. 
Z ogromną radością i dumą informuje-
my, że naszej szkole udało się ponownie 
zdobyć  prestiżową „SREBRNĄ TAR-
CZĘ”. Ranking Perspektyw opiera się na 

rzetelnej ocenie każdej ze szkół pod ką-
tem osiągnięć w olimpiadach, oraz wy-
ników egzaminu maturalnego ze 
wszystkich przedmiotów obowiązko-
wych i dodatkowych. I LO jest w gronie 
500 najlepszych liceów w Polsce. 

Utrzymanie wysokiej pozycji w ran-
kingu nie byłoby możliwe bez zaangażo-

wania naszych ambitnych uczniów, 
wsparcia ze strony ich rodziców oraz 
poświęcenia nauczycieli, którzy przeka-
zują nie tylko wiedzę, ale i pasję. Gratu-
lujemy oraz dziękujemy za ogrom pracy 
włożony w ten wspólny sukces, który 
przyniósł chlubę I LO.

Julia Trojak kl. III b

Etap okręgowy  Olimpiady Wiedzy 
Historycznej w I LO!

5 stycznia I LO było organizatorem 
etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Hi-
storycznej z terenu województwa śląskie-
go. Na eliminacje okręgowe przyjechało 
w sumie 27 uczniów, a nasze liceum re-
prezentowała silna siedmioosobowa gru-
pa z kl. III A. Do etapu centralnego za-
kwalifikowało trzech spośród nich: Mate-
usz Stoparek, Kamil Zwoliński i Krzysztof 
Piwódzki. Gratulujemy i życzymy powo-
dzenia w finale w Golubiu Dobrzyniu.

Nagrody książkowe dla laureatów 
trzech pierwszych miejsc ufundowali par-
lamentarzyści z naszego regionu: Pan Ar-

tur Warzocha Senator RP, Pani Jadwiga 
Wiśniewska Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego oraz Pani Lidia Burzyńska Poseł 
na Sejm RP. 

Zespół Szkół samochodowo-Budowlanych  
w Tygodniu Lokalnych Branż Zawodowych

W Auli Wydziału Zarządzania Poli-
techniki Częstochowskiej odbył się 
Tydzień Lokalnych Branż Zawodo-
wych, w czasie którego Zespół Szkół 
Samochodowo-Budowlanych w Czę-
stochowie wystawił ofertę zwodów, 
w  których kształci. Stoisko szkoły 
wzbudziło bardzo duże zaintereso-
wanie. Dyrektor Jacek Grzegorzewski 
odebrał podziękowania od prezy-

denta  Częstochowy Krzysztofa Ma-
tyjaszczyka za współorganizację TL-
BZ wraz z   CIZ Częstochowa. Stoisko 
reklamowe ZSSB na TLBZ przygoto-
wali nauczyciele: Anna Jarecka, Iza-
bela Pędziach-Irczewska i  Dariusz 
Zalas wraz z uczniami klasy IIa TS - 
innowacja policyjna.

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej
Młodzież wraz z  opiekunami 

Szkolnego Koła Wolontariatu Akcji 
Katolickiej przy Zespole Szkół Samo-
chodowo – Budowlanych w Często-
chowie udała się do Domu Pomocy 
Społecznej św. Antoniego Zgroma-
dzenia Sióstr Miłosierdzia przy ulicy 
Wieluńskiej 1. W trakcie wizyty jeden 
z uczniów wcielił się w postać świę-
tego Mikołaja i wraz z kolegami wę-
drował po wszystkich pokojach i od-
wiedzał mieszkańców. Były to nieza-

pomniane chwile zarówno dla wolontariuszy jak i dla mieszkańców, bo przecież „dobro to je-
dyna z  rzeczy, która się mnoży, gdy się ją dzieli”.

Wizyta przedstawicieli firmy PPG  
w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych

Jakiś czas temu szkołę odwiedził Piotr Waluk z firmy PPG z Warszawy (czołowy producent 
lakierów samochodowych), który przeprowadził szkolenie na temat nowoczesnych lakierów 
samochodowych oraz przygotowania samochodów do lakierowania. Szczególne zaintereso-
wanie naszych uczniów wzbudził zaprezentowany przez naszego gościa film z przygotowania 
samochodu do lakierowania puszczony w przyspieszonym tempie.

Spotkanie zorganizowali nauczyciele:  mgr inż. Leszek Węgrzyn i mgr inż. Jarosław 
Jaśkiewicz.

Uczeń Zespołu  Szkół samochodowo-Budowlanych zajął I miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie ,,Książka i informacja w erze mediów cyfrowych” 

Odbyła się III edycja  Wojewódzkiego Konkursu  ,,Książka i in-
formacja w erze mediów cyfrowych”   zorganizowanego przez 
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział 
w  Częstochowie i  Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN 
„WOM” w Częstochowie. Uczestnicy musieli wykazać się wie-
dzą na temat historii Biblioteki Jasnogórskiej i Zakładu Narodo-
wego im. Ossolińskich we Wrocławiu.  Uczeń klasy IV B TS  Kac-
per Pawelec  zajął   pierwsze miejsce. Ucznia przygotowały na-
uczycielki - bibliotekarki: Alina Grabna, Anna Majchrzak.
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Finał wojewódzki Lcealiady

Najlepsi pływacy z naszego miasta
Na wyremontowanym basenie MOSiRu przy 

ul. Niepodległości rozegrany został finał zawo-
dów w pływaniu dziewcząt i chłopców będący 
zarazem 1/4 finału wojewódzkiego. 

W kategorii dziewcząt zwyciężyły uczennice II 
LO im R. Traugutta zdobywając 148. pkt. Wśród 
chłopców najlepsi okazali się pływacy z TZN-u 154 
pkt. i wystartują w zawodach wojewódzkich. ts

Dziewczęta zdj.	arch

Chłopcy zdj.	arch

WYNIKI KOŃCOWE DRUŻYNOWE1/4 FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO LICEALIADY W PŁYWANIU DRUŻYNOWYM CHŁOPCÓW

Szkoła
Styl

dowolny
SUMA

grzbietowy
SUMA

klasyczny
SUMA

motylkowy zmienny
SUMA

sztafeta OGÓLNA
PUNKTACJA

Miejsce
50 100 50 100 50 100 50 100 8x50

TZN 15 15 30 15 15 30 13 17 30 15 15 30 34 154 1
II	LO 14 11 25 17 14 31 14 14 28 14 17 31 28 143 2
IV	LO 17 13 30 14 13 27 15 15 30 0 14 14 30 131 3

ZS 
Kochanowskiego 12 12 24 11 17 28 11 13 24 17 0 17 26 119 4

IX	LO 13 9 22 13 12 25 0 12 12 13 13 26 24 109 5
ZSTiO 17 17 34 0 10 12 0 12 0 0 0 0 22 61 6
V	LO 0 10 10 12 0 12 0 10 10 0 12 12 0 44 7
TZN 0 0 0 0 0 0 17 11 28 0 0 0 0 28 8

Społeczne		LO 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9

WYNIKI KOŃCOWE DRUŻYNOWE1/4 FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO LICEALIADY W PŁYWANIU DRUŻYNOWYM DZIEWCZĄT

Szkoła
Styl

dowolny
SUMA

grzbietowy
SUMA

klasyczny
SUMA

motylkowy
SUMA

zmienny sztafeta OGÓLNA
PUNKTACJA

Miejsce
50 100 50 100 50 100 50 50 8x50

II	LO 11 13 24 14 15 29 15 14 29 15 32 17 34 148 1
IV	LO 13 15 28 13 14 27 12 15 27 17 31 14 30 143 2
IX	LO 10 14 24 11 13 24 10 17 27 13 27 13 28 130 3
III	LO 12 17 29 15 17 32 17 0 17 15 15 15 26 119 4
I	LO 14 0 14 0 0 0 11 13 24 0 12 12 0 50 5
ZSTiO 15 12 27 12 0 12 9 0 9 0 0 0 0 48 6
V	LO 0 0 0 0 12 12 13 0 13 0 13 13 0 38 7
TZN 0 0 0 17 0 17 14 0 0 0 0 0 0 31 8

Społeczne		LO 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9



MZDiT prosi mieszkańców o pomoc

Jak poprawić warunki parkowania?
ciągu ulic Dąbrowskiego i Wil-
sona, zagospodarowanie terenu 
przyległego do ul. Perepeczki 
czy budowa węzłów przesiadko-
wych). Ponadto, straż miejska 
sukcesywnie „oczyszcza” par-
kingi z wraków samochodo-
wych, dzięki czemu zwiększa 
się liczba wolnych miejsc. 

Problem złego parkowania 
głównie w centrum miasta jest 
jednak wciąż obecny. W związku 
z tym MZDiT prosi mieszkańców 
miasta, zarówno zmotoryzowa-
nych, jak i niezmotoryzowanych, 
o opinie i sugestie, które pomo-
gą wypracować lepsze rozwią-
zania w tej sferze. Spółka chce 
dowiedzieć się, co utrudnia w 
mieście dobre parkowanie, co 
generuje niebezpieczeństwo, na 
jakie niedociągnięcia infrastruk-

turalne napotykają osoby kieru-
jące, gdzie mają miejsce nagmin-
ne wykroczenia kierujących, 
gdzie najczęściej zdarza się par-
kowanie niszczące zieleń, bloku-
jące wjazd czy przejazd innych 
pojazdów. Miejska spółka chce 
też dowiedzieć się, gdzie – zda-
niem częstochowianek i często-
chowian – powinny interwenio-
wać służby mundurowe, a gdzie 
jest potrzeba dodatkowego wy-
grodzenia czy wytyczenia miejsc 
parkingowych. Opinie dotyczące 
parkowania w naszym mieście 
można przesłać na adres wp@
mzd.czest.pl – W przeciągu kilku 
najbliższych tygodni postaramy 
się je zebrać, odnieść się do su-
gestii mieszkańców i podzielić 
się wspólnymi wnioskami z na-
szymi partnerami i opinią pu-

bliczną – podkreśla Maciej Ha-
sik. 

MZDiT apeluje też do wszyst-
kich kierujących o szczególną 
uwagę w trakcie parkowania i 
stosowanie się do oznaczeń. 
Oznakowanie danego miejsca 
(dotyczące np. parkowania sko-
śnego czy równoległego) nie jest 
polem do swobodnej interpreta-
cji intencji zarządcy drogi. Nie-
stosowanie się do oznakowania 
w tym zakresie jest wykrocze-
niem drogowym. Trzeba mieć 
także świadomość, że parkowa-
nie na granicy miejsc dozwolo-
nych, wbrew oznakowaniu czy 
na poboczu skutkuje często 
utrudnieniami dla pieszych lub 
zablokowaniem ruchu i prowa-
dzi do niebezpiecznych sytuacji. 
- Oprócz zdarzających się w cią-

gu Alei zatorów, spowodowa-
nych niepoprawnie zaparkowa-
nymi autami blokującymi prze-
jazd autobusów, do tego typu sy-
tuacji dochodzi także poza cen-
trum. Przykładem może być pę-
tla autobusowa przy szpitalu na 
Parkitce – źle zaparkowany po-
jazd niedawno doprowadził tam 
do zablokowania ruchu autobu-
sów i opóźnień na linii nr 10. 
Parkowanie to jeden z elemen-
tów współżycia społecznego w 
przestrzeni publicznej, a dobre i 
kulturalne może być wyrazem 
poszanowania dla innych i 
wspólnej przestrzeni. Szanujmy 
się więc wzajemnie także pod 
tym względem – podsumowuje 
Maciej Hasik.

Katarzyna Gwara

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

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

 N
A

S
:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 17 stycznia 2018 r.

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

39.800 zł

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

 
 28.900 – 33.900 zł

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

 
25.900 zł  

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

 42.800 zł  

FORD FIESTA  
1.4	D,	rok	prod.	2011,
kraj.,	serwis

  18.900 zł

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

 48.900 zł  

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

 32.900 zł  

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

  
 62.900 zł

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

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

automat,	skóra,	navi,	czujniki	 99.000 zł
n CITROEN C5 2.2	D,	rok	prod.	2002		 	 2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8	E,	rok	prod.	1999		 	 2.900 zł
n FIAT PANDA	1.1	E,	rok	prod.	2008	 9.800 zł
n FIAT STILO	1.6	E,	rok	prod.	2003	 5.800 zł
n FORD FOCUS 1.6	E,	rok	prod.	2009,	 

kraj.,	serwis.	 	 21.800 zł
n FORD MONDEO 2.0	TDCi,	rok	prod.	2015, 

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

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

serwisowana,	na	gwarancji	fabrycznej	producenta 35.900 zł
n KIA SPORTAGE	1.7	CRDI,	rok	prod.	2011,	 

polski	salon	  47.900 zł
n MERCEDES E320 3.2	CDTi,	rok	prod.	2003		 	 14.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.8	DiD,	rok	prod.	2014,	 

4x4,	kraj.,	I	–	wł.,	F.	VAT	  59.900 zł  
n NISSAN MICRA 1.2	E+GAZ,	rok	prod.	2008  11.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2	E,	rok	prod.	2015,	kraj.,	 

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

I	–wł.,	serwis,	F-ra	VAT		 35.900 zł
n OPEL ASTRA	1.9	D,	rok	prod.	2006		 12.800 zł
n OPEL ASTRA IV	1.7	D,	rok	prod.	2014, 

krajowy,	I	-	wł.,	serwis.,	F.	VAT	 31.800 zł

n OPEL CORSA	1.4	E,		rok	prod.	2011,	kraj.,I	–	wł.	 18.900 zł
n OPEL INSIGNIA	1.4	E,		rok	prod.	2012	 35.900 zł
n OPEL INSIGNIA	2.0	D,		rok	prod.	2010,	163	KM	 25.900 zł
n OPEL MERIVA	1.4	E,	rok	prod.	2006	 11.800 zł
n OPEL SIGNUM	2.0	E,	rok	prod.	2004,	turbo	 13.600 zł
n RENAULT MODUS	1.5	CDTi,	rok	prod.	2006	 8.900 zł
n RENAULT SCENIC	1.6	E,	rok	prod.	2005	 10.900 zł
n RENAULT THALIA	1.2	E,	rok	prod.	2008	 9.900 zł
n SEAT ALHAMBRA	2.0	D,	rok	prod.	2010		 23.900 zł
n SEAT LEON	1.4	E,	rok	prod.	2001	 6.900 zł
n SEAT TOLEDO	1.2	E,	rok	prod.	2015,	kraj.,I	–	wł.		 32.900 zł
n SKODA CITI GO	1.0	E,	rok	prod.	2012,	kraj., 

I	–	wł.	 19.800 zł
n SKODA FABIA	1.6	TDI,	rok	prod.	2010/2011,	kraj.	 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA	1.6	TDI,	rok	prod.	2014,	sedan	 39.900 zł
n SKODA OCTAVIA	1.6	E,	rok	prod.	1999	 3.900 zł
n SKODA RAPID	1.2	E,	rok	prod.	2015, 

kraj.,	I	–	wł.	 29.900 zł
n SUZUKI SX4	1.9	D,	rok	prod.	2006	  16.900 zł
n TOYOTA AVENSIS	2,0D,	rok.	prod.	2004	 10.900 zł
n TOYOTA COROLLA	1.6	E,	rok	prod.	2015,	 

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

rok	prod.	2014,	kraj.,	I	–	wł.,	serwis.,	F.	VAT	 29.900 zł
n VW GOLF+ 1.6	E,	rok	prod.	2005.	 15.800 zł  
n VW JETTA 1.6	benzyna	i	diesel,	 

rok	prod.	2007	i	2010,	kraj.,	I	–	wł.	 18.900 - 22.900 zł  
n VW PASSAT	1.9	D	–	2.0	D,	 

rok	prod.	2006	-	2009,	5	szt.	 15.900 - 18.900 zł
n VW TOURAN 2.0	TDI,	rok	prod.	2013,	170	KM	 49.900 zł  
n VW SHARAN 1.8	E+gaz,	rok	prod.	2001,	automat	 9.900 zł

SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

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

Jak bumerang powraca 
problem nieprawidłowego 
parkowania w centrum mia-
sta. Co jakiś czas słyszymy, 
że chociażby w alejach ruch 
został zablokowany przez 
kierowcę, który pozostawił 
samochód w nieodpowiednim 
miejscu. Miejski Zarząd Dróg 
i Transportu zamierza reali-
zować kolejne inicjatywy, za 
sprawą których parkowanie 
będzie bezpieczne. Miejska 
spółka czeka na opinie i su-
gestie, które pomogą wypra-
cować lepsze rozwiązania w 
tej sferze.

Inicjatywy mają być konty-
nuacją działań podjętych w la-
tach ubiegłych. Przypomnijmy, 
że m.in. dzięki zamontowaniu 
nowych stojaków rowerowych 
przez MZDiT oraz relokacji czę-
ści elementów małej architek-
tury (na zlecenie Wydziału 
Ochrony Środowiska UM), w 
częstochowskich Alejach udało 
się ograniczyć parkowanie za-
grażające bezpieczeństwu w ru-
chu drogowym. Udało się także 
wpłynąć na zachowania kierow-
ców, które bywają niezgodne z 
przepisami ruchu drogowego 
czy poszanowaniem wspólnej 
przestrzeni. Jednocześnie miej-
ska spółka realizował i realizuje 
inwestycje obejmujące przebu-
dowę istniejących miejsc par-
kingowych oraz budowę no-
wych. Zadania takie dotyczą 
m.in. Śródmieścia (chodniki w 
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NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ DOM —

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

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

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

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982

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 —

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA�GOTÓWKA�za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE    – PRACA
Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

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

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 OPRAWA muzyczna	na	zabawy,	wesela,	
imprezy	taneczne.	Tel.	502	500	228

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

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

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

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

SPRZEDAM

n SPRZEDAM nową	odśnieżarkę	elektryczną.	
Tel.	792	07	06	47	

n SPRZEDAM suknię	ślubną	„SINCERITY”	
rozmiar	38,	śnieżnobiałą	(góra	sukni	bogato	
zdobiona,	dół	tiulowy	wielowarstwowy	+	welon,	
halka);	buty	–	gratis!	Tel.	501	109	822

 n SPRZEDAM drzwi	jasne	harmonijkowe;	drzwi	
wejściowe	obite	boazerią	–	zamki	„GERDA”	–	
3	kpl.;	drzwi	pokojowe	białe	z	miodową	szybą,	
prawe	i	lewe.	Tel.	501	109	822

n SPRZEDAM maszynę	do	szycia	
przemysłowego	MINERWA.	Kiedyś	szyłam	na	
tej	maszynie	torebki	damskie	i	plecaki.	Stan	
bdb	Tel.	603	521	686

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ pracowników	do	prac	

wykończeniowych	i	pomocników	budowlanych.	
Tel.	501	448	791

MATRYMONIALNE

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

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

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI
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Piłka nożna

Damian Michalik będzie grał  
w Rakowie

26-letni zawodnik jest ko-
lejnym piłkarzem, który 
wzmocnił naszą drużynę 
przed rundą wiosenną Fortu-
na 1 Ligi – poinformował 
RKS Raków. 

Damian Michalik pełnił ostat-
nio funkcję zawodnika GKS-u 
Katowice. – W klubie z Bukowej 
na zapleczu Ekstraklasy rozegrał 
jedenaście meczów (sześć z nich 
rozpoczynał od pierwszej minu-
ty). Wcześniej nominalny pomoc-
nik bronił barw między innymi: 
Górnika Zabrze, Ruchu Radzion-
ków, Polonii Bytom czy Zawiszy 
Bydgoszcz. Przed transferem do 
GieKSy występował w Olimpii 
Grudziądz, gdzie zbierał bardzo 
dobre recenzje, co poskutkowało 

transferem do klubu z Katowic – 
poinformowano. Kontrakt na pół 
roku został podpisany z możliwo-
ścią przedłużenia go na kolejne 
trzy lata. Michalik dołączył na 
zgrupowanie drużyny Rakowa do 
Jarocina, którzy w poniedziałek 
14 stycznia rozpoczęli obóz przy-
gotowawczy do rundy wiosennej. 
26 piłkarzy ma przebywać tam 
do soboty. Wtedy zgrupowanie 
ma zakończyć się sparingiem z 
Wartą Poznań. 

W obozie biorą udział bram-
karze – Michał Gliwa, Jakub 
Szumski, Kacper Trelowski, Da-
wid Sztekler, obrońcy – Kamil 
Kościelny, Oskar Krzyżak, Łu-
kasz Góra, Andrzej Niewulis, 
Tomas Petrasek, Arkadiusz Ka-
sperkiewicz, pomocnicy – Ma-

ciej Domański, Patryk Kun, Petr 
Schwarz, Marcin Listowski, Ra-
fał Figiel, Karol Mondek, Miłosz 
Szczepański, Daniel Bartl, Piotr 
Malinowski, Igor Sapała, Karol 
Noiszewski, Jakub Apolinarski, 
napastnicy – Adam Czerkas, 
Mateusz Zachara, Sebstian Mu-
siolik, Franciszek Wróblewski. 

Klub przypomina, że dystry-
bucja na drugą część sezonu 
rozpocznie się 4 lutego. Abona-
menty będą ważne na domowe 
mecze Rakowa w wiosennej 
Fortunie 1 Lidze, a osoby, które 
zdecydują się na zakup karne-
tów, w pierwszej kolejności bę-
dą mogły nabyć bilety na spo-
tkanie Pucharu Polski z Legią 
Warszawa. 

Paula Nogaj

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

SPORT

Piłka nożna

Sparing Skry już 
w sobotę

Mecz sparingowy piłkarze Skry mają roze-
grać 19 stycznia o godz. 13:00 z Hutnikiem 
Kraków. Będzie to pierwsze spotkanie kontrol-
ne po przerwie. Termin ten nie jest jednak 
pewny ze względu na pogodę.

– W sparingu w Krakowie nie zobaczymy już kil-
ku zawodników, którzy opuścili Skrę. Obok Wojcie-
cha Jurka zabraknie także Macieja Buławskiego. 
Ten ostatni miał wrócić z wypożyczenia do Śląska 
Wrocław, ale trafił do Elany Toruń – napisano w 
komunikacie na stronie Skry. – W sobotę więk-
szość zespołów II ligi rozegra pierwsze mecze kon-
trolne, ale są już tacy, którzy biegali po boisku – 
podano informację. Paula Nogaj

Siatkówka

AZS zmierzy się 
z APP Krispol 

Września
W najbliższą sobotę 19 stycznia AZS Częstocho-

wa rozegra mecz z APP Krispol Września w ramach 
20 kolejki fazy zasadniczej 1 Ligi mężczyzn. 

Sportowe zmagania będą miały miejsce na Hali 
Sportowej Częstochowa przy ulicy Żużlowej. Spo-
tkanie zaplanowano na godzinę 17:00. W poprzed-
nim meczu częstochowska drużyna przegrała we 
Wrocławiu z Gwardią 0:3, choć z pewnością kibice 
mieli ogromną nadzieję na inny finał tego meczu, 
zważywszy na to, że poprzednie spotkanie AZS wy-
grał z BBTS-em.

Paula Nogaj

Siatkówka

Pierwsza porażka Częstochowianki
Częstochowianka przegrała 

po raz pierwszy w tym sezo-
nie. Mecz z Płomieniem So-
snowiec zakończył się ogól-
nym wynikiem 1:3, a szczegó-
łowe wyniki setów są następu-
jące: 23:25, 25:23, 25:19, 
26:24. 

– W Milowickiej hali zebrał 
się praktycznie komplet kibi-
ców. To na pewno dodatkowy 
atut dla gospodyń. Doping był 
niesamowity a poziom meczu 
na pewno się podobał.

Praktycznie w każdym secie 
była walka punkt za punkt – wy-
powiedział się klub Częstocho-
wianka – Pierwszy set należał do 
nas, w drugim prowadziliśmy już 
16:11, 21:19 i nagle zespół z So-
snowca się przełamał. Horror 
w końcówce i drugi set dla go-
spodyń 25:23. To trochę podcięło 
nam skrzydła i trzeci set prak-
tycznie oddaliśmy bez walki. 

W czwartej partii wróciliśmy 
na swoje tory, walka punkt za 
punkt, akcja za akcją, prowa-
dziliśmy 22:19, po chwili 24:23 

i mieliśmy w górze trzy piłki se-
towe. Niestety niewykorzystane 
akcje mszczą się bezlitośnie. 
Dwie kontry Sosnowca i ostatni 
blok, zadecydowały, że sędzina 
odgwizdała koniec meczu 26:24 
– skomentowała Częstocho-
wianka. Widać po szczegóło-
wych wynikach, że walka była 
naprawdę wyrównana i dziew-
czyny nie powinny martwić się 
tym potknięciem. W najbliższą 
sobotę Częstochowianka zmie-
rzy się z TKS Tychy.

Paula Nogaj

Z udziałem Kolejarza-Jury

Mistrzostwa Polski w kolarstwie 
przełajowym

Zawodnicy Kolejarz-Jura 
Częstochowa w sobotę i nie-
dzielę 12-13 stycznia 2019 r. 
wzięli udział w 82. Mistrzo-
stwach Polski w Kolarstwie 
Przełajowym. Odbyły się 
w Strzelcach Krajeńskich. 

W sobotę wystartowali młodzi-
cy – najlepiej z częstochowskich 
zawodników zaprezentowała się 

Marta Marek, która zajęła 4 
miejsce. Z kolei niedziela była 
dniem, gdy startowali zawodnicy 
i zawodniczki w kategorii Elita, 
Orlik, Junior i Junior Młodszy. 

– W juniorach młodszych na 
10 miejscu był Kajetan Wąso-
wicz, który jechał na 5 pozycji, 
ale defekt roweru tuż przed me-
tą nie pozwolił mu dojechać na 
tym bardzo dobrym miejscu. Na 

27 miejscu ukończył trasę Wik-
tor Stalka, ale należy zauważyć, 
że w tej kategorii wystartowało 
najwięcej zawodników – ponad 
65. W kategorii junior na 16 
miejscu był Mateusz Bylica – 
poinformował nas Grzegorz 
Gronkiewicz, prezes często-
chowskiego klubu sportowego 
Kolejarz Jura. 

Paula Nogaj

PLEBISCYT '2018PLEBISCYT '2018

KUPON PLEBISCYTOWY

ZAWODNIK:�................................................................................

TRENER:�....................................................................................

DZIAŁACZ:�.................................................................................

Imię i nazwisko ......................................................................................

Adres .....................................................................................................

Tel. .........................................................................................................

Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu do oddawania głosów 
w tradycyjnym corocznym plebiscycie na najlepszych sportowców, 

trenerów oraz działaczy regionu. Wśród nominowanych znaleźli 
się przedstawiciele kilkunastu dyscyplin sportu. Rozstrzygnięcie 

nastąpi podczas obrad kapituły. Głosować można zarówno na 
naszej stronie www.zycieczestochowy.pl oraz poprzez kupony 

zamieszczone w naszej gazecie.

Najlepszy sportowiec roku
1. Arkadiusz Słomian (KS Wojownik Kłobuck, taekwon-do)
2. Karolina Dziura (Klub Sportowy Dragon Janów, taekwon-do)
3. Przemysław Drąg (LKS Gol-Start, pływanie)
4. Kornel Majchrzak (kulturystyka)
5. Krzysztof Janusik (Stow. KFSiT Niewidzących i Słabowidzących 

Jutrzenka, nordic walking)
6. Janusz Darocha (Aeroklub Częstochowski)
7. Michał Klimaszewski (Aeroklub Częstochowski)
8. Łukasz Czepiela (Aeroklub Częstochowski)
9. Leon Madsen (CKM Włókniarz, żużel)
10. Fredrick Lindgren (CKM Włókniarz, żużel) 
11. Jakub Jelonek (CKS Budowlani, lekkoatletyka)
12. Sebastian Paruzel (Stow. Speedway Fan Club, speedrower)
13. Marcin Szymański (Stow. Speedway Fan Club, speedrower)
14. Rafał Sztark (KSW Start, kick-boxing)
15. Roksana Załomska (KU AZS UJD, tenis stołowy)
16. Andrzej Niewulis (RKS Raków SA, piłka nożna)
17. Alicja Ulatowska (WLKS Kmicic, triathlon)
18. Robert Parzęczewski (bokser zawodowy)
19. Sławomir Stolc (AZS Częstochowa, piłka siatkowa)
20. Damian Kogut (Exact Systems Norwid, piłka siatkowa)
21. Piotr Nocoń (Skra Częstochowa, piłka nożna)

Najlepszy trener

1. Marek Papszun (RKS Raków)
2. Czesław Lamch (CKS Budowlani)
3. Tomasz Pokorski (SSFC)
4. Dariusz Pleśniak (KSW Start)
5. Miłosz Przybylik (KU AZS UJD)
6. Robert Nowakowski (LKS Gol-Start)
7. Marek Kasiński (CzTL Orlęta)
8. Andrzej Zaguła (WLKS Kmicic)
9. Marek Cieślak (CKM Włókniarz)
10. Paweł Ściebura (Skra Częstochowa)

Najlepszy działacz

1. Marek Fijałkowski (KU AZS UJD)
2. Robert Nowakowski (LKS Gol-Start)
3. Janusz Danek (SSFC)
4. Michał Świącik (CKM Włókniarz)
5. Sławomir Sosnowski 
6. Artur Szymczyk (Skra Częstochowa)
7. Krzysztof Kołaczyk (RKS Raków)

Zachęcamy do zabawy!

http://rksrakow.pl/aktualnosci/6544-damian-michalik-pilkarzem-rakowa.html
http://www.zycieczestochowy.pl/
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PROGRAM TV – PIĄTEK 18 STYCZNIA 2019 r.

05:00 TELEZAKUPY
05:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3992; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 97; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.II; odc. 405; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.X; odc. 127 

- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

09:40 Komisarz Alex; s.IV; 
odc. 49 - Zakazany owoc; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 13 - Wypadek; serial 
kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Rok w zagrodzie – 

Zasoby Własności Rolnej 
Skarbu Państwa – dziś i 
jutro

12:50 Natura w Jedynce – 
Wołanie malej białuchy 
(Call of the Baby Beluga); 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:Susan Chisholm, 
Michael Parfit

14:00 Elif; s.II; odc. 406; 
serial; Turcja (2014)

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

Gargas;; /98/; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 98; serial; Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3993; teleturniej muz.
17:55 Skoki Narciarskie 

(studio)
18:00 Skoki Narciarskie – 

Puchar Świata – 
Zakopane - kwalifikacje

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

marzenia;; /43/; teleturniej
21:30 Wiktoria; s.I; odc. 5; 

serial kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

22:30 Olej Lorenza; dramat; 
USA (1992)

00:55 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 5; serial; 
Hiszpania (2014)

01:50 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 6; serial; 
Hiszpania (2014)

02:50 Wiktoria; s.I; odc. 5 - 
Zwyczajna kobieta; serial 
kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

03:45 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

04:30 Ocaleni; reality show

05:20 Koło fortuny; odc. 141 
ed. 3; teleturniej

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

06:50 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 37 Atomowa 
tajemnica; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 198 
„Złota karetka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (267)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

93 „Videofilmowanie”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1982; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 142 
ed. 3; teleturniej

13:15 Nadzieja i miłość; 
odc. 5; serial obyczajowy; 
Turcja (2013)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:35 Operacja Zdrowie!; 
magazyn medyczny

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 13 Ból rozstania; 
serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 396 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2406; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 95; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 241 

„Marek do domu” sezon 
13; serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 28 
„Pszczoła a ustawa o 
ratownictwie 
medycznym”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1982; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1983; serial obyczajowy 
TVP

20:45 U Pana Boga za 
miedzą; komedia; 
reż.:Jacek Bromski

22:50 La La Poland; 
program rozrywkowy

23:30 Kłamstwa mojej 
matki; thriller; Kanada 
(2015)

01:10 Sądny dzień; komedia; 
USA (2001)

02:55 Opiekun; thriller; 
Niemcy (2012); reż.:Til 
Schweiger; wyk.:Til 
Schweiger, Moritz 
Bleibtreu, Luna Schweiger, 
Herbert Knaup, Hannah 
Herzsprung

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 SuperPies (6); magazyn 
poradnikowy. Magda 
i Samuel rok temu 
adoptowali ze schroniska 
Simbę. Suczka na 
początku była bardzo 
nieufna. Teraz właściciele 
martwią się jej...

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (56) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (819) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (100) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (766) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2803) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (692) 
serial paradokumentalny. 
Nina i Karolina jadą 
samochodem mało 
uczęszczaną drogą. 
Ciężarna Nina prowadzi 
i potrąca człowieka. 
Wystraszone kobiety 
uciekają z miejsca 
wypadku....

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

reporterów ukazujący 
ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują 
wszędzie, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (155) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (85) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2804) serial obyczajowy

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

Kiepskich (365) serial 
komediowy

20:10 Jak rozpętałem II 
wojnę światową: Wśród 
swoich (3-ost.); komedia, 
Polska 1969

21:45 G.I. Joe: Czas Kobry; 
film sensacyjny, Czechy/
USA 2009

0:10 Victor Frankenstein; 
horror SF, Kanada/Wielka 
Brytania/USA 2015. 
Naukowiec Victor (James 
McAvoy) i jego 
protegowany Igor 
wspólnie prowadzą 
badania nad 
nieśmiertelnością. 
Z czasem konsekwencje 
ich eksperymentów są 
coraz...

2:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5556) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

15 (5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Spaghetti z krewetkami i 
chorizo (12/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2373) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (639) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (481) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (382) - 
program

14:00 19 + (328) - program
14:30 19 + (329) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

15 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (383) - 
program

17:00 Szpital (482) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (640) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7688) - 
informacje 

19:35 Sport (7671) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7668) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(61/90) - informacje, 
Polska

19:50 Uwaga! (5557) - 
program

20:00 Looper: Pętla czasu - 
film sensacyjny, 
USA 2012. Podróżowanie 
w czasie stało się możliwe, 
ale nielegalne. Mafia, 
chcąc pozbyć się 
przeciwnika, wysyła w 
przeszłość płatnego 
mordercę. Sprawy 
komplikują się, kiedy 
zabójca dostaje zlecenie 
zabicia samego siebie…

22:35 Matrix Reaktywacja - 
film S-F, USA 2003. 
Ostatnia bezpieczna 
przystań ludzkości, 
metropolia Syjon zostaje 
skazana na zagładę. 
Zaledwie kilka godzin 
dzieli miasto od ataku 
zaplanowanego przez 
armię maszyn. Obdarzony 
niezwykłą mocą 
wybraniec, Neo (Keanu 
Reeves) postanawia 
ratować ludzkość. W tym 
celu musi powrócić do 
Matriksa w poszukiwaniu 
odpowiedzi na 
najważniejsze pytania…

01:05 Życie bez wstydu 6 
(6/10) - reality show

02:05 Kuba Wojewódzki 12 
(1/13) - talk show. Goście: 
Tomasz Piątek oraz Deynn 
z Danielem Majewskim 

03:05 Uwaga! (5557) - 
program

03:25 Moc Magii (369) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 22

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 138

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 95

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2001

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

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

13:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 141

15:00 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

15:30 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

16:00 Nora Roberts: Niebo 
Montany; thriller, USA 
2009

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 96

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 97

20:00 Street Fighter: 
Legenda Chun-Li; akcja, 
Indie, Japonia, Kanada, 
USA 2009

21:55 Dorwać Cartera; akcja, 
USA 2000. Specjalista od 
ściągania długów dla 
bukmachera z Las Vegas 
– Jack Carter – jedzie do 
rodzinnego miasta na 
pogrzeb swojego brata – 
Ritchie’go. Po przybyciu 
na miejsce Carter zaczyna 
podejrzewać, że śmierć 
Ritchie’go nie była 
przypadkowa. Z czasem 
nabiera coraz większych 
podejrzeń, aż w końcu 
dochodzi do wniosku, że 
było to morderstwo. 
Postanawia sam znaleźć 
zabójców i wymierzyć 
sprawiedliwość...

00:00 Bez Litości; serial 
akcji, Kanada, USA 2011

01:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

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

05:45 Korona królów; odc. 
97; telenowela historyczna 
TVP

06:20 Na sygnale; odc. 192 
„Skalpel”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 193 
„Złamane serce”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 12 ost; 
serial komediowy TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
968; serial TVP

09:15 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; serial 
fabularyzowany TVP

09:40 Na sygnale; odc. 214 
„Polowanie na małpy”; 
serial fabularyzowany TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
5 - Dziewczyna Tomka; 
serial komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
6 - Co jest do jedzenia?; 
serial komediowy TVP

11:15 Bulionerzy; odc. 3/75 - 
Zebranie

11:45 Ranczo; s.IX; odc. 107 
- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

12:45 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 120 Niebezpieczne 
związki; serial kryminalny 
TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 121 Na złej drodze; 
serial kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
210 - Król życia; serial 
TVP

16:25 Na sygnale; odc. 193 
„Złamane serce”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.IX; odc. 109 
- Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.IX; odc. 110 
- Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Bulionerzy; odc. 4/75 - 
Wizyta

19:30 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 122; serial TVP

20:25 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 77; serial TVP

21:25 Ranczo; s.IX; odc. 111; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 112 
- Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 123 - Napad; serial 
kryminalny TVP

00:15 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 256 - Piłkarski 
pasjans; serial kryminalny 
TVP

01:15 Glina; odc. 12/25; 
serial kryminalny TVP

02:20 Glina; odc. 13/25; 
serial kryminalny TVP

03:20 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 12 ost; 
serial komediowy TVP

04:15 M jak miłość; s.I; odc. 
968; serial TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(119) „Sybin”; magazyn 
kulinarny

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowina PQS

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Trubadurzy i 
Big Cyc

08:40 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 3) - 
Wierność; reportaż

09:05 Koło fortuny; odc. 364 
ed. 5; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret; /65/ 
- Tolerancja

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /72/ - „Black 
and white” - Kombi

10:55 Podróże z historią s.I; 
odc. 4 U Tatarów; cykl 
dokumentalny

11:35 Like a magic – 
Magiczny świat Luca; 
/35/; Francja (2016)

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 1

13:15 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 2

14:05 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów - Marcin 
Daniec

14:25 Muzyka łączy 
pokolenia – Ich Troje i 
Tercet Egzotyczny

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
Przeboje Lata (3)

16:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – 9 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. Na 
Kabarecie w 
Hipermarkecie (1-2)

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowina PQS

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Polowanie z Buszmenami; 
odc. 35; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(120) „U Szeklerów”

19:55 Magiczny świat Luca; 
/36/; Francja (2016)

20:30 Muzyka łączy 
pokolenia – Renata 
Dąbkowska i Eleni

21:25 Postaw na milion; 
odc. 179; teleturniej

22:25 The Wall. Wygraj 
marzenia; /32/; teleturniej

23:20 Dzięki Bogu już 
weekend s.I (12)

00:30 Koło fortuny; odc. 363 
ed. 5; teleturniej

01:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska Noc 
Kabaretowa „K jak 
kabaret” (1-3)

04:15 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki – D - jak Dudek 
(bis)

04:40 Rozrywka Retro – 
ŚPIEW BALET PIOSENKA 
czyli główne zasady 
dobrego programu 
artystycznego

05:15 Ukryta prawda (451) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (207) - 
program sądowy

07:15 Szpital (191) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza 3 (3/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko II 
(7/24) - serial, USA. 
Gabrielle wraca myślami 
do przeszłości, gdy w 
mieście pojawia się jej 
dawna przyjaciółka. 
Rodzina Scavo dowiaduje 
się czegoś więcej o 
nowych sąsiadach…

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (254) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (208) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (30/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (192) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza 3 (4/13) - 
serial 

16:55 Gotowe na wszystko II 
(8/24) - serial, USA. 
Mieszkańcy Wisteria Lane 
boją się włamywacza 
grasującego w okolicy. Na 
ślubie matki Susan 
dowiaduje się 
zaskakujących faktów o 
ojcu…

17:55 Brzydula (153/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (154/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (255) - 
program obyczajowy

20:00 W doborowym 
towarzystwie - komedia, 
USA 2004. Dan Foreman 
skończył 51 lat i raczej nie 
ma powodów do 
narzekania. Od dawna 
kieruje biurem reklamy w 
tygodniku „Sports 
America”. Nawet wieści o 
kolejnym potomku, 
którego spodziewa się 
jego żona, oraz o przyjęciu 
najstarszej córki Alex na 
uniwersytet nie potrafią 
zmącić spokoju Dana…

22:25 Opętany - film 
sensacyjny, USA 2008. 
Historia kobiety, której 
mąż i jego brat ulegają 
poważnemu wypadkowi 
samochodowemu. Obaj 
zapadają w śpiączkę. Po 
jakimś czasie budzi się z 
niej brat męża, który jest 
przekonany, iż kobieta jest 
jego żoną...

00:05 W garniturach (6/12) - 
serial, USA

01:05 Oszuści (3/10) - serial, 
USA

02:05 Moc Magii (TVN7 
noc) (372) - program 

04:15 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show. prof.
Andrzej Bochenek

05:40 Misja Pies (5/12) - 
program

06:10 Misja Pies (6/12) - 
program

06:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (7/12) - 
program lifestylowy

07:25 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (8/10) 
- program lifestylowy

08:10 Apetyt na miłość 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (11/12) - 
reality show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę (5/12) - program 
rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (9/13) - program 
rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 
10 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:40 W czym do ślubu 4 
(6/12) - reality show

13:15 W czym do ślubu? 
(8/10) - reality show

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

14:30 Jestem z Polski (4/9) - 
program

15:30 Okiełznać agresję 2
16:30 Kulisy sławy EXTRA 2 

(2/8) - program 
lifestylowy

17:00 Gwiazdy prywatnie 3 
(6/8) - program 
lifestylowy

17:30 Kuchenne rewolucje 9 
(2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (8/12) - 
program

19:30 Ugotowani 8 (11) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:05 Ugotowani 8 (12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:40 SOS - Sablewska od 
stylu (5/10) - program

21:25 Zanim Cię zobaczę 
(3/8) - program

22:25 Apetyt na miłość 5 
(9/12) - program

23:25 Randkowicze w 
Australii 2 (3/12) - 
program rozrywkowy

00:30 Miłość od pierwszego 
pocałunku (3/8) - 
program rozrywkowy

01:25 Niebezpieczne porno - 
dokument (dozwolone od 
lat 18)

02:35 W roli głównej – 
Monika Richardson (1/8) 
- talk show

03:05 W roli głównej – 
Agata Młynarska (4/6) - 
talk show

03:35 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 3 
(8/16) - magazyn

04:35 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn

06:00 Snooker - Chapion of 
Champions 2018, 
Coventry - Finał: R. 
O’Sullivan - K. Wilson

08:30 Łyżwiarstwo szybkie - 
ME, Collalbo - podsum.

10:15 Hokej na lodzie - NHL 
- Podsumowanie

11:30 Strongman - LM
12:30 Piłka nożna - Puchar 

Włoch - 1/8 finału - 
Podsumowanie

14:25 PN - Puchar Włoch
15:00 Skoki Narciarskie - 

przed PŚ - Zakopane
15:30 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Zakopane - konkurs 
drużynowy

16:45 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Zakopane - kwalifikacje

18:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Zakopane - kwalifikacje

20:10 Ring TVP Sport
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Zakopane - kwalifikacje
00:05 Strongman - Liga 

Mistrzów
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

(51): Columbus Blue 
Jackets - Montreal 
Canadiens

04:00 Boks
05:15 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (8) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (24) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (25) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (14) 
reality show. Pani Elżbieta 
mieszka z wnuczką Kasią. 
Kawalerka jest mała, więc 
mąż Eli i dziadek Kasi 
przeprowadził się do 
innego lokum....

9:00 Septagon (9) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (13) 
reality show. Każda z grup 
musi przygotować danie z 
wybranym rodzajem...

11:25 Benny Hill (16); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (9) serial 
przygodowy

13:00 Galileo (700); 
program 
popularnonaukowy, 
którego twórcy prezentują 
rozmaite ciekawostki z 
różnych stron świata.

14:00 Galileo (701); 
program 
popularnonaukowy

15:00 Policjantki i Policjanci 
(463) serial obyczajowy

16:00 Paulina (2) telenowela
17:00 Światło twoich oczu 

(92) telenowela
18:00 Septagon (10) serial 

kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 

(464) serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (9); 

program rozrywkowy 
realizowany z udziałem 
publiczności. Widzowie 
zobaczą m.in. Kabaret 
Moralnego Niepokoju, Ani 
Mru-Mru, grupę Nowaki i 
Kabaret pod 
Wyrwigroszem. W...

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (233) serial 
kryminalny

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (234) serial 
kryminalny

23:00 Jarhead 2: W polu 
ognia; dramat wojenny, 
USA 2014. Kapral 
Merrimette (Josh Kelley) 
odpowiada za transport na 
terenach objętych kontrolą 
Talibów...

1:05 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:05 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 18 
stycznia; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny - 
18.01.1989

07:50 Korona królów; odc. 
99; telenowela historyczna 
TVP

08:20 Korona królów; odc. 
100; telenowela 
historyczna TVP

08:55 Taśmy bezpieki
09:35 Pojedynki stulecia – 

Melchior Wańkowicz – 
Miron Białoszewski

10:10 Historia Polski – 
Powstanie Wielkopolskie 
Bitwa o Chodzież; 
reż.:Jakub Sierakowski

11:05 Sensacje XX wieku – 
Złoto Romanowów; cykl 
dokumentalny

11:35 Plemienna sztuka 
przetrwania 2; odc. 3/6. 
Wrogi kanion; cykl 
dokumentalny; USA 
(2016)

12:35 Daleko od szosy; odc. 
4/7; serial TVP

14:00 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

15:05 Ziemia: świat 
zwierząt; odc. 1/5; esej 
dokum.; USA (2013)

16:00 Hiszpania. Narodziny 
imperium; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

17:00 Historia Polski – 
Zwłoki nieznane; film 
dokumentalny; reż.:Robert 
Kaczmarek

18:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zaginiony bez 
wieści

18:30 Ex Libris; magazyn
18:55 Miasto z morza; odc. 

3/4; serial TVP
19:50 Bitwa o Dom 

Katolicki. Wydarzenia 
Zielonogórskie 1960 
roku; film dokumentalny

21:05 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:05 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; magaz.

22:40 Szerokie tory – Ruch 
Femen na Ukrainie; 
reportaż

23:15 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 5/8 ; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Na własne ryzyko; cykl 
dokumentalny

00:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Daleko na 
Wschodzie; cz. 2; cykl 
dokumentalny

01:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zaginiony bez 
wieści

01:50 Dziennik telewizyjny - 
18.01.1989

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

6:00 Trans World Sport
7:10 7. strefa; magazyn 

siatkarski
9:15 Skeleton: Zawody 

Pucharu Świata w 
Innsbrucku; przejazd 
mężczyzn

12:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski

12:50 Biatlon: Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
sprinterski kobiet

14:20 Biatlon: Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; sztafeta 
mężczyzn

16:00 Sporty walki: UFC 
205: Alvarez vs. 
McGregor; waga 
słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Karolina 
Kowalkiewicz

17:00 Sporty walki: UFC on 
Fox: Lawler vs. Brown; 
walka: Joanna Jędrzejczyk 
- Juliana Lima

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - Cuprum 
Lubin

20:00 Boks: waga junior 
ciężka: Oleksandr Usyk - 
Tony Bellew

22:30 Boks: waga półśrednia: 
Amir Khan - Samuel 
Vargas

1:00 Sporty walki: walka: 
Philip De Fries - Karol 
Bedorf

POLSAT SPORT
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05:35 Klan; odc. 3410; 
telenowela TVP

06:00 Klan; odc. 3411; 
telenowela TVP

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

magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 

285; magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:25 Natura w Jedynce – 
Planeta lasów. Wśród 
sosen kanaryjskich; film 
dokumentalny; Hiszpania 
(2017); reż.:Juan Antonio 
Rodriguez Llano

08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:55 Korona królów – taka 

historia..; odc. 8 - 
Pozycja kobiet w 
średniowieczu; telenowela 
historyczna TVP

10:25 Korona królów; odc. 
156; telenowela 
historyczna TVP

10:55 Korona królów; odc. 
157; telenowela 
historyczna TVP

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

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

12:35 Podmuch energii; cykl 
reportaży

12:50 Jak to działa; odc. 152 
Ciekawe urządzenia; 
magazyn

13:15 Spis treści – Stefan 
Żeromski; felieton

13:30 Okrasa łamie przepisy 
– Lekkie i szybkie dania

14:05 Blondynka; odc. 85; 
serial TVP

15:00 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 213; serial 
kryminalny TVP

16:00 Skoki Narciarskie 
(studio)

16:05 zapowiedź 
Teleexpress

16:15 Skoki Narciarskie – 
Puchar Świata – 
Zakopane - konkurs 
drużynowy (1; seria)

17:15 Teleexpress
17:25 Skoki Narciarskie – 

Puchar Świata – 
Zakopane - konkurs 
drużynowy (2; seria)

18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Komisarz Alex; s.XII; 

odc. 146; serial TVP
21:30 Hit na sobotę – Fala; 

film katastroficzny; 
Norwegia (2015)

23:25 Funny Games US; 
thriller; USA (2007)

01:25 Jaka to melodia?
02:20 Olej Lorenza; dramat; 

USA (1992)
04:35 Spis treści – Stefan 

Żeromski; felieton

05:20 Koło fortuny; odc. 143 
ed. 3; teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1979; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1980; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1411; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Pogoda Flesz

10:55 Pytanie na śniadanie 
Extra (268)

11:25 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem; 
odc. (5); magazyn 
kulinarny

11:50 U Pana Boga za 
miedzą; komedia; 
reż.:Jacek Bromski; 
wyk.:Andrzej Zaborski, 
Krzysztof Dzierma, 
Agnieszka Kotlarska, 
Grzegorz Heromiński, 
Emilian Kamiński, 
Wojciech Solarz, Ryszard 
Doliński, Mieczyslaw 
Fiodorow, Małgorzata 
Sadowska, Alicja Bach

14:00 Familiada; odc. 2516; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 397 
ed. 6; teleturniej

15:15 Program rozrywkowy 
(montażowy program 
kabaretowy)

16:15 Słowo na niedzielę – 
Cokolwiek

16:25 Rodzinka.pl; odc. 245 
„Kubek z syrenką” sezon 
13; serial komediowy TVP

16:55 Alternatywy 4; odc. 
6/9 - Gołębie; serial 
komediowy TVP

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

odc. 190; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 190
19:35 Lajk!
20:05 Voice Kids; s. II (7) 

Przesłuchania w ciemno; 
widowisko muzyczne

21:10 Voice Kids; s. II (8) 
Przesłuchania w ciemno; 
widowisko muzyczne

22:15 Opiekun; thriller; 
Niemcy (2012); reż.:Til 
Schweiger; wyk.:Til 
Schweiger, Moritz 
Bleibtreu, Luna Schweiger, 
Herbert Knaup, Hannah 
Herzsprung

00:40 The Good Doctor; s.II; 
odc. 23; serial 
obyczajowy; USA (2017)

01:35 La La Poland; 
program rozrywkowy

02:10 Kłamstwa mojej 
matki; thriller; Kanada 
(2015); reż.:Monika 
Mitchell; wyk.:Francesca 
Eastwood, Jennifer 
Copping, Anne Galvin

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

8:35 Dziwna przygoda 
Kubusia Puchatka; film 
animowany, USA 1997

10:15 Ewa gotuje (314); 
magazyn kulinarny. 
Prowadząca przygotuje 
potrawy z dodatkiem 
kiszonek. Zacznie od 
sałatki warstwowej z 
kiszoną dynią. Na danie 
główne będzie gulasz z 
indyka...

10:45 Dobra wróżka 2; film 
familijny, USA 2012. 
Opowieść familijna o 
przygodzie Larry’ego, 
który - by odzyskać 
ukochaną Brooke - jest 
zmuszony wcielić się w 
czarodziejską Wróżkę 
Zębuszkę.

12:40 Wredne dziewczyny 2; 
komedia, USA 2011

14:45 10. Płocka Noc 
Kabaretowa; program 
rozrywkowy. Motywem 
przewodnim widowiska w 
płockim amfiteatrze były 
igrzyska olimpijskie. W 
zawodników i inne osoby 
związane ze sportem 
wcielili się m.in....

17:45 Chłopaki do wzięcia 
(137) serial dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia 
(138) serial dokumentalny

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

Kiepskich (366) serial 
komediowy

20:10 Garfield; film familijny, 
USA 2004. Zarozumiały i 
leniwy kot Garfield 
mieszka ze swoim 
właścicielem, 
fajtłapowatym Jonem, w 
schludnym domku na 
przedmieściu. Garfield 
czuje się jedynym panem 
tego miejsca, bo wie, że 
Jon pozwoli mu na 
wszystko…

21:50 Ojciec chrzestny 2; 
film sensacyjny, USA 
1974. Kontynuacja sagi 
gangsterskiego rodu 
Corleone. Vito (Robert De 
Niro) walczy o utrzymanie 
władzy w przestępczym 
podziemiu. Po śmierci 
Vita, jego miejsce zajmuje 
syn Michael (Al Pacino)…

2:05 Krzyżowy ogień; film 
sensacyjny, USA 2011

4:05 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy dla fanów 
polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

05:20 Uwaga! (5557) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1127) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

17 (715) - serial 
obyczajowy

12:50 Domowe rewolucje 3 
(5/8) - program

13:50 Ameryka Express 
(9/13) - program

15:25 Kobieta na krańcu 
świata 10 (5) - program

15:55 Tajemniczy ogród - 
film rodzinny, USA/Wielka 
Brytania 1993. 
Wzruszająca opowieść o 
przyjaźni trojga dzieci. 
Mary (Kate Maberly), 
Colin (Heydon Prowse) i 
Dickon (Andrew Knott) 
pewnego dnia znajdują 
opuszczony i zaniedbany 
ogród. Postanawiają, że 
odtąd będzie to miejsce 
ich wspólnych zabaw…

18:00 Kuchenne rewolucje 
16 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty (7689) - 
informacje 

19:25 Sport (7672) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7669) - 
informacje 

19:44 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(62/90) - informacje 

19:45 Uwaga! (5558) - 
program

20:00 Szczęściarz - film 
obyczajowy, USA 2012. 
Żołnierz marines, sierżant 
Logan Thibault (Zac Efron) 
powraca z trzeciej 
wyprawy w Iraku. Wierzy, 
że jedyną rzeczą, która 
sprawiła, że przeżył, jest 
znaleziona fotografia 
kobiety, której nawet nie 
zna.Thibault dowiaduje 
się, że kobieta ze zdjęcia 
ma na imię Beth (Taylor 
Schilling), poznaje także 
jej adres…

22:05 Noce w Rodanthe - 
film obyczajowy, USA/
Australia 2008. Adrienne, 
kobieta po przejściach, 
przyjeżdża do Rodanthe, 
małego miasteczka nad 
morzem, żeby 
uporządkować swoje 
życie. Opiekuje się 
gospodą jej przyjaciółki. 
Pewnego dnia w 
gospodzie pojawia się dr 
Flanner, który przyjechał 
aby przemyśleć swoje 
dotychczasowe życie…

00:10 Nienarodzony - film 
horror, USA 2009

02:00 Uwaga! (5558) - 
program

02:25 Moc Magii (370) - 
program 

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

08:30 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1995

09:10 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; odc. 34

09:55 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; odc. 35

10:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 88

11:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 89

12:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 90

13:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 91

14:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 92

15:25 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa 5; Polska 
2017

16:15 Duży, gruby 
kłamczuch; komedia, USA 
2002. Jason Shepherd jest 
nastolatkiem, który napisał 
scenariusz do filmu. 
Niestety, znalazł się 
chciwy i podstępny 
reżyser, który wykradł 
Jasonowi oryginalny 
scenariusz. Chłopak 
postanawia wyruszyć do 
Hollywood, aby odzyskać 
swoje dzieło. Wraz z nim 
jedzie jego koleżanka 
Kaylee.

17:50 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość; akcja, 
USA 2003

20:00 Inferno: Piekielna 
walka; akcja, USA 1999. 
Eddie Lomax jest byłym 
żołnierzem, zmęczonym 
życiem. Pewnego dnia gdy 
próbuje popełnić 
samobójstwo, na jego 
drodze pojawiają się 
bandyci ze znanej 
gangsterskiej rodziny…

21:55 Umysł przestępcy; 
akcja, USA, Wielka 
Brytania 2016

00:05 Miami Vice; akcja, 
USA 2006

02:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:35 Daleko od szosy; odc. 
2/7 - Prawo jazdy; serial 
TVP

07:05 Daleko od szosy; odc. 
3/7 - Ania; serial TVP

08:25 Bulionerzy; odc. 5/75 - 
Finansista

08:55 Bulionerzy; odc. 6/75 - 
Parapet Party

09:35 Ranczo; s.VIII; odc. 
102 - Jedźmy, nikt nie 
woła; serial obyczajowy 
TVP

10:30 Ranczo; s.VIII; odc. 
103 - Nie rzucaj ziemi, 
skąd twój ród; serial 
obyczajowy TVP

11:20 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
1; serial komediowy TVP

11:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
2 - Opiekunki; serial 
komediowy TVP

12:25 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
3 - Kieszonkowe; serial 
komediowy TVP

12:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
4 - Siła argumentu, 
argument siły; serial 
komediowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 116 Pluskwa; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ranczo; s.VIII; odc. 
104 - Wielkie otwarcie; 
serial obyczajowy TVP

15:25 Ranczo; s.IX; odc. 105 
- Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP; 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Cezary Żak, Paweł 
Królikowski, Marta 
Lipińska, Franciszek 
Pieczka, Artur Barciś, 
Emilia Komarnicka, Jeff 
Butcher, Magdalena 
Waligórska, Anna Iberszer

16:25 Ranczo; s.IX; odc. 106 
- Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

17:20 Czterdziestolatek; odc. 
5/21; serial TVP

18:25 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 145; serial 
kryminalny TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 257; serial TVP

20:20 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 117 Muzycy; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 118; serial TVP

22:15 Ranczo; s.IX; odc. 107 
- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; s.IX; odc. 108; 
serial obyczajowy TVP

00:05 Strażacy; s.I; odc. 
7/10; serial TVP

00:55 Strażacy; s.I; odc. 
8/10; serial TVP

01:50 Krew z krwi 2; odc. 
4/10; serial TVP

02:50 Nowa; odc. 13; serial 
TVP

03:45 07 zgłoś się; odc. 
20/21 - Złocisty; serial 
TVP

05:25 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
5 - Dziewczyna Tomka; 
serial komediowy TVP

05:45 Rozrywka Retro – 
Helena i mężczyźni; 
program rozrywkowy

06:50 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 70 Strzegom; 
magazyn

07:25 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (18); 
widowisko rozrywkowe

08:10 Koło fortuny; odc. 365 
ed. 5; teleturniej

08:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Lora Szafran; 
/cz. 1/; reportaż

09:15 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Lora Szafran; 
/cz. 2/; reportaż

09:45 Życie to Kabaret – 
Bajki według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju (1); 
program rozrywkowy

10:45 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Personel się 
powiększa odc. 3 sezon I 
(All Creatures Great and 
Small - It Takes All Kinds 
odc. 3 sezon I); serial; 
Wielka Brytania (1978)

11:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Lora Szafran; 
/cz. 1-2/; reportaż

12:40 Okrasa łamie przepisy 
– Pięknie zalane potrawy

13:10 Podróże z historią s.I; 
odc. 2 Jak zostać 
husarzem?; cykl dokum.

13:45 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 4) - 
Władza; reportaż

14:20 Postaw na milion; 
odc. 179; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /75/ - „Jedwab” 
- Róże Europy

15:25 Zakupy pod kontrolą 
s.II (7); reality show

15:50 Paranienormalni 
Tonight – Anita 
Włodarczyk, Piotr 
Małachowski

16:55 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Personel się 
powiększa odc. 3 sezon I; 
serial; Wielka Brytania 
(1978)

17:55 TUMBLE - Arena 
strachu; /1/; Wielka 
Brytania (2014)

19:40 Bake off – Ale ciacho! 
(2) ed. 5; widowisko

20:40 Bake off – Ale przepis 
(2) ed. 5

20:55 Ale Cię urządzą!; /1/ ; 
Wielka Brytania (2014)

22:05 Big Music Quiz (17); 
teleturniej muzyczny

23:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole; /1-2/

01:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
Przeboje Lata (1)

02:15 Koło fortuny; odc. 364 
ed. 5; teleturniej

02:55 Rozrywka Retro – 
Helena i mężczyźni; 
program rozrywkowy

05:30 Ukryta prawda (452) - 
program obyczajowy

06:35 Mango - Telezakupy
08:40 Brzydula (145/180) - 

serial obyczajowy
09:15 Brzydula (146/180) - 

serial obyczajowy
09:45 Brzydula (147/180) - 

serial obyczajowy
10:20 Brzydula (148/180) - 

serial obyczajowy
10:50 Brzydula (149/180) - 

serial obyczajowy
11:25 Zeus i Roksana - film 

rodzinny, USA 1994
13:35 Królestwo małp - film 

dokument, USA 2015
15:10 Nowy Jork, nowa 

miłość - komedia, 
USA 2004

17:00 Babe: Świnka z klasą 
- film rodzinny, Australia/
USA 1995. Mała świnka 
Babe wygrywa konkurs 
dla psów pasterskich. Nim 
jednak zostaje sławnym 
pogromcą owiec, 
przeżywa wiele 
dramatycznych przygód…

19:00 Grinch: Świąt nie 
będzie - film rodzinny, 
USA 2000. Odpychający, 
kosmaty i do tego zielony 
stwór Grinch (Jim Carry) 
nie lubi ludzi, a już 
najbardziej nie lubi 
wszelkich świąt. Dlatego 
postanawia skraść 
mieszkańcom Whoville 
nadchodzące Boże 
Narodzenie…

21:15 Drzwi w podłodze - 
film obyczajowy, 
USA 2004. Ted Cole (Jeff 
Bridges), uznany autor 
książek dla dzieci, oraz 
jego żona Marion (Kim 
Basinger) żyją w cieniu 
straszliwej tragedii - 
stracili dwóch synów. 
Kobieta wciąż nie potrafi 
pogodzić się z ich utratą. 
Ted topi smutki w 
alkoholu i pociesza się z 
atrakcyjną sąsiadką. Na 
życie małżeństwa coraz 
większy wpływ zaczyna 
wywierać Eddie O’Hare 
(Jon Foster), młody 
asystent Teda., napisy

23:35 Ninja - film 
sensacyjny, USA 2009. 
Amerykanin o imieniu 
Casey, ćwiczy sztukę 
Ninjutsu w Japonii. Musi 
jednak wrócić do Nowego 
Jorku, aby ochronić 
skrzynię zawierającą 
legendarną broń ninja

01:25 Moc Magii (TVN7 
noc) (373) - program

03:35 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

04:10 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

05:35 Ściąga z szafy (3/5) - 
program lifestylowy

06:05 Na kłopoty Zawadzka 
(5/13) - program

06:35 Na kłopoty Zawadzka 
(6/13) - program

07:05 Misja ratunkowa 
(5/10) - program

07:50 Ostre cięcie 5 (3/10) - 
program

08:35 Co nas truje 2 (2/12) - 
program lifestylowy

09:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (5/12) - 
program lifestylowy

10:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (8/12) - 
program

11:05 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (4/12) - program

11:50 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (2/8) - 
program 

12:25 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (4/9) - program

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (1/12) - reality 
show

13:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show

14:30 W czym do ślubu 4 
(6/12) - reality show

15:00 Afera fryzjera 5 (8/12) 
- program rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet 16 (8/22) 
- magazyn

16:15 Pani Gadżet 16 (7/22) 
- magazyn

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

17:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (9/10) 
- program lifestylowy

18:15 10/10 (4/10) - program
18:45 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (11/12) - 
program lifestylowy

19:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (1/12) - 
program lifestylowy

20:15 Gwiazdy prywatnie 3 
(6/8) - program

20:45 Kulisy sławy EXTRA 2 
(3/8) - program

21:15 Bajeczne życie 
milionerów 3 (3/10) - 
program rozrywkowy

21:45 Bajeczne życie 
milionerów 3 (4/10) - 
program rozrywkowy

22:15 Zaskocz mnie! 2 
(7/10) - program

22:50 Rosyjski Projekt Lady 
2 (9/16) - program

00:55 44 ale wiocha (1/4) - 
program rozrywkowy

01:25 44 ale wiocha (2/4) - 
program rozrywkowy

01:55 44 ale wiocha (3/4) - 
program rozrywkowy

02:25 44 ale wiocha (4) - 
program rozrywkowy

02:55 W roli głównej – Anita 
Werner (2/8) - talk show

03:25 W roli głównej – Piotr 
Cyrwus (5/6) - talk show

03:55 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

06:05 Ring TVP Sport
08:00 Hokej na lodzie - NHL 

(51): Columbus Blue 
Jackets - Montreal 
Canadiens

09:15 Biegi narciarskie - Ski 
Classics - La Diagonela, 
St. Moritz

11:00 Skoki Narciarskie - 
przed PŚ - Zakopane

11:15 Biegi narciarskie - Ski 
Classics - La Diagonela, 
St. Moritz

13:00 Stan futbolu
14:15 Skoki Narciarskie - 

przed PŚ - Zakopane
14:45 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Zakopane (studio)
16:00 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs drużynowy

19:00 Hokej na lodzie - NHL 
(52): New Jersey Devils - 
Anaheim Ducks

22:00 Sportowy wieczór
22:40 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Zakopane - konkurs 
drużynowy

00:40 Hokej na lodzie - NHL 
- skróty meczów

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
(53): Tampa Bay Lightning 
- San Jose Sharks

04:15 kapitan Tsubasa - film 
anonimowy

05:15 Sportowy wieczór

6:00 Big Box Little Box (3) 
program rozrywkowy. Na 
rynku coraz więcej jest 
gadżetów, które mają 
ułatwić życie. Czy 
rzeczywiście tak jest...

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (24) serial 
animowany

7:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (25) serial 
animowany

8:05 Flintstonowie (11) 
serial animowany

8:40 Legenda Longwood; 
film familijny, Irlandia/
Niemcy/Holandia 2014. 
12-letnia Mickey 
przeprowadza się z 
rodziną do położonego w 
Irlandii Longwood. 
Odkrywa, że na 
mieszkańców sennej 
osady rzucono przed 
wiekami...

10:35 Policjantki i Policjanci 
(460) serial obyczajowy

11:35 Policjantki i Policjanci 
(461) serial obyczajowy

12:35 Policjantki i Policjanci 
(462) serial obyczajowy

13:35 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:45 Mythica: Darkspore; 
film fantasy, USA 2015. 
Marek (Melanie Stone) 
przemierza nieprzyjazne 
tereny i staje do walki ze 
smokiem, by odzyskać 
skradzioną relikwię.

17:00 Spadkobiercy (79) 
program rozrywkowy. 
Improwizowany serial 
tworzony przez sławy 
polskiej sceny 
kabaretowej. Do stałego 
grona, m.in. Artura 
Andrusa, Roberta 
Górskiego czy Piotra 
Bałtroczyka, dołączyli...

18:00 Spadkobiercy (80) 
program rozrywkowy

19:00 Galileo (702) program 
popularnonaukowy

20:00 Policjantki i Policjanci 
(463) serial obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci 
(464) serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (235) serial 
kryminalny

23:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (236) serial 
kryminalny

0:00 Strefa X; thriller SF, 
Wielka Brytania 2010. 
Dwoje ludzi musi 
przedostać się do granicy 
USA. Droga prowadzi 
przez skażoną strefę.

2:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (2) 
reality show

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:20 Był taki dzień – 19 
stycznia; felieton

06:25 Dziennik telewizyjny - 
19.01.1988

07:10 Wszystkie kolory 
świata – Turcja. Zapachy 
Orientu; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:10 Koło się kręci - Ojców 
naszych wiara; reportaż

08:25 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 21 
Otwock; magazyn

08:55 Wiedźmin; odc. 5/13 
Okruch lodu; serial 
fantastyczno-przygodowy

09:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia płynąca 
winem; magazyn 
kulinarny

10:30 Genialne wynalazki; 
odc. 2/4; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

11:35 Life - Życie. cz 3. 
Ssaki; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:35 Dzikie konie 
kanadyjskich Gór 
Skalistych; film 
dokumentalny; Francja 
(2008); reż.:Matt Embry

13:30 Szerokie tory – 
Szerokie tory. Moda; 
reportaż

14:00 Z Andrusem po Galicji 
– Mielec

14:35 Planeta dinozaurów – 
Elita zabójców; odc. 2/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

15:35 Spór o historię – 
Przegrany realista. 
Stanisław Mikołajczyk; 
debata

16:15 Plemienna sztuka 
przetrwania 2; odc. 3/6. 
Wrogi kanion; cykl 
dokumentalny; USA 
(2016)

17:05 Lwów – miasto i 
ludzie Niepodległej 
Rzeczypospolitej; odc. 
8/9; cykl reportaży

17:35 Zmiennicy; odc. 11/15 
- Antycypacja; serial TVP

18:45 Śląski Ikar; film 
dokumentalny

19:45 Jedwabny szlak; 2/3; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

20:50 Stawka większa niż 
życie; odc. 3/18 - Ściśle 
tajne; serial TVP

21:55 Rodzina Niepodległej 
Niepodległa

23:05 Historia w postaciach 
zapisana – Kardynał 
Richelieu. Niebo może 
poczekać; cykl dokum.; 
Francja (2013)

01:00 Gry wojenne; cz. 3; 
cykl dokumentalny

02:00 Szwadron; film 
historyczny; Polska, 
Ukraina, Francja, Belgia 
(1992)

03:50 Dziennik telewizyjny - 
19.01.1988

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; GKS Katowice - 
Aluron Virtu Warta 
Zawiercie

8:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

10:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Cerrad Czarni 
Radom - Cuprum Lubin

12:30 Koszykówka 
mężczyzn: Energa Basket 
Liga; mecz: Anwil 
Włocławek - Arka Gdynia

14:45 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
ONICO Warszawa

17:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
E.Leclerc Radomka 
Radom - ŁKS 
Commercecon Łódź

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Chemik 
Bydgoszcz - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

23:00 Sporty walki: waga 
słomkowa: Karolina 
Kowalkiewicz - Randa 
Markos

23:30 Sporty walki: waga 
półciężka: Jan Błachowicz 
- Ilir Latifi

0:00 Sporty walki: waga 
słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Jessica 
Andrade

1:00 Boks: waga ciężka: 
Tomasz Adamek - Joey 
Abell

4:00 Sporty walki: waga 
musza: Henry Cejudo - 
T.J. Dillashaw
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PROGRAM TV – NIEDZIELA 20 STYCZNIA 2019 r.

NIEDZIELA 20.01.2019 
Program 1

05:15 Klan; odc. 3412; 
telenowela TVP

05:40 Klan; odc. 3413; 
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. 99 Biłgoraj; 
magazyn

09:00 Ziarno – Dzieci zimą 
się nie nudzą; magazyn

09:40 Sabrina; film 
fabularny; USA (1954); 
reż.:Billy Wilder; 
wyk.:Audrey Hepburn, 
Humprey Bogart, William 
Holden

11:45 Między ziemią a 
niebem

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem
12:45 Sekrety mnichów; 

rozmowa
13:00 Spis treści – Stefan 

Żeromski; felieton
13:05 Natura w Jedynce – 

Planeta lasów. Strażnicy 
rzeki; film dokumentalny; 
Hiszpania (2017); 
reż.:Juan Antonio 
Rodriguez Llano

13:45 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 146; serial 
kryminalny TVP

14:45 Kuloodporne serce; 
odc. 3; serial; Włochy 
(2014)

15:45 Skoki Narciarskie 
(studio)

16:00 Skoki Narciarskie – 
Puchar Świata – 
Zakopane - konkurs 
indywidualny (1; seria)

17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie – 

Puchar Świata – 
Zakopane - konkurs 
indywidualny (2; seria)

18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Blondynka; odc. 86; 

serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka – 

Zatrzymać ślub!; film 
obyczajowy; Kanada, USA 
(2016); reż.:Anne 
Wheeler; wyk.:Rachel 
Boston, Lini Evans, Teryl 
Rothery

22:55 Serial fabularny
23:50 Fala; film 

katastroficzny; Norwegia 
(2015)

01:45 Jaka to melodia?
02:40 Funny Games US; 

thriller; USA (2007)
04:30 Spis treści – Stefan 

Żeromski; felieton

05:10 Słowo na niedzielę - 
Cokolwiek

05:20 Barwy szczęścia; odc. 
1981; serial obyczajowy 
TVP

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1982; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1983; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1412; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Pogoda Flesz

11:10 Rodzinne oglądanie - 
Groźne cuda natury. Życie 
na krawędzi; odc. 3 Cuda 
ożywione; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Nicholas Shoolingin - 
Jordan, Matt Barrett

12:15 Gwiazdy w południe – 
Nocne przejście; western; 
USA (1957); reż.:James 
Neilson; wyk.:James 
Stewart, Audie Murphy, 
Dianne Foster, Dan Duryea

14:00 Familiada; odc. 2517; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 398 
ed. 6; teleturniej

15:15 Bake off – Ale ciacho! 
(5) ed. 5; widowisko

16:10 Bake off – Ale przepis 
(5) ed. 5

16:25 Voice Kids; s. II (7) 
Przesłuchania w ciemno; 
widowisko muzyczne

17:15 Voice Kids; s. II (8) 
Przesłuchania w ciemno; 
widowisko muzyczne

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

727; serial TVP
19:30 Rodzinka.pl; odc. 245 

„Kubek z syrenką” sezon 
13; serial komediowy TVP

20:05 Igrzyska śmierci: 
Kosogłos; cz. I; film akcji; 
USA (2014); reż.:Francis 
Lawrence; wyk.:Jennifer 
Lawrence, Josh 
Hutcherson, Liam 
Hemsworth, Woody 
Harrelson, Philip Seymour 
Hoffman, Donald 
Sutherland

22:15 Kino bez granic – 
Kapitał ludzki (2014); 
reż.:Paolo Virzi; 
wyk.:Fabrizio Bentivoglio, 
Valeria Bruni Tedeschi, 
Matilde Gioli, Fabrizio 
Gifuni

00:15 Polowanie; dramat; 
Dania (2012); reż.:Thomas 
Vinterberg; wyk.:Mads 
Mikkelsen, Lasse 
Fogelstroem, Alexandra 
Rapaport, Anne Louise 
Hassing

02:20 Igrzyska śmierci: 
Kosogłos; cz. I; film akcji; 
USA (2014)

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

8:45 Koń wodny: Legenda 
głębin; film fantasy, 
Wielka Brytania/USA 2007

11:05 Karate kid 3; film 
przygodowy, USA 1989

13:40 Garfield; film familijny, 
USA 2004

15:20 G.I. Joe: Czas Kobry; 
film sensacyjny, Czechy/
USA 2009. Kapitan Duke 
Hauser wraz ze swoimi 
ludźmi eskortuje wysoko 
zaawansowaną broń. Na 
konwój napadają 
komandosi nasłani przez 
Destro, nieuchwytnego 
handlarza bronią. Są 
dobrze zorganizowani, 
szybcy i bezwzględni…

17:50 Nasz nowy dom (101) 
reality show. Pan Piotr 
mieszka z dziećmi we wsi 
blisko Nidzicy. Patrycja 
ma 13 lat i cierpi na zespół 
Downa. Krzyś, który...

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Państwo w państwie; 
program publicystyczny

20:05 24. Festiwal 
kabaretów w Koszalinie - 
letnia Ambasada Humoru; 
program rozrywkowy

23:40 Obrońcy skarbów; 
dramat wojenny, Niemcy/
USA 2014. Druga wojna 
światowa. Na rozkaz 
Hitlera naziści wywożą z 
okupowanych terenów 
dzieła sztuki. W 
zawierusze wojennej los 
symboli kultury jest 
niepewny. Część 
zrabowanych eksponatów 
ma trafić do muzeum 
imienia przywódcy Trzeciej 
Rzeszy. Pozostałe, uznane 
za bezwartościowe 
zostaną zniszczone…

2:05 Exodus: Bogowie i 
królowie; dramat 
przygodowy, Hiszpania/
Wielka Brytania/USA 
2014. Egipt, XIII wiek 
p.n.e. Mojżesz i Ramzes 
dorastali razem niczym 
rodzeni bracia - synowie 
faraona Setiego. Gdy 
faraon Seti umiera, tron 
dziedziczy Ramzes. 
Skazuje on przybranego 
brata na banicję, wierząc, 
że pustynia szybko stanie 
się jego grobem. Mijają 
lata. Wbrew nadziejom 
faraona Mojżesz przetrwał. 
Wiedzie spokojne życie 
ojca i pasterza. Przeszłość 
powraca do niego w 
chwili, gdy wkracza na 
górę uznawaną za 
świętą…

TVN, niedziela, 2019-01-20
05:20 Uwaga! (5558) - 

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

TVN (1128) - magazyn
11:00 Domowe rewolucje 3 

(6/8) - program
12:00 Co za tydzień (885) - 

magazyn
12:35 Drzewo marzeń 2 

(7/9) - program
13:40 Martyna na krańcu 

świata (1/4) - program
14:50 Film o pszczołach - 

film komedia, USA 2007. 
Barry jest pszczołą i nie 
chce, by jego życie 
ograniczało się tylko do 
miodu. Ucieka z ula i 
wbrew wszelkim zasadom 
obowiązującym pszczoły, 
zaprzyjaźnia się z 
człowiekiem. Kiedy Barry 
odkrywa, że produkowany 
przez pszczoły miód jest w 
każdym sklepie, 
postanawia pozwać ludzi o 
odszkodowanie za 
wykorzystywanie swoich 
pobratymców…

16:45 Niania i wielkie bum - 
film rodzinny, USA/
Francja/Wielka 
Brytania 2010

19:00 Fakty (7690) - 
informacje 

19:25 Sport (7673) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7670) - 
informacje 

19:44 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(63/90) - informacje 

19:45 Uwaga! (5559) - 
program

20:00 Tu się gotuje! 3 (6/10) 
- magazyn

20:05 Niezgodna - film 
przygodowy, USA 2014. 
W metropolii wzniesionej 
na ruinach Chicago 
idealne społeczeństwo 
budowane jest na zasadzie 
selekcji. Każdy nastolatek 
musi przejść test 
predyspozycji określający 
jego przynależność do 
jednej z pięciu grup. Jeśli 
nie posiadasz żadnej z 
pięciu kluczowych cech, 
będziesz żyć na 
marginesie. Jeśli zaś masz 
więcej niż jedną z nich, 
jesteś NIEZGODNYM…

23:00 Czerwona gorączka - 
film sensacyjny, 
USA 1988. Rosyjski 
policjant ściga 
narkotykowego bossa, 
który zabił jego przyjaciela. 
Do pomocy zostaje mu 
przydzielony pewny siebie 
detektyw chicagowskiej 
policji. 

01:15 MasterChef 7 (9/14) - 
program rozrywkowy

02:45 MasterChef 7 (10/14) 
- program rozrywkowy

04:15 Moc Magii (371) - 
program

05:55 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

06:50 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

07:45 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

08:35 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2012

09:30 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2012

10:30 Rycerz Artura; 
familijny, USA 1998

12:05 Duży, gruby 
kłamczuch; komedia, USA 
2002

13:55 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Diabeł z 
trzema złotymi włosami; 
familijny, Niemcy 2013

15:05 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Woda życia; 
familijny, Niemcy 2017

16:30 7 krasnoludków -  Las 
to za mało!; familijny, 
Niemcy 2006

18:25 Taxi 3; akcja, Francja 
2003

20:00 Transporter 3; akcja, 
Francja 2008. Frank ściga 
się, by uniknąć 
morderców, przechytrzyć 
kryminalistę i zapobiec 
ekologicznej katastrofie.

22:00 Strażnik; akcja, USA 
2006. Agent Secret 
Service, Pete Garrison 
podejrzewa, iż pośród 
pracowników Białego 
Domu jest zdrajca. Zostaje 
zmuszony do porzucenia 
śledztwa, ponieważ 
pojawia się szantażysta, 
grożący ujawnieniem jego 
romansu z pierwszą damą 
Stanów Zjednoczonych. 
Wkrótce Pete zostaje 
oskarżony o zdradę i 
udział w zamachu na 
prezydenta. Popada w 
konflikt ze swoim 
podwładnym, agentem 
Davidem Breckinridgem, 
który jest przekonany o 
jego winie…

00:10 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2016

01:05 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 42

01:35 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 7

02:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:05 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 6

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 20

06:05 Na sygnale; odc. 214 
„Polowanie na małpy”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Czterdziestolatek; odc. 
4/21 - Portret czyli jak być 
kochanym; serial TVP

07:35 Czterdziestolatek; odc. 
5/21 - Kondycja fizyczna, 
czyli walka z metryką; 
serial TVP

08:40 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 5/12; serial 
komediowy TVP

09:35 Ranczo; s.IX; odc. 105 
- Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP

10:30 Ranczo; s.IX; odc. 106 
- Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

11:20 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
2 - Opiekunki; serial 
komediowy TVP

11:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
3 - Kieszonkowe; serial 
komediowy TVP

12:25 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
4 - Siła argumentu, 
argument siły; serial 
komediowy TVP

12:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
5 - Dziewczyna Tomka; 
serial komediowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 118 Znikająca 
asystentka; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ranczo; s.IX; odc. 107 
- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

15:25 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

16:25 Ranczo; s.IX; odc. 109 
- Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

17:25 Daleko od szosy; odc. 
4/7 - Oczekiwanie; serial 
TVP

18:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 6/12; serial 
komediowy TVP

19:45 Na sygnale; odc. 215 
„Ani słowa”; serial 
fabularyzowany TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 119 Laweciarze; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 120; serial TVP

22:15 Ranczo; s.IX; odc. 110; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ranczo; s.IX; odc. 111 
- Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

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

00:35 Korona królów; odc. 
89; telenowela TVP

01:05 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 20; serial TVP

01:55 Londyńczycy; odc. 
1/13; serial TVP

02:55 Glina; odc. 13/25; 
serial kryminalny TVP

03:50 Bulionerzy; odc. 5/75 - 
Finansista

04:25 Bulionerzy; odc. 6/75 - 
Parapet Party

04:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 5; serial TVP

05:40 Rozrywka Retro – 
Kabareton Stanisława 
Tyma - Komu piosenkę

06:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 71 Kopalnia 
Soli Bochnia; magazyn

07:10 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (19)

08:05 Koło fortuny; odc. 366 
ed. 5; teleturniej

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

09:30 Tylko jeden skecz – 
„Tofik” - Kabaret Ani Mru 
Mru; /1/; program

09:40 Życie to Kabaret – 
Bajki według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju (2)

10:40 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Cielęca 
miłość odc. 4 sezon I; 
serial; Wielka Brytania 
(1978)

11:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Margaret; /cz. 
1/; reportaż

12:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Margaret; /cz. 
2/; reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Pełna misa w pełnej 
chacie; magazyn kulinarny

13:10 Podróże z historią s.I; 
odc. 3 Na straży Gdańska; 
cykl dokumentalny

13:45 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 5) - Samice 
są dzielne!; reportaż

14:15 Big Music Quiz (17); 
teleturniej muzyczny

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /76/ - „Jestem 
kobietą” - Edyta Górniak

15:25 Zakupy pod kontrolą 
s.II (8); reality show

15:55 Paranienormalni 
Tonight – Tomson i 
Baron; program

16:55 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Cielęca 
miłość odc. 4 sezon I; 
serial; Wielka Brytania 
(1978)

18:00 TUMBLE - Arena 
strachu; /2/ (TUMBLE); 
Wielka Brytania (2014)

19:45 Kierunek Kabaret; /65/ 
- Tolerancja

20:45 Ale Cię urządzą!; /2/; 
Wielka Brytania (2014)

21:55 Hity kabaretu (9) 
Konczita i inne hity 
kabaretu Ani Mru Mru (1)

23:00 La La Poland s.I - the 
best of; program

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa (1-2)

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Koncert Gwiazd 
Festiwalu Piosenki 
Kabaretowej O.B.O.R.A.

02:45 Koło fortuny; odc. 365 
ed. 5; teleturniej

03:25 Rozrywka Retro – 
Kabareton Stanisława 
Tyma - Komu piosenkę; 
program rozrywkowy

05:45 Ukryta prawda (453) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Brzydula (150/180) - 

serial obyczajowy
09:30 Brzydula (151/180) - 

serial obyczajowy
10:05 Brzydula (152/180) - 

serial obyczajowy
10:40 Brzydula (153/180) - 

serial obyczajowy
11:15 Brzydula (154/180) - 

serial obyczajowy
11:50 Babe: Świnka w 

mieście - film rodzinny, 
Australia/USA 1998

13:50 Beethoven IV - film 
rodzinny, USA 2001. 

15:50 Lorax - komedia, 
USA 2012

17:40 Święty - film 
sensacyjny, USA 1997. 
Simon Templar, znany 
również jako Święty (Val 
Kilmer) jest wirtuozem 
wśród oszustów i złodziei. 
Ukradnie każdy, nawet 
najpilniej strzeżony skarb. 
Inteligentny i pozbawiony 
ludzkich emocji Simon 
Templar wpada w pułapkę 
miłości, gdy na jego 
drodze pojawia się piękna 
kobieta Emma Russell 
(Elisabeth Shue), której 
grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo…

20:00 Peacemaker - film 
sensacyjny, USA 1997. Na 
Syberii doszło do potężnej 
eksplozji. Nikt nie 
spodziewał się 
nuklearnego wybuchu o 
tak ogromnej sile rażenia. 
Rządy Stanów 
Zjednoczonych i Rosji 
postanawiają wyjaśnić 
przyczyny katastrofy. 
Amerykański naukowiec, 
doktor Julia Kelly (Nicole 
Kidman), od początku 
śledztwa nie wierzy, że 
eksplozja była kwestią 
przypadku…

22:35 W doborowym 
towarzystwie - komedia, 
USA 2004. Dan Foreman 
skończył 51 lat i raczej nie 
ma powodów do 
narzekania. Od dawna 
kieruje biurem reklamy w 
tygodniku „Sports 
America”. Nawet wieści o 
kolejnym potomku, 
którego spodziewa się 
jego żona, oraz o przyjęciu 
najstarszej córki Alex na 
nowojorski uniwersytet 
nie potrafią zmącić 
spokoju Dana…

00:55 Agentka o stu 
twarzach 2 (7/22) - serial, 
USA

01:55 Agentka o stu 
twarzach 2 (8/22) - serial, 
USA

02:55 Moc Magii (TVN7 
noc) (374) - program 

05:05 Tampon - nasz 
intymny wróg - dokument

06:15 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (2/9) - 
program rozrywkowy

07:25 Pani Gadżet 2.0 (2/12) 
- magazyn

07:55 Kulisy sławy EXTRA 2 
(3/8) - program

08:30 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (3/8) - 
program 

09:05 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (5/9) - program

09:40 Sztuka mięsa (3/12) - 
program

10:15 Gwiazdy prywatnie 3 
(6/8) - program 
lifestylowy

10:45 Afera fryzjera 5 (8/12) 
- program rozrywkowy

11:30 Co nas truje 2 (3/12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (6/12) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu 4 
(7/12) - reality show

14:20 10/10 (5/10) - program
14:55 Zanim Cię zobaczę 

(3/8) - program 
rozrywkowy

15:55 Zaskocz mnie! 2 
(7/10) - program 
rozrywkowy

16:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (9/12) - 
program

17:30 Zwalczyć nadwagę
18:30 Co nas truje (5/12) - 

program lifestylowy
19:15 Co nas truje 2 (3/12) - 

program lifestylowy
20:00 Pani Gadżet 16 (7/22) 

- magazyn
20:35 Pani Gadżet 16 (8/22) 

- magazyn
21:10 Apetyt na miłość 5 

(11/12) - program 
rozrywkowy

22:15 Apetyt na miłość
23:15 Uwięziony przez 

syndrom Tourette’a - 
dokument

00:25 Misja Pies (5/12) - 
program

00:55 Misja Pies (6/12) - 
program

01:25 Bajeczne życie 
milionerów 3 (3/10) - 
program rozrywkowy

01:55 Bajeczne życie 
milionerów 3 (4/10) - 
program rozrywkowy

02:25 W roli głównej – 
Bogusław Linda (5/8) - 
talk show, Dolby

02:55 W roli głównej – 
Andrzej Grabowski (6) - 
talk show

03:25 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

04:25 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn

06:00 Piłka nożna - Puchar 
Włoch - 1/8 finału - 
Podsumowanie

07:55 Hokej na lodzie - NHL 
(53): Tampa Bay Lightning 
- San Jose Sharks

10:00 Boks
12:05 Skoki Narciarskie - 

przed Pucharem Świata - 
Zakopane

13:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs drużynowy

15:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs indywidualny 
(studio)

16:15 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs indywidualny

19:15 Hokej na lodzie - PHL, 
41.kolejka: Comarch 
Cracovia Kraków - GKS 
Tychy

21:55 Sportowy wieczór
22:45 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs indywidualny

00:35 Boks
02:50 Piłka nożna - Puchar 

Włoch - 1/8 finału - 
Podsumowanie

04:45 Kapitan Tsubasa
05:15 Sportowy wieczór

6:00 Big Box Little Box (4); 
program rozrywkowy. Na 
rynku coraz więcej jest 
gadżetów, które mają 
ułatwić życie. Czy 
rzeczywiście tak jest, 
sprawdzą uczestnicy 
programu. Muszą 
odgadnąć przeznaczenie...

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (26) serial 
animowany

7:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (14) serial 
animowany

8:05 Flintstonowie (12) 
serial animowany

8:40 Niekończąca się 
opowieść: Następny 
rozdział; film fantasy, 
Niemcy/USA 1990. 
Nastoletni Bastian musi 
pomóc mieszkańcom 
Srebrnego Miasta w walce 
ze złą czarodziejką Xayide.

10:30 Galileo (702); 
program 
popularnonaukowy, 
którego twórcy prezentują 
rozmaite ciekawostki z 
różnych stron świata.

11:35 Ulubieńcy Ameryki; 
komedia romantyczna, 
USA 2001

13:45 Rój; film 
katastroficzny, USA 1978

17:00 Spadkobiercy (80); 
program rozrywkowy. 
Improwizowany serial 
tworzony przez sławy 
polskiej sceny 
kabaretowej. Do stałego 
grona, m.in. Artura 
Andrusa, Roberta 
Górskiego czy Piotra 
Bałtroczyka, dołączyli...

18:00 Spadkobiercy (81); 
program rozrywkowy

19:00 Galileo (703); 
program

20:00 Jarhead 2: W polu 
ognia; dramat wojenny, 
USA 2014. Kapral 
Merrimette (Josh Kelley) 
odpowiada za transport na 
terenach objętych kontrolą 
Talibów. W prowincji 
Helmand jego konwój 
zostaje zatrzymany przez...

22:10 Depresja gangstera; 
komedia, Australia/USA 
1999

0:20 Tuż przed tragedią (2) 
serial dokumentalny

1:20 Tuż przed tragedią (3) 
serial dokumentalny

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterów 

2:45 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:20 Był taki dzień – 20 
stycznia; felieton

06:25 Dziennik telewizyjny - 
20.01.1989

07:15 Wszystkie kolory 
świata – Polinezja - perła 
Pacyfiku; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008); reż.:Eric Bacos

08:20 Proboszcz Majdanka; 
film dokumentalny; 
reż.:Grzegorz Linkowski

09:25 Wiedźmin; odc. 6/13 
Calanthe; serial 
fantastyczno-przygodowy

10:20 Okrasa łamie przepisy 
– Kulinarne wspomnienia 
z dzieciństwa w PGR; 
magazyn kulinarny

10:50 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 5/8 ; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

11:55 Ziemia: świat 
zwierząt; odc. 1/5; esej 
dokumentalny; USA 
(2013); reż.:Matthew Dyas

12:50 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 1/6. Park 
Narodowy Fiordland; serial 
dokumentalny; USA 
(2013); reż.:Alex Clark, 
Nicky Hommond

13:45 Archiwum zimnej 
wojny – Ojcowie 
założyciele RWE; 
magazyn

14:30 Stawka większa niż 
życie; odc. 3/18 - Ściśle 
tajne; serial TVP

16:00 Wielka Gra; teleturniej
17:00 Wojownicy czasu – 

Szwedzi w Czersku czyli 
Potop raz jeszcze; cykl 
reportaży; reż.:Grzegorz 
Gajewski

17:35 Zmiennicy; odc. 12/15 
- Obywatel Monte Christo; 
serial TVP

18:50 Rodzina Niepodległej 
Film dokumentalny

19:55 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

20:55 Śniadanie u 
Tiffany’ego; film 
fabularny; USA (1961); 
reż.:Truman Capote; 
wyk.:Audrey Hepburn, 
George Peppard, Patricia 
Neal, Buddy Ebsen

23:00 Wielki test – Polskie 
aktorki i aktorzy

00:35 Chichot Pana Boga; 
cz. 1; film fabularny

02:05 Wszystko dla Polski – 
Powstanie Zamojskie 
1942 - 1944; film 
dokumentalny; 
reż.:Magdalena 
Kołodziejczyk, Rafał 
Kołodziejczyk

03:00 Hakerzy Solidarności; 
film dokumentalny; 
reż.:Grzegorz Linkowski

04:05 Dziennik telewizyjny - 
20.01.1989

7:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Chemik 
Bydgoszcz - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

8:00 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; 
E.Leclerc Radomka 
Radom - ŁKS 
Commercecon Łódź

10:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Aluron Virtu 
Warta Zawiercie - ONICO 
Warszawa

12:00 Atleci; magazyn
12:30 Koszykówka 

mężczyzn: Energa Basket 
Liga; Miasto Szkła Krosno 
- Polpharma Starogard 
Gdański

14:45 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Trefl Gdańsk - 
PGE Skra Bełchatów

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; GKS Katowice - 
Asseco Resovia Rzeszów

20:30 Sporty walki: waga 
musza: Henry Cejudo - 
T.J. Dillashaw

23:00 Boks: ; waga junior 
ciężka: Oleksandr Usyk - 
Tony Bellew

1:00 Sporty walki: walka: 
Mariusz Pudzianowski - 
Jay Silva. Walką wieczoru 
był pojedynek mającego 
na swoim koncie 
jedenaście zwycięstw w 
KSW Mariusza 
Pudzianowskiego
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05:00 TELEZAKUPY
05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 98; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.II; odc. 406 (Elif, 
bolum 406); serial; Turcja 
(2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny;
08:40 Ranczo; s.X; odc. 128 

- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

09:40 Komisarz Alex; s.IV; 
odc. 50 - Morderczy plan; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 14 - Powołanie; serial 
kryminalny TVP

11:30 Korona królów – taka 
historia..; odc. 8 - 
Pozycja kobiet w 
średniowieczu; telenowela 
historyczna TVP

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

Sięgnij po wołowinę
12:55 Epifania - Święto 

Jordanu w Kościele 
Greckokatolickim; relacja

14:00 Elif; s.II; odc. 407 (Elif, 
bolum 407); serial; Turcja 
(2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

16:05 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 99; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3414; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

160; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
10/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 78
21:00 Teatr Telewizji – 

Wesele
22:40 Serial fabularny
23:45 Zabójczy wirus; film 

dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017); 
reż.:Eileen Inkson

00:50 Sanatorium miłości; 
odc. 1; reality show

01:45 Zatrzymać ślub!; film 
obyczajowy; Kanada, USA 
(2016)

03:25 Izrael: historie 
naszych czasów; film 
dokumentalny; Francja 
(2017)

04:25 Notacje – Michał 
Anioł Bogusławski. Moja 
Telewizja; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 144 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1412; serial TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 199 
„Patrz i ucz się”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda;

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

Extra (269)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

94 „Szykujemy Święta”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1983; serial TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 145 
ed. 3; teleturniej

13:15 Nadzieja i miłość; 
odc. 6; serial; Turcja

14:05 Bake off – Ale ciacho! 
(4) ed. 5; widowisko

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział; 
odc. 14 Tylko dom; serial; 
Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 398 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2408; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 96; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 242 

„Rodzinna kolacja” sezon 
13; serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 29 
„Fachowiec”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1983; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1984; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1413; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”

21:55 Rozbite marzenia. 
1918 – 1939; odc. 3; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (2017); reż.:Jan 
Peter, Frederic Goupil

23:05 Godziny grozy; odc. 
3/8; serial; Kanada, USA 
(2016)

23:55 Trzeci oficer; odc. 
13/13 - Tak zginął; serial 
sensacyjny TVP

00:55 Puccini cz. 2; film 
biograficzny; Włochy, 
Niemcy (2010)

02:50 Polowanie; dramat; 
Dania (2012); reż.:Thomas 
Vinterberg; wyk.:Mads 
Mikkelsen, Lasse 
Fogelstroem, Alexandra 
Rapaport, Anne Louise 
Hassing

5:15 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (57) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (820) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (101) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (767) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2804) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (693) 
serial paradokumentalny. 
Magda przed rokiem 
poznała psychiatrę 
Ignacego. Pomimo 
sprzeciwu rodziny 
postanawia wyjść za niego 
za mąż. W dniu ślubu 
zjawia się...

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (156) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (86) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2805) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (367) serial 
komediowy

20:05 Megahit: Exodus: 
Bogowie i królowie; 
dramat przygodowy, 
Hiszpania/Wielka Brytania/
USA 2014. Misja 
zwrócenia wolności 
Hebrajczykom staje się 
celem życia Mojżesza.

23:25 Ślad (9) serial 
kryminalny. W parku 
zostaje znaleziona 
zamordowana kobieta, 
którą wcześniej 
okradziono. Sprawa 
wygląda na zabójstwo na 
tle rabunkowym, jednak 
jeden sprzeczny dowód...

0:25 Aż do śmierci; thriller, 
Niemcy/Bułgaria/Wielka 
Brytania/USA 2007

2:35 Elizjum; dramat SF, 
USA 2013. Chcąc ratować 
życie, śmiałek wypowiada 
wojnę niesprawiedliwości.

05:50 Uwaga! (5559) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie (28/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(28/47) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2374) - magazyn

11:00 Tu się gotuje! 3 (6/10) 
- magazyn

11:05 Ukryta prawda (640) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (482) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (383) - 
program

14:00 19 + (330) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

15 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (384) - 
program

16:30 Szpital (483) - 
program obyczajowy

17:30 Ukryta prawda (641) - 
program obyczajowy

18:30 Zakochani po uszy 
(1/120) - program

19:00 Fakty (7691) 
19:35 Sport (7674) 
19:45 Pogoda (7671) 
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory powietrza 
(64/90) - informacje, 
Polska

19:50 Uwaga! (5560) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Ser camembert z gruszką i 
żurawiną (13/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej17 (2811) 
- serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (133) - 
program

21:30 Życie bez wstydu 6 
(7/10) - reality show

22:31 Martyna na krańcu 
świata (4) - program

23:40 Niezgodna - film 
przygodowy, USA 2014. 
W metropolii wzniesionej 
na ruinach Chicago 
idealne społeczeństwo 
budowane jest na zasadzie 
selekcji. Każdy nastolatek 
musi przejść test 
predyspozycji określający 
jego przynależność do 
jednej z pięciu grup. Jeśli 
nie posiadasz żadnej z 
pięciu kluczowych cech, 
będziesz żyć na 
marginesie. Jeśli zaś masz 
więcej niż jedną z nich, 
jesteś NIEZGODNYM i 
czeka cię całkowita 
eliminacja…

02:25 Co za tydzień (885) - 
magazyn

03:10 Uwaga! (5560) - 
program

03:30 Moc Magii (372) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 23

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 139

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 97

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2001

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

13:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 142

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 2005

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 98

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 99

20:00 Ryzykanci; akcja, USA 
1997. Jack Quinn (Jean-
Claude Van Damme) 
pracuje jako szpieg. 
Postanawia jednak 
wycofać się z interesu. 
Ostatnia misja nie 
powiodła się. Jack budzi 
się w miejscu zwanym 
Colony, gdzie trafiają 
szpiedzy zbyt 
niebezpieczni, by mogli 
żyć na wolności, ale z 
drugiej strony zbyt cenni, 
by ich zabić…

21:55 Uciekinier; akcja, USA 
1987

00:00 Street Fighter: 
Legenda Chun-Li; akcja, 
Indie, Japonia, Kanada, 
USA 2009

01:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

05:40 Korona królów; odc. 
98; telenowela historyczna 
TVP

06:10 Na sygnale; odc. 193 
„Złamane serce”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 194 
„Martwi nie mają głosu”; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Janosik; odc. 1/13 - 
Pierwsze nauki; serial TVP

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

09:15 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 257 - Cytryny; serial 
kryminalny TVP

10:05 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
6 - Co jest do jedzenia?; 
serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
7 - Jedna kobieta, czterech 
facetów; serial komediowy 
TVP

11:10 Bulionerzy; odc. 4/75 - 
Wizyta

11:40 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.IX; odc. 109 
- Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 121 Na złej drodze; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 122 - Wybuch; serial 
kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
211 - Na ratunek Zosi; 
serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 194 
„Martwi nie mają głosu”; 
serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.IX; odc. 110 
- Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.IX; odc. 111 
- Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 5/75 - 
Finansista

19:30 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 123 - Napad; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 78 - Z zimną krwią; 
serial kryminalny TVP

21:25 Ranczo; s.IX; odc. 112 
- Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 113 
- Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 124 - Rezydencja; 
serial kryminalny TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 
727; serial TVP

01:15 Krew z krwi 2; odc. 
4/10; serial TVP

02:15 Krew z krwi 2; odc. 
5/10; serial TVP

03:10 Janosik; odc. 1/13 - 
Pierwsze nauki; serial TVP

04:05 M jak miłość; s.I; odc. 
969; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
6 - Co jest do jedzenia?; 
serial komediowy TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(120) „U Szeklerów”; 
magazyn kulinarny

07:10 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowina PQS; 
magazyn kulinarny

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Ich Troje i 
Tercet Egzotyczny

08:35 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 10 
Hajnówka; magazyn

09:05 Koło fortuny; odc. 367 
ed. 5; teleturniej

09:45 Bake off– Ale ciacho! 
(2) ed. 5; widowisko

10:40 Bake off– Ale przepis 
(2) ed. 5

10:55 Podróże z historią; s.I; 
odc. 5 W staropolskiej 
zagrodzie; cykl 
dokumentalny

11:35 Magiczny świat Luca; 
/36/; Francja (2016)

12:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /112/ - 
„Ruchome piaski” - Varius 
Manx

12:20 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 1

13:20 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 2

14:20 Muzyka łączy 
pokolenia – Renata 
Dąbkowska i Eleni

15:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
Przeboje Lata (1); 
program rozrywkowy

16:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole - Wszystko 
na raty; /1/

17:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole - Trwaj 
dato ważności; /2/

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia śląska; 
magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 36 
- U brzegów Sahary; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(121) „Wokół Braszowa”

19:55 Magiczny świat Luca; 
/37/; Francja (2016)

20:30 Muzyka łączy 
pokolenia – Zbigniew 
Hołdys i Jaro

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (24) - Na fali

22:20 Voice Kids; s. II (5-6) 
Przesłuchania w ciemno

00:05 Koło fortuny; odc. 366 
ed. 5; teleturniej

00:40 Sylwester Marzeń z 
Dwójką; cz. 3; koncert

01:40 Sierocki na sobotę; 
odc. 3; program 
rozrywkowy

02:55 Dzięki Bogu już 
weekend; s.I (11)

04:00 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA - magazyn 
rozrywkowy (3)

05:15 Ukryta prawda (454) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (208) - 
program sądowy

07:15 Szpital (192) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza 3 (4/13) - 
serial 

09:15 Gotowe na wszystko II 
(8/24) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (256) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (209) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (31/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (193) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza 3 (5/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko II 
(9/24) - serial, USA. 
Lynette staje się 
odpowiedzialna za politykę 
biura. Gabrielle jest 
zazdrosna o 
„przenajświętszą” 
przyjaciółkę Carlosa, a 
Betty stara się pomóc 
Calebowi

17:55 Brzydula (155/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (156/180) - 
serial obyczajowy

19:00 19 + (1/38) - program 
19:30 Zakochani po uszy 

(1/20) - program
20:00 Porzucona - film 

sensacyjny, USA/Kanada/
Niemcy 2002. Presja 
wywołana obroną pracy 
dyplomowej na 
prestiżowej uczelni oraz 
zdobyciem wymarzonej 
posady powodują, że Katie 
zaczyna miewać 
halucynacje. Dziewczyna 
nadal zamartwia się 
zniknięciem swojego 
chłopaka, który zaginął 
bez śladu dwa lata 
wcześniej…

22:10 W garniturach (7/12) - 
serial, USA

23:15 Zbaw mnie od złego - 
horror, USA 2010. W 
małym prowincjonalnym 
miasteczku w USA wciąż 
żywe są opowieści o 
krwawych wydarzeniach 
sprzed piętnastu lat, kiedy 
szaleniec zamordował 
szereg osób. Pewnej nocy 
zaczynają się ponowne 
zabójstwa…

01:20 Agentka o stu 
twarzach 2 (9/22) - serial, 
USA. Sydney i Jack 
odkrywają względem kogo 
jest lojalna Irina. W 
międzyczasie, Sloane 
informuje Sojusz, że Emily 
może nadal żyć. „Passage 
Part II”

02:25 Moc Magii (TVN7 
noc) (375) - program 

04:35 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show. Jan 
Podgórski

05:10 Nowy wygląd, nowe 
życie (3/5) - program

06:40 Ostre cięcie 5 (3/10) - 
program

07:25 Apetyt na miłość 
2 (10) - program 
rozrywkowy

08:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (12) - reality 
show

09:10 Sablewskiej sposób 
na modę (6/12) - program 
rozrywkowy

09:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (10/13) - 
program rozrywkowy

10:55 Kuchenne rewolucje 
10 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

11:55 Apetyt na miłość 2 
(9/10) - program 
rozrywkowy

12:55 Co za tydzień (885) - 
magazyn

13:25 Pani Gadżet 16 (7/22) 
- magazyn

14:00 Pani Gadżet 15 
(13/22) - magazyn

14:35 W czym do ślubu? 
(9/10) - reality show

15:10 W czym do ślubu 4 
(7/12) - reality show

15:40 Ugotowani 8 (9) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:15 Ugotowani 8 (10) - 
program

16:50 Ugotowani 8 (11) - 
program

17:30 Ugotowani 8 (12) - 
program

18:05 Kuchenne rewolucje 9 
(3/13) - program

19:05 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (9/13) - 
program rozrywkowy

19:50 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (9/10) 
- program lifestylowy

20:35 10/10 (5/10) - program
21:10 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (6/12) - program
21:55 Pani Gadżet 16 (8/22) 

- magazyn
22:25 Bajeczne życie 

milionerów 3 (5/10) - 
program rozrywkowy

22:55 Bajeczne życie 
milionerów 3 (6/10) - 
program rozrywkowy

23:25 Afera fryzjera 5 (8/12) 
- program rozrywkowy

00:15 Uwięziony przez 
syndrom Tourette’a - 
dokument

01:15 Piękno na kredyt (4) - 
program lifestylowy

02:00 Rozbierana randka 
(13/20) - program

02:30 W roli głównej – 
Natalia Kukulska (6/8) - 
talk show

03:05 W roli głównej – 
Magda Mielcarz (3/6) - 
talk show

03:35 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

04:40 Wiem, co jem (13/16) 
- magazyn

06:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs drużynowy

08:05 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs indywidualny

09:50 Biegi narciarskie - Ski 
Classics - La Diagonela, 
St. Moritz

10:55 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 (53): Tampa Bay 
Lightning - San Jose 
Sharks

13:05 Dakar Małysza
13:35 strongman - Liga 

Mistrzów
14:40 boks
16:45 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs indywidualny

18:35 Piłka nożna - Puchar 
Włoch - 1/8 finału - 
Podsumowanie

20:30 4–4–2
21:30 Sportowy wieczór
22:10 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs indywidualny

24:00 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 (54): Vegas 
Golden Knights - 
Minnesota Wild

03:05 Boks
05:15 Sportowy wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (9) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (25) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (26) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (15) 
reality show

9:00 Septagon (10) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (14) 
reality show. 
Pomysłowość Wojciecha 
Modesta Amaro nie zna 
granic. Tym razem 
uczestnicy programu 
muszą się wykazać nie 
tylko umiejętnościami w 
kuchni, lecz...

11:25 Benny Hill (17); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (10) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji 
(105) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(464) serial obyczajowy

16:00 Paulina (3) telenowela
17:00 Światło twoich oczu 

(93) telenowela
18:00 Septagon (11) serial 

kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 

(465) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny (237) serial 
kryminalny

21:00 Włatcy móch: Hur 
wójuf (115) serial 
animowany

21:30 Śmierć na 1000 
sposobów (3) serial 
dokumentalny

22:00 Galileo (702); 
program

23:00 Galileo (703); 
program

0:00 Ostatni rycerze; film 
przygodowy, Korea 
Południowa/Wielka 
Brytania/USA 2015. Bartok 
włada królestwem 
wchodzącym w skład 
wielkiego imperium, 
którym rządzi 
skorumpowany carski 
minister, Geza Motta. Gdy 
sprawiedliwy władca 
przeciwstawia się...

2:20 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

4:25 Atleci; magazyn 
sportowy 

4:55 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

06:50 Był taki dzień – 21 
stycznia; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
21.01.1989

07:35 Korona królów; odc. 
101; telenowela 
historyczna TVP

08:10 Korona królów; odc. 
102; telenowela 
historyczna TVP

08:40 Ex Libris; magazyn
09:05 Wojownicy czasu – 

Szwedzi w Czersku czyli 
Potop raz jeszcze; cykl 
reportaży

09:40 Historia Polski – 
Zwłoki nieznane; film 
dokumentalny

10:35 Sensacje XX wieku – 
Na własne ryzyko; cykl 
dokumentalny

11:05 Dzikie konie 
kanadyjskich Gór 
Skalistych; film 
dokumentalny; Francja 
(2008)

12:05 Daleko od szosy; odc. 
5/7 - Pod prąd; serial TVP

13:30 Śniadanie u 
Tiffany’ego; film 
fabularny; USA (1961)

15:30 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 1/6. Park 
Narodowy Fiordland; serial 
dokumentalny; USA 
(2013)

16:25 Spór o historię – Sens 
konspiracji pojałtańskiej; 
debata

17:05 Historia Polski – 
Ewangelia i bunt; film 
dokumentalny

18:00 Było, nie minęło
18:30 Flesz historii; cykl 

reportaży
18:55 Miasto z morza; odc. 

4/4; serial TVP
20:00 Historia w postaciach 

zapisana – Kardynał 
Richelieu. Niebo może 
poczekać; cykl 
dokumentalny; Francja 
(2013)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Ojcowie 
założyciele RWE; 
magazyn

22:40 Lwów – miasto i 
ludzie Niepodległej 
Rzeczypospolitej; odc. 
8/9; cykl reportaży

23:15 Helikoptery w akcji; 
odc. 1/4 Wietnam; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

00:20 Idealne miasto 
Auschwitz; film 
dokumentalny

01:05 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie cz. 
1; cykl dokumentalny

01:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Mussolini; 
cykl dokumentalny

02:00 Było, nie minęło
02:35 Dziennik telewizyjny – 

21.01.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Chemik 
Bydgoszcz - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

8:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

10:10 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Aluron Virtu 
Warta Zawiercie - ONICO 
Warszawa

12:20 Atleci; magazyn 
13:00 Siatkówka mężczyzn: 

PlusLiga; Trefl Gdańsk - 
PGE Skra Bełchatów

15:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; GKS Katowice - 
Asseco Resovia Rzeszów

17:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; Enea 
PTPS Piła - Bank 
Pocztowy Pałac 
Bydgoszcz

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; MKS Będzin - 
Indykpol AZS Olsztyn

23:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

0:00 Sporty walki: waga 
słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Carla 
Esparza

1:30 Sporty walki: waga 
słomkowa Joanna 
Jędrzejczyk - Valerie 
Letourneau

2:00 Boks: waga ciężka: 
Tomasz Adamek - 
Solomon Haumono
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 99; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.II; odc. 407; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny;
08:40 Ranczo; s.X; odc. 129 

- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

09:35 Komisarz Alex; s.IV; 
odc. 51 - Śmierć 
dziewczyny; serial 
kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 15 - Piętno; serial 
kryminalny TVP

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

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

Apetyt na jakość
12:50 Natura w Jedynce – 

Oszuści wśród zwierząt. 
Sztuka przetrwania; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); reż.:Holly 
Spearing

14:00 Elif; s.II; odc. 408; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 78
16:05 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 100; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3415; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; 

telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
11/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 79
21:00 Reportaż
21:40 Echo Serca
22:35 Kompania X; s.II; odc. 

17; serial; Kanada (2015)
23:30 Goldfinger; film 

sensacyjny; Wielka 
Brytania (1964); reż.:Guy 
Hamilton; wyk.:Sean 
Connery, Gert Erobe, 
Shirley Eaton, Honor 
Blackman

01:30 W kręgu zdrady; film 
obyczajowy; Kanada 
(2017)

03:10 W poszukiwaniu Boga 
z Morganem Freemanem 
– Zło; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

04:05 Notacje – Zofia 
Żukowska. Telewizyjny 
bakcyl; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 146 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1413; serial TVP

06:55 Słowo, które łączy; 
reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 200 
„Po pierwsze nie 
szkodzić”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda;

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

Extra (270)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

95 „Strachy na lachy”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1984; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 147 
ed. 3; teleturniej

13:15 Nadzieja i miłość; 
odc. 7; serial obyczajowy; 
Turcja (2013)

14:10 M jak miłość; odc. 
1413 JM; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział; 
odc. 15; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 399 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2409; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 97; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 243 

„Kruche szkło” sezon 13; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 30; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1984; serial TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1985; serial TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1414; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:05 Świat bez fikcji – 
Ossolińczycy – 200 Lat 
Historii; film dokum.; 
Polska (2018)

00:05 Rodzinka.pl; odc. 245 
„Kubek z syrenką” sezon 
13; serial komediowy TVP

00:40 Rozbite marzenia. 
1918 – 1939; odc. 3; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (2017)

01:45 Godziny grozy; odc. 
3/8; serial; Kanada, USA 
(2016)

02:40 Magazyn Ekspresu 
Reporterów (powtórka)

03:45 Mars: Na rozstaju 
dróg; dokument 
fabularyzowany; USA 
(2016)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (58) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (821) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (102) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (768) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2805) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (694) 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (157) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (87) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2806) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (368) serial 
komediowy. Najnowsze 
przygody mieszkańców 
kamienicy przy ulicy 
Ćwiartki. W nowych 
odcinkach po sześciu 
latach podróżowania po 
świecie powraca Walduś...

20:10 Elizjum; dramat SF, 
USA 2013. Chcąc ratować 
życie, śmiałek wypowiada 
wojnę niesprawiedliwości.

22:30 Ślad (10) serial 
kryminalny. Od strzałów 
giną właściciele warsztatu, 
którzy czerpali dochody z 
kradzieży i rozbiórki aut. 
Jedna z ich akcji skończyła 
się tragedią....

23:35 Bad Ass: Twardziel; 
dramat sensacyjny, USA 
2012. Weteran z 
Wietnamu szuka zabójcy 
przyjaciela. Wpada na trop 
afery.

1:15 Piksele; komedia, 
Kanada/Chiny/USA 2015. 
Obcy błędnie odczytują 
intencje Ziemian i 
odpowiadają agresją. 
Ludzie muszą odeprzeć 
atak.

3:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5560) 
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

15 (6/14) - program
07:50 Doradca smaku 9 - 

Ser camembert z gruszką i 
żurawiną (13/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2375) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (641) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (483) 
13:00 Szkoła (384) 
14:00 Zakochani po uszy 

(1/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

15 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (385) - 
program

16:30 Szpital (484) - 
program obyczajowy

17:30 Ukryta prawda (642) - 
program obyczajowy

18:30 Zakochani po uszy 
(2/120) - program

19:00 Fakty (7692) 
19:35 Sport (7675) 
19:45 Pogoda (7672) 
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory powietrza 
(65/90) - informacje 

19:50 Uwaga! (5561) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Ośmiornica z potrawką z 
ziemniaków i pomidorów 
(14/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2812) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (134) - 
program

21:35 Poznaj naszą rodzinkę 
- film komedia, USA 2010. 
Dopiero po dziesięciu 
latach od ślubu z Pam 
(Teri Polo), Greg Focker 
(Ben Stiller) zaczyna 
zdobywać uznanie w 
oczach swojego teścia, 
Jacka Byrnesa (Robert 
DeNiro). Przed nim i jego 
rodziną jednak pojawiają 
się nowe problemy…

23:30 Superwizjer (1147) - 
magazyn reporterów

00:05 Tu się gotuje! 3 (6/10) 
- magazyn.

00:10 Kuba Wojewódzki 12 
(2/13) - talk show. Goście: 
Adam Kszczot i Natalia 
Szroeder

01:10 Drzewo marzeń 2 
(7/9) - program

02:10 Strzelec (2/10) - serial 
, USA. Bob Lee, mimo 
aresztowania, stara się 
chronić swoją rodzinę, 
podczas gdy Isaac próbuje 
go uciszyć. Nadine 
kontaktuje się z żoną Boba 
Lee - Julie, która zmaga 
się z falą nienawiści 
wymierzoną w jej rodzinę.

03:10 Uwaga! (5561) - 
program

03:30 Moc Magii (373) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 24

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 140

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 99

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2001

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

13:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 143

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 2005

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 100

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 101

20:00 Mechanik: Czas 
zemsty; akcja, Niemcy, 
USA 2005. Były 
komandos walczący w 
Afganistanie - Nikolaj 
Czerenienko - pracuje jako 
mechanik. Podczas 
strzelaniny miejscowy 
gangster – Sasza – zabija 
jego żonę i syna. Nikolaj 
opuszcza Rosję i rusza 
śladem zabójcy do Stanów 
Zjednoczonych…

21:55 Kod 211; akcja, USA 
2018. Funkcjonariusz Mike 
Chandler i nastoletni cywil 
nie są gotowi, kiedy los 
stawia ich na drodze 
napadu na bank, którego 
dokonuje grupa dobrze 
wyszkolonych i 
uzbrojonych mężczyzn.

23:45 Strażnik; akcja, USA 
2006

01:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:30 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. 8

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

05:40 Korona królów; odc. 
99; telenowela TVP

06:10 Na sygnale; odc. 194 
„Martwi nie mają głosu”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 195 
„Winni niewinni”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Janosik; odc. 2/13; 
serial TVP

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

09:15 Na dobre i na złe; odc. 
727; serial TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
7; serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
8 - Święta, święta i po 
świętach; serial 
komediowy TVP

11:10 Bulionerzy; odc. 5/75 - 
Finansista

11:45 Ranczo; s.IX; odc. 
109- Potęga mediów; 
serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.IX; odc. 110 
- Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 122 - Wybuch; serial 
kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 123 - Napad; serial 
kryminalny TVP

15:35 Na dobre i na złe; odc. 
212 - Trudne oczekiwanie; 
serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 195 
„Winni niewinni”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.IX; odc. 111 
- Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.IX; odc. 112  
- Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 6/75 - 
Parapet Party

19:30 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 124 - Rezydencja; 
serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.VII; 
odc. 79 - Śmierć przyszła 
dwa razy; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IX; odc. 113 
- Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 114 
- Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 125 - Zielony zakątek; 
serial kryminalny TVP

00:15 Blondynka; odc. 85; 
serial TVP

01:15 Czas honoru; odc. 37 
„Pocztówka z Hajfy”; serial 
TVP

02:05 Czas honoru; odc. 38 
„Przed sądem”; serial TVP

02:55 Janosik; odc. 2/13 - 
Zbójnickie prawa; serial 
TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
970; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
7 - Jedna kobieta, czterech 
facetów; serial komediowy 
TVP

06:45 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(121) „Wokół Braszowa”

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia śląska

07:50 Muzyka łączy 
pokolenia – Renata 
Dąbkowska i Eleni

08:40 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 11 Dolina 
Narwi; magazyn

09:10 Koło fortuny; odc. 368 
ed. 5; teleturniej

09:45 Hity kabaretu (9) 
Konczita i inne hity 
kabaretu Ani Mru Mru (1)

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /73/ - 
„Czerwony jak cegła” - 
Dżem

10:55 Podróże z historią; s.I; 
odc. 6 Żyć jak Słowianin; 
cykl dokumentalny

11:35 Magiczny świat Luca; 
/37/; Francja (2016)

12:15 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret cz. 1-2

14:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /110/ - 
„Zwierzenia kontestatora” 
- TSA

14:25 Muzyka łączy 
pokolenia – Zbigniew 
Hołdys i Jaro

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Koncert Gwiazd 
Festiwalu Piosenki 
Kabaretowej O.B.O.R.A.

16:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa (1-2)

18:05 KabareTOP Story - 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia wielkopolska - 
kefir; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 37 
- Wielbłąd; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(122) „Bajkowa 
Transylwania”

19:55 Magiczny świat Luca; 
/38/; Francja (2016)

20:35 Muzyka łączy 
pokolenia – Wanda 
Kwietniewska i Patrycja 
Markowska

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (26) - Mongolia

22:30 Bake off– Ale ciacho! 
(3) ed. 5; widowisko

23:25 Bake off– Ale przepis 
(3) ed. 5

23:40 Koło fortuny; odc. 367 
ed. 5; teleturniej

00:20 Sierocki na sobotę; 
odc. 1; program 
rozrywkowy

01:35 Sylwester Marzeń z 
Dwójką; cz. 1; koncert

02:35 Dzięki Bogu już 
weekend; s.I (12); 
program rozrywkowy

03:40 Rozrywka Retro – 
Helena i mężczyźni; 
program rozrywkowy

05:15 Ukryta prawda (455) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (209) - 
program sądowy

07:15 Szpital (193) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza 3 (5/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko II 
(9/24) - serial, USA. 
Lynette staje się 
odpowiedzialna za politykę 
biura. Gabrielle jest 
zazdrosna o 
„przenajświętszą” 
przyjaciółkę Carlosa…

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (257) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (210) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (32/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (194) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza 3 (6/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko II 
(10/24) - serial, USA

17:55 Brzydula (157/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (158/180) - 
serial obyczajowy

19:00 19 + (2/38) - program 
19:30 Zakochani po uszy 

(2/20) - program
20:00 Kontrabanda - film 

sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Francja 2012. 
Strażnik i były przemytnik 
alkoholu zostaje 
zaangażowany w kolejny 
nielegalny interes przez 
krewnego, zmagającego 
się z problemami 
finansowymi…

22:20 Turbulencja - film 
sensacyjny, USA 1997. 
Maniakalny morderca 
przejmuje kontrolę nad 
samolotem pasażerskim i 
pragnie rozbić maszynę w 
samym centrum Los 
Angeles. Jedyną osobą, 
która może zapobiec 
tragedii, jest stewardesa, 
której udaje się 
zabarykadować w 
kokpicie…

00:30 Agentka o stu 
twarzach 2 (10/22) - 
serial, USA. Jack poznaje 
szefową kontrwywiadu 
Sojuszu, Arianę Kane 
(Faye Dunaway), która 
zostaje przysłana, aby 
zbadać wydarzenia 
towarzyszące zniknięciu 
Emily oraz odkryć, kto 
próbuje szantażować 
Sloane’a…

01:30 Moc Magii (TVN7 
noc) (376) - program 

03:40 Druga strona medalu 
4 (3/8) - talk show. 
Tomasz Gollob

04:15 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show. 
Caroline Woźniacki

05:20 Na kłopoty Zawadzka 
(5/13) - program 
rozrywkowy

05:55 Na kłopoty Zawadzka 
(6/13) - program 
rozrywkowy

06:30 Co za tydzień (885) - 
magazyn

07:05 Misja ratunkowa 
(2/10) - program

07:50 Apetyt na miłość 3 
(1/12) - program 
rozrywkowy

08:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (1/8) - reality 
show

09:40 Sablewskiej sposób 
na modę (7/12) - program 
rozrywkowy

10:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (11/13) - 
program rozrywkowy

11:30 Kuchenne rewolucje 
10 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:30 Pani Gadżet 16 (7/22) 
- magazyn

13:05 Pani Gadżet 16 (8/22) 
- magazyn

13:45 Zanim Cię zobaczę 
(3/8) - program 
rozrywkowy

14:45 10/10 (5/10) - program
15:15 Sekrety lekarzy 4 

(10/12) - reality show
16:15 Apetyt na miłość 5 

(11/12) - program 
rozrywkowy

17:15 Afera fryzjera 5 (8/12) 
- program rozrywkowy

18:00 Kuchenne rewolucje 9 
(4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (10/13) - 
program rozrywkowy

19:45 Życie bez wstydu 5 
(4/12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (9/12) - 
program

21:40 Co nas truje 2 (3/12) - 
program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 3 
(7/8) - program

23:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

23:45 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (9/10) 
- program lifestylowy

00:30 Randkowicze w 
Australii 2 (3/12) - 
program rozrywkowy

01:35 Rozbierana randka 
(14/20) - program 
rozrywkowy

02:05 W roli głównej – 
Weronika Rosati (2/8) - 
talk show

02:35 W roli głównej – Artur 
Żmijewski (5/6) - talk 
show

03:05 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn

03:35 Wiem, co jem 3 
(12/16) - magazyn

04:05 Wiem, co jem (14/16) 
- magazyn

04:35 Wiem, co jem (11/16) 
- magazyn

06:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - program 
dowolny solistów

07:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - program 
dowolny par tanecznych

08:05 Strongman
09:05 boks
11:10 Hokej na lodzie - NHL 

2018/19 (54): Vegas 
Golden Knights - 
Minnesota Wild

13:15 Piłka nożna - Puchar 
Włoch - 1/8 finału - 
Podsumowanie

15:10 4–4–2
16:15 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs drużynowy

18:15 Hokej na lodzie - PHL, 
42.kolejka: GKS Tychy - 
TatrySki Podhale Nowy 
Targ

21:00 Retro TVP Sport
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 The Official Film of 

the 2018 FIFA WC
00:10 Hokej na lodzie - NHL 

2018/19 - skróty meczów 
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2018/19 (55): Washington 
Capitals - San Jose Sharks

04:00 Kapitan Tsubasa
04:35 Kapitan Tsubasa
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (10) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (26) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (27) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (16) 
reality show. Sylwia i 
Janusz to rodzina 
zastępcza 11-letniej Zuzi i 
8-letniego Kuby. Dzieci 
wychowywały się w 
rodzinie alkoholików. 
Ekipa Katarzyny Dowbor...

9:00 Septagon (11) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (15) 
reality show. Fortuna 
kołem się toczy. Tym 
razem uczestnicy podczas 
losowania wybiorą 
składnik, z którym będą 
musieli przygotować 
popisowe danie. Na 
najlepszych...

11:25 Benny Hill (18); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (11) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji 
(106) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(465) serial obyczajowy

16:00 Paulina (4) telenowela. 
Uboga Paulina spotyka 
bogatą Paolę, do której 
jest bardzo podobna. 
Kobieta proponuje jej, by 
przez rok udawała przed 
jej mężem...

17:00 Światło twoich oczu 
(94) telenowela

18:00 Septagon (12) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(466) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (238) serial 
kryminalny

21:05 Siła taktyczna; film 
sensacyjny, Kanada/USA 
2011

22:55 Trampolina (5); 
program rozrywkowy

23:55 Trampolina (6); 
program rozrywkowy

0:55 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

1:55 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

2:50 Graffiti; program 
publicystyczny

3:00 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:25 Atleci; magazyn 
sportowy 

3:55 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

5:00 SuperLudzie (23) serial 
dokumentalny

5:30 SuperLudzie (24) serial 
dokumentalny

06:50 Był taki dzień – 22 
stycznia; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
22.01.1988

07:40 Korona królów; odc. 
103; telenowela 
historyczna TVP

08:15 Korona królów; odc. 
104; telenowela 
historyczna TVP

08:45 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

09:15 Flesz historii; cykl 
reportaży

09:40 Historia Polski – 
Ewangelia i bunt; film 
dokumentalny

10:40 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie cz. 
1; cykl dokumentalny

11:10 Spór o historię – Jan 
Długosz i inni; debata

11:50 Daleko od szosy; odc. 
6/7 - Egzamin; serial TVP

13:15 Wszystkie kolory 
świata – Wietnam. Uczta 
dla zmysłów; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

14:20 Historia w postaciach 
zapisana – Charles de 
Gaulle; cykl 
dokumentalny; Francja 
(2013)

16:05 Pojedynki stulecia – 
Marek Nowakowski – 
Roman Bratny

16:35 Historia Polski – Rok 
1863; film dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:20 Niepodległa
18:45 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy; odc. 
1 Pułkownik cesarza; 
serial TVP

19:50 Człowiek świętego 
imienia; film 
dokumentalny

20:30 Sprawa Traugutta; film 
dokumentalny

21:05 Odkryć tajemnicę – 
Popiersie Nefertiti; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

22:00 Jak było? – Stan 
wojenny; program 
publicystyczny

22:40 Szwadron; film 
historyczny; Polska, 
Ukraina, Francja, Belgia 
(1992)

00:25 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie cz. 
2; cykl dokumentalny

01:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Droga do 
wojny; cykl dokumentalny

01:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

02:10 Dziennik telewizyjny – 
22.01.1988

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Aluron Virtu 
Warta Zawiercie - ONICO 
Warszawa

8:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

10:10 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; Enea 
PTPS Piła - Bank 
Pocztowy Pałac 
Bydgoszcz

12:20 Atleci; magazyn 
sportowy 

13:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Trefl Gdańsk - 
PGE Skra Bełchatów

15:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; MKS Będzin - 
Indykpol AZS Olsztyn

17:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

18:30 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; KS Gwardia 
Wrocław - KS Lechia 
Tomaszów Mazowiecki

21:00 Boks
23:00 Magazyn koszykarski
23:30 Boks; waga średnia: 

Damian Jonak - Szerzod 
Chusanow

1:00 Sporty walki: KSW 41; 
walka: Borys Mańkowski - 
Roberto Soldić
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 100; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.II; odc. 408; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny;
08:40 Ranczo; s.X; odc. 130 

- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

09:40 Komisarz Alex; s.IV; 
odc. 52 - Niebezpieczne 
zadanie; serial kryminalny 
TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 16 - Wycieczka; 
serial kryminalny TVP

11:30 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Oszuści wśród zwierząt. 
Pokonać głód; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.II; odc. 409; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 79
16:05 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 101; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3416; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; 

telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
12/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 80
21:00 W kręgu zdrady; film 

obyczajowy; Kanada 
(2017); reż.:Scott Belyea; 
wyk.:Chandra West, Steve 
Bacic, Cate Sproule

22:35 Na własne oczy – 
Kompozytorzy z obozów; 
film dokumentalny; 
Francja (2017)

23:45 Bez tożsamości; odc. 
22; serial; Hiszpania 
(2016)

00:35 Weterani. Wyrwani 
śmierci; reportaż

01:05 wojsko – polskie.pl
01:30 Kompania X; s.II; odc. 

17; serial; Kanada (2015)
02:25 Goldfinger; film 

sensacyjny; Wielka 
Brytania (1964)

04:20 Notacje – prof. 
Zbigniew Kączkowski. 
Uciekłem z Auschwitz; 
cykl dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 148 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1414; serial TVP

06:50 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 201 
„Farciarze z ferajny”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda;

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

Extra (271)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

96 „Kuzyn Artur”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1985; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 149 
ed. 3; teleturniej

13:15 Nadzieja i miłość; 
odc. 8; serial obyczajowy; 
Turcja (2013)

14:10 M jak miłość; odc. 
1414 JM; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział; 
odc. 16; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 400 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2410; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 98; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 244 

„Zabawa w chowanego” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 31 
„Mały książę”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1985; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1986; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 32; felieton

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
728; serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 216 
„Miało być inaczej”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Do 
zakochania siedem lat; 
komedia; USA (2012)

00:05 Za marzenia; s.I; odc. 
3; serial TVP

00:55 Za marzenia; s.I; odc. 
4; serial TVP

01:50 Świat bez tajemnic – 
Cyber – seniorzy; film 
dokum.; Kanada (2014)

02:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 38; serial TVP

03:25 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 39; serial komediowy 
TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (59) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (822) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (103) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (769) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2806) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (695) 
serial paradokumentalny. 
Podczas powrotu z 
imprezy Emilia zostaje 
napadnięta. Wkrótce ktoś 
rzuca w nią workiem 
pełnym krwi, wkłada 
kawałki szkła do butów...

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (158) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (88) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2807) serial obyczajowy

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

Kiepskich (369) serial 
komediowy

20:05 Świat według 
Kiepskich (253) serial 
komediowy

20:40 Piksele; komedia, 
Kanada/Chiny/USA 2015

22:55 Ślad (11) serial 
kryminalny. W 
wynajmowanym 
mieszkaniu zostają 
znalezione zwłoki Daniela 
Wasilewskiego. Detektywi 
podejrzewają 
samobójstwo. Tymczasem 
firma windykacyjna 
próbuje wymusić na 
rodzinie zmarłego zwrot...

23:55 Szef; komedia, USA 
2014. Doświadczony 
mistrz kulinarny Carl 
Casper rzuca pracę w 
renomowanej restauracji. 
Postanawia zaangażować 
się w projekt 
zaproponowany przez byłą 
żonę -...

2:15 Brzydka prawda; 
komedia romantyczna, 
USA 2009

4:30 Kabarety; program 
rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5561) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

15 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Ośmiornica z potrawką z 
ziemniaków i pomidorów 
(14/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2376) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (642) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (484) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (385) - 
program

14:00 Zakochani po uszy 
(2/120) - program

14:30 Kuchenne rewolucje 
15 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (386) - 
program

16:30 Szpital (485) - 
program obyczajowy

17:30 Ukryta prawda (643) - 
program obyczajowy

18:30 Zakochani po uszy 
(3/120) - program

19:00 Fakty (7693) - 
informacje 

19:35 Sport (7676) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7673) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(66/90) - informacje, 
Polska

19:50 Uwaga! (5562) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Polędwica wieprzowa w 
skorupce orzechowej 
(15/40) - program

20:15 Na Wspólnej17 (2813) 
- serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (135) - 
program

21:30 Smoking - komedia, 
USA 2002. Bogaty 
przemysłowiec i tajny 
agent w jednej osobie, 
Clark Devlin (Jason 
Isaacs), zostaje 
postrzelony w czasie akcji 
i zapada w śpiączkę. 
Ponieważ trzeba 
realizować prowadzone 
przez niego zadania, 
wyznacza się zastępcę 
Clarka…

23:40 Looper: Pętla czasu - 
film sensacyjny, 
USA 2012. Podróżowanie 
w czasie stało się możliwe, 
ale nielegalne. Mafia, 
chcąc pozbyć się 
przeciwnika, wysyła w 
przeszłość płatnego 
mordercę. Sprawy 
komplikują się…

02:00 Uprowadzona (9/10) - 
serial, Francja/USA

03:00 Uwaga! (5562) - 
program

03:20 Moc Magii (374) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 25

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 141

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 101

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2001

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

13:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 144

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 2005

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 102

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 103

20:00 Koliber; akcja, USA, 
Wielka Brytania 2013

22:00 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…

00:30 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 7

01:25 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

02:20 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. 9

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 25

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 1

05:40 Korona królów; odc. 
100; telenowela 
historyczna TVP

06:15 Na sygnale; odc. 195 
„Winni niewinni”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 196 
„Samotni”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Janosik; odc. 3/13 - W 
obcej skórze; serial TVP

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

09:15 Blondynka; odc. 85 ; 
serial TVP

10:05 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
8 - Święta, święta i po 
świętach; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
9 - Niedaleko pada jabłoń 
od jabłka; serial 
komediowy TVP

11:10 Bulionerzy; odc. 6/75 - 
Parapet Party

11:40 Ranczo; s.IX; odc. 110 
- Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.IX; odc. 111 
- Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 123 - Napad; serial 
kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 124 - Rezydencja; 
serial kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
213 - Wyrok losu; serial 
TVP

16:25 Na sygnale; odc. 196 
„Samotni”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.IX; odc. 112  
- Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.IX; odc. 113 
- Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 7/75 - 
Samochód

19:30 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 125 - Zielony zakątek; 
serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.VII; 
odc. 80 - Zakładniczka; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IX; odc. 114  
- Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 115 
- Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 126 - Słowo faceta; 
serial kryminalny TVP

00:15 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 146; serial 
kryminalny TVP

01:05 Londyńczycy; odc. 
2/13; serial TVP

01:55 Londyńczycy; odc. 
3/13; serial TVP

02:55 Janosik; odc. 3/13 - W 
obcej skórze; serial TVP

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 
971; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
8; serial komediowy TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(122) „Bajkowa 
Transylwania”; magazyn 
kulinarny

07:10 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia wielkopolska - 
kefir; magazyn kulinarny

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Zbigniew 
Hołdys i Jaro

08:35 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 12 
Katowice; magazyn

09:05 Koło fortuny; odc. 369 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (17); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /72/ - „Black 
and white” - Kombi

10:55 Podróże z historią; s.I; 
odc. 7 Winne tajemnice; 
cykl dokumentalny

11:35 Magiczny świat Luca; 
/38/; Francja (2016)

12:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /54/ - „U cioci 
na imieninach” - 
Szwagierkolaska

12:20 Życie to Kabaret – 
Bajki według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju (1); 
program rozrywkowy

13:20 Życie to Kabaret – 
Bajki według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju (2); 
program rozrywkowy

14:20 Muzyka łączy 
pokolenia – Wanda 
Kwietniewska i Patrycja 
Markowska

15:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – 5 Mazurska 
Olimpiada Kabaretowa - 
Śmiej się kibicu; cz. 1-3

18:15 Okrasa łamie przepisy 
– Steki z polskiej 
wołowiny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (102) - 
Śmiały; cykl reportaży

19:20 Makłowicz w podróży 
– Podróż 33 Zanzibar - 
Turystyczny raj (123)

19:55 Magiczny świat Luca; 
/39/; Francja (2016)

20:30 Muzyka łączy 
pokolenia – Kombi, Liber 
i Doniu

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (22) - Mundial

22:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (17) - 
Bezrobotny

23:20 Koło fortuny; odc. 368 
ed. 5; teleturniej

23:55 Sylwester Marzeń z 
Dwójką; cz. 2; koncert

00:50 Sierocki na sobotę; 
odc. 2; program 
rozrywkowy

02:05 Olga Lipińska 
zaprasza (26); talk-show

02:50 Rozrywka Retro – 
Kabareton Stanisława 
Tyma - Komu piosenkę; 
program rozrywkowy

04:50 Ukryta prawda (456) - 
program obyczajowy

05:50 Sąd rodzinny (210) - 
program sądowy

06:50 Szpital (194) - 
program obyczajowy

07:50 Przyjaciele (37/48) - 
serial komediowy, USA

08:20 Przyjaciele (38/48) - 
serial komediowy, USA

08:50 Gotowe na wszystko II 
(10/24) - serial, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(2/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (258) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (211) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (33/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (195) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(11/24) - serial , USA

16:55 Przyjaciele (39/48) - 
serial komediowy, USA

17:25 Przyjaciele (40/48) - 
serial komediowy, USA

17:55 Brzydula (159/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (160/180) - 
serial obyczajowy

19:00 19 + (3/38) - program 
19:30 Zakochani po uszy 

(3/120) - program
20:00 Rodzinny weekend - 

komedia, USA 2013. Emily 
Smith-Dungy (Olesya 
Rulin) mieszka z 
ekscentryczną rodziną w 
luksusowym domu. Jej 
największą pasją są skoki 
na skakance i właśnie w 
tej dyscyplinie bierze 
udział na szkolnych 
zawodach. Rodzice nie 
zauważają jednak 
zamiłowań córki, ponieważ 
czas poświęcają wyłącznie 
swoim problemom. 
Nastolatka w pewnym 
momencie nie wytrzymuje 
braku zainteresowania z 
ich strony i poddaje mamę 
i tatę „testowi 
rodzicielskich 
umiejętności”…

22:15 Nebraska - film 
obyczajowy, USA 2014. 
Ojciec (Bruce Dern) i syn 
(Will Forte) wyruszają w 
drogę, by odebrać milion 
dolarów nagrody. 
Wyprawa, która 
początkowo zdaje się 
jedynie kaprysem 
szaleńca, okazuje się nagle 
drogą po odkupienie

00:40 Moc Magii (377) - 
program 

02:50 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show – 
Caroline Woźniacki

03:20 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show – Otylia 
Jędrzejczak

03:50 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show – 
Weronika Marczuk

05:10 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (13/20) - 
program rozrywkowy

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (11/12) - 
program lifestylowy

07:00 Ugotowani 8 (9) - 
program

07:35 Ugotowani 8 (10) - 
program

08:10 Apetyt na miłość 3 
(2/12) - program

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (5/8) - reality 
show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę (8/12) - program

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (12/13) - 
program rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 
11 (1/13) - program

12:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

13:25 Zaskocz mnie! 2 
(7/10) - program

13:55 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (5/9) - program

14:25 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (3/8) - 
program 

14:55 Sztuka mięsa (3/12) - 
program

15:25 Ostre cięcie 5 (4/10) - 
program

16:10 Na kłopoty Zawadzka 
(7/13) - program

16:40 Na kłopoty Zawadzka 
(8/13) - program

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (9/10) 
- program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(5/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (11/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 4 
(10/12) - reality show

20:40 Zanim Cię zobaczę 
(3/8) - program

21:40 Misja ratunkowa 
(2/10) - program

22:25 Pani Gadżet 16 (9/22) 
- magazyn

23:00 10/10 (5/10) - program
23:30 Jestem z Polski (5/9) - 

program
00:30 Kulisy sławy EXTRA 2 

(3/8) - program 
lifestylowy

01:00 Pod okiem lekarza - 
dokument

02:05 W roli głównej – 
Agnieszka Dygant (4/8) - 
talk show

02:35 W roli głównej – 
Olivier Janiak (3/8) - talk 
show

03:05 W roli głównej – 
Szymon Bobrowski (6) - 
talk show

03:35 Wiem, co jem 5 
(7/10) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 3 
(13/16) - magazyn

04:35 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn

06:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - program 
dowolny solistek

07:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - program 
dowolny par sportowych

08:00 Piłka nożna - Puchar 
Włoch - 1/8 finału - 
Podsumowanie

10:00 Stories of the 2018 
FIFA World Cup

11:05 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 (55): Washington 
Capitals - San Jose Sharks

13:05 Narodziny 
dominatorek

13:30 Retro TVP  Sport
14:30 Pełnosprawni
14:55 Niepokonaniu
15:20 Snooker - Chapion of 

Champions 2018, 
Coventry - Finał: R. 
O’Sullivan - K. Wilson

17:35 Dakar Małysza
18:10 All the Goals of the 

2018 FIFA World Cup
20:00 Piłka nożna - Puchar 

Włoch - 1/8 finału - 
Podsumowanie

22:00 Sportowy Wieczór, Na 
żywo

22:45 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs drużynowy

00:50 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs indywidualny

02:45 Boks
04:45 Kapitan Tsubasa
05:15 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (11) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (27) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (28) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (17) 
reality show. Owdowiała 
Dorota wychowuje 
pięcioro dzieci. Po śmierci 
męża kupiła mały 
drewniany domek. 
Budynek od początku był 
w fatalnym stanie. Ekipa...

9:00 Septagon (12) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (16) 
reality show

11:30 Benny Hill (23); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (12) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji 
(107) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(466) serial obyczajowy

16:00 Paulina (5) telenowela. 
Uboga Paulina spotyka 
bogatą Paolę, do której 
jest bardzo podobna. 
Kobieta proponuje jej, by 
przez rok udawała przed 
jej mężem...

17:00 Światło twoich oczu 
(95) telenowela

18:00 Septagon (13) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(467) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (239) 
serial kryminalny

21:00 Ostatni rycerze; film 
przygodowy, Korea 
Południowa/Wielka 
Brytania/USA 2015. Bartok 
włada królestwem 
wchodzącym w skład 
wielkiego imperium, 
którym rządzi 
skorumpowany carski 
minister, Geza Motta. Gdy 
sprawiedliwy władca 
przeciwstawia się...

23:30 Udręczeni; horror, 
USA 2009. Sara i Peter 
przenoszą się do 
Connecticut z powodu 
choroby ich syna. Matka 
wynajmuje posiadłość, w 
której kiedyś mieścił się...

1:30 Trampolina (6); 
program rozrywkowy

2:35 Graffiti; program 
publicystyczny

2:50 Graffiti; program 
publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny

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

06:50 Był taki dzień – 23 
stycznia; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
23.01.1989

07:35 Korona królów; odc. 
105; telenowela 
historyczna TVP

08:10 Korona królów; odc. 
106; telenowela 
historyczna TVP

09:05 Jak było? – Stan 
wojenny; program 
publicystyczny

09:40 Historia Polski – Rok 
1863; film dokumentalny

10:55 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie cz. 
2; cykl dokumentalny

11:25 Człowiek świętego 
imienia; film 
dokumentalny

12:05 Daleko od szosy; odc. 
7/7 - We dwoje; serial TVP

13:40 Wszystkie kolory 
świata – Cyklady. Skarby 
Grecji; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

14:45 Rodzina Niepodległej 
– Trzy losy, jedna Polska 
- bracia Pomarańscy; film 
dokumentalny

15:50 Helikoptery w akcji; 
odc. 1/4 Wietnam; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

16:50 Historia Polski – 
Wycinanki Pana N; film 
dokumentalny

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

18:30 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 60; 
magazyn

19:00 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
2 Lancet i pług; serial TVP

20:10 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 10/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

21:05 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Weterani. Wyrwani 
śmierci; reportaż

22:35 Historia Roja czyli w 
ziemi lepiej słychać; 
dramat; Polska (2015)

01:00 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie cz. 
3; cykl dokumentalny

01:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Inwazja, 
której nie było; cz. 1; cykl 
dokumentalny

02:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

02:40 Dziennik telewizyjny – 
23.01.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; GKS Katowice - 
Asseco Resovia Rzeszów

8:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

10:10 Siatkówka kobiet: 
LSK; Enea PTPS Piła - 
Bank Pocztowy Pałac 
Bydgoszcz

12:20 Atleci; magazyn 
sportowy 

13:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; MKS Będzin - 
Indykpol AZS Olsztyn

15:30 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; KS Gwardia 
Wrocław - KS Lechia 
Tomaszów Mazowiecki

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
Puchar Polski; mecz 
ćwierćfinałowy

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
Puchar Polski; mecz 
ćwierćfinałowy

23:00 Sporty walki: waga 
półciężka: Jan Błachowicz 
- Devin Clark

23:30 Sporty walki: waga 
słomkowa: Karolina 
Kowalkiewicz - Heather Jo 
Clark

0:00 Sporty walki: waga 
ciężka: Marcin Tybura - 
Fabricio Werdum

1:00 Boks: waga ciężka: 
Tomasz Adamek - Eric 
Molina

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

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – CZWARTEK 24 STYCZNIA 2019 r.

05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 101; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.II; odc. 409; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny;
08:40 Blondynka; s.I; odc. 

1/13 - Zatrzasnąć za sobą 
drzwi; serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 53 (seria V,; odc. 1) - 
Lista śmierci; serial 
kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 17 - Skarb; serial 
kryminalny TVP

11:25 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Bo ja wybieram 

zdrowie; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Oszuści wśród zwierząt. 
Podstępne zaloty; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.II; odc. 410; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 80
16:05 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 102; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3417; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; 

telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
13/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; 

s.XVII; odc. 214 - Igranie 
z ogniem; serial 
kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /99/; magazyn
23:00 Panama i jej oblicza 

przed ŚDM 2019; reportaż
23:30 ŚDM Panama
01:35 Bez tożsamości; odc. 

22; serial; Hiszpania 
(2016)

02:25 Sprawa dla reportera
03:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /99/; magazyn
03:50 ...bo jestem stąd; film 

dokumentalny; Polska 
(2014)

04:40 Notacje – Franceska 
Michalska. Spotkałam 
dobrego człowieka; cykl 
dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 150 
ed. 3; teleturniej

05:50 Na dobre i na złe; odc. 
728; serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/16/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 202 
„Straszna rzecz”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda;

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

Extra (272)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

97 „Historie 
samochodowe”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1986; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 151 
ed. 3; teleturniej

13:15 Nadzieja i miłość; 
odc. 9; serial obyczajowy; 
Turcja (2013)

14:10 Na dobre i na złe; odc. 
728; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział; 
odc. 17; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 401 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2411; 
teleturniej

17:15 Łzy Cennet; odc. 99; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 245 

„Kubek z syrenką” sezon 
13; serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 32 
„Powrót Wiktora”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1986; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1987; serial obyczajowy 
TVP

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 24; serial 
obyczajowy; USA (2017)

21:40 Wychodne mamusiek; 
komedia; USA (2014); 
reż.:Jon Erwin, Andrew 
Erwin; wyk.:Sarah Drew, 
Trace Adkins, Sean Astin, 
Patricia Heaton

23:20 Na sygnale; odc. 216 
„Miało być inaczej”; serial 
fabularyzowany TVP

23:50 Do zakochania siedem 
lat; komedia; USA (2012)

01:25 Szpieg D’83 - ep. 2; 
film; Niemcy (2015)

02:25 Art Noc – Goran 
Bregovic i Orkiestra 
Weselno Pogrzebowa. 55 
lat Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu

03:30 Jańcio Wodnik; film 
obyczajowy; Polska 
(1993)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (60) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (823) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (104) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (770) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2807) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (696) 
serial paradokumentalny. 
Agata jest w szczęśliwym 
związku z Robertem. 
Mężczyzna, który jest bez 
grosza przy duszy, 
wprowadza się do niej. 
Partnerka przypadkiem...

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (159) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (89) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2808) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (370) serial 
komediowy

20:05 Brzydka prawda; 
komedia romantyczna, 
USA 2009

Kobieta poszukująca 
swojego ideału zyskuje 
błyskotliwego doradcę 
sercowego.

22:10 Ślad (12) serial 
kryminalny. Przedsiębiorca 
zostaje znaleziony martwy 
w swoim mieszkaniu. 
Obok ciała leży aparat do 
inhalacji dla astmatyków, 
choć ofiara nie była 
chora....

23:15 Erin Brockovich; 
dramat obyczajowy, USA 
2000

2:00 Chirurdzy (131) serial 
obyczajowy

3:00 Chirurdzy (132) serial 
obyczajowy

4:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5562) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

15 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Polędwica wieprzowa w 
skorupce orzechowej 
(15/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2377) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (643) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (485) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (386) - 
program

14:00 Zakochani po uszy 
(3/120) - program

14:30 Kuchenne rewolucje 
15 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (387) - 
program

16:30 Szpital (486) - 
program obyczajowy

17:30 Ukryta prawda (644) - 
program obyczajowy

18:30 Zakochani po uszy 
(4/120) - program

19:00 Fakty (7694) - 
informacje 

19:35 Sport (7677) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7674) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(67/90) - informacje 

19:50 Uwaga! (5563) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Zupa krem z białej fasoli z 
salsa (37/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2814) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (136) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Wredne dziewczyny - 
film komedia, USA/
Kanada 2004. 
Szesnastoletnia Cady 
Heron (Lindsay Lohan) do 
tej pory mieszkała i uczyła 
się w Afryce. Jej rodzice 
postanowili powrócić do 
Stanów i tam wysłać ją do 
liceum. Już pierwsze dni 
pokazują nastolatce, że 
sztuka przetrwania w 
amerykańskiej szkole jest 
równie trudna, co sztuka 
przetrwania w dżungli. 
Niekwestionowaną 
królową szkolnej fauny 
jest Regina (Rachel 
McAdams)…

00:35 MasterChef 7 (9/14) - 
program rozrywkowy

02:10 MasterChef 7 (10/14) 
- program rozrywkowy

03:35 Moc Magii (375) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 26

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 142

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 103

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2001

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

13:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 145

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 2005

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 104

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 105

20:00 Taxi 3; akcja, Francja 
2003. Taksówkarz Daniel 
jeździ super wyposażonym 
samochodem. Jego 
dziewczyna Lilly jest córką 
generała Bertineau, a jego 
najbliższy przyjaciel 
Émilien pracuje w policji i 
często korzysta ze 
wsparcia Daniela w 
ściganiu przestępców. 
Teraz Daniel i Émilien 
zostaną ojcami, bo i Lilly i 
żona detektywa są w 
ciąży…

21:30 Wściekle szybcy; 
komedia, USA 2015

23:45 Wykidajło 2; akcja, 
USA 2006

01:20 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 3

02:00 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 4

02:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:05 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:45 Korona królów; odc. 
101; telenowela 
historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 196 
„Samotni”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 197 
„Próba sił”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Janosik; odc. 4/13 - 
Porwanie; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
972; serial TVP

09:15 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 146; serial 
kryminalny TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
9 - Niedaleko pada jabłoń 
od jabłka; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
10 - Spółka rodzinna; 
serial komediowy TVP

11:10 Bulionerzy; odc. 7/75 - 
Samochód

11:40 Ranczo; s.IX; odc. 111 
- Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.IX; odc. 112  
- Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 124 - Rezydencja; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 125 - Zielony zakątek; 
serial kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
214 - Przygotowanie do 
walki; serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 197 
„Próba sił”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.IX; odc. 113 
- Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.IX; odc. 114  
- Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Bulionerzy; odc. 8/75 - 
Sprzątaczka; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 126 - Słowo faceta ; 
serial kryminalny TVP

20:30 Komisarz Alex; s.VII; 
odc. 81 - Handlarz 
dziećmi; serial kryminalny 
TVP

21:25 Ranczo; s.IX; odc. 115 
- Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.IX; odc. 116 
- Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 127 - Dzień papieski; 
serial kryminalny TVP

00:20 07 zgłoś się; odc. 
21/21 - Przerwany urlop; 
serial TVP

02:15 Instynkt; odc. 1 
„Diabelskie sztuczki”; 
serial kryminalny TVP

03:05 Janosik; odc. 4/13 - 
Porwanie; serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
972; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
9; serial komediowy TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 33 Zanzibar - 
Turystyczny raj (123); 
magazyn kulinarny

07:10 Okrasa łamie przepisy 
– Steki z polskiej 
wołowiny; magazyn 
kulinarny

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Wanda 
Kwietniewska i Patrycja 
Markowska

08:40 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 3) - 
Wierność; reportaż

09:05 Koło fortuny; odc. 370 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (16) - 
Piosenkarz i artysta; 
program rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /75/ - „Jedwab” 
- Róże Europy

10:55 Podróże z historią; s.I; 
odc. 8 Zamek czy lepianka 
- dylematy średniowiecza; 
cykl dokumentalny

11:35 Magiczny świat Luca; 
/39/; Francja (2016)

12:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /48/ - 
„Bananowy song” - Vox

12:20 Życie to Kabaret – 
Lubię to - kabaret Hrabi 
(1); widowisko

13:20 Życie to Kabaret – 
Lubię to - kabaret Hrabi 
(2); widowisko

14:25 Muzyka łączy 
pokolenia – Kombi, Liber 
i Doniu

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
Przeboje Lata (3)

16:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – 9 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. Na 
Kabarecie w 
Hipermarkecie (1-2)

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia drwala

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 38 
- Wśród berberów; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 33 Zanzibar - 
Stone Town (124)

19:55 Magiczny świat Luca; 
/40/; Francja (2016)

20:30 Muzyka łączy 
pokolenia – Pod Budą i 
Andrzej Piaseczny

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (23) - ZOO

22:25 Kierunek Kabaret; /66/ 
- Szpiedzy tacy jak wy

23:30 Dzięki Bogu już 
weekend; s.II

00:35 Koło fortuny; odc. 369 
ed. 5; teleturniej

01:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska Noc 
Kabaretowa „K jak 
kabaret” (1-3)

04:25 Rozrywka Retro – 
Piosenki z Polskich 
Nagrań; widowisko 
muzyczne

05:15 Ukryta prawda (457) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (211) - 
program sądowy

07:15 Szpital (195) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza 3 (7/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko II 
(11/24) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (259) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (212) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (34/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (196) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza 3 (8/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko II 
(12/24) - serial, USA. Po 
serii nieudanych randek 
Susan w końcu spotyka 
idealnego mężczyznę. W 
Internecie pojawiają się 
stare zdjęcia Gabrielle. 
Tom martwi się, bo jego 
dzieci zachorowały na 
ospę, której on sam nie 
przechodził w 
dzieciństwie. Bree zostaje 
aresztowana, a po 
miesiącach milczenia 
Noah Taylor nawiązuje 
kontakt z Mikem…

17:55 Brzydula (161/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (162/180) - 
serial obyczajowy

19:00 19 + (4/38) - program 
19:30 Zakochani po uszy 

(4/20) - program
20:00 Uwiązani - film 

obyczajowy, USA 2014. 
Grupa nastolatków i ich 
rodziców próbuje odnaleźć 
się w rzeczywistości, w 
której ich związki, 
komunikacja, ich 
wizerunek i życie miłosne 
są kształtowane w głównej 
mierze przez Internet.

22:30 Oszuści (4/10) - serial, 
USA

23:30 Gra dla dwojga - 
komedia, USA/
Niemcy 2009. Ray (Clive 
Owen) pracował w 
brytyjskich służbach 
specjalnych, a Claire (Julia 
Roberts) w CIA. Podczas 
akcji w Dubaju Claire 
„pali” Raya. Pięć lat 
później obydwoje odeszli 
już ze służby i pracują w 
dużych korporacjach. 
Kiedy spotykają się 
przypadkiem w Nowym 
Jorku, nawiązuje się 
między nimi nić 
porozumienia. Usiłują 
zaufać sobie nawzajem i 
zrealizować skok życia… 

02:05 Moc Magii (TVN7 
noc) (378) - program 

04:15 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show. 
Weronika Marczuk

05:25 Ostre cięcie 5 (4/10) - 
program

06:15 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (5/9) - program

06:45 Ugotowani 8 (11) - 
program

07:25 Ugotowani 8 (12) - 
program

08:05 Apetyt na miłość 3 
(3/12) - program

09:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (6/8) - reality 
show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę (9/12) - program

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (13) - program

11:40 Kuchenne rewolucje 
11 (2/13) - program

12:40 Afera fryzjera 5 (8/12) 
- program rozrywkowy

13:25 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (6/12) - program 
rozrywkowy

14:10 Misja ratunkowa 
(2/10) - program

14:55 Misja Pies (7/12) - 
program

15:25 Misja Pies (8/12) - 
program

15:55 Zwalczyć nadwagę
16:55 Co nas truje 2 (3/12) - 

program lifestylowy
17:40 Kuchenne rewolucje 9 

(6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:40 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (12/13) - 
program rozrywkowy

19:25 Ugotowani 8 (13) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:00 Ugotowani 8 (14) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:30 W czym do ślubu? 2 
(6/10) - reality show

21:05 W czym do ślubu 4 
(7/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16 
(10/22) - magazyn

23:00 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (6/12) - program 
rozrywkowy

23:45 Zaskocz mnie! 2 
(7/10) - program 
rozrywkowy

00:20 Gwiazdy prywatnie 3 
(7/8) - program 
lifestylowy

00:50 Rosyjski Projekt Lady 
2 (9/16) - program 
rozrywkowy (dla 
małoletnich od lat 16)

02:55 W roli głównej – 
Krzysztof Ibisz (7/8) - talk 
show

03:25 W roli głównej – 
Szymon Hołownia (1/8) - 
talk show

03:55 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 3 
(14/16) - magazyn

04:55 Wiem, co jem (16) - 
magazyn

06:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - GALA

08:00 Piłka nożna - 
Superpuchar Włoch: 
Juventus Turyn - AC Milan

10:15 strongman - Liga 
Mistrzów

11:15 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Swiata - 1/2 
finału - Podsumowanie

13:30 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Swiata - 
FINAŁ

15:45 Retro TVP Sport
16:55 Łyżwiarstwo figurowe 

- Mistrzostwa Europy, 
Mińsk - program dowolny 
par sportowych

20:15 Sporty walki - DSF 
Kickboxing Challenge w 
Grudziądzu;

23:20 Sportowy Wieczór
24:00 Łyżwiarstwo figurowe 

- Mistrzostwa Europy, 
Mińsk - program dowolny 
par sportowych

02:00 Sporty walki - DSF 
Kickboxing Challenge w 
Grudziądzu

04:20 Kapitan Tsubasa
04:45 Kapitan Tsubasa
05:15 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (12) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (28) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (29) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (18) 
reality show. 
Niepełnosprawny 
Krzysztof samotnie 
wychowuje pięcioro dzieci 
z dwóch małżeństw. Od 
czterech lat żyje z zasiłku. 
Ekipa Katarzyny Dowbor 
ma przeprowadzić...

9:00 Septagon (13) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (17) 
reality show. Robaki, 
larwy, karaczany - niby 
niezbyt apetyczne, a 
można z nich wyczarować 
kulinarne cuda. Kucharze 
wylosują składniki, z 
których będą...

11:25 Benny Hill (20); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (1) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji 
(108) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(467) serial obyczajowy

16:00 Paulina (6) telenowela. 
Uboga Paulina spotyka 
bogatą Paolę, do której 
jest bardzo podobna. 
Kobieta proponuje jej, by 
przez rok udawała przed 
jej mężem...

17:00 Światło twoich oczu 
(96) telenowela

18:00 Septagon (14) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(468) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (240) 
serial kryminalny

21:00 Nieletni/pełnoletni; 
komedia, USA 2013. 
Urodzinowa impreza 
szkolnego prymusa staje 
się ciągiem 
nieprzewidzianych 
wydarzeń.

23:00 Tuż przed tragedią (2) 
serial dokumentalny

0:00 Tuż przed tragedią (3) 
serial dokumentalny

1:00 Trampolina (7); 
program rozrywkowy

2:00 Trampolina (8); 
program rozrywkowy

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 24 
stycznia; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
24.01.1989

07:35 Korona królów; odc. 
107; telenowela 
historyczna TVP

08:05 Korona królów; odc. 
108; telenowela 
historyczna TVP

08:40 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

09:15 Prezydenci – Gabriel 
Narutowicz; cykl 
dokumentalny

09:45 Historia Polski – 
Wycinanki Pana N; film 
dokumentalny

10:45 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie cz. 
3; cykl dokumentalny

11:15 Planeta dinozaurów – 
Obcy świat; odc. 3; / 3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

12:15 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 1 Jest dla kogo żyć. 
Rok 1863; serial TVP

13:40 Genialne wynalazki; 
odc. 3/4; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

14:45 Life - Życie. cz. 4. 
Ryby serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

15:45 Odkryć tajemnicę – 
Popiersie Nefertiti; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

16:45 Historia Polski – A 
potem nazwali go 
bandytą; film dokum.

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:25 Taśmy bezpieki
18:55 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy; odc. 
3; serial TVP

20:05 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 6/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:10 Jedwabny szlak; 3/3; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

22:05 Spór o historię – 
Władcy polscy: Ludwik 
Węgierski i Jadwiga; 
debata

22:45 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia 
muzułmańskiej kobiety w 
Baku; reportaż

23:25 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 10/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

00:20 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek na pustyni, cz. 
1; cykl dokumentalny

00:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – Inwazja, 
której nie było cz. 2; cykl 
dokumentalny

01:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

01:55 Dziennik telewizyjny – 
24.01.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 1. 
liga; KS Gwardia Wrocław 
- KS Lechia Tomaszów 
Mazowiecki

8:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; MKS Będzin - 
Indykpol AZS Olsztyn

11:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski

12:00 Siatkówka mężczyzn: 
Puchar Polski; mecz 
ćwierćfinałowy

14:30 Biatlon: Zawody 
Pucharu Świata w 
Antholz-Anterselvie; bieg 
sprinterski kobiet

16:00 Boks
17:00 7. strefa; magazyn 

siatkarski
18:30 Siatkówka mężczyzn: 

1. liga; KPS Siedlce - UKS 
Mickiewicz Kluczbork

20:55 Piłka nożna: Puchar 
Francji; mecz 1/16 finału: 
Amiens SC - Olympique 
Lyon

23:00 Sporty walki; waga 
słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Cláudia 
Gadelha

0:00 Sporty walki: waga 
półśrednia: Nate Diaz - 
Conor McGregor

0:30 Boks; waga 
superpiórkowa: Ewa 
Brodnicka - Nozipho Bell

1:30 Sporty walki: KSW 34: 
New Order; walka: Karol 
Bedorf - James 
McSweeney
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