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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.

E-dowody od marca

5 tys. kary za nieważny dowód
Nowe dowody będą mieć
warstwę elektroniczną, na
której znajdą się szczegółowe
dane posiadacza, a także fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. Czwartego marca ma
ruszyć wydawanie wniosków o
nowe dokumenty. Jak na razie testowano je w warunkach
rzeczywistych. Jak wynika z
informacji
przekazanych
przez resort, testy przebiegły
pomyślnie.

10 lat na wymianę
Pierwsze dowody z warstwą
elektroniczną Polacy dostaną w
marcu. Wnioski będzie można
składać od 4 marca. Dotychczasowe dokumenty zachowują
jednak ważność. Dowody z warstwą elektroniczną będą zastępować dotychczasowe dokumenty stopniowo – w miarę ich
naturalnego procesu wymiany
(np. z powodu końca ważności
czy jego utraty). Ma to potrwać
do 2029 roku. Jednak na wniosek będzie można je dostać
wcześniej, tzn. przed upływem
ważności dotychczasowych dowodów (dowody bezterminowe
również będą podlegały wymianie wyłącznie na wniosek właściciela).
Jak będą wyglądać?
Nowy dowód ma być narzę-

dziem umożliwiającym bezpieczną identyfikację elektroniczną, dokonywanie operacji i
usług w kontaktach z administracją publiczną, potwierdzanie cyfrowej tożsamości, czy też
prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej. Z wyglądu będzie
bardzo podobny do tych obecnych. Będzie miał jednak warstwę elektroniczną, w pamięci
której znajdą się m.in. dane
identyfikacyjne umieszczone na
zewnątrz oraz dane biometryczne podawane przy wniosku o

wydanie dokumentu. Będzie
także fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie
biometryczne. Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji
Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego.

Środek identyfikacji
elektronicznej
Dowód stanie się więc swego
rodzaju kluczem umożliwiającym poruszanie się w konkretnych systemach, np. w indywi-

Uwaga rodzice!

Koniec z pobieraniem opłat za
pobyt w szpitalu

dualnych dziś systemach opieki
zdrowotnej, ale też np. w bibliotekach czy szeregu innych miejsc,
gdzie znajdzie się końcówka
umożliwiająca odczytanie dowodu. Będzie on bowiem wyposażo-

ny w środek identyfikacji elektronicznej („profil osobisty”), zapewniający wysoki poziom zaufania,
który umożliwi potwierdzenie
tożsamości w usługach online (w
praktyce będzie wymagało to
przyłożenia nowego dowodu do
czytnika i wpisania kodu PIN).
W nowym dowodzie będą zamieszczane także dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym („podpisem
osobistym”). Będzie on tak samo
ważny, jak podpis własnoręczny.
Każdy posiadacz nowego dowodu będzie mógł zdecydować o zamieszczeniu w nim funkcji „podpisu osobistego”.
Samo użycie dowodu w urzędzie będzie zaś zbliżone do dokonywania w sklepie płatności zbliżeniowych przy pomocy karty
płatniczej z chipem. Osoby, które nie będą chciały korzystać z
funkcjonalności warstwy elektronicznej, będą mogły wykorzystywać e-dowód dokładnie tak,
jak do tej pory.
Ciąg dalszy na str. 3

Od marca

Będzie emerytura
dla matek
Osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, będą miały prawo do
otrzymania świadczenia „Mama 4+”. Na program w projekcie
budżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln
złotych. Świadczenie będzie wypłacane od marca.
Ciąg dalszy na str. 2

Zakaz pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – między innymi taka nowa regulacja została
wprowadzona za sprawą nowelizacji ustawy o prawach pacjenta.
W myśl nowych przepisów, rodzice i opiekunowie nie będą ponosić żadnych opłat z wyłączeniem
kosztów bezpośrednich, takich jak: posiłki wydawane rodzicom, użytkowanie pościeli oraz korzystanie z dodatkowego łóżka udostępnionego przez
szpital lub inny zakład leczniczy.

– Regulacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy z powodu opieki nad hospitalizowanym dzieckiem często ponosili dodatkowe
koszty związane z pobytem w placówce medycznej
– informuje resort zdrowia.
Ciąg dalszy na str. 9

Częstochowa przoduje

Z okazji jubileuszu 15-lecia dzia³alnoœci

Żółtaczka wciąż w natarciu
W województwie śląskim wciąż dynamicznie rośnie liczba zachorowań na wirusowe
zapalenie wątroby typu A, czyli żółtaczkę. Nadal w tych niechlubnych statystykach
przoduje niestety Częstochowa!
Ciąg dalszy na str. 7

Cmentarza Komunalnego w Czêstochowie,
Miejski Zak³ad Pogrzebowy prezentuje wydawnictwo
„Poradnik pogrzebowy” bêd¹cy praktycznym
kompendium wiedzy z zakresu postêpowania przy
organizacji ceremonii – przydatny kontakt (34) 19 588.

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

Pomogli
kierowcom
Tylko w styczniu strażnicy miejscy pomogli już
kilkudziesięciu kierowcom, którzy mieli problem
z rozładowanym akumulatorem.
Trzaskający mróz jest wrogiem niejednego samochodu - im więcej kresek poniżej zera, tym niższa pojemność elektryczna naszego akumulatora. W sytuacji
problemów z odpaleniem pojazdu, pomocą służą
strażnicy miejscy. Od 2012 roku dysponują oni urządzeniem, które oferuje bezpieczną pomoc przy rozruchu w zakresie do 1600 A i napięcia 12 V. Składa się
ono ze źródła rozruchu i kabli. Jest zabezpieczone
przed skokami napięcia. Kleszcze są w pełni zaizolowane. Rocznie funkcjonariusze odpowiadają na kilkaset próśb o pomoc w uruchomieniu samochodu.
Funkcjonariusze pomagają, ale pod jednym warunkiem. - W tym czasie nie może być ważnych interwencji i dyżurny musi mieć do dyspozycji wolny, zmotoryzowany patrol. Jeśli nie będzie zgłoszeń dotyczących
osób bezdomnych, bójek, kradzieży, aktów wandalizmu to strażnicy na pewno przyjadą i pomogą - informuje Artur Kucharski ze straży miejskiej. Tylko od 1
stycznia do 22 stycznia funkcjonariusze 53 razy wyjeżdżali do rozładowanych akumulatorów.
Przyjazd częstochowskich strażników miejskich
jest bezpłatny. Pomoc oferowana jest tylko na terenie
Częstochowy. Trzeba jednak zaznaczyć, że funkcjonariusze nie będą odpowiadać na zgłoszenia „spryciarzy”. Zdarzały się bowiem przypadki, że wieczorem dzień wcześniej mieszkańcy dzwonili do dyżurnego i „zamawiali” na następny dzień rano patrol
straży miejskiej z urządzeniem rozruchowym. Takimi usługami trudnią się inne firmy. Strażnicy miejscy mogą przyjechać i pomóc, ale w sytuacji nagłej.
Straż miejska apeluje też do kierowców, aby zadbali o
swoje akumulatory. Niejednokrotnie są one „wiekowe” i w bardzo złym stanie technicznym. O pomoc
można dzwonić do dyżurnego straży miejskiej. Telefon
alarmowy to 986
Katarzyna Gwara

W lutym

Wezwanie do wojska lada
moment

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 4 lutego do 26
kwietnia. Obejmie ona około 210
tysięcy osób – przede wszystkim
mężczyzn urodzonych w 2000 roku.
Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień
oraz starostów, wójtów, burmistrzów
(prezydentów miast).

Kwalifikacja wojskowa obejmie
m.in.:
l mężczyzn urodzonych w 2000 roku,
l mężczyzn urodzonych w latach
1995-1999, którzy nie posiadają
jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
l mężczyzn i kobiety urodzonych w
latach 1998 i 1999, którzy w latach
poprzednich zostali uznani przez
powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolnych do czynnej
służby wojskowej (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej,
l mężczyzn i kobiety urodzonych w
latach 1998 i 1999, którzy w latach
poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności
B), jeżeli okres tej niezdolności
upływa po 26 kwietnia 2019 r. (po
zakończeniu kwalifikacji wojskowej), i złożyły wniosek o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służ-

Od marca

Będzie emerytura
dla matek
Dokończenie ze str. 1

Celem projektowanych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej jest zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie
dzieci w rodzinach wielodzietnych.
l Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki
dziecka albo porzucenia dzieci
przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci;
l O świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają
niezbędnych środków do życia i
osiągnęły wiek emerytalny. W
przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat;
l Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać
wyłącznie osobom mieszkającym
w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów
życiowych na terytorium naszego
kraju – przez co najmniej 10 lat;
l Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub
prawo stałego pobytu w Polsce
bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom

legalnie przebywającym na terytorium Polski;
l Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne.
Po wejściu w życie nowych przepisów osoby spełniające kryteria,
będą mogły złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w celu uzyskania prawa do świadczenia. - W przypadku, gdy osoba
zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł).
Natomiast, w przypadku osoby
nie mającej prawa do żadnego
świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie
– informuje resort. Zanim dojdzie
do jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
zbada m.in. sytuację dochodową
danej osoby.
Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób,
które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys.
osób, które pobierają świadczenia
poniżej poziomu najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie
uzupełniające będzie corocznie
waloryzowane.
Katarzyna Gwara

by wojskowej przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej,
l kobiety urodzone w latach 19952000, które posiadają kwalifikacje
przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku
szkolnym
lub
akademickim
2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i
weterynaryjnych oraz na innych
kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
Ponadto do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły
18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
24 lata, jeżeli nie posiadają jeszcze
określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach
i powiatach, podane zostaną do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba
podlegająca obowiązkowi kwalifikacji
wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne. Określony zostanie w
nim dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.
Po przeprowadzonych badaniach
lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna
z następujących kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej:

n kategoria A, czyli orzeczenie o zdol-

ności do czynnej służby wojskowej;

n kategoria B, czyli orzeczenie o cza-

sowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24
miesięcy;
n kategoria D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
n kategoria E, czyli trwała i całkowita
niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie
mobilizacji i w czasie wojny. Osoba
taka nie będzie już podlegała obowiązkowi wojskowemu.
Osoby, które po raz pierwszy
zostaną lub zostały wezwane do
kwalifikacji wojskowej powinny
zabrać ze sobą:
u dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość,
u dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
u aktualną fotografię o wymiarach 35
x 40 mm bez nakrycia głowy,
u dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o
kontynuacji nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe.
Osoby, stawiające się do
kwalifikacji po raz kolejny,
powinny zabrać ze sobą:
w dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość,
w dokumentację medyczną dotyczącą
zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich
12 miesięcy),
w książeczkę wojskową.
Katarzyna Gwara

Premiera kolekcji

Lampy z Częstochowy
zaprojektowane przez
Macieja Zienia
Nowa kolekcja lamp stworzona przez światowej klasy
projektanta Macieja Zienia
zostanie
zaprezentowana
podczas 4 Design Days, największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości,
architektury,
wnętrz i wzornictwa.
Wydarzenie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach rozpoczęło się
w czwartek, 24 stycznia i potrwa do niedzieli, 27 stycznia.
Miejsce jest nieprzypadkowe –
to właśnie z województwa śląskiego, a dokładnie z Częstochowy, pochodzi bowiem firma
oświetleniowa, której wzornictwo i jakość produktów na tyle

zachwyciło Macieja Zienia, że
zgodził się stworzyć dla nich
swoją pierwszą kolekcję
lamp. 0 Zaczynaliśmy jako
niewielka, rodzinna firma –
wspomina Tomasz Litwin,
prezes Eko-Light z Częstochowy. - Naszym marzeniem
było, aby dorównać włoskim
designerom. Okazja do zweryfikowania tych ambicji
nadarzyła się na targach
w Mediolanie. Nieoczekiwanie
nasze lampy zauważył odwiedzający wydarzenie Maciej
Zień. Efektem tego spotkania
było nawiązanie trwającej do
dziś współpracy, której owocem jest kolekcja „Milagro by
Maciej Zień” - dodaje.
W każdej z dziesięciu linii
projektant zostawił jakąś cząstkę swoich zainteresowań i inspiracji. Od nowojorskiego stylu Art déco przez nowoczesność
i szlachetne materiały, takie
jak marmur Carrara. To właśnie ten kamień, tworzy najbardziej niezwykłą lampę w kolekcji - Cassiopeię. - Jest to lampa
zainspirowana toaletką, która
często towarzyszy mi podczas
pokazów, czy też spektaklów teatralnych – zdradza Maciej
Zień. – Jestem z niej najbardziej dumny i mam nadzieję, że

stanie się kultowym produktem
z tej kolekcji – mówi.
Artysta przyznaje także, że
zaprojektowanie lamp było dla
niego całkiem nowym wyzwaniem. - Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do tej współpracy. Zawsze marzyłem o tym,
żeby stworzyć swoją lampę. Ta
kolekcja dowodzi, że do tematu
oświetlenia można podejść
w sposób nietuzinkowy – twierdzi. Okazją do zapoznania się
z kolekcją będą dni otwarte
podczas 4 Design Days już
w najbliższy weekend (26-27
stycznia).
Katarzyna Gwara
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E-dowody od marca

5 tys. kary
za nieważny
dowód
Dokończenie ze str. 1

Testy przebiegły pomyślnie
Jak na razie przeprowadzono pierwsze testy
e-dowodów w warunkach rzeczywistych. W
pierwszej turze działanie nowego dokumenty było sprawdzane w Urzędzie Miasta w Ełku. Urzędnicy testowali nie tylko samo działanie e-dowodu, ale też przyjmowanie wniosku o jego wydanie, nadawanie przez obywatela kodu PIN dla dokumentu, jego zawieszanie, a także inne procesy
związane z użyciem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. – Chodziło o to, by sprawdzić
działanie dokumentu w realnych warunkach, w
jakich będzie on w rzeczywistości używany – wyjaśnia Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.
Wszystkie testowane scenariusze przebiegły
pomyślnie i potwierdziły, że wszystko działa tak
jak powinno. - Finalizujemy wreszcie projekt,
który powinien być zakończony już wiele lat temu – podsumowuje Marek Zagórski.
W kolejnych tygodniach podobne testy przeprowadzane zostaną jeszcze z kilkudziesięcioma
innymi urzędami z całego kraju. 28 stycznia
Centralny Ośrodek Informatyki udostępni interaktywny kurs szkoleniowy dla urzędników, na
platformie działa też forum internetowe, na którym przedstawiciele gmin mogą wymieniać się
doświadczeniami i zadawać pytania ekspertom z
COI. Z końcem stycznia urzędnikom zostanie
również udostępniony specjalny pakiet informacyjno-szkoleniowy.
Pięć tysięcy lub ograniczenie wolności
Z szacunków wynika, że z obowiązkową wymianą zmierzy się w tym roku ponad 1,5 miliona
Polaków. Liczba wnioskodawców będzie jednak
większa – z racji niewliczania w tę statystykę
wniosków po zgubie lub zniszczeniu. Brak ważnego dokumentu może zablokować załatwienie
wielu spraw w urzędach czy zagraniczny wyjazd.
Zbagatelizowanie sprawy może nas też sporo
kosztować. Za nieważny dokument lub jego brak
grozi nam grzywna do 5 tys. zł, a nawet kara
ograniczenia wolności.
Katarzyna Gwara
zdj. MSWiA

Rozpoczyna się wielka wysyłka
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych.
Co roku, w drugiej połowie stycznia,
ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11.
Właśnie rozpoczęła się tegoroczna wysyłka, która potrwa do połowy lutego.
Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową. Z ponad 9,5 mln wysyłanych deklaracji, w
granicach 8,3 mln otrzymają emeryci i
renciści. Pozostałe formularze trafią
m.in. do osób, które w ubiegłym roku
pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.
- PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja

ta trafi także do osób, które korzystały
ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego czy renty socjalnej.
- PIT-11A to informacja o dochodach
dotycząca osób, które pobierały inne
niż wymienione powyżej świadczenia z
ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklarację tę otrzymają również m.in. osoby, które złożyły
w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek
wg wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A
- PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie
należne po osobie zmarłej lub alimenty
potrącone ze świadczenia wypłacanego
przez ZUS dla osób alimentowanych na
podstawie wyroku sądu lub ugody.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub
PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2019 r. Każdy
emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta
sama organizacja co w roku ubiegłym,
świadczeniobiorca nie musi składać
żadnej dodatkowej dokumentacji w
urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna
organizacja, należy wówczas złożyć w
urzędzie skarbowym druk PIT-OP.
W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT
wcześniej, przed dostarczeniem jej
standardową drogą pocztową. Duplikat
można otrzymać w każdej placówce
ZUS.
Katarzyna Gwara

Groźny wypadek w Kamyku

Nie zauważyła, że ktoś ją wyprzedza…
Kłobuccy kryminalni prowadzą dochodzenie w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło na ul. Grunwaldzkiej w Kamyku. 38-letnia kobieta kierująca mondeo nie zauważyła, że wyprzedza ją 35-letni kierowca
mazdy i również... rozpoczęła manewr wyprzedzania. W efekcie kierujący stracili panowanie nad swoimi
pojazdami i zderzyli się ze sobą.
Do zdarzenia doszło w miniony wtorek (22.01.), kilka minut po godzinie
16.00 na ul. Grunwaldzkiej w Kamyku. - Ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że 38-letnia
kobieta kierująca mondeo nie zauważyła, że wyprzedza ją 35-letni kierowca mazdy i również... rozpoczęła ma-

newr wyprzedzania. W konsekwencji
oboje kierujący stracili panowanie
nad swoimi pojazdami – mówi mł.
asp. Kamil Raczyński, oficer prasowy
kłobuckich policjantów. Następnie
kierujący mazdą uderzył w przydrożne drzewo, po czym w jego samochód
dodatkowo uderzył ford mondeo. Zarówno w jednym, jak i w drugim sa-

2018 roku Adam J. dokonał
w opisany sposób zniszczenia
opon w 66 samochodach, zaparkowanych przy ulicach
Strażackiej, Kościuszki, Słowiańskiej, Kościelnej, PCK,
Spółdzielczej, Skłodowskiej
i 11-go Listopada. Łączna wysokość spowodowanych przez
niego szkód wynosi około
17.000 zł – informuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej
w Częstochowie.
W postępowaniu Adamowi
J. przedstawiono zarzut
zniszczenia mienia oraz
uznano, że jego czyn jest występkiem o charakterze chuligańskim.
Przesłuchany
w charakterze podejrzanego
Adam J. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa,
lecz nie potrafił w sposób racjonalny wytłumaczyć motywów swojego zachowania.
Wyjaśnił, że 30 września wypił znaczne ilości alkoholu
i postanowił wyładować złość,
przebijając opony w samochodach.
– Na podstawie opinii biegłych lekarzy psychiatrów

mochodzie byli tylko kierowcy. Oboje
są mieszkańcami powiatu kłobuckiego. W chwili zdarzenia byli trzeźwi. Z
obrażenia ciała zostali zabrani do częstochowskiego szpitala.
Na miejscu pracowali policjanci z
kłobuckiej drogówki wspólnie z technikiem kryminalistyki. Mundurowi wykonali oględziny oraz zabezpieczyli ślady.
W czasie wykonywania czynności droga
wojewódzka nr 491 pomiędzy Kamykiem i Łobodnem była zablokowana, a
policjanci wyznaczyli objazdy. Szczegółowe okoliczności wypadku badają śledczy z Kłobucka oraz biegły z zakresu rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych. Sprawę nadzoruje częstochowska prokuratura.
Katarzyna Gwara

W Miedźnie

Przebił opony w ponad
60 pojazdach

1 października ubiegłego
roku wielu mieszkańców
Myszkowa zauważyło, że
w należących do nich samochodach zostały przebite opony. Okazało się, że zniszczeń
dokonał 56-letni mieszkaniec
Myszkowa, Adam J. Mężczyzna został zatrzymany przez
policjantów jeszcze tego samego dnia, a przeprowadzone
wobec niego badanie wykazało około 2,6 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
– W dalszym postępowaniu
stwierdzono, że w nocy z 30
września na 1 października
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PIT za 2018

Jest akt oskarżenia

Wkrótce na ławie oskarżonych zasiądzie 56-letni
Adam J., który oskarżony
jest o zniszczenie opon
w ponad 60 pojazdach.
Mężczyzna przyznał się do
zarzucanego mu przestępstwa, lecz nie potrafił
w sposób racjonalny wytłumaczyć motywów swojego zachowania. Stwierdził jedynie, że wypił dużo
alkoholu i na pojazdach
postanowił
wyładować
swoją złość...
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stwierdzono, że sprawca
w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów nie miał
zniesionej zdolności rozumienia znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem, czyli był w pełni poczytalny. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Myszkowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania – wyjaśnia prokurator Ozimek
. Adam J. był w przeszłości
karany za groźby karalne.
Przestępstwo
zniszczenia
mienia jest zagrożone karą
pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat. - Ponadto
skazując za występek o charakterze chuligańskim sąd
wymierza sprawcy karę w wysokości nie niższej od dolnej
granicy zagrożenia zwiększonego o połowę. Ponadto w takiej sytuacji warunkowe zawieszenie wykonania kary
może
nastąpić
jedynie
w szczególnie uzasadnionych
przypadkach – podsumowuje
prokurator Ozimek.
Katarzyna Gwara

Tragiczny finał poszukiwań
W Miedźnie zostały znalezione
zwłoki mężczyzny. Okazało się, że
to 49-latek, którego od niedzieli
(20.01.) poszukiwało ponad sto
osób. Mężczyzna w przeszłości grał
w piłkę nożną, później spełniał się
jako działacz piłkarski. Był też
gminnym radnym i członkiem rady sołeckiej.
W miniony poniedziałek (21.01.),
po godzinie 16.00 oficer dyżurny
otrzymał informację dotyczącą zaginięcia 49-letniego mieszkańca Miedźna, który dzień wcześniej wyszedł z
domu i nie powrócił do chwili zgłoszenia. Z uwagi na okoliczności zaginięcia, a także panujące warunki atmosferyczne i ujemną temperaturę, komendant ogłosił alarm dla policjantów z lokalnej jednostki. Działania
poszukiwawcze rozpoczęto od razu po
otrzymaniu informacji o zaginięciu.
Kłobuccy kryminalni we współpracy z
policjantami z KWP w Katowicach
ustalili, że telefon zatrzymanego
ostatni raz był aktywny w centrum
Miedźna w dniu zaginięcia dlatego
też, kilkugodzinne działania prowadzono przede wszystkim w tej miejscowości. Niestety finał poszukiwań
był tragiczny – w poniedziałek po godzinie 22.00 odnaleziono zwłoki poszukiwanego mężczyzny.
W miejscu odnalezienia ciała zaginionego pracowali kłobuccy kryminalni. Czynności nadzorował proku-

rator z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie. Policjanci przeprowadzili
oględziny wspólnie z technikiem kryminalistyki. Aktualnie trwa postępowanie, które ma ustalić dokładny
przebieg tragicznych wydarzeń.
W akcji poszukiwawczej wzięło
udział ponad sto osób - w tym rodzina i znajomi zaginionego, policjanci z
komendy w Kłobucku i z podległych
komisariatów, policyjny przewodnik z
psem tropiącym, stróże prawa z SPPP
w Częstochowie, strażacy z KP PSP w
Kłobucku wraz z ochotnikami z OSP
w Miedźnie, Ostrowach nad Okszą i
Mokrej. Prokuratura Rejonowa
wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić
przyczyny śmierci mężczyzny.
49-latek na swoim koncie miał wiele osiągnięć sportowych – zarówno,
jako piłkarz, jak i działacz sportowy.
Był też radnym gminy Miedźno, a także członkiem rady sołeckiej.
Katarzyna Gwara
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W naszym mieście

Na tropie uprzedzeń

ZUS szkoli
z e-akt

Ponad 200 osób skorzystało z darmowych szkoleń
z e-akt prowadzonych
przez Oddział ZUS w Częstochowie. Zainteresowanie tematyką elektronizacji akt pracowniczych jest
tak duże, że uruchamiane
są kolejne terminy, by
wszyscy chętni mogli skorzystać.
Jedną ze zmian, która została wprowadzona z początkiem 2019 r. był projekt
e-akta. To przepisy, które
ułatwiają przechowywanie
akt pracowniczych i obniżają związane z tym koszty.
Pracodawca może zdecydować, w jakiej formie chce
przechowywać dokumentację - papierowo czy elektronicznie. Ponadto dla wszystkich nowo zatrudnianych
osób akta pracownicze jako
pracodawca będzie przechowywał 10 lat, a nie 50 lat jak
dotąd. - Szkolenia prowadzone przez częstochowski
Oddział ZUS adresowane są
głównie do pracodawców
i pracowników biur rachunkowych. I to głównie te osoby pojawiają się na nich –
twierdzi Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy
ZUS w województwie śląskim. - Choć wiedza przekazywana podczas spotkania
w mniejszym stopniu dotyczy pracowników, pomimo

że o nich też jest mowa, zapraszamy również ich, jeżeli
tylko ten temat jest dla nich
interesujący, można przyjść,
posłuchać, by dowiedzieć
się, jakie zaszły zmiany z początkiem nowego roku - dodaje.
W trakcie spotkania eksperci ZUS wyjaśniają, na
czym polega projekt e-akta,
jak zmienia się okres przechowywania dokumentacji
pracowniczych, wskazują jakie zmiany zostały wprowadzone w Programie Płatnik
i e-Płatnik oraz na profilu
płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych
ZUS (PUE ZUS) oraz przedstawiają nowe formularze,
które obowiązują już od początku roku.
ZUS przypomina, że osoby, które nie pobrały jeszcze
nowej wersji Płatnika mają
na to czas do 25 stycznia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uaktualnił program
Płatnik i aplikację ePłatnik
w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).
Szczegółowy harmonogram szkoleń prowadzonych
przez częstochowski Oddział
ZUS, jak i inne oddziały
w województwie śląskim
znajduje się na stronie www.
zus.pl w zakładce Wydarzenia i Szkolenia.
Katarzyna Gwara

Gra antydyskryminacyjna
wkrótce dostępna dla wszystkich
Pracownicy częstochowskiego magistratu opracowują grę,
której celem jest m.in. przeciwdziałanie krzywdzącym stereotypom. Będzie ją można pobrać
bezpłatnie z portalu www.rowna.czestochowa.pl
Po tragicznych wydarzeniach
podczas finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Gdańsku
samorządy w całej Polsce, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, szkoły oraz media wykazują
zwiększone zainteresowanie konkretnymi działaniami, jakie można podjąć, aby promować cywilizowany dialog, rozwiązywanie
sporów bez przemocy i wyrażanie
swoich racji bez obrażania czy
upokarzania oponentów. Na fali
tego zainteresowania trwające już
od dłuższego czasu częstochowskie działania w tym obszarze
również przyciągnęły uwagę zarówno mediów – w tym ogólnopolskich – jak i innych samorządów
chcących skorzystać z dobrych
praktyk. - Niejako odpowiadając
na to zapotrzebowanie, działający
w Urzędzie Miasta zespół skupiony wokół Pełnomocniczki Prezydenta Częstochowy ds. równych
szans pracuje obecnie nad udostępnieniem gry dyskryminacyjnej wszystkim, którzy zechcą z
niej skorzystać – w szkołach czy
podczas różnego rodzaju zajęć z
młodzieżą, szkoleń i warsztatów –
mówi Marcin Breczko z biura prasowego magistratu. - Zespół opracowuje jasne, czytelne wskazówki
dla pedagogów chcących wyko-

rzystać grę podczas zajęć, konspekt lekcji oraz zestawienie przydatnych materiałów, do których
mogą sięgnąć osoby prowadzące
zajęcia z wykorzystaniem gry –
dodaje.
Przypomnijmy, że gra zatytułowana ,,Na tropie uprzedzeń” jest
jednym z działań prowadzonych w
Częstochowie w ramach edukacji
antydyskryminacyjnej. - Wpisuje
się w nurt tzw. serious games –
celem jest nie tylko wspólna zabawa i integracja, ale także refleksja
nad poważnymi kwestiami i zdobywanie przydatnych w życiu
kompetencji. W przypadku gry

stworzonej w Urzędzie Miasta
Częstochowy chodzi o namysł nad
stereotypami i uprzedzeniami, ich
powszechnością i często krzywdzącym charakterem, a także nad
ich ogromnym, zazwyczaj nieuświadomionym wpływem na nasze postawy wobec innych ludzi i
interakcje z nimi – wyjaśnia Marcin Breczko.
Grę – wraz z opisem i wskazówkami pomagającymi zaplanować
lekcję z jej wykorzystaniem – już
w lutym będzie można bezpłatnie
pobrać ze strony www.rowna.
czestochowa.pl
Katarzyna Gwara

Ministerstwo Zdrowia

Ranking szkół ponadgimnazjalnych

Analiza nowych zasady
oceny ryzyka zachowań
przemocowych

„Sienkiewicz”
najlepszy
w Częstochowie

W Ministerstwie Zdrowia
prowadzone są prace nad
możliwością wprowadzenia orzekanego przez sąd - obligatoryjnego badania i leczenia osób, u których istnieje
podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa po wyjściu na wolność. Procedura
ta objęłaby sprawców przestępstw, u których w trakcie
wykonywanej kary rozpoznano chorobę psychiczną, zaburzenia osobowości lub uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji,
a także upośledzenie umysłowe.
Jak to wygląda obecnie? W
przypadku skazanego nawet,
jeżeli ujawnią się u niego w
trakcie odbywania kary zaburzenia psychiczne, po opuszczeniu zakładu karnego jest on
objęty przepisami ustawy o
ochronie zdrowia psychicznego,
która przewiduje, że osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego
bez wyrażonej zgody przede
wszystkim wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej cho-

roby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub
zdrowiu innych osób. Mówiąc
prościej - nie ma możliwości
skierowania na leczenie ambulatoryjne lub szpitalne skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności, po opuszczeniu przez niego zakładu karnego, jeżeli zaburzenia ujawniły
się w trakcie wykonywanej kary, a nie miały bezpośredniego
związku z popełnionym czynem. W związku z tym analizowana jest możliwość nowelizacji prawa, która gwarantowałaby skierowanie i monitorowanie
leczenia osób, które w przeszłości dopuszczały się przestępstw
i u których rozpoznano zaburzenia, które mogą nasilić te
skłonności.
Resort rozważa też możliwość
wprowadzenie nowych uregulowań systemowych wobec osób,
co do których stosowano tzw.
środki zabezpieczające o charakterze wolnościowym, a które
nie wywiązują się z nałożonych
obowiązków, nie poddają się terapii. W takich sytuacjach sad
opiekuńczy mógłby zdecydować
o ich umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

– Analizowane jest również
użycie zintegrowanych narzędzi
oceny czynników ryzyka i narzędzi oceny czynników ochronnych dla ryzyka przemocy (m.in.
SAPROF i HVC), które to narzędzia wynikają z obecnej wiedzy
medycznej z zakresu psychiatrii
i psychologii – informuje resort.
Taka ocena mogłaby być dokonywana przez wyspecjalizowanych biegłych na wniosek dyrektora zakładu karnego lub
aresztu śledczego wobec osób,
które w trakcie pobytu ujawniły
zaburzenia psychotyczne, przed
przewidywanym warunkowym
zwolnieniem lub przed wykonaniem kary. - Przeprowadzano by
diagnozę ryzyka użycia przemocy lub groźby jej użycia lub popełnienia przestępstwa w związku ze zdiagnozowanymi przez
lekarzy zaburzeniem psychicznymi, osobowości, lub w związku z uzależnieniem od alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie działającego
środka – tłumaczy resort.
Ze względu na charakter
prac, Ministerstwo Zdrowia
prowadzi je wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości.
Katarzyna Gwara

Miesięcznik Perspektywy po raz dwudziesty
pierwszy opublikował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.
Nie
brakuje
w nim reprezentantów naszego miasta.
W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 weszli przedstawiciele trzech środowisk
edukacyjnych: przewodniczący komitetów głównych
olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członkowie
Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Pod uwagę wzięto 1000 liceów ogólnokształcących oraz
500 techników. Musiały one
spełnić tzw. kryterium wejścia - maturę w maju 2018
roku zdawało w nich minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy
do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75
średniej krajowej w liceach.
Pod uwagę wzięto też wyniki egzaminu maturalnego ze

wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych
oraz (w przypadku techników)
wyniki wszystkich egzaminów
zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia
natomiast wyników matury
międzynarodowej.
Wśród częstochowskich
szkół najlepiej wypadło Liceum Ogólnokształcące im.
Henryka Sienkiewicza – placówka zajęła 116 miejscu
w kraju oraz 11 w województwie śląskim.
Na kolejnych miejscach
uplasowało się Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana
Krystiana Norwida (245 pozycja w kraju i 26 w województwie) oraz Liceum Ogólnokształcące im. Romualda
Traugutta (252 miejsce
w kraju i 27 w województwie).
Wśród częstochowskich
szkół technicznych najlepsze
okazały się Techniczne Zakłady Naukowe, które zajęły
154 pozycję w kraju i 26
miejsce w województwie śląskim.
Katarzyna Gwara
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GLUCOBALANCE REGULAR

LIDEREM W TROSCE O PRAWIDŁOWY POZIOM CUKRU!

Już zaledwie kilka dawek
przywraca do normy
POZIOM GLUKOZY
we krwi!
REKOMENDOWANE
PRZEZ:
UTE OF
CAN INS
RI

B

LOGY
IO

T
TI

PO

-6,5 kg!

OCENA:

4,6/5

AM
E

„Gdy jest go za dużo we krwi, rujnuje nasze zdrowie, uszkadza naczynia krwionośne,
prowadzi do nadwagi, ale i do innych problemów…” Oto winowajca – cukier.
UTRZYMAJ JEGO PRAWIDŁOWY POZIOM, ZMNIEJSZ APETYT I ZACHOWAJ ENERGIĘ.

D

5.

Jak to działa?

„Poprawiłam wzrok,
uratowałam nerki i serce”
Ciągle miałam podwyższony poziom
glukozy (100-125 mg dl), jednak nie
Iwona 43 lata, Olkusz był on na tyle wysoki, aby zdiagnozować cukrzycę. Pomimo wszystko
pojawiły się 1’wsze problemy z krążeniem i nerkami,
a mi błysnęła czerwona lampka! Glucobalance zażywam 3 tyg., Poziom glukozy spadł z podwyższonych
115 mg do 88 mg/dl. Dzięki stabilizacji cukru wróciłam
do wagi ze studiów, a sama odstawiłam leki wspomagające pracę nerek i regulujące ciśnienie. Powoli odzyskuje kobiecość, wiarę w siły natury i biologię.

Ý Wykazano statystycznie istotne pozytywne różnice w postrzeganiu objawów samopoczucia
Skoncentrowane w preparacie związpacjentów po 2 mies. kuracji, w stosunku do
ki insulinorecesywne oraz składniki
okresu przed przyjmowaniem produktu. Możmineralne i witaminy spowalniają rozna zatem wnioskować, iż produkt może być bezkładanie się skrobi na cukry w popiecznie stosowany w tych trzech grupach osób.
staci prostej. Dzięki tego typu zabieÝ
Stosowanie Glucobalance Regular zmniejszyło
gowi glukoza we krwi utrzymuje się
liczbę osób odczuwających objawy nagłego
na właściwym poziomie, hamując jej
spadku glikemii, tj. osłabienie, silne uczucie
niekontrolowane zmiany objętościogłodu, zlewne poty, senność, drgawki, itd.
we w organizmie. Zażywając preparat
Przed badaniem największe grono osób,
PRZED
chronimy organizm przed powikłaniaPO
stanowiące 53% osób biorących udział
116 kg
mi wynikającymi z cukrzycy – niekon-17 kg!
w badaniu, zadeklarowało wielokrotne
trolowanymi zmianami w wadze ciała,
odczuwanie takich objawów. Natomiast po
ciągłą sennością, osłabieniem, wzmo2 mies. okresie stosowania Glucobalance, 60% Przez gwałtownewaha- Pokonałem nie tylk
żonym pragnieniem i apetytem, częo cukrzycę!
respondentów stwierdziło, że objawy te odczu- nia cukru i ciągły apetyt
Bogdan 68 lat, Legnica
Pani Ewa jest jedną z 6700 osób, które stym oddawaniem moczu oraz tenwa sporadycznie, a pozostałe 40% nie odczuwa na słodkie, w ciągu 5 lat
dzięki podjęciu tej innowacyjnej kuracji, dencjami do infekcji skórnych (w tym
przytyłem blisko 25 kg. Znajomi nie poznawali mnie na
w ogóle takich dolegliwości.
uruchomiły procesy natychmiastowej stopy cukrzycowej).
ulicy! Przed emeryturą byłem zawodowym żołnierzem,
stabilizacji poziomu cukru we
Ý W wyniku stoso- a z wysportowanego mężczyzny, zrobiłem się brzuchakrwi oraz zahamowały zabu- Masz problem z cukrem? Z Glucobalance po 8 tyg. kuracji: wania Glucobalance tym starcem! Dzięki bioregulującym tab. po 4 mies. ustarzenia funkcjonowania trzustki
Regular zmniejszył bilizowałem poziom cukru i zrzuciłem 17 kg! Oczom nie
utrzymasz prawidłowy poziom cukru we krwi przez wiele miesięcy
w trakcie wydzielania insuliny.
się apetyt na słody- wierzyłem. Wróciła energia, stawy przestały strzykać, ból
zmniejszysz apetyt i odzyskasz dawną energię, ograniczysz
cze. Przed przystą- w kręgosłupie też już mi nie straszny. Bez zbędnego bala„Cukrzyca totalnie mnie wykańczawchłanialność cukrów prostych zamieniając je na energię zapasową
stu specjalista od żył powiedział, że normując ciśnienie
pieniem do bada- i poziom glukozy, ograniczyłem dalszy rozwój wieńcówki
ła. Całymi dniami byłam zmęczona,
dzięki wyciągowi z „Morus alba L.” przyspieszysz metabolizm
nia ponad połowa i innych powikłań tego okropnego choróbska.
nie miałam siły nawet na wyjście
węglowodanów i ograniczysz wchłanialność tłuszczy
respondentów miała
do sklepu… We wszystkim muzahamujesz apetyt oraz wyregulujesz pracę
PRZED
częste
trudności zawarte w nim, starannie wyselekcjonowane
siała wyręczać
hormonów tarczycy powodując utratę ZBĘDNEJ masy ciała
92 kg
z
opanowaniem
chęci związki aktywne, pozwolą Ci na utrzymamnie rodzina.
właściwe stężenie glukozy we krwi: ograniczy łysienie androgenowe, poprawi
podjadania.
Po
okrenie prawidłowej glikemii krwi, jednocześnie
Moje życie tokondycje cery, zmniejszy łaknienie na słodkie
sie stosowania Glu- wspierając trzustkę w procesach odpowieczyło się wokół
zmniejszysz stężenie cholesterolu i trójglicerydów
cobalance Regular dzialnych za wydzielanie prawidłowej ilości
spania i ciągłe3/4 respondentów insuliny. Preparat obniży do minimum ryzyko
go odpoczywazadeklarowało
sporadycznie
trudności z opano- wystąpienia zagrożeń wynikających z cukrzycy,
nia. Dodatkowo, zaczę- Badania konsumenckie:
waniem chęci podjadania (np. słodyczy), a 20% m.in. makroangiopatii sprzyjającej rozwojowi
łam okropnie
W roku 2016 z udziałem produktu Glucoosób biorących udział w badaniu odpowiedzia- choroby wieńcowej, uszkodzeń nerek, nerwów
tyć… Blisko
balance Regular przeprowadzono badanie
ło, że nie ma takich trudności.
obwodowych i wzroku, a także groźnego zawa20 kg nadwakonsumenckie mające na celu ocenę bezpiełu serca czy udaru mózgu.
Ý
Poprawie
uległy
objawy
odczuwania
nadgi to nie był
czeństwa jego zażywania u osób z cukrzycą
miernego pragnienia oraz częstomocz.
dobry znak.
typu I (stosujących terapię insulinową)
Przed badaniem 6 na 10 osób sporadycznie Powiedz STOP
Gdy doszło
oraz cukrzycą typu II (stosujących inne
odczuwało takie dolegliwości, a co trzeci wahaniom glukozy!
do
tego,
leki obniżające poziom cukru).
PO
ankietowany stwierdził ich wielokrotność. Tabletki bioregulujące pojawiły się w Polże zaczęły
-13 kg!
Badanie
przeprowadzono
na
520
paStosowanie Glucobalance zredukowało sce, dając szansę osobom dotkniętym
drętwieć
mi
Ewa 62 lata, Łódź
tę liczbę. Aż 2/3 badanych zadeklarowało cukrzycą na normalne i spokojne życie,
nogi, zapa- cjentach, z czego 150 osób brało insulisporadyczne występowanie tych dolegli- bez obaw o ciągłe sprawdzanie poziomu
liła się w mojej głowie czerwona lampka. Po nę, 270 osób przyjmowało inne leki na
wości, a pozostali nie odczuwali w.w. obja- glukozy we krwi, czy wystąpienie któregoszczegółowych badaniach u specjalisty stwier- obniżenie poziomu cukru oraz 100 osób
kolwiek ze skutków ubocznych tej groźnej
wów.
dzono u mnie rozwój stopy cukrzycowej. Byłam nie przyjmowało żadnych leków. Osoby
przerażona, bo profilaktykę dla zaawansowa- biorące udział w badaniu przyjmowa- Ý Ostatecznie aż 86% konsumentów stwierdziło, choroby. Jest to rewolucja w domowym,
nych cukrzyków prowadziłam bardzo skrupu- ły preparat Glucobalance przez okres
że są zadowoleni z działania Glucobalance i chce bezpiecznym przeciwdziałaniu cukrzycy,
co zgodnie potwierdzają specjaliści.
latnie. Najwidoczniej dla mojego organizmu to 2 miesięcy w ilości zalecanej przez produkontynuować jego stosowanie w przyszłości.
Już dziś podejmij kurację z Glucobalance
było zbyt mało. Podjęcie kuracji prof. Smitha centa. Wykonano badanie hemoglobiny Ý Przedstawiony preparat Glucobalance Rei
zawalcz
o swoje zdrowie! Warto zadzwopotraktowałam jako ostatnią deskę ratunku. glikowanej (A1CNow) przed i po zakończegular znajduje z powodzeniem zastosowaTo niebywałe, gdyż wystarczyło zaledwie 65 niu badania oraz codziennie dokonywano
nie u osób starszych z zaburzeniami gospo- nić dzisiaj, ponieważ pierwsze 150 osób,
dni, by moje wyniki i poziom cukru we krwi pomiaru cukru. Ponadto wykorzystano
darki węglowodanowej jako uzupełnienie które zadzwoni do 1 lutego 2019 r., otrzyma
specjalną zniżkę 73% oraz całkowicie darwróciły całkowicie do normy. Specjaliścinie standardowe narzędzie badawcze w postadiety i jednoczesne wsparcie leczenia.
ci ankiety. Uzyskano następujące, główne
mogli sami w to uwierzyć… a jednak!
Ý Warto również wspomnieć, iż preparat Glu- mową wycenę. Wszystko po to, by decyduwyniki badania:
cobalance Regular jest rekomendowany jąc się na zakup, otrzymać preparat przede
Przez okres trochę ponad 2 mies. stoso- Ý Po 2 mies. terapii Glucobalance Regular wyprzez Amerykańskie Stowarzyszenie Dia- wszystkim korzystny cenowo, a dzięki
wania tych tab., nie tylko obniżyłam poziom
niki testu pokazały, że A1CNow obniżyły
betyków, dla osób dbających o prawidłowy indywidualnemu podejściu, wreszcie odpowiedni dla Twoich problemów zdrowotzłego cholesterolu LDL o 25 pkt do 153 mg/
się, zwłaszcza jeżeli rozpatruje się grupę
poziom cukru we krwi.
nych i w 100% skuteczny w walce z groźną
dl, ale i poziom trójglicerydy do 145mg/
osób których A1CNow przed zastosowacukrzycą.
dl. Kilogramy uciekają same, bo już nie podniem produktu był powyżej 6,6. Maksymal- Powstrzymaj
cukrzycę
nieIlość zestawów promocyjnych jest ograjadam, przez co pozbywając się zbędnego
na wartość tego współczynnika przed badaniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
balastu bez dodatkowych ćwiczeń, rehabiniem wynosiła 8,9, a w wyniku używania zależnie od
litacji czy innych cudów, w końcu przestały
Glucobalance obniżyła się do 7,8. Kuracja jej typu!
dokuczać mi stawy i bolący od lat kręgo„GR” pozwoliła zatem na obniżenie pozio- Nieistotne, czy ciersłup. Nareszcie mam siły, by wstać z kanamu hemoglobiny glikowanej o 1,1 punkta pisz na cukrzycę I czy
bez dodatkowych opłat)
II typu. Preparat oraz
py!” – opowiada Pani Ewa (62l.) z Łodzi.
procentowego.
Pon. - niedz. 8:00-20:00 (Zwykłe połączenie lokalne

REKLAMA

zięki temu innowacyjnemu odkryciu skuteczna walka z cukrzycą
nareszcie jest możliwa! Uchroń
się przed hiperglikemią i groźnymi
dla zdrowia powikłaniami cukrzycy!
Opracowany w USA preparat zapobiega gwałtownym wyrzutom insuliny, dba
o prawidłowy metabolizm cukrów
i stabilizuje poziom glukozy we krwi
od 1. zastosowania. Dzięki właściwościom bioregeneracyjnym „GLUCOBALANCE REGULAR”, wystarczy kilka dni,
by Twój organizm zdołał cofnąć zmiany
wywołane skutkami wieloletniej i zaawansowanej cukrzycy.

Tel .:

81 300 34 20
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Największe zagrożenia dla ludzkości

HIV, smog i... unikanie szczepień
Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, w którym prezentuje dziesięć największych zagrożeń dla ludzkości. Na niechlubnej liście znalazły się między innymi zanieczyszczenie powietrza i zamiany klimatu, a także choroby zakaźne, HIV, słaba podstawowa opieka zdrowotna oraz... unikanie szczepień.

sklep
medyczny

42-200 Czêstochowa
ul. Sobieskiego 7A
pok. 10
tel. 34 361 10 92
ul. Nowowiejskiego 4
(blisko Ratusza)
tel. 34 365 51 52

W sklepie przy ul. Sobieskiego
posiadamy du¿y wybór
zaopatrzenia dla dzieci!

Realizacja wniosków NFZ.
Bezp³atny dowóz zaopatrzenia.

WHO ocenia, że największe
zagrożenie stanowi zanieczyszczone powietrze. Mikroskopijne zanieczyszczenia w powietrzu mogą przeniknąć do układu oddechowego i krążenia,
uszkadzając płuca, serce i
mózg. Z powodu chorób takich jak rak, udar, choroba
serca i płuc rokrocznie przedwcześnie umiera 7 milionów
ludzi.
Za główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza uznaje
się spalanie paliw kopalnych
(ropa naftowa, węgiel). To także główny czynnik odpowiadający za zmiany klimatyczne na
Ziemi. WHO szacuje, że z powodu niekorzystnych zmian
klimatu, pomiędzy rokiem
2030 a 2050, będzie umierać
dodatkowo koło 250 tysięcy ludzi rocznie.
Ogromnym zagrożeniem dla
ludzkości są też choroby niezakaźne, takie jak cukrzyca,
rak i choroby serca. Wspólnie
odpowiadają one za ponad
70% wszystkich zgonów na
świecie. To 41 milionów ludzi,
w tym około 15 milionów zmar-

ło przedwcześnie w wieku 3069 lat. Ponad 85% tych przedwczesnych zgonów dotyczy
krajów o niskim i średnim dochodzie. WHO ocenia, że
wzrost tych chorób był spowodowany pięcioma głównymi
czynnikami ryzyka: używaniem tytoniu, brakiem aktywności fizycznej, szkodliwym
spożywaniem alkoholu, niezdrową dietą i zanieczyszczeniem powietrza.
WHO na listę 10 największych zagrożeń dla zdrowia
wpisała też unikanie szczepień. Zdaniem organizacji niechęć lub odmowa szczepienia
pomimo dostępności szczepionek grozi odwróceniem postępów w zwalczaniu chorób, którym można zapobiegać. Obecnie szczepionki zapobiegają
2-3 milionom zgonów rocznie,
a kolejne 1,5 miliona można by
uniknąć, gdyby globalny zasięg szczepień poprawił się.
Niestety, odmowa i rozszerzająca się niechęć do szczepień,
powodują, że wiele groźnych
chorób wraca do nas.
Katarzyna Gwara

PIĄTEK-NIEDZIELA, 25-27 STYCZNIA 2019

Częstochowa przoduje

Żółtaczka wciąż w natarciu
Dokończenie ze str. 1

Wirusowe zapalenie wątroby
typu A potocznie zwane jest
żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk. Jest ono
bardzo groźne, a powikłania po
nim mogą okazać się śmiertelne. Na terenie całego kraju od
początku roku do połowy
stycznia 2019 roku odnotowano 76 przypadków WZW A
(118 zachorowań w tym samym okresie w roku 2018). Z
tego 53 przypadki WZW A były
w naszym województwie. Najwięcej zachorowań odnotowano do tej pory w Częstochowie
– w sumie 33 (w ciągu zeszłego
roku w naszym mieście zachorowały w sumie 453 osoby).
Na drugim miejscu pod względem zachorowań jest Myszków. Jednak liczba chorych
jest zdecydowanie mniejsza –
zanotowano tam bowiem 8 zachorowań. Dalej jest Rybnik z
7 chorymi osobami. W pozostałym miastach w naszym
województwie albo nie ma chorych, albo odnotowano pojedyncze przypadki.

Lata
Ogółem

Spośród wszystkich osób
chorych w pierwszej połowie
stycznia hospitalizacji podlegało 51 osób (tj. 96% chorych).
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane
żółtaczką pokarmową
lub
chorobą brudnych rąk) jest
schorzeniem wywoływanym
przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym
rezerwuarem tego wydalanego
z kałem wirusa.

Do zakażenia może dojść
poprzez:
l spożycie skażonego pożywienia lub skażonej wody (podstawowa droga),
l kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np.
przeniesienie wirusa poprzez
nieumyte po wyjściu z toalety ręce),
l kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno–
analny, jak i poprzez kontakt
oralny z częściami ciała oraz
powierzchniami, na których
znajduje się wirus.

Podstawą w zapobieganiu
zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny – mycie rąk
przed każdym posiłkiem i po
wyjściu z toalety, a także przy
przygotowywaniu i spożywaniu posiłków (dokładne mycie
owoców i warzyw). Brak jest
specyficznego leczenia. Dostępna jest natomiast skuteczna szczepionka, która zgodnie
z obowiązującym Programem
Szczepień Ochronnych zalecana jest:
n osobom
wyjeżdżającym do
krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A
n osobom zatrudnionym przy
produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów
komunalnych i płynnych
nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących
temu celowi
n dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz
młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.
Katarzyna Gwara

Zachorowania za WZW A w województwie śląskim
w latach 2012-2019
(dane do 15 stycznia)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
16
4
9
7
3
547
810

W szpitalu na Parkitce

Pediatria
nie do poznania
Na ścianach Oddziału Pediatrii z Pododdziałem Hematologii i Nefrologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie pojawiły się motywy
przedstawiające niesamowite
krajobrazy Jury Krakowsko-Częstochowskiej i nawiązujące do Szlaku Orlich Gniazd.
Wszystko w ramach autorskiego programu społecznego FFiL
Śnieżka SA „Dziecięcy świat
w kolorach”.
– To taka nasza mała lekcja
historii. Przekazujemy w miły,
przystępny sposób informację
o tym, że piękne okolice mogą
być też bardzo blisko nas, nie
trzeba wyjeżdżać na drugi koniec
świata – podkreśliła dr Jolanta
Majer p.o zastępcy dyrektora ds.
lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP
w Częstochowie. Placówce szczególnie zależało, aby projekt odnowienia oddziału był autorski i jedyny w swoim rodzaju. Wszyst-

kie sale zostały pomalowane
z wykorzystaniem pastelowych
kolorów, a cały korytarz i świetlica to już miejsce dla zamków, rycerzy, księżniczek i wielu innych
ciekawych postaci.
Barwne malunki pobudzają
wyobraźnię małych pacjentów
oddziału i przypominają im rycerskie opowieści o tajemnicach
zaklętych w starych murach. –
Jura Krakowsko-Częstochowska jest niezwykle interesująca
pod względem tradycji, kultury
oraz bogactwa przyrodniczego,
a zarazem magiczna. Świadomość niezwykłości tego obszaru
należy zaszczepiać w najmłodszych, aby zgłębiali jego historię
i znali swoje korzenie. Obrazy,
które powstały na ścianach częstochowskiego szpitala zostały
przedstawione w sposób atrakcyjny dla dzieci, tak aby uczyć
poprzez zabawę – tłumaczy
Aleksandra Małozięć, Manager
ds. Komunikacji Korporacyjnej
FFiL Śnieżka SA
oprac. Katarzyna Gwara

Porady

2019
53

Liczba zachorowań na WZW A na terenie nadzorowanym przez
poszczególnych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
województwa śląskiego w 2018 i 2019 roku.
PSSE

1.01 - 31.12.2018

1.01 - 15.01.2019

PSSE

1.01 - 31.12.2018

1.01 - 15.01.2019

Bielsko-Biała

3

0

Lubliniec

4

1

Bytom

33

1

Myszków

8

9

Chorzów

7

0

Racibórz

1

0

Cieszyn

1

0

Częstochowa

453

33

Ruda Śląska
Rybnik

11
26

1
7

Dąbrowa Górnicza

37

1

Sosnowiec

107

0

Gliwice

5

1

Tychy

21

0

Jaworzno

8

0

Wodzisław Śląski

6

0

Katowice

27

0

Zawiercie

8

0

Kłobuck

38

0

Żywiec

5

0

Ogółem 810 (1.01-31.12.2018 r.), 53 (1.01-15.01.2019 r.)

SERDECZNIE ZAPRASZA!!!

PER£A WŒRÓD ZABIEGÓW!

KOLAGENOWY ZASTRZYK M£ODOŒCI
NA CA£E CIA£O ORAZ W£OSY

Zabiegi:
n Oczyszczanie Wodorowe
n Plasma PIX
n Zamykanie naczynek krwionoœnych
y!
m
a
z
n Lifting rzês z Botoxem
as lientów
r
p
a
Z
n Masa¿e w tym masa¿e
ch k tu
y
w
dla kobiet w ci¹¿y
la no % raba
D
n Masa¿e i zabiegi
15
wyszczuplaj¹co ujêdrniaj¹ce
n oraz wiele innych zabiegów na twarz, cia³o i duszê
POCZUJ W SOBIE

City Spa & Wellnes

ul. Barbary 8 Czêstochowa, tel. 34-368-35-16, 577 202 391

7.

PIÊKNO

Nie daj się grypie!
Rokrocznie w okresie jesienno-zimowym rośnie liczba
zachorowań na grypę. Najskuteczniejszą metodą, aby uniknąć zachorowania i związanych z nim powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia.

CZYM JEST GRYPA?
Grypa jest ostrą chorobą wirusową, wywoływaną najczęściej
przez wirusy grypy A i B, rzadziej
C. Namnażają się one w komórkach nabłonkowych górnego
i dolnego odcinka dróg oddechowych. Okres wylęgania grypy wynosi średnio 2 dni, natomiast największa zakaźność występuje 1
dzień przed i 3 do 5 dni po ustąpieniu objawów. Choroba przenosi się drogą kropelkową, przez
kontakt bezpośredni z zakażoną
osobą lub przez kontakt ze skażonymi powierzchniami i przedmiotami. Charakterystycznymi objawami klinicznymi są wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe, ból gardła, ból głowy,
kaszel, katar oraz ogólne osłabienie. Najczęściej zachorowania
mają przebieg lekki lub umiarkowany, jednak w najcięższych
przypadkach, zwłaszcza u osób
z istniejącymi schorzeniami, choroba może skończyć się ciężkimi
powikłaniami lub nawet śmiercią.
JAK SKUTECZNIE
UCHRONIĆ SIĘ PRZED
CHOROBĄ?
Aby zwiększyć odporność zadbaj o urozmaiconą dietę bogatą
w składniki odżywcze, witaminy
oraz minerały. Zadbaj również
o zdrowy, długi sen, a wolny czas
spędzaj aktywnie na świeżym
powietrzu. Dopasuj ubiór odpowiednio do temperatury otoczenia - nie przegrzewaj i nie wychładzaj organizmu, a w deszczowy dzień załóż nieprzemakalne obuwie. Zaszczep się przeciw-

ko grypie sezonowej, ale pamiętaj że z uwagi na szybką mutację
wirusa, szczepienia ochronne
należy powtarzać corocznie.

ZADBAJ O HIGIENĘ!

l myj ręce jak najczęściej – po

każdej wizycie w toalecie, przed
jedzeniem, po kontakcie z żywnością, zwierzętami oraz po
kontakcie z chorą osobą. Pamiętaj, że jest to najlepsza metoda
na ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych;
l nie zapominaj o prawidłowej
technice mycia rąk – myj je
mydłem pod bieżącą, ciepłą
wodą przez 20-30 sekund, rozprowadzając dokładnie po
wszystkich powierzchniach
dłoni i palców;
l w przypadku braku dostępu
do bieżącej wody np. w podróży używaj chusteczek nasączonych środkami czystości na
bazie alkoholu;
l podczas kichania i kasłania
zasłaniaj nos i usta chusteczką
higieniczną, a w miarę potrzeby staraj się oczyszczać nos
z wydzieliny;
l pamiętaj, aby po zużyciu chusteczki higienicznej wyrzucić ją
jak najszybciej do kosza, by nie
stanowiła źródła zakażenia;
l unikaj dotykania rękami śluzówek oczu, nosa i ust, ponieważ
zwiększasz prawdopodobieństwo przeniesienia zarazków
na powierzchnie użytkowe;
l wietrz pomieszczenie, w którym przebywasz - nawet 3-4
razy dziennie przez 10 minut;
l jeśli masz objawy grypy (kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból
głowy, dreszcze, osłabienie,
biegunka) najlepiej zostań
w domu – unikaj dużych skupisk ludzi, gdyż wirus łatwo
przenosi się drogą kropelkową
na inne osoby – i jak najszybciej zgłoś się do lekarza.
Katarzyna Gwara
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Suplement diety wycofany z obrotu

W produkcie są rakotwórcze substancje
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wycofania partii suplementu diety Propolis Plus. W produkcie stwierdzono wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w stężeniu przekraczającym ponad 2,5-krotnie najwyższy dopuszczalny poziom. Substancja ta może
być rakotwórcza!

art-reh.eu
³ó¿ka rehabilitacyjne

Sprzeda¿ oraz wynajem ³ó¿ek rehabilitacyjnych
(elektrycznych, metalowych, drewnianych) oraz sprzêtu rehabilitacyjnego
AERO
Koncentrator
Tlenu

Wózek pokojowy
Express2000

£ó¿ko rehabilitacyjne

Art-Reh
tel: 500 300 378
biuro750@wp.pl

Nasza Przychodnia
MEDYCYNA
PRACY

Sp. z o.o.

al. Wolnoœci 46, 42-217 Czêstochowa

badania profilaktyczne
pracowników
n badania kierowców
n wykonujemy pe³ny zakres badañ
w ci¹gu jednego dnia
n

REHABILITACJA
– PORADNIA

ZABIEGI REHABILITACYJNE
– OD ZARAZ

jednak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w stężeniu przekraczającym ponad
2,5-krotnie najwyższy dopuszczalny poziom. Substancja ta
może być rakotwórcza! Z tego też
powodu Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie, a producent suplementu – firma Farmina Sp. z o. o. - został zobligowany do wycofania go z obrotu.
Chodzi o Propolis plus 100 tab.
oznaczone numerem partii
83506 z datą minimalnej trwałości 12.03.2021. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
nadzorują działania prowadzone
przez przedsiębiorcę. Zalecenie
dla konsumentów jest takie, by
nie spożywać określonej partii
produktu.
Katarzyna Gwara

Uwaga rodzice!
Przeciwodle¿ynowy
materac
pneumatyczny

£ó¿ko
rehabilitacyjne

Propolis Plus to suplement
diety zawierający biologicznie
czynne substancje pochodzące z
propolisu i pyłku kwiatowego,
takie jak: białka, aminokwasy,
fosfolipidy, flawonoidy, kwasy fenolowe, fitosterole, substancje lipidowo-woskowe,
witaminy,
zwłaszcza B1, B2, beta-karoten
oraz liczne biopierwiastki, z których w największej ilości występuje wapń, magnez oraz mangan, cynk i żelazo. W założeniu
preparat łączy odżywcze właściwości pyłku kwiatowego oraz
bakteriobójcze i przeciwzapalne
właściwości propolisu, co decyduje o jego wielokierunkowym
działaniu na organizm człowieka. Jego głównym zadaniem jest
wzmocnienie odporności. W jednej partii produktu stwierdzono

34 366 92 16
34 324 33 20
34 366 96 04
Rehabilitacja:
34 366 96 21

Koniec z pobieraniem
opłat za pobyt w szpitalu
Dokończenie ze str. 1

Dotychczasowe opłaty pobierane przez szpitale są bardzo
zróżnicowane, i choć na ogół nie
są one wysokie, to przy dłuższym
pobycie mogły stać się poważnym obciążeniem rodzinnego
budżetu.
– Nowa regulacja ma ułatwić
możliwie najczęstsze i nieograniczone kontakty hospitalizowanych dzieci z osobami bliskimi,
bo ich obecność jest korzystna

dla dziecka – łagodzi stres,
wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, pozytywnie wpływa na proces leczenia – podkreśla resort.
Analogiczne regulacje proponuje się dla pacjentów posiadających
orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności, oni również
wymagają takiej opieki. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Katarzyna Gwara
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ZAPRASZAMY NA TARGI ZDROWIA I URODY!

PRZYJDŹ!

WYPEŁNIJ!

WYGRAJ!

Wrzuć kupon do żółtej skrzynki „Życia Częstochowy i Powiatu” w C.H. Auchan Poczesna
Do wygrania:
				

l bon na bezpłatną Terapię Sygnałem Pulsacyjnym o wartości 450 zł;
l bon na bezpłatną Terapię Sygnałem Pulsacyjnym o wartości 350 zł;
				l bon na bezpłatne badanie stóp o wartości 50 zł;
				l bon na bezpłatne badanie stóp o wartości 50 zł;
				l 2 x zestaw ziół i kosmetyków;
				l 2 x ciśnieniomierz;
				l miody

Losowanie nagród – niedziela 27 stycznia, w godzinach 1500 – 1600.

KUPON

Targi Zdrowia i Urody 26/27.01.2019 r.
w C.H. AUCHAN Poczesna

Wymień trzy firmy prezentujące swoją ofertę na Targach Zdrowia i Urody w C.H. Auchan Poczesna
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ..................................................................................................... telefon ................................................................... czytelny podpis...............................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych na potrzeby konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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Spotkanie
edukacyjne
STUDNIÓWKA 2019
Z każdym dniem tegoroczni maturzyści VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie mają coraz mniej czasu na naukę do „egzaminu dojrzałości”. Niezapomnianą chwilą dla każdego trzecioklasisty
jest bal studniówkowy, który rozpoczął
się w piątek 18 stycznia 2019 roku o godzinie 20:00, a zakończył w sobotę o
5:00 rano.
Studniówka VII LO rozpoczęła się
chwilą ciszy – w ten sposób wszyscy zgromadzeni uczcili pamięć Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, zmarłego
śmiercią tragiczną 14 stycznia 2019 roku.
Następnie głos zabrała dyrektor Barbara Gala-Glińska, która powitała wszystkich zgromadzonych, życząc dobrej zabawy i udanej matury. Potem przemawiała
Agnieszka Morawska, przewodnicząca
Komitetu Studniówkowego, a po fragmentach „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza („Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,/i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się
grzecznie w pierwszą parę prosi.”), dyrektor uroczyście ogłosiła początek poloneza. Pierwsze 4 klasy (3a, 3b, 3c, 3d) zatańczyły go do muzyki Wojciecha Kilara, natomiast klasy 3e, 3f i 3g swój układ choreograficzny zaprezentowały przy dźwiękach kompozycji Bartosza Chajdeckiego z

„Czasu Honoru”. Tegorocznych maturzystów choreografii poloneza nauczyła profesor Magdalena Kwapisz, która w podzięce otrzymała od uczniów kwiaty.
Po prezentacji poloneza uczniowie VII
LO im. Mikołaja Kopernika wyrazili
wdzięczność dyrektor Barbarze Gali-Glińskiej i wicedyrektorowi Marcinowi Terce
za możliwość kształcenia w godnych warunkach, wręczając dyrekcji kwiaty. Każda
klasa podziękowała następnie swoim wychowawcom za wspólne lata nauki. Wychowawcami klas maturalnych 2018/19
w VII LO im. M. Kopernika są: prof. Beata
Koszyk (kl. 3a), prof. Jolanta Olenderek
(kl. 3b), prof. Beata Gendek-Barhoumi (kl.
3c), prof. Justyna Stępień (kl. 3d), prof. Elina Szago-Lalak (kl. 3e), prof. Dominika
Zjawiona-Kubicka (kl. 3f), prof. Magdalena Kwapisz (kl. 3g). Tegoroczni maturzyści

wręczyli także kwiaty pozostałym nauczycielom przybyłym na studniówkę oraz
podziękowali rodzicom za miłość i serce
okazywane każdego dnia.
Na sam koniec części oficjalnej, przygotowanej przez prof. Jolantę Olenderek,
a poprowadzonej przez Julię Klechę (kl.
3g) i Piotra Woldana (kl. 3b) toast w intencji pomyślnie zdanej matury wzniosła Monika Okwiet, przedstawicielka Komitetu
Studniówkowego. Po uroczystej kolacji
rozpoczęła się zabawa taneczna w rytm
utworów granych przez zespół Lavado i DJ
Krissa. Około północy na scenie pojawił
się „kopernikowy” zespół muzyczny ZRANO, który wykonał aż 8 utworów, w tym
„Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadło i
„Twist and Shout” The Beatles. Zespół zagrał w następującym składzie: Karolina
Bajor (wokal), Bartosz Dawiskiba (gitara
elektryczna), Zuzanna Gajewicz (wokal),
Mateusz Janik (gitara basowa), Jakub
Marjanowski (perkusja), Józef Młynarczyk
(gitara elektryczna), Kamila Wiklińska
(wokal) i Piotr Woldan (wokal).
Zabawa była przednia, zdecydowana
większość uczniów pozostała na parkiecie
do samego rana. Wypada jedynie wyrazić
nadzieję, że egzaminy maturalne wypadną równie dobrze jak studniówka!
KOPERNIK NEWS: Piotr Woldan

14 grudnia VII LO im. Mikołaja Kopernika odwiedziła stypendystka
fundacji Fulbrigta Rachel Merrill
Moss. Rachel przebywa w Polsce
zbierając materiały do swojej rozprawy doktorskiej poświęconej wzajemnym wpływom kultur polskiej
i żydowskiej w kontekście przedwojennego teatru działającego w II
Rzeczpospolitej. Pani Rachel Moss
na spotkaniu z młodzieżą naszego liceum podzieliła się informacjami
o systemie szkolnictwa w USA, możliwościach jakie daje współpraca
z fundacją Fulbrigta uczniom polskich szkół średnich. Pani Moss
przedstawiła też temat swojej rozprawy doktorskiej wygłaszając krótki wykład na temat historii teatru żydowskiego w II Rzeczpospolitej oraz
wzajemnych wpływów teatru polskiego i tego, tworzonego w języku
jidysz.

Rachel Moss mówiła też o swoich
polskich korzeniach oraz wrażeniach
dotyczących ojczyzny, przodków o polskiej historii, kulturze czy kuchni. Z pasją opowiadała też o różnych regionach USA (Kalifornii, Chicago czy Nowym Jorku). Spotkanie zakończyło się
pytaniami młodzieży, dotyczącymi podejmowanych tematów. Tę część moderował Piotr Woldan. Pani Moss została bardzo ciepło przyjęta przez dyrekcję szkoły. Miała też okazję bliżej
poznać realizatorów projektu BohaterON, którym towarzyszyła w podróży
z Warszawy. Dla wszystkich była to
znakomita lekcja żywego języka angielskiego. Pani Rachel Moss została
zaproszona przez profesor Beatę Gendek-Barhoumi podczas konferencji
poświęconej mediom, organizowaną
przez Ambasadę USA w Warszawie.
KOPERNIK NEWS:
prof. Beata Gendek-Barhoumi

Gratulacje dla Kamila

Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

W tym roku szkolnym ponownie mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystości
wręczenia dyplomów
stypendystom Prezesa
Rady Ministrów, która
odbyła się w Zespole
Szkół Ekonomicznych
w
Częstochowie.
Wśród wyróżnionych
jest nasz uczeń – Kamil
Ciesiułka z klasy IV T.
Stypendium to przyznaje się uczniowi
szkoły dla młodzieży,
której
ukończenie
umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzało-

ści, jeśli otrzymał
promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej
szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie
wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a
w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co
najmniej dobre. Stypendium otrzymuje jeden
uczeń danej szkoły na okres od września do
czerwca w danym roku szkolnym.
Jak co roku nasza szkoła uczestniczyła
w działaniach promujących szkolnictwo techniczne i zawodowe. W murach Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach kolejnej edycji Tygodnia Lokalnych
Branż Zawodowych promowaliśmy kierunki
kształcenia z naszej oferty edukacyjnej.
Technik elektryk, technik mechanik czy
technik urządzeń dźwigowych to kierunki
ciekawe i z pewnością przyszłościowe, gwarantujące znalezienie dobrze płatnej pracy.
Elektryk, kierowca mechanik, mechanik
pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych to oferta

Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7. Zawody
atrakcyjne, pozwalające się wykazać przedsiębiorczością i dające możliwość prowadzenia samodzielnej działalności.
Przygotowane przez nas stoisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, aplauz i aprobatę uzyskał
też brawurowy pokaz samoobrony prezentowany przez uczniów klasy IV En, III
En i II En. Jak co roku w działaniach promocyjnych wsparła nas Politechnika Częstochowska, która zaprezentowała ogniwo
paliwowe oraz roboty Lego.
Ewa Teperska

Anna Szydłowska

Podaj łapę…, pokaż serce…
Po raz kolejny w ramach działań Szkolnego Wolontariatu została przeprowadzona
przedświąteczna zbiórka karmy dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt przy ul. Gilowej 44/46 w Częstochowie. Wszystkim, którzy zaangażowali
się w akcję oraz którym pomoc dla potrzebujących zwierzaków nie sprawiła trudności, serdecznie dziękujemy.
Agnieszka Soduła
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Sprawdź, kiedy są egzaminy
Powoli zbliża się czas przygotowań do egzaminów. 2019 rok to ostatni rok z egzaminem gimnazjalnym i pierwszy z egzaminem ósmoklasisty. Od 10 do 12 kwietnia uczniowie trzecich klas napiszą ostatni egzamin gimnazjalny. Kilka dni po nich - 15-17 kwietnia - po raz pierwszy absolwenci ośmioletniej podstawówki przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. W maju natomiast tradycyjnie odbędą się matury. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram poszczególnych egzaminów.
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE G£ÓWNYM
dla absolwentów wszystkich typów szkó³

od 9 do 22 maja

(oprócz 12 i 19 maja)

od 6 do 25 maja

(oprócz 12 i 19 maja)

Czêœæ ustna egzaminu maturalnego
jêzyk polski
jêzyki mniejszoœci narodowych
Egzamin jest przeprowadzany w szko³ach
jêzyk ³emkowski
wed³ug harmonogramów ustalonych przez
jêzyk kaszubski
przewodnicz¹cych zespo³ów egzaminacyjnych.

poniedzia³ek

Czêœæ pisemna egzaminu maturalnego
Godzina 9:00
Godzina 14:00
jêzyk polski – pp*

7

wtorek

matematyka – pp

8

œroda

jêzyk angielski – pp

9

czwartek

matematyka – pr

biologia – pp
biologia – pr
11, 12 – sobota, niedziela
chemia – pp
poniedzia³ek
13
chemia – pr
10

pi¹tek

14

wtorek

jêzyk niemiecki – pp

15

œroda

geografia – pp
geografia – pr

16

czwartek

jêzyk rosyjski – pp

17

pi¹tek

jêzyk francuski – pp

18, 19 – sobota, niedziela
fizyka i astronomia – pp
poniedzia³ek
20
fizyka i astronomia / fizyka – pr
21

wtorek

jêzyk hiszpañski – pp

22

œroda

jêzyk w³oski – pp
jêzyk ³emkowski – pp
jêzyk ³emkowski – pr

jêzyk polski – pr *
jêzyk ³aciñski i kultura antyczna – pp
jêzyk ³aciñski i kultura antyczna – pr
jêzyk angielski – pr
jêzyk angielski – dj*
filozofia – pp
filozofia – pr
wiedza o spo³eczeñstwie – pp
wiedza o spo³eczeñstwie – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
jêzyk niemiecki – pr
jêzyk niemiecki – dj
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
jêzyk rosyjski – pr
jêzyk rosyjski – dj
jêzyk francuski – pr
jêzyk francuski – dj

czwartek

1. jêzyk polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedzia³ek) – godz. 9:00
W terminie
g³ównym

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. jêzyk obcy nowo¿ytny – 17 kwietnia 2019 r. (œroda) – godz. 9:00
1. jêzyk polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedzia³ek) – godz. 11:00

W terminie
dodatkowym

2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
3. jêzyk obcy nowo¿ytny – 5 czerwca 2019 r. (œroda) – godz. 11:00
W przypadku egzaminu
ósmoklasisty przeprowadzanego
w kwietniu i czerwcu:

historia – pp
historia – pr
jêzyk hiszpañski – pr
jêzyk hiszpañski – dj
jêzyk w³oski – pr
jêzyk w³oski – dj

jêzyki mniejszoœci narodowych – pr
wiedza o tañcu – pp
wiedza o tañcu – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w jêzyku obcym dla absolwentów oddzia³ów dwujêzycznych (pp) **
godz. 10:35 – historia w jêzyku obcym dla absolwentów oddzia³ów dwujêzycznych (pr) **
godz. 12:10 – geografia w jêzyku obcym dla absolwentów oddzia³ów dwujêzycznych (pr) **
godz. 13:45 – biologia w jêzyku obcym dla absolwentów oddzia³ów dwujêzycznych (pr) **
godz. 15:20 – chemia w jêzyku obcym dla absolwentów oddzia³ów dwujêzycznych (pr) **
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w jêzyku obcym dla absolwentów oddzia³ów
dwujêzycznych (pr)**

jêzyki mniejszoœci narodowych – pp
jêzyk kaszubski – pp
jêzyk kaszubski – pr
23

W szko³ach dla dzieci i m³odzie¿y oraz w szko³ach dla doros³ych,
w których nauka koñczy siê w semestrze wiosennym

jêzyki obce nowo¿ytne

Maj
6

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin og³aszania wyników egzaminu ósmoklasisty
Termin przekazania szko³om wyników i zaœwiadczeñ
Termin wydania zaœwiadczeñ oraz informacji zdaj¹cym

*

pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujêzyczny
Dodatkowe zadania egzaminacyjne w jêzyku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii,
matematyki mog¹ rozwi¹zywaæ absolwenci oddzia³ów dwujêzycznych, w których przedmioty te by³y nauczane w jêzyku
obcym nowo¿ytnym.

**

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdaj¹cych (absolwentów wszystkich typów szkó³), którzy uzyskali zgodê dyrektora okrêgowej komisji egzaminacyjnej na
przyst¹pienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

od 3 do 8 czerwca

Czêœæ ustna egzaminu maturalnego
jêzyk polski
Egzamin jest przeprowadzany w szko³ach
jêzyki mniejszoœci narodowych
wed³ug harmonogramów ustalonych przez
jêzyki obce nowo¿ytne
przewodnicz¹cych zespo³ów egzaminacyjnych.
jêzyk ³emkowski
jêzyk kaszubski
Czêœæ pisemna egzaminu maturalnego
Godzina 9:00
Godzina 14:00

Czerwiec
3

poniedzia³ek

jêzyk polski – pp**

jêzyk polski – pr**

4

wtorek

matematyka – pp

matematyka – pr

5

œroda

jêzyk angielski – pp

6

czwartek

wiedza o spo³eczeñstwie – pp, pr

pi¹tek
biologia – pp, pr
7
8, 9 – sobota, niedziela
10

poniedzia³ek

chemia – pp, pr

11

wtorek

jêzyk niemiecki – pp

12

œroda

jêzyk francuski – pp

13

czwartek

jêzyk rosyjski – pp

14

pi¹tek

fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr

15, 16 – sobota, niedziela
17

poniedzia³ek

jêzyk hiszpañski – pp

18

wtorek

jêzyk w³oski – pp

19

œroda

jêzyki mniejszoœci narodowych – pp

jêzyk angielski – pr
jêzyk angielski – dj**
filozofia – pp, pr
jêzyk ³aciñski i kultura antyczna – pp, pr
historia sztuki – pp, pr
informatyka – pp, pr
geografia – pp, pr
jêzyk niemiecki – pr
jêzyk niemiecki – dj
jêzyk francuski – pr
jêzyk francuski – dj
jêzyk rosyjski – pr
jêzyk rosyjski – dj
historia – pp, pr
historia muzyki – pp, pr
wiedza o tañcu – pp, pr
jêzyk hiszpañski – pr
jêzyk hiszpañski – dj
jêzyk w³oski – pr
jêzyk w³oski – dj
jêzyki mniejszoœci narodowych – pr
jêzyk kaszubski – pp, pr
jêzyk ³emkowski – pp, pr
zadania w jêzyku obcym ***

Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej w³aœciwej okrêgowej komisji egzaminacyjnej
w ostatnim tygodniu maja 2019 r.

*

**

pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujêzyczny

Dodatkowe zadania egzaminacyjne w jêzyku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii,
matematyki mog¹ rozwi¹zywaæ absolwenci oddzia³ów dwujêzycznych, w których przedmioty te by³y nauczane w jêzyku
obcym nowo¿ytnym.

***

Termin og³aszania wyników egzaminu maturalnego
Termin przekazania szko³om œwiadectw, aneksów i informacji o wynikach
Termin wydania zdaj¹cym œwiadectw, aneksów i informacji o wynikach

4 lipca 2019 r.
4 lipca 2019 r.
4 lipca 2019 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdaj¹cych (absolwentów wszystkich typów szkó³), którzy przyst¹pili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów
obowi¹zkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w czêœci ustnej albo w czêœci pisemnej

1. Czêœæ pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Czêœæ ustna (jêzyk polski, jêzyki mniejszoœci narodowych, jêzyki obce nowo¿ytne – prezentacja
i wypowiedŸ – formu³a od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.
*

Informacja o miejscu egzaminu i szczegó³owych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej
w³aœciwej okrêgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

Termin og³aszania wyników egzaminu maturalnego
Termin przekazania szko³om œwiadectw, aneksów i informacji o wynikach
Termin wydania zdaj¹cym œwiadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 wrzeœnia 2019 r.
11 wrzeœnia 2019 r.
11 wrzeœnia 2019 r.

strona internetowa:
www.technikumczestochowa.spsk.pl
e-mail: techokrzei@wp.pl

14 czerwca 2019 r.
14 czerwca 2019 r.
21 czerwca 2019 r.
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Adaśki 2018
Bal studniówkowy V LO już za nami!

Studniówka – jedno z najważniejszych wydarzeń dla maturzystów, które
na zawsze pozostaje w pamięci. Bal
rozpoczęliśmy 11 stycznia o godzinie
20:00 w Hali Polonia, na 114 dni przed
egzaminem dojrzałości. Tradycyjnie, do
muzyki Wojciecha Kilara, krokiem dostojnego poloneza, w dwóch grupach.
Niewątpliwie możemy uznać go za znakomitego, czego dowodem były gromkie brawa zgromadzonych rodziców
i nauczycieli.

Następnie nadszedł czas na powitalne
przemowy, które uświadomiły nam, jak
szybko minęła nasza trzyletnia edukacja
w liceum. Po chwili refleksji i nostalgii udaliśmy się do stołów, aby wznieść toast za naszą maturę, a następnie we wspólnym gronie, zjeść studniówkową kolację. Po części
oficjalnej, nastąpiło to, na co wszyscy czekali – tańce, muzyka i zabawa do białego
rana! W rytmach utworów zespołu Lavado
oraz DJ’a Krissa, na roztańczonym parkiecie spędziliśmy wspaniałą i wyjątkową noc,

w otoczeniu naszych przyjaciół, osób towarzyszących oraz licznie zgromadzonego
grona pedagogicznego, które pozytywnie
zaskoczyło nas swoimi umiejętnościami tanecznymi oraz poczuciem humoru.
Teraz przed nami ostatnie 100 dni nauki
w liceum, ostatnie powtórki i matura.
W imieniu maturzystów pragniemy podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli
w przygotowaniach do przedmaturalnego
balu. Ta wyjątkowa noc pozostanie niezaDawid Zębik (IIIB)
pomniana! 

Julia Bauer z wizytą w LO im. A. Mickiewicza

Gościliśmy w naszej szkole Julię Bauer –
nauczycielkę biologii i chemii, która przyjechała do Polski wraz z grupą innych młodych
nauczycieli w ramach współpracy miasta
Bamberg (Bawaria) i Częstochowy.
Nasz gość spotkał się z dyrekcją, nauczycielami i uczniami naszej szkoły. W ramach wizyty nauczycielka z Niemiec zapoznała się z polskim systemem oświaty i funkcjonowaniem szkoły, a także hospitowała
wyznaczone zajęcia edukacyjne. Nauczycielka z zaangażowaniem uczestniczyła
w lekcji j. angielskiego mgr M. Gromotowicz,
z zainteresowaniem oglądała lekcję biologii
mgr N. Mygi i hospitowała zajęcia j. niemieckiego mgr K. Zająca i lekcję j. hiszpańskiego
mgr M. Duchnik.
Wizyta przebiegła w serdecznej atmosferze. Julia Bauer była wdzięczna za możliwość obserwacji zajęć, a także aktywnego
uczestniczenia w lekcjach. Ciekawe dyskusje, wzajemna wymiana doświadczeń, możliwość porównania systemu edukacyjnego
w Polsce i Niemczech z pewnością przyczyniły się do pogłębienia kompetencji dydak-

tycznych, językowych oraz międzykulturowych. Mamy nadzieję, że podobała się jej

nasza polska gościnność i atmosfera panumgr M. Duchnik
jąca w szkole. 

Gość z Bambergu w VIII LOS

VIII LO Samorządowe w
Częstochowie gościło nauczycielkę języka angielskiego i religii
Miriam Hofmann z bawarskiego
miasta Bamberg. Opiekunem
gościa w naszej szkole była p.
Małgorzata Śliwoń, która wcieliła
się w rolę przewodnika oraz tłumacza.
Miriam przybyła do Częstochowy wraz w wieloma innymi
młodymi nauczycielami. Ich wizyta związana była z cyklicznym
projektem edukacyjnym realizowanym przez Urząd Miasta Częstochowy i szkołę w Bambergu,
w ramach którego młodzi nauczyciele z Niemiec hospitują lub prowadzą zajęcia w szkołach naszego miasta.
Celem projektu jest wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi nauczycielami. Bezpośredni i osobisty kontakt nauczycieli ma wspierać też zdobywanie wiedzy dotyczącej kultury i tradycji
obu krajów.
Miriam Hofmann hospitowała w VIII
LO Samorządowym trzy godziny lekcyjne: lekcję języka angielskiego, historii i
wiedzy o społeczeństwie. Lekcja historii w
klasie II a, prowadzona przez panią
Agnieszkę Borowik, poświęcona była zagadnieniom związanym z Cesarstwem
Bizantyjskim. Miała ona na celu zaprezentowanie nauczycielce z Niemiec no-

watorskich rozwiązań metodycznych służących aktywizacji uczniów. Nauczycielka
przygotowała krótką prezentację multimedialną, która miała ułatwić uczniom
opanowanie materiału. Następnie w toku
pracy indywidualnej uczniów prezentowanej w krótkich interwałach uzyskała
informację o poziomie wiedzy młodzieży,
co pozwoliło na ich sprawne ocenienie.
Lekcję języka angielskiego w klasie III a
prowadziła pani Marta Grabny. Zajęcia
dotyczyły obszaru tematycznego „Zakupy i usługi”; zawierały zadania typu maturalnego, tj. rozumienie ze słuchu i ustny
opis ilustracji. Odbyły się w przystosowanej do nauczania języków obcych pracowni językowej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt audio. Lekcję wiedzy o spo-

łeczeństwie w klasie III b gimnazjum przygotowała pani Teresa
Rygalik - Weżgowiec. Zajęcia dotyczyły kapitału, spółek oraz sposobu ich tworzenia.
Nauczycielka z Bambergu odwiedziła również bibliotekę
szkolną, gdzie miała okazję porozmawiać z uczniami kl. II a.
Dla młodzieży spotkanie to było
niecodziennym przeżyciem, ponieważ mogli porozmawiać z native speakerem, a właściwie z
Muttersprachlerin. Miriam Hofmann bardzo podobała się nasza biblioteka. Szczególną uwagę
zwróciła przede wszystkim na
ogrom i różnorodność bibliotecznego
księgozbioru. Zaciekawiły ją także „białe
kruki” oraz reprinty, które miała okazję
obejrzeć, m.in. wydanie poezji Adama
Mickiewicza z 1888 r.
Miriam była pod wrażeniem gościnności i uprzejmości Polaków. Chwaliła
wiedzę, aktywność i zdyscyplinowanie
uczniów VIII LO. Lekcje, które obejrzała,
podobały się jej i były cennym doświadczeniem dla młodego nauczyciela.
Nasz gość wraz z innymi niemieckim
nauczycielami zwiedził również Klasztor
na Jasnej Górze. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się w Zespole Szkół
Ekonomicznych.
VIII LOS

Tegoroczny Dzień Patrona Szkoły - czyli
„Adaśki”, odbyły się nieco inaczej niż dotąd.
Uroczystość zorganizowana 18 grudnia
przebiegała na wzór gali oskarowych. Kapituła szkolna złożona z nauczycieli i uczniów,
dokonała wyboru laureatów „Adaśków
2018”, którzy w dowód uznania i odniesionego sukcesu otrzymywali statuetki symbolizujące ich prymat.
Za kluczowe dla społeczności szkolnej
uznano 4 kategorie, w których nominowano
po kilku kandydatów do wyróżnienia. Były to:
kategoria 1 - „Ludzie wielkiego serca”- przeznaczona dla tych, którzy z dużą empatią
odnoszą się do działań społecznych dla innych, czyli wolontariuszy. Kategoria 2 „Sportsmeni 2018”, kategoria 3 - „Artyści
Mickiewicza 2018” i budząca najwięcej emocji: kategoria 4 - „Obiekty westchnień 2018”.
To wyróżnienie w założeniu skierowane było
do osób szczególnie obdarzonych urokiem
osobistym i wdziękiem.
Nagrodzeni „Adaśkami” pojawiali się na
scenie, ale wcześniej przechadzali się po
czerwonym dywanie i prezentowali przed
specjalnie przygotowaną „ścianką dla cele-

brytów”. Uroczystość okrasiły występy muzyczne, stand-uperskie i literackie. Oczywiście wszystkie związane były z naszym patronem - Adamem Mickiewiczem. Na jego
cześć specjalny cover piosenki „Thank u,
next” A. Grande napisała Oliwia Migoń (IIB).
Po raz pierwszy szkolna sala gimnastyczna
zamieniła się w scenę teatralną. Artystów
wspierały efekty świetlne i dymy, a za reżyserię dźwięku i obrazów odpowiadali J. Zalega (IIB) i T. Bajerlajn (IIIC). Paparazzim została S. Wojciechowska (IIA).
Nagrodzeni:
Kategoria 1: „Ludzie wielkiego serca”
l O. Porada (IIIE)
l D. Mądrzyk (IIIE)
Kategoria 2: „Sportsmeni 2018”
l Reprezentacja piłkarek ręcznych V LO
l M. Wizental (IIIE)
Kategoria 3: „Artyści Mickiewicza 2018”
l O. Migoń (IIB)
l T. Bajerlajn (IIIC)
Kategoria 4: „Obiekty westchnień 2018”
l J. Michniewicz (IIC)
l T. Bejm (IIC)
mgr Jarosław Sobkowski

Recenzja powieści
Stephena Kinga Misery
Twórczość Stephana Kinga fascynuje mnie od zawsze. W jego
książkach zachwyca mnie atmosfera grozy, budowanie napięcia,
specyficzne przedstawienie świata
i postaci oraz oryginalny styl pisania. Od wielu lat czytam książki
Kinga, a każda z nich wprowadza
mnie w coraz to mroczniejszy
świat. Ostatnią przeczytaną przeze
mnie powieścią tego autora jest
Misery.
W książce przedstawiona została historia pisarza – Paula Sheldona. Mężczyzna podczas zamieci
śnieżnej ulega wypadkowi samochodowemu. Z pomocą przychodzi mu samotna kobieta – Annie
Wilkes – była pielęgniarka, która
mieszka na odludziu. Annie zakochana jest w cyklu książek Sheldona pt. Misery. Niestety na jego
nieszczęście. Akcja powieści rozgrywa się przede wszystkim w domu „wybawczyni”, która zamienia
życie Paula w prawdziwy koszmar.
Książka jest pełna grozy i napięcia,
które wzrasta po każdym przewróceniu strony. Powieść Kinga
pochłonęła mnie bez reszty, mimo

że niektóre sceny przyprawiały
mnie o dreszcze. Mistrz grozy
dzięki niezwykłym opisom sytuacji wprowadził mnie w tak realny
świat, że czułam się niemal świadkiem wydarzeń. Od pierwszej do
ostatniej strony historia trzymała
mnie w napięciu i niepewności.
Kolejnym ciekawym aspektem
powieści są zawarte w niej praktyczne porady dla pisarzy. Podczas
wewnętrznych monologów głównego bohatera, bądź jego dialogów z niezrównoważoną psychicznie fanką, omawia on kilka
istotnych cech charakterystycznych dla autorów1) książek.
Spodobało mi się wprowadzanie
do akcji elementów związanych
bezpośrednio ze sztuką pisania
powieści.
Powieść Kinga została zekranizowana w 19990 r. Mam nadzieję,
że znajdę trochę czasu, aby porównać ją z filmem.
Każda książka Kinga jest oryginalna, mroczna i niepowtarzalna,
dlatego też chętnie sięgam po jego
twórczość.
Julia Ciemięga, kl. II a
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Protest nauczycieli

Nowa propozycja od resortu.
Porozumienia jednak nie ma
Ministerstwo
Edukacji
przedstawiło nowe propozycje dotyczące podwyżek dla
nauczycieli. Miałyby one
obowiązywać od września.
Związek
Nauczycielstwa
Polskiego twierdzi jednak,
że takie rozwiązanie nie
jest satysfakcjonujące.
W Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyły się rozmowy
kierownictwa MEN z przedstawicielami związków zawodowych działających w oświacie. Zgodnie z propozycją resortu, we wrześniu, a nie w
styczniu przyszłego roku nauczyciele mieliby otrzymać
kolejną podwyżkę pensji.
– To o 16, 1 proc. wyższe
wynagrodzenie w stosunku do
31 marca 2018 r. To sprawia,
że ponad 60 proc. nauczycieli
otrzyma 508 zł więcej do miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przełoży się to
również na zwiększenie wysokości dodatków, a w konsekwencji wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli –
twierdzi resort.
Minister Zalewska zaproponowała również 1 tys. zł jednorazowego świadczenia dla
nauczyciela stażysty przez
dwa lata (w pierwszym i w
drugim roku trwania stażu),
zwiększenie liczby płatnych
godzin do dyspozycji dyrekto-

ra szkoły, dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli
kontraktowych,
mianowanych i dyplomowanych, a także przywrócenie corocznego
obowiązku uchwalania przez
samorządy regulaminów wynagradzania
nauczycieli
uzgadnianych ze związkami
zawodowymi.
W trakcie spotkania omówione zostały postulaty płacowe zgłoszone przez związki.
Rozmawiano również o nadesłanych do resortu uwagach
do projektu rozporządzenia w
sprawie minimalnych stawek
wynagrodzenia nauczycieli.
– Strony dyskutowały też o
wysokości dodatków wypłacanych nauczycielom, które określane są przez organ prowadzący szkołę będący jednostką
samorządu
terytorialnego.
Kwestie dotyczące pozostałych
dodatków wchodzących w
skład wynagrodzenia nauczycieli będą przedmiotem dalszych rozmów MEN ze stroną
związkową – zaznacza resort.
Związkowcy działający w
oświacie nie są jednak zadowoleni z przebiegu rozmów.
– Minister edukacji zaproponowała przyspieszenie wypłacenia 5% podwyżki zaplanowanej na rok 2020 o cztery
miesiące i wypłacenie jej we
wrześniu 2019 roku. Propozycja ta została zgłoszona bez
wskazania
zabezpieczenia

środków finansowych i bez
projektu stosownego rozporządzenia – podkreślają. ZNP
podtrzymał też żądanie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 1000 zł od stycznia
2019 roku. Poinformował też,
że wystąpi do premiera o pisemne gwarancje zabezpieczenia środków na tę część
podwyżki, którą minister edukacji obiecuje od 1 września
2019 roku.
Zdaniem ZNP propozycje
dotyczące wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty, zwiększenie
liczby godzin do dyspozycji
dyrektora szkoły, przywrócenie obowiązku corocznego
uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz
ich uzgadniania ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli oraz rozszerzenie
uprawnienia do dodatku za
wyróżniającą pracę wymagają
jednak zmian ustawowych,
nie są więc możliwe do wprowadzenia od stycznia.
Związek twierdzi, że jest gotów rozmawiać o tych propozycjach, oczekuje jednak od
minister edukacji projektu
konkretnych zapisów ustawowych. Rozmowy w Centrum
„Dialog” będą kontynuowane.
Następne spotkanie zaplanowano na przyszły czwartek,
31 stycznia.

REKRUTACJA ZIMOWA

Katarzyna Gwara

Laur umiejętności i kompetencji

Częstochowski
Uniwersytet
wyróżniony

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana
Długosza w Częstochowie został wyróżniony Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Kapituła doceniła częstochowską uczelnię w kategorii „Nauka i Innowacyjność”. Uroczysta gala, podczas której wręczono wyróżnienia odbyła się Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
– Celem rozdania Laurów
Umiejętności i Kompetencji jest
zwrócenie uwagi na autorytety –
niezwykle potrzebne w dzisiejszych czasach. To również próba
przypomnienia o uniwersalnych
wartościach poprzez osoby, w
których działaniach można je
odnaleźć – mówi Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i
Kompetencji.
Najwyższym wyróżnieniem
– Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji został
uhonorowany wybitny kardiochirurg, transplantolog, legenda polskiej medycyny, prof. dr
hab. n. med. Marian Zembala.
Wyróżnienie dla częstochowskiej uczelni odebrała rektor
Uniwersytetu prof. dr hab. An-

na Wypych-Gawrońska. Lista
pozostałych laureatów jest bogata i ilustruje dokonania ważne i wielkie w skali regionu,
kraju, a także Europy. Łącznie
podczas tegorocznej gali wręczono 87 statuetek.
Wśród dotychczasowych laureatów znalazły się takie osobistości jak: Ojciec Święty Jan Paweł II, Przewodniczący Komisji
Europejskiej José Manuel
Durão Barroso, Sekretarz Generalny NATO Javier Solana, Emisariusz Komendy AK i Rządu RP
w Londynie Jan Nowak Jeziorański, Komisarz UE ds. Energii
Andris Piebalgs, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz czy
wybitny polski kompozytor
Krzysztof Penderecki.
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie został nominowany do nagrody przez Prezydenta Rady Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Tadeusza Szymanka i
jej Prezesa Zarządu Andrzeja
Broniewskiego. Organizatorem
przedsięwzięcia jest Regionalna
Izba Gospodarcza w Katowicach, która od 27 lat pielęgnuje
tradycję przekazywania podziękowań wybitnym osobowościom
i instytucjom.
Katarzyna Gwara
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Obchody 151. rocznicy urodzin
Marszałka
Staż zagraniczny uczniów ZSTiO im. S. Żeromskiego
w Rimini
W październiku 2018 r. grupa dziesię-

ciu uczniów Technikum nr 6 zdobywających zawód technika żywienia i usług gastronomicznych odbyła czterotygodniowy
staż zawodowy we Włoszech w miejscowości Rimini w ramach programu Erasmus+: „ Technik na stażu- trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej” . Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem
stażu zagranicznego jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz
zwiększenia mobilności i szans uczniów
na rynku polskim i zagranicznym.
Uczestnicy projektu zrealizowali
160-godzinną praktykę we włoskich restauracjach. Efektem tego projektu było
podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie mobilności i szans
uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz umożliwienie im poznania
środowiska pracy w innym kraju UE, a
także uzyskanie lepszego wyniku z egzaminów zawodowych.
Przebieg praktyk pod kątem merytorycznym i organizacyjnym monitorowała
mgr Beata Wilczyńska, czuwała również
nad bezpieczeństwem grupy.
Młodzież realizowała staż zawodowy
w przepięknym Rimini w różnych restauracjach.
Spotkanie organizacyjne odbyło się w
biurze wieloletniego partnera programu
Erasmus+, Sistema Turismo. Cenna była lekcja poruszania się po Rimini pieszo

i środkami komunikacji miejskiej oraz
studiowanie mapy.
Tygodniowy, 20-godzinny kurs języka włoskiego na poziomie podstawowym
i język włoski zawodowy (słownictwo
branżowe) oraz znajomość języka angielskiego okazały się niezbędne w pracy.
Uczniowie po pierwszych prezentacjach
rozpoczęli pracę w restauracjach. Trzeba
było pogodzić pracę z czterogodzinnym
kursem języka włoskiego. Szkolenie językowe pozwoliło młodzieży na wykorzystanie swoich umiejętności w praktyce
podczas zajęć w terenie, polegających na
prowadzeniu dialogów z Włochami.
Część zajęć miała na celu wykorzystanie
umiejętności językowych podczas prowadzenia dialogów związanych z pracą.
Znajomość języka angielskiego i włoskiego okazała się niezbędna w pracy.
Uczniowie, odbywając staż w restauracjach mieli możliwość spróbowania wielu potraw włoskich. Każdego dnia zdoby-

wali nowe umiejętności praktyczne i doskonalili swój warsztat pracy, szczególnie
podczas obróbki wstępnej owoców morza. Podstawą menu włoskich restauracji
są właśnie świeże owoce morza.
Staż zagraniczny to nie tylko praca. To
również czas wolny, który pozwolił
uczniom lepiej poznać kulturę włoską, architekturę, zabytki, zwyczaje i obyczaje
oraz posmakować potraw kuchni włoskiej. Na młodzież czekało wiele atrakcji,
między innymi wycieczka do Wenecji
oraz San Marino.
Na koniec uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zagranicznego i uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych w branży gastronomicznej. Zwiększa to szanse na
pracę w zawodzie w Polsce oraz za granicą. Zdobyte doświadczenie zawodowe
na pewno zaowocuje w przyszłości, niewątpliwie wpłynie na planowanie kariery zawodowej.

Uczniowie naszego liceum, w którym
wdrożono innowację pedagogiczną „Wychowanie patriotyczne i obronne”, 5 grudnia uczestniczyli w obchodach 151. rocznicy urodzin Marszała Piłsudskiego.
Uroczystość odbyła się na placu Biegańskiego, przed pomnikiem Marszałka.
Odsłonięto tablicę pamiątkową z nazwiskami osób z naszego regionu, którzy
przyczynili się do odzyskania niepodległości. Organizatorami obchodów byli: Urząd

Miasta Częstochowy, Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, Towarzystwo Przyjaciół Józefa Piłsudskiego Oddział w Częstochowie, Zespół Szkół Technicznych oraz Szkoła Podstawowa nr 1.
Prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk przypomniał o znaczeniu i niezwykłości Marszałka, złożono kwiaty przed pomnikiem a w Ratuszu, w sali reprezentacyjnej, prelekcję wygłosił Rafał Piotrowski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.

„Lata dwudzieste, lata trzydzieste”
14 grudnia 2018 roku
w sali widowiskowej MDK
odbył się uroczysty Koncert „Lata dwudzieste, lata
trzydzieste” kończący cykl
imprez upamiętniających
100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Organizatorem imprezy
był Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego i Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Wystąpili w nim finaliści Powiatowego Międzyszkolnego
Konkursu Pieśni Patriotycznej pod patro-

natem Prezydenta Miasta Częstochowy
oraz nauczyciele i uczniowie ZSTiO.
Aleksandra Motyl i Katarzyna Lenort
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W ferie nie musisz się nudzić!

Za nieco ponad dwa tygodnie
uczniowie z pięciu województw
- w tym również z naszego rozpoczną dwutygodniową labę. Niektórzy wyjadą w góry,
nad morze, czy do rodziny. Jednak wielu z nich spędzi tę przerwę przed telewizorem, czy
komputerem. A ferie w mieście
wcale nie muszą być nudne.
Częstochowskie instytucje kulturalne, oświatowo-wychowawcze i sportowe przygotowały bardzo ciekawą ofertę.
Dla każdego coś miłego...
Wielu uczniów na ferie zimowe
czeka z utęsknieniem. To w końcu
dwa tygodnie wolne od obowiąz-

ków szkolnych, rannych pobudek,
klasówek, odrabiania lekcji... Dlatego też ten wolny czas, niezmącony żadnymi, szkolnymi obowiązkami, warto w pełni wykorzystać.
Uczniowie, którzy nigdzie nie
wyjadą, nie mogą narzekać na
brak atrakcji w naszym mieście.
W ciągu tych dwóch tygodni będzie się sporo działo.
Praktycznie każdy będzie
w mógł znaleźć w niej dla siebie
coś interesującego.
Spektrum propozycji jest rozbudowane. Tradycyjnie zaplanowano zajęcia edukacyjne, kulturalne, artystyczne, komputerowe,
warsztaty taneczne, plastyczne,

techniczne, zabawy słowem
i wierszem, zajęcia literackie, literacko-plastyczne, a także przeróżne gry i konkursy.
Specjalną ofertę na ferie
w mieście przygotowują instytucje miejskie. Wiele atrakcji zaproponują również częstochowskie
organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe.
O najmłodszych nie zapomniały też kluby osiedlowe działające przy spółdzielniach miejskich oraz szkoły. Większość właśnie dopina ostatnie szczegóły
związane z dwutygodniowym odpoczynkiem.

Od roku szkolnego 2003/2004,
zgodnie z przyjętą zasadą, terminy
ferii zimowych w kolejnych latach
zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe trwały w drugiej połowie stycznia, to wówczas w
następnym roku termin ferii w tej
grupie województw przypadnie na
pierwszą połowę lutego. Podziału
na województwa dokonano biorąc
pod uwagę liczbę uczniów.
Organizacja ferii w jednym terminie dla uczniów ze wszystkich woje-

wództw powodowała wiele perturbacji komunikacyjnych i spore kłopoty w zakresie możliwości skorzystania z ośrodków wypoczynkowych
i bazy turystycznej w chętnie odwiedzanych w okresie zimy województwach.
Na stronie www.wypoczynek.
men.gov.pl znajduje się specjalnie
utworzona baza wypoczynku prowadzona przez MEN. Obecnie znajduje się tam 5 608 zgłoszeń zatwierdzonych przez kuratorów
oświaty. Na zatwierdzenie czekają
kolejne 1 734. W czasie ferii zimowych za granicą organizatorzy do
tej pory zgłosili 256 wypoczynków.
Według stanu na 18 stycznia, z wypoczynku wyjazdowego organizowanego w kraju skorzysta 119 851
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Ferie w muzeum…
Muzeum Częstochowskie zaprasza uczestników
indywidualnych (wiek – od 7 lat)
oraz grupy zorganizowane!

Harmonogram:

11-22.02 pn – pt
„W rytmie samby” – Multicentrum ZODIAK, Park Staszica
12.02 wtorek
„Uczniowie i życie szkolne 100 lat temu” – Ośrodek
Dokumentacji Dziejów Częstochowy, ul. Katedralna 8
14.02 czwartek
„Nietoperze – latające ssaki naszego regionu”
– Dział Przyrody, ul. Katedralna 8
15.02 piątek
„Rycerze, herby i zbroje” – Dział Historii, Ratusz
19.02 wtorek
„Odkrywam siebie… warsztaty muzealne z elementami
arteterapii” – Dział Sztuki, Galeria Dobrej Sztuki

Niektórzy już odpoczywają

W sumie w tym roku szkolnym
w całym kraju wolne od zajęć – w
ramach ferii - będzie miało ponad
4,6 mln uczniów (4 638 564) z 23
598 szkół dla dzieci i młodzieży.
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uczniów, 90 159 przebywać będzie
na półkoloniach w miejscu zamieszkania, a 8 434 uczniów wyjedzie za
granicę.
Dzięki bazie wypoczynku w łatwy i szybki sposób rodzice mogą
sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi
zgłosić wyjazd do właściwego (ze
względu na siedzibę organizatora)
kuratorium oświaty. Dzięki temu
wizytatorzy mogą kontrolować
miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może
przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w
czasie jego trwania).
Katarzyna Gwara

…by były bezpieczne
Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły
one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego
czasu w miejscu zamieszkania.
Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić
wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną. Jednak tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady, których
powinno przestrzegać każde dziecko bawiące się zimą na dworze:
l wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
l do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i
ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj
szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
l najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;
l dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru;
l ważny dla bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
l nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań
kończyn dla innych osób;
l pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub
straż pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;
l nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
l nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
l korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem;
l kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły
się podczas jazdy;
l nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
l podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub
telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.
Katarzyna Gwara

21.02 czwartek
„Osikowe cudeńka” – Dział Etnografii, Ratusz
22.02 piątek
„Nie święci garnki lepią” – Dział Archeologii,
Rezerwat Archeologiczny
WAŻNE:
• Na zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc. Terminy można
rezerwować w Dziale Edukacji i Wystaw Muzeum
Częstochowskiego pod nr. 504 757 502.
• W ramach warsztatów dla uczestników indywidualnych
zapraszane są tylko dzieci ze szkół podstawowych
• Szczegółowe informacje na stronie: www.
muzeumczestochowa.pl/ w zakładce EDUKACJA – FERIE 2019.

…teatralnie…
Częstochowski Teatr im. A. Mickiewicza w ferie zaprasza dzieci
i młodzież na warsztaty. Chętni będą mogli wziąć udział w zajęciach dotyczących: scen dramatycznych, elementarnych zadań
aktorskich, etiudy, dykcji oraz interpretacji tekstu.
Prowadzącymi będą: Teresa Dzielska, Ewelina Rucińska, Marek
Ślosarski, Antoni Rot oraz Adam Hutyra.
Uczestnicy oprócz nauki będą mieli okazje zobaczyć kulisy teatru. Koszt warsztatów to 250 zł.
Zajęcia będą odbywać się w pierwszym tygodniu ferii zimowych.
Informacje i zapisy pod numerem telefonu (34) 3723341 (04).
Zgłaszać się można również drogą mailową ewa.oles@teatr–
mickiewicza.pl
W ramach ferii w mieście Teatr zaprasza również na spektakle
„Jaś i Małgosia”, „Roszpunka”, „Trzy świnki”, a także „Kometa nad
Doliną Muminków”

…na sportowo
Sympatycy sportu będą mogli uczestniczyć w licznych
zawodach i turniejach. MOSiR proponuje również zabawy
na sztucznym lodowisku, krytej pływalni, czy miejskiej
ślizgawce.
Osobną grupę propozycji stanowi cykl wycieczek
organizowanych przez Regionalny Oddział PTTK.
Krótko mówiąc, propozycji spędzenia ferii w mieście w ciekawy
sposób jest mnóstwo. Dokładny kalendarz imprez w mieście i
wszystkie szczegóły z nimi związane niebawem będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta www.czestochowa.pl
Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

www.LESENS.pl

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta
Szybka i darmowa dostawa

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

Okna 5-kom.

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

1435 mm

1465 mm

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

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

ŚRODKI CZYSTOŚCI

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

WAGI

AKUMULATORY

LOMBARDY

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...

ZAPRASZAMY!!!

MEDYCYNA

LOMBARD KAPS

POGRZEBY

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— KUPIĘ DOM —
n KUPIĘ część domu lub zamieszkam z kimś.
Tel. 784 634 476
NAUKA
— KOREPETYCJE —
n JĘZYK polski, WOS – korepetycje,
przygotowanie do matury. Poziom podstawowy
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum.
www.matura.czest.pl Tel. 796 635 001
— KURSY —

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

n SPRZEDAM maszynę do szycia
USŁUGI
przemysłowego MINERWA. Kiedyś szyłam na
n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo,
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski.
tej maszynie torebki damskie i plecaki. Stan
Częstochowa, ul. Wazów 62A.
bdb Tel. 603 521 686
Tel. 509 876 249
n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów n SPRZEDAŻ zakład produkcji materiałów
komórkowych oraz nawigacji GPS.
budowlanych. Lelów. Tel. 502 356 405
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 14 99 69
n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu –
n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata
kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę,
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760
Grudziądz. Tel. 669 245 082
SPRZEDAM

Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

US£UGI POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56
603 471 221

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

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

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

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

– KUPIĘ

Treść ogłoszenia:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................Nr tel. ..........................................................
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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Każdy z nas może coś zrobić!

Mamy wpływ na jakość powietrza
Zła jakość powietrza w sezonie grzewczym to częste
zjawisko, z którym powinniśmy walczyć, ponieważ to
my mamy wpływ na to, czym
oddychamy. Obowiązujące
prawo zabrania palenia w domowych piecach wszelkiego
rodzaju odpadami, czy paliwami takimi jak np. muł czy
drobny miał. Czego spalać
nie można i jakie kary grożą
za niestosowanie się do
przepisów?
Zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa
Śląskiego z 2017 roku w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, zakazuje się stosowania:
n węgla brunatnego oraz paliw
stałych
produkowanych
z wykorzystaniem tego węgla
n mułów i flotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem
n paliw, w których udział masowy węgla kamiennego
o uziarnieniu poniżej 3 mm
wynosi więcej niż 15 %
n biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym
przekracza 20 %.
– Ustawa o odpadach określa, że spalanie śmieci komunalnych może odbywać się tylko w specjalnie do tego przeznaczonych
spalarniach.
Obiekty takie muszą spełniać
wymogi, które powodują, że
np. emisja szkodliwych substancji podczas termicznego
przekształcania odpadów jest
bardzo mała. Piece w domach
czy kominki nie są w stanie tak
spalić odpadów, by nie powodowały one szkody dla środowiska (np. emisji furanów i dioksyn) oraz dla zdrowia ludzi –
przypomina Urząd Miasta Częstochowy i ostrzega – Zgodnie
z ustawą każdy kto termicznie
przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze

aresztu (do 30 dni) albo grzywny – do 5000 złotych. Osoby,
które nie stosują się do obowiązujących przepisów mogą
zostać ukarane mandatem
karnym przez straż miejską.
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego mówi ponadto o tym, że od 1 września
2017 roku dopuszcza się wyłącznie instalacje urządzeń typu ecodesign i kotłów klasy 5.
Magistrat przypomina, że ci,
którzy rozpoczęli eksploatację
przed 1 września 2017 roku,
mają obowiązek wymiany tych
źródeł ciepła według harmonogramu, który został zawarty
w uchwale.
– Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza pochodzi z domów. Domowe instalacje powodują ponad 51% całkowitej
emisji pyłu PM10, prawie 44%
całkowitej emisji pyłu PM2,5
oraz 94% emisji benzo(a)pirenu – alarmuje Urząd Miasta
i tłumaczy, że tak duże udziały
indywidualnych
urządzeń
grzewczych w całkowitej emisji
do powietrza wynikają z używania kotłów lub pieców węglowych o niskiej efektywności
energetycznej, niespełniających żadnych norm emisyjnych oraz spalania w nich paliw o niskich parametrach ja-

Usuwanie azbestu

Szansa na dotacje
Niebezpieczny dla zdrowia
azbest, który zawierają wyroby pokrywające dachy i fasady
budynków to wciąż aktualny
problem. Jego usuwanie nie
jest proste – obowiązują specjalne procedury dotyczące jego ściągania, pakowania,
transportu a także składowania. To kosztowny proces, ale
możliwe jest otrzymanie dofinansowań na ten cel.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej ogłosił nabór wniosków
na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych
programów usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest.
Wnioski można składać do 15
kwietnia 2019 roku. Termin zakończenia zadań wyznaczono na
30 czerwca 2019 roku. Zainteresowane osoby mogą zapoznać
się z regulaminem dofinansowaKolumnę opracowała: Paula Nogaj

nia tych zadań, które są dostępne na stronie internetowej Funduszu. Znajdziemy tam także
komplet potrzebnych dokumentów.
Azbest ma działanie rakotwórcze, co zostało udowodnione w
badaniach. – Sama obecność
azbestu nie jest zagrożeniem dla
zdrowia. Staje się on niebezpieczny dopiero w momencie
uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie) lub gdy dochodzi do
korozji wyrobów zawierających
azbest. Procesy te prowadzą do
uwalniania włókiem azbestowych, które wraz z wdychanym
powietrzem mogą dostać się do
naszego organizmu – informuje
Główny Inspektorat Sanitarny.
Szkodliwe działanie azbestu nie
musi być koniecznie natychmiastowe. Czasem jego oddziaływanie na organizm człowieka może
ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach.

kościowych. Czy jesteśmy
świadomi tego, co trafia do powietrza w wyniku tego spalania? Przede wszystkim pyły zawieszone, dwutlenek siarki,
tlenki azotu, tlenek węgla
a także benzoalfapiren.

W sytuacji, gdy spalamy zakazane przez prawo paliwa,
czyli wspomniany wcześniej
muł, flot, węgiel brunatny, wilgotne drzewa czy śmieci, przyczyniamy się tym samym do
uwalniania do powietrza nie-

zwykłe dużych ilości substancji toksycznych. Przyczyniają
się one do powstawania smogu, jeżeli warunki pogodowe są
niekorzystne. Jest on niebezpieczny w szczególności dla
osób starszych, chorych, dzieci oraz kobiet w ciąży. W grupie wyższego zagrożenia są
osoby, które cierpią z powodu
przewlekłych chorób układu
oddechowego czy na przykład
chorób serca. Smog przyczynia
się do zawałów serca, udarów,
astmy itd. Jest szkodliwy nie
tylko dla zdrowia człowieka,
ale także dla środowiska.
– Jeśli podejrzewasz, że ktoś
w Częstochowie spala śmieci,
muł lub flot węglowy, wilgotne
drewno zadzwoń do Straży
Miejskiej (986) – prosi Urząd
Miasta Częstochowy – Strażnicy miejscy w 2018 roku przeprowadzili prawie 2000 kontroli domowych pieców. Ujawniono prawie 400 przypadków
spalania śmieci.

Program „Czyste powietrze”

Nabór wznowiony
Od 21 stycznia 2019 roku
wznowiony został nabór
wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste
powietrze – poinformował
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Wraz z nowym rokiem nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu w związku z
ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która zaczęła obowiązywać. WFOŚiG podkreśla, że
wszystkie wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone
przed wejściem tych zmian w
życie, będą rozpatrywane według zapisów, które obowiązywały z dniem złożenia wniosku. Zmiany, które obowiązują
od teraz to:
1) Zmiany zasad naliczania
wysokości dotacji
Jedną z istotnych zmian jest
zmiana zasad naliczania wysokości dotacji ze względu na
ulgę termomodernizacyjną,
która została wprowadzona.
Jeżeli wnioskodawca ma możliwość skorzystać z niej, dotacja w ramach programu zostanie udzielona w mniejszym wymiarze.
2) Grupa beneficjentów
Z programu będą mogły skorzystać teraz także osoby fizyczne, które posiadają prawo wła-

sności lub są współwłaścicielami wydzielonego lokalu w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Wartość kosztów kwalifikowanych w ich przypadku, z których wynikać będzie wysokość
dotacji wyznaczana będzie w
oparciu o wydzielony lokal
mieszkalny.
3) Zmiana definicji związanej
z rozpoczęciem
przedsięwzięcia
Aktualna definicja brzmi:
„Rozpoczęcie przedsięwzięcia
rozumiane jest jako poniesienie
pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją
przedsięwzięcia i może nastąpić:
l od 01.01.2018 r. lecz nie
wcześniej, niż 12 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla
wniosków złożonych do
30.06. 2019 r.,
l nie wcześniej niż złożenie
wniosku o dofinansowanie,
jeśli wniosek składany jest od
01.07.2019 r., z wyłączeniem
dokumentacji projektowej i
audytu energetycznego, które
mogą być wykonane wcześniej”
4) Zmodyfikowany katalog
kosztów kwalifikowanych
Katalog został zmodyfikowany zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju w sprawie określenia
wykazu rodzajów materiałów
budowlanych, urządzeń i usług
związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

5) Okres karencji w spłacie
rat kapitałowych
Został on wydłużony i może
wynosić do 12 miesięcy od daty
zakończenia realizacji przedsięwzięcia
6) Warunek dopuszczenia
montażu kotła na węgiel
Będzie to możliwe wyłącznie,
gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub
gazowej na wszystkie kotły, które zasilane są przez paliwo stałe
– w tym biomasę. Ta zmiana
ma obowiązywać od 1 lipca
2019 roku.
7) Doprecyzowanie
niektórych elementów
wymagań technicznych
8) Uproszczenie procedury
oceny wniosków
Zrezygnowano z wymogu wizytacji dopuszczającej i tym samym jej pozytywny wynik nie
jest już warunkiem przyznania
dofinansowania. Nie będzie także bezwzględnego obowiązku
przeprowadzania wizytacji końcowej. Podlegać jej będą natomiast wszystkie przedsięwzięcia, które realizowane będą w
całości lub w części siłami własnymi. – Nie mniej niż 15% zadań zakończonych wybranych
na podstawie próby określonej
według zasad obowiązujących
w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – poinformował
Fundusz.
Warto zapoznać się ze szczegółami tych zmian, które dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach.

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

Marzenia się spełniają
Kuba Sitak, mieszkaniec
Olsztyna – znany polski snowboardzista – postawił wszystko na jedną kartę i kilka lat
temu wyjechał w pogoni za
marzeniami. Dziś jest doświadczonym trenerem sportów ekstremalnych i trenerem
personalnym w... Stanach
Zjednoczonych.
Kuba od najmłodszych lat fascynował się jazdą na deskorolce. Chcąc rozwijać swoją pasję w

wieku... 15 lat wyjechał do Ameryki. Chociaż skateboarding był

jego pierwszą miłością, szybko
zainteresował się snowboardem.
Przez ponad 10 lat startował na
Mistrzostwach Polski Instruktorów snowboardu. Dwukrotnie
był najlepszy w kategorii freestyle. Obecnie wciąż zdobywa wiedzę o tym sporcie.
Kuba ma tytuł magistra wychowania fizycznego oraz duże
doświadczenie w nauczaniu
sportów ekstremalnych. Specjalizuje się w snowboardzie, deskorolce, gimnastyce i fitness.
Znany w swoim fachu został zatrudniony w najlepszej na świecie firmie - WoodWard Tahoe
California - gdzie trenuje się
sporty ekstremalne takie jak:
freestyle snowboarding, skateboarding, bmx, parkour, gimnastyka czy akrobatyka.
Od ponad 3 lat zajmuje się
treningami indywidualnymi oraz
treningami drużyn snowboardowych. Kuba trenował Aleksandra Czubę, który odniósł sukce-

sy w zawodach rangi europejskiej i światowej, a także dostał
się do Polskiej Kadry Snowboardowej.
W 2018 roku został głównym
trenerem snowboardowym w WoodWard Tahoe i nadzorował letni
obóz snowboardowy. Jest bardzo
znany szczególnie w rejonie Lake
Tahoe California. Obecnie trenuje
Max-a Dai, zawodnika z Chin,
którego celem jest wyjazd na

olimpiadę. Max ma dopiero 7 lat i
jest najlepszy w Chinach w swojej
kategorii wiekowej.
Marzeniem Kuby jest zostanie
olimpijskim trenerem – być może już wkrótce ten cel uda mu się
zrealizować. Poczynania Kuby
można śledzić na Instagramie,
Facebooku oraz stronie internetowej www.kubasitak.com
Katarzyna Gwara
zdj.: www.kubasitak.com
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Usługa dla podatników

E-PIT już od 15 lutego
Usługa Twój e-PIT będzie
dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 od 15
lutego 2019 r. na Portalu Podatkowym
podatki.gov.pl.
Rozliczenia zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych
przez administrację skarbową
– poinformowało Ministerstwo Finansów.
Bez składania wniosku ani
przynoszenia dokumentów do
urzędu skarbowego – aby uzyskać dostęp do zeznania podatkowego za 2018 roku wystarczy
odwiedzić Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów – podatki.
gov.pl. Zeznania mają być wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38.
– Nasze systemy informatyczne są już na tyle zaawansowane
i wyposażone w odpowiednie dane, że możemy zaproponować
zupełnie nowe podejście do rozliczeń podatkowych. Na bazie informacji przesyłanych od płatników udostępnimy propozycję
rocznego zeznania. To istotna
zmiana w duchu filozofii 3xP,
czyli prostych, przejrzystych i
przyjaznych podatków – powiedziała minister finansów prof.
Teresa Czerwińska.
Jak to będzie wyglądać? Usługa Twój e-PIT z założenia ma być
niezwykle prosta dla podatnika.
Już nie podatnik, a system automatycznie przygotowuje dla podatnika zeznanie roczne przy
wykorzystaniu danych, które
posiada administracja skarbowa. Chodzi o informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań, które dotyczą ulgi

na dzieci, a także informacji o organizacji pożytku publicznego,
która została wskazana rok
wcześniej. Po przygotowaniu
system udostępnia podatnikowi
zeznanie. -Jeżeli podatnik chce
skorzystać np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa czy
kultu religijnego, wydatków na
cele rehabilitacyjne lub użytkowania internetu czy wpłat na
IKZE – uzupełnia swoje zeznanie
samodzielnie, po zalogowaniu do
usługi – tłumaczy Ministerstwo.
W razie potrzeby, Resort finansów odpowie na wszelkie wątpliwości i pytania, które dotyczą
rozliczenia drogą telefoniczną,
e-mailową lub podczas czatu z
konsultantem. Zeznania w systemie mają charakter indywidualny, więc jeżeli podatnik chce
zmienić go, ponieważ rozlicza się
wspólnie z małżonkiem bądź też
jako osoba samotnie wychowująca dzieci, wystarczy że zaloguje
się do usługi i wybierze odpowiednią dla siebie opcję.
W założeniu usługa Twój
e-PIT ma ułatwić i usprawnić
coroczne rozliczanie PIT. Każdy
będzie miał możliwość zapoznać się ze swoim PIT-37 lub
PIT-38 za miniony rok na Portalu Podatkowym i podjąć decyzję
o tym, czy chce skorzystać z
przygotowanego przez system
zeznania podatkowego – mając
możliwość uzupełnienia lub
może także podjąć decyzję o samodzielnym rozliczeniu w formie elektronicznej lub składając formularz w tradycyjnej formie w odpowiednim Urzędzie
Skarbowym. Usługa e-PIT ma
objąć w 2020 roku także podatników, którzy korzystają z formularzy PIT-36, PIT-36L i PI28. Ministerstwo Finansów zapewnia, że będzie to bezpłatne,
bezpieczne i proste.

Ćwiczenia rezerwistów

Służba wojskowa,
a przedsiębiorcy
Polskie prawo przewiduje
obowiązek służby wojskowej,
która ma polegać na odbywaniu ćwiczeń wojskowych, a
na szkolenie mogą zostać wezwani wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat i nie skończyli
jeszcze pięćdziesięciu pięciu
lat. Czy przedsiębiorcy mogą
zostać powołani?
Żołnierze rezerwy, osoby
przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy a także ochotnicy, zgłaszający się do
ich odbycia mogą zostać powołani zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej.
– Oznacza to w praktyce, że
przedsiębiorcy również mogą
otrzymać takie wezwanie. Również Ci którzy kwalifikację wojskową mieli po 2010 roku, czyli po roku kiedy została zawieszona zasadnicza służba wojskowa.
Jak wyjaśnia MON obowiązek ćwiczeń dla żołnierzy rezerwy został wprowadzony w 2013
roku, zaś w 2015 dla osób przeniesionych do rezerwy niebędą-

cych żołnierzami rezerwy – zauważa portal Mambiznes.pl
Tytuł żołnierza rezerwy posiada według art. 99 „osoba,
która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej
służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub
ze służby kandydackiej, jeżeli w
dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej”.
Wezwanym na ćwiczenia wojskowe przysługują świadczenia
pieniężne, które mają zrekompensować utracone wynagrodzenie, które mogłoby zostać
uzyskane z tytułu pracy lub
służby, a także z prowadzonej
działalności gospodarczej oraz
rolniczej.
Oznacza to, że także przedsiębiorcy mogą dostać „zwrot”,
który wylicza się na podstawie
kwoty dochodu, który żołnierz
uzyskał z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni
rok podatkowy poprzedzający
okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Zostaje ona podzielona przez 252 i pomnożona przez
liczbę dni odbytych ćwiczeń
wojskowych.
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Układ zbiorowy pracy

Na czym polega?
Układ zbiorowy pracy jest
zawierany przez reprezentację pracowników i pracodawcę, aby w sposób kompleksowy określać warunki np. wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą. Należy
on do źródeł prawa pracy
obok Kodeksu pracy, regulaminów, statutów czy ustaw
szczegółowych dotyczących
zatrudnienia.
Układ zbiorowy ma charakter
hierarchizowany, co oznacza, że
jego zapisy nie mogą być niezgodne z aktami wyższego rzędu, takimi jak Kodeks pracy, ale mogą za
to rozszerzać uprawnienia pracowników, wynikające ze statutu
lub ustawy. Układ ma podstawowe zadanie, jakim jest poprawie-

nie sytuacji zatrudnionych. Jest
to porozumienie, które dotyczy
praw i obowiązków stron stosunku pracy. Zawrzeć taki układ może pracodawca i grupa osób działająca na terenie jego zakładu,
stanowiąca organizację związkową. Aby zapisy układu obowiązywały wewnątrz zakładu, układ
zbiorowy musi zostać uprzednio
zarejestrowany.
Obowiązek stosowania przepisów układu zbiorowego mają
oczywiście jego strony, czyli pracodawca i pracownicy, choć istnieje możliwość, aby również inne osoby zostały objęte jego postanowieniami – np. współpracownicy, zatrudnieni na umowę
zlecenie czy dzieło, a także emeryci i renciści. To wszystko zależy od tego, czy ta kwestia zostanie w jakiś sposób uregulowana

w odpowiednim dokumencie, jakim w omawianym przypadku
jest układ zbiorowy. Nie wszyscy
jednak mogą skorzystać z możliwości utworzenia układu zbiorowego pracy. Zabronione jest to
wśród sędziów i prokuratorów,
a także członków korpusu służby cywilnej.
Sam układ może zostać zawieszony w sytuacji, gdy pracodawca znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej. Wtedy podmioty układu ustalają na przykład czasową przerwę w jego
obowiązywaniu. Można odnieść
się do całości lub części układu
– w zależności od wcześniejszych ustaleń. Zawieszenie nie
może jednak trwać dłużej niż
trzy lata i oczywiście wszystko
musi zostać zgłoszone do odpowiedniego rejestru.

E-biznes

Coraz bardziej popularny
E-biznes to działalność
prowadzona w Internecie lub
inaczej za pomocą Internetu.
Stał się niezwykle popularny
ze względu na powszechność
i dostępność tego medium.
Wydawać by się mogło, że zarabianie w ten sposób jest
o wiele łatwiejsze i prostsze.
Czy na pewno?
– E-biznes jako sposób na robienie
interesów
powstał
w 1995 roku, wcielony w życie
przez koncern IBM. Taki model
opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach teleinformatycznych. Łączy się z nim cała mnogość współwystępujących pojęć,
takich jak e-commerce, czyli
elektronicznych handel – przywołuje trochę historii portal Money.pl i zauważa, że prowadzenie tego typu działalności wiąże
się z niższymi kosztami, ponie-

waż przede wszystkim możemy
pracować w domu, jako że praca ma charakter zdalny. Wtedy
też nie musimy myśleć o wynajęciu i utrzymaniu lokalu. Ponadto wykluczamy koszty dojazdu. Z pewnością dużą zaletą
e-biznesu jest to, że prowadząc
go możemy być sami sobie szefami i decydować o tym, w jakim kierunku się rozwijać, jakie
kroki podejmować.
Ile kosztuje prowadzenie tego
typu biznesu? Niewiele, jednak
jak zauważa portal Money.pl,
taka działalność nie jest zupełnie wolna od kosztów. -Na początku, dopóki firma jest nieduża i nie ma przy niej bardzo wiele pracy, wszystkie czynności
wykonywać można samodzielnie. Z czasem może się okazać,
że niezbędne jest zatrudnienie
osób do pomocy. Jednak korzyścią jest, że zatrudnienie takie-

go pracownika może być nieco
tańsze. Swoją pracę wykonywać on może zdalnie. Popularne jest nawiązanie współpracy
z osobami do pomocy na podstawie umowy zlecenia lub
o dzieło – taka osoba pracuje
wówczas, kiedy faktycznie jest
coś do zrobienia.
Do ogarniania kwestii organizacyjno-administracyjnych pomóc może obecność wirtualnej
asystentki – słusznie zauważa
portal. Tak więc koszty początkowe mogą być niższe. E-biznes
ma ponadto wiele innych zalet.
W zależności od charakteru
prowadzonej działalności mogą
być one różnorodne. Z racji tego, że jest to coraz bardziej popularna forma pracy, także
konkurencja jest coraz większa.
Zdobywanie klientów i budowanie własnej marki wymaga
ogromnej cierpliwości i pracy.

Pomniejszą dochód

Darowizny dla zawodówek
Ulga podatkowa z tytuły darowizn została
rozszerzona – w związku z tym już od 1 stycznia 2019 r. każdy podatnik PIT i CIT będzie
mógł pomniejszyć swój dochód, odliczając darowiznę przekazaną na cele kształcenia zawodowego publicznym placówkom.
Wynika to z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy o

PIT a także art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.
Oznacza to, że podatnik, jeżeli będzie miał życzenie, może wesprzeć tym samym szkoły, które
prowadzą kształcenie zawodowe, placówki
kształcenia ustawicznego a ponadto centra
kształcenia zawodowego, o których mowa w
ustawie Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 996) – donosi Gazeta Prawna.

Kalendarz przedsiębiorcy
Terminy na dzień 2019-01-31:
2019-01-31

Podatek od nieruchomości. Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

2019-01-31

Informacja o dochodach (PIT-11). Przekazanie do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną informacji o dochodach
oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2018. (PIT-11)

2019-01-31

Deklaracja ZUS IWA. Przekazanie do ZUS informacji do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) za rok 2018.

2019-01-31

Wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2019 r. - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek
nieposiadających osobowości prawnej.

2019-01-31

Złożenie zeznania rocznego przez ryczałtowców (PIT-28) za rok 2018 oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał.

2019-01-31

Złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w
poszczególnych miesiącach roku 2018. (PIT-16A)

2019-01-31

Złożenie rocznej deklaracji PIT-4R za rok 2018 o pobranych w trakcie roku zaliczkach na podatek dochodowy.

2019-01-31

Złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR za rok 2018.

2019-01-31

Przekazanie do urzędu skarbowego rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy lub informacji o dochodach uzyskanych od
tego organu za R|R1. (PIT-40A/PIT-11A)
Stronę opracowała: Paula Nogaj

22.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 25-27 STYCZNIA 2019

W ubiegłym roku

Najwięcej za OC zapłacili
właściciele BMW i audi
W 2018 r. średnia cena
ubezpieczenia OC wyniosła
741 zł i była o 5% niższa niż
przed rokiem. O wiele więcej
za obowiązkową polisę musieli jednak zapłacić właściciele BMW i audi oraz samochodów z największa pojemnością silnika.
Rok 2018 przyniósł długo
wyczekiwaną stabilizację cen
OC. W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych porównywarka
rankomat.pl analizuje, jak
kształtowały się średnie składki obowiązkowych polis w ubiegłym roku ze względu na markę
posiadanego samochodu, jego
pojemność silnika czy nawet
rodzaj tankowanego paliwa.

O NAS:

Duża pojemność silnika to
wysoka cena OC
W 2018 roku najwięcej na
obowiązkowe ubezpieczenie
wydawali właściciele samochodów z największą pojemnością
silnika. W przypadku aut z silnikiem powyżej 3,0 l, koszt polisy OC był wyższy o 78,7% niż
dla samochodów z silnikiem do
1,0 l.
Podczas kalkulacji składki
OC, ubezpieczyciele biorą pod
uwagę także markę ubezpieczanego pojazdu. W 2018 r. najwyższe stawki towarzystwa proponowały właścicielom samo-

chodów marki BMW (952 zł)
i audi (823 zł). W przypadku
BMW cena była wyższa o 28,5%
od średniej ceny w kraju. Spośród 11 najczęściej ubezpieczanych marek pojazdów w porównywarce rankomat.pl w ubiegłym, roku największe szanse
na zakup taniego OC mieli właściciele samochodów dacia (573
zł) oraz skoda (668 zł).

Cena OC a rodzaj
tankowanego paliwa
Na cenę ubezpieczenia OC
wpływ ma nawet rodzaj tankowanego paliwa. Choć w tym
przypadku różnice cen nie były
już ta drastyczne, to najwięcej
za polisę w 2018 r. roku musieli zapłacić właściciel aut napędzanych PB+LPG (724 zł).
O 20,2% mniej płacili natomiast za OC posiadacze samochodów elektrycznych. Kierowcy ubezpieczający samochody
z silnikami benzynowymi wydawali na obowiązkowe ubezpieczenie średnio 724 zł. Koszt polisy był w ich przypadku o 5,9%
niższy niż w roku poprzednim.
Katarzyna Gwara

SKUP

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI
MASZYN ROLNICZYCH

ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

NAJWY¯SZE CENY!!!

TEL. 533 210 534

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

Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
Skupujemy samochody za gotówkê
Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
Samochody z gwarancj¹
Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów
w bazie BIK i KRD
Leasing dla firm i osób prywatnych
Czynne 7 dni w tygodniu!

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

Wybrane samochody na dzień 23 stycznia 2018 r.

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

39.800 zł

FORD FIESTA
1.4 D, rok prod. 2011,

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

 28.900 – 33.900 zł

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

KIA VENGA 1,4E,
90kM rok prod. 2010
i 2013, kraj., I wł.

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



27.900 – 25.900 zł

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


42.800 zł

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

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
automat, gwarancja, navi, F. VAT
109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki
99.000 zł
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
2.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
9.800 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2008
5.800 zł
n FIAT STILO 1.6 E, rok prod. 2003
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,
21.800 zł
kraj., serwis.
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I –właśc., F. VAT
22.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
39.900 zł
I – wł.
6.700 zł
n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,
serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
47.900 zł
polski salon
14.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,
59.900 zł
4x4, kraj., I – wł., F. VAT
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.,
35.900 zł
I –wł., serwis, F-ra VAT 
12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 




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

kraj., serwis

 18.900 zł





47.900 zł

32.900 zł

62.900 zł

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,

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

OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
11.800 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006
13.600 zł
OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
10.900 zł
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005
9.900 zł
RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008
23.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
6.900 zł
SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,I – wł.  32.900 zł
SKODA CITI GO 1.0 E, rok prod. 2012, kraj.,
18.900 zł
I – wł.
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł
3.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,
29.900 zł
kraj., I – wł.
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 D, rok prod. 2005
15.900 zł
napęd 4x4
10.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
15.800 zł
VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005.
VW JETTA 1.6 benzyna i diesel,
18.900 - 22.900 zł
rok prod. 2007 i 2010, kraj., I – wł.
VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,
15.900 - 18.900 zł
rok prod. 2006 - 2009, 5 szt.
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

SPORT
Siatkówka

Siatkówka

Norwid zagra
z Jaworznem

AZS na wyjeździe

Mecz pomiędzy KS Exact Systems Norwid Częstochowa a MCKiS Jaworzno zostanie rozegrany w
sobotę 26 stycznia o godz. 17:00 w hali IX LO im.
C.K. Norwida w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 8. Zarząd i zawodnicy częstochowskiego klubu serdecznie zapraszają.
Wstęp na hale już od godziny 16:00. Bilety są do nabycia w cenie – 5 zł bilet ulgowy, 10 zł bilet normalny i 20 zł
bilet rodzinny. W poprzednim spotkaniu Norwid wygrał
spotkanie z UKS Mickiewicz Kluczbork 3:0, trafiając tym
samym na 3 miejsce w tabeli klasyfikacji generalnej. Z
dwudziestu rozegranych meczy aż piętnaście zakończyło
się zwycięstwem częstochowskich zawodników.

Tauron AZS Częstochowa ma zmierzyć
się w najbliższą sobotę 26 stycznia na meczu wyjazdowym z AZS AGH Kraków. Spotkanie w ramach 21. kolejki rozpocznie się
o godz. 17:00 w Hali Sportowej AGH w Krakowie przy ul. Piastowskiej 26a.

Paula Nogaj

Piłka nożna

Sparing RKS-u przy Limanowskiego

Od 3 lutego do 17 lutego czerwono-niebiescy będą na zgrupowaniu wyjazdowym, które będzie
miało miejsce w tureckim Kizilagaç. Tam rozegrane zostaną

cztery sparingi. Klub podał już
rozpiskę przeciwników tych spotkań. Będą to: NS Mura ze Słowenii, FC Chernomorets z Ukrainy, FK SKA Khabarovsk z Rosji
i FC Volyn Lutsk z Ukrainy.
– Założenia na obóz w Turcji
będą podobne do tych, które mamy od początku przygotowań.
Jedno jest pewne – podczas
zgrupowania zespół wejdzie na
wyższy poziom i lepiej będzie
znosił zadane obciążenia. Nasze
parametry będzie lepsze, a zmęczenie zdecydowanie mniejsze –
powiedział Marek Papszun, tre-

ner Rakowa.
Poprzedni sparing z Wartą Poznań Raków wygrał 2:0. Podczas
spotkania zadebiutował młody
bramkarz Akademii Raków –
Kacper Trelowski. – Cieszę się,
że trenerzy docenili moją pracę i
dano mi szansę zadebiutowania
w pojedynku z Wartą – wypowiedział się Trelowski.
Nie tylko Kacper Trelowski,
ale także Dawid Sztekler, którzy
trenują w szkółce pod okiem trenera Karola Kuczery wzięli udział
w obozie.
Paula Nogaj

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.
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Najlepszy sportowiec roku

Arkadiusz Słomian (KS Wojownik Kłobuck, taekwon-do)
Karolina Dziura (Klub Sportowy Dragon Janów, taekwon-do)
Przemysław Drąg (LKS Gol-Start, pływanie)
Kornel Majchrzak (kulturystyka)
Krzysztof Janusik (Stow. KFSiT Niewidzących i Słabowidzących
Jutrzenka, nordic walking)
Janusz Darocha (Aeroklub Częstochowski)
Michał Klimaszewski (Aeroklub Częstochowski)
Łukasz Czepiela (Aeroklub Częstochowski)
Leon Madsen (CKM Włókniarz, żużel)
Fredrick Lindgren (CKM Włókniarz, żużel)
Jakub Jelonek (CKS Budowlani, lekkoatletyka)
Sebastian Paruzel (Stow. Speedway Fan Club, speedrower)
Marcin Szymański (Stow. Speedway Fan Club, speedrower)
Rafał Sztark (KSW Start, kick-boxing)
Roksana Załomska (KU AZS UJD, tenis stołowy)
Andrzej Niewulis (RKS Raków SA, piłka nożna)
Alicja Ulatowska (WLKS Kmicic, triathlon)
Robert Parzęczewski (bokser zawodowy)
Sławomir Stolc (AZS Częstochowa, piłka siatkowa)
Damian Kogut (Exact Systems Norwid, piłka siatkowa)
Piotr Nocoń (Skra Częstochowa, piłka nożna)

Piłka nożna

Najlepszy trener

Skra przegrała sparing
W minioną środę Skra przegrała sparing 1:2 z Wartą Działoszyn. Było to drugie spotkanie w ramach treningu. Pierwsze, w Krakowie, Skra wygrała
6:3 z Hutnikiem.
– Goście objęli prowadzenie w
10 min, wykorzystują błąd naszej drużyny przy wyprowadzaniu piłki. Potem Skra przeważała, ale do przerwy nie zdołała
strzelić bramki. Drugiego gola

zdobyli za to na początku II połowy piłkarze Warty, znów Skra
nie najlepiej spisała się w obronie. W kolejnych minutach Skra
była znacznie częściej w posiadaniu piłki, ale goście bronili się
dość skutecznie. Wreszcie w 56.
min Sebastian Rogala uderzył
mocna z 20 metrów i piłka wpadła pod poprzeczkę – zrelacjonował klub.
Drużyna zagrała w składzie:
Biegański – Gerega, Błaszkie-

wicz, Poprawa, Tomczyk – Kobusiński, Zalewski, Olejnik, Marek (Kiece 30-60 min) – Nocoń –
Siwek. II połowa: Kowalczyk –
Skowron, Mastalerz, Holik, Obuchowski – Napora, Rogala, (68.
Gołębiewski) Musiał, Kowalczyk,
Kieca (60. Niedbała), Nowak.
W najbliższą sobotę Skrzaki
zmierzą się w Kluczborku z liderem trzeciej grupy III ligi – Agropolonem Głuszyna.
Paula Nogaj

Liga 40-latków w piłce siatkowej

Relacja z 13 kolejki spotkań
Jednym z najciekawszych
meczów tej kolejki był pojedynek drużyn, które zajmują dwa ostatnie miejsca w tabeli – Mikrusa i Temidy,
przez co nie zabrakło emocji, choć spotkanie Flyspotu
z Blachownią, którzy są kolejno liderem i wiceliderem,
musiało zostać przełożone
na inny termin.
– Temida do ostatniej niedzieli nie wygrała jeszcze żadnego meczu. Po zaciętym i wyrównanym pojedynku, zawodnicy Temidy wzmocnieni debiutującym Konradem Żaczkiem odnieśli swoje pierwsze
zwycięstwo, pokonując w 3 setach Mikrusa.
Zwycięstwo to nie zmieniło
jednak układu w dole tabeli. W
pierwszym meczu kolejki Rę-

dziny pewnie pokonały Mykanów 2:0. Tylko w 1 secie zawodnicy z Mykanowa podjęli
walkę ale nie wystarczyło to
aby wygrać partię. 2 set od początku był pod kontrolą zespołu z Rędzin, które wygrały go
do 17 – relacjonuje Marcin
Mazik, kierownik ds. sportu i
rekreacji w MOSiR
– W ostatnim niedzielnym
meczu spotkały się drużyny
Robelitu i Volleya. Robelit po
serii zwycięstw był zdecydowanym faworytem ale nie było tego widać na boisku. Zawodnicy Volleya zagrali niezły mecz
ale w końcówkach setów mając przewagę nie potrafili wykorzystać słabszej dyspozycji
przeciwnika i nie postawili
przysłowiowej „kropki nad i”,
przegrywając oba sety.

Wyniki ostatnich spotkań:
Gmina Rędziny - Gmina Mykanów 2:0 (25:21, 25:17)
MVP spotkania – Krawczyk
Robert
Jedność Mykanów Mikrus –
Temida 1:2 (26:24, 18:25,
9:15)
MVP spotkania – Żaczek Konrad
Squadra Robelit – Volley 2:0
(25:23, 26:24)
MVP spotkania – Adam Stępniak

Następne mecze w ramach
14. kolejki odbędą się 20
stycznia
9:00 Volley - Nowak-Mosty
10:00 Jedność Mykanów Mikrus – Flyspot
11:00 Squadra Robelit – Temida
12:00 Klimas&Klimas Blachownia - Gmina Rędziny
Paula Nogaj

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48
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Częstochowski AZS przegrał ostatnie spotkanie w ramach 20. kolejki z APP Krispol
Września 1:3, ale AZS AGH Kraków jest w zasięgu drużyny, która – choć obecnie znajduje
się na ostatnim miejscu tabeli – powoli zaczyna się przełamywać. Drużyna z Krakowa znaj- 1.
duje się obecnie na 12 miejscu w tabeli z ilo- 2.
ścią 19 punktów. To pięć punktów przewagi 3.
nad AZS-em.

Paula Nogaj

Trzeci tydzień przygotowawczy dla zawodników Rakowa powoli dobiega końca. Treningi odbywały się na boisku a
także siłowni. Przyszedł czas,
aby podsumować minione dni
sparingiem z GKS-em Jastrzębie. Odbędzie się on na boisku
bocznym przy ul. Limanowskiego 83 o godz. 11:30.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marek Papszun (RKS Raków)
Czesław Lamch (CKS Budowlani)
Tomasz Pokorski (SSFC)
Dariusz Pleśniak (KSW Start)
Miłosz Przybylik (KU AZS UJD)
Robert Nowakowski (LKS Gol-Start)
Marek Kasiński (CzTL Orlęta)
Andrzej Zaguła (WLKS Kmicic)
Marek Cieślak (CKM Włókniarz)
Paweł Ściebura (Skra Częstochowa)
Najlepszy działacz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marek Fijałkowski (KU AZS UJD)
Robert Nowakowski (LKS Gol-Start)
Janusz Danek (SSFC)
Michał Świącik (CKM Włókniarz)
Sławomir Sosnowski
Artur Szymczyk (Skra Częstochowa)
Krzysztof Kołaczyk (RKS Raków)
Zachęcamy do zabawy!
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TRENER: ....................................................................................
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P RO G R A M T V – P I Ą T E K 2 5 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 102; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:00 Elif; s.II; odc. 410;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny;
08:40 Blondynka; s.I; odc.
2/13 - Witajcie, Majaki;
serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.V;
odc. 54 - Okrutna prawda;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 18 - Jabłka; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Rok w zagrodzie –
Postęp genetyczny w
hodowli zwierząt
12:50 Natura w Jedynce –
Lisie opowieści; film
dokumentalny; Kanada
(2017)
14:00 Elif; s.II; odc. 411;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /99/; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 103; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3418;
telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka
historia..; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
14/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 The Wall. Wygraj
marzenia; teleturniej
21:30 Wiktoria; s.I; odc. 6 Mąż Królowej; serial
kostiumowy; Wielka
Brytania (2016)
22:35 Helenka; film
dokumentalny; Polska
(2018)
23:30 ŚDM Panama Transmisja Drogi
Krzyżowej
01:15 El Principe – dzielnica
zła; odc. 7; serial;
Hiszpania (2014)
02:05 El Principe – dzielnica
zła; odc. 8; serial;
Hiszpania (2014)
02:55 Wiktoria; s.I; odc. 6 Mąż Królowej; serial
kostiumowy; Wielka
Brytania (2016)
03:55 Rififi po
sześćdziesiątce; komedia;
Polska (1989)

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 152
ed. 3; teleturniej
05:55 Egzamin z życia; odc.
22; serial TVP
06:50 Podróże z historią;
s.IV; odc. 38 Łódź
filmowa; cykl
dokumentalny
07:20 Na sygnale; odc. 203
„Pierwsze skrzypce”; 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 (273)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
98 „Ludwik żelazne
ramię”; serial komediowy
TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1987; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 153
ed. 3; teleturniej
13:15 Nadzieja i miłość;
odc. 10; serial
obyczajowy; Turcja (2013)
14:00 Coś dla Ciebie;
magazyn
14:30 Operacja Zdrowie!;
magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - nowy rozdział;
odc. 18; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 402
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2412;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 100;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 246
„Francuski z winobrania”
sezon 13; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 33
„Dobry łotr”; serial
fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1987; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1988; serial obyczajowy
TVP
20:45 Śniadanie do łóżka;
komedia; Polska (2010);
reż.:Krzysztof Lang;
wyk.:Tomasz Karolak,
Małgorzata Socha, Piotr
Adamczyk, Izabela Kuna,
Iwona Bielska, Wojciech
Solarz
22:15 La La Poland;
program rozrywkowy
22:45 Maigret zastawia
sidła; film fabularny;
Wielka Brytania (2015)
00:25 Wychodne mamusiek;
komedia; USA (2014)
02:15 Dobrzy ludzie; thriller;
Wielka Brytania, Dania,
USA (2014)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 SuperPies (7); magazyn
poradnikowy. Psy pani
Agnieszki nigdy nie
przepuszczą okazji, by
uciec z posesji. Aneta
Awtoniuk spróbuje
rozwiązać problem...
9:30 Malanowski i partnerzy
(608) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (61) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (824)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (105) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (771)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2808) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (697)
serial paradokumentalny.
Wiktoria znajduje
półnagiego ojca
przywiązanego do łóżka.
Dowiaduje się, że zapałał
on uczuciem do
młodziutkiej Adeli, która
specjalizuje się w...
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (160)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (90) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2809) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (371) serial
komediowy
20:10 Sami swoi; komedia,
Polska 1967
21:55 G.I. Joe: Odwet; film
sensacyjny, USA 2013.
Giną członkowie elitarnego
oddziału komandosów.
Ocalali żołnierze chcą
ukarać winnych zbrodni.
0:15 Sporty walki: Babilon
MMA 7 w Żyrardowie;
walka: Daniel Rutkowski Łukasz Rajewski
1:10 Egzorcyzmy Molly
Hartley; horror, USA
2015. Molly Hartley
zostaje oskarżona o
morderstwo. Trafia do
szpitala psychiatrycznego.
Tam sieje spustoszenie
wśród personelu i
pacjentów. Jedyną
nadzieją na...
3:25 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:10 Uwaga! (5563) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
15 (9/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Zupa krem z białej fasoli z
salsa (37/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2378) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (644) program obyczajowy
12:00 Szpital (486) program obyczajowy
13:00 Szkoła (387) program
14:00 Zakochani po uszy
(4/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(1/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (388) program
16:30 Szpital (487) program obyczajowy
17:30 Ukryta prawda (645) program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy
(5/120) - program
19:00 Fakty (7695)
19:35 Sport (7678)
19:45 Pogoda (7675)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(68/90)
19:50 Uwaga! (5564) program
20:00 Red - film sensacyjny,
USA 2010. Frank (Bruce
Willis), Joe (Morgan
Freeman), Marvin (John
Malkovich) i Victoria
(Helen Mirren) są
emerytowanymi agentami
CIA. Z niewiadomych
przyczyn wszyscy stają się
celem ataku zawodowych
zabójców. Muszą na nowo
zjednoczyć siły i odkryć,
kto stoi za intrygą, w którą
zostali wplątani..
22:15 Matrix Rewolucje film S-F, USA 2003. Neo
był bliski dotarcia do celu
swojej podróży, do
poznania prawdy o sobie i
o Matrixie. Dowiedział się
też, że nie jest jedynym
Wybrańcem, którego
przeznaczeniem była
droga ku poznaniu
prawdy. U progu swego
celu Neo musiał się
zatrzymać wbrew własnej
woli…
01:00 Życie bez wstydu 6
(7/10) - reality show
02:00 Kuba Wojewódzki 12
(2/13) - talk show. Goście:
Adam Kszczot i Natalia
Szroeder
03:00 Uwaga! (5564) program
03:20 Moc Magii (376) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 27
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 143
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 105
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. 146
15:00 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
15:30 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
16:05 Urojenie; thriller, USA
2014. Rachel, młoda
mama postanawia wrócić
do pracy. Sytuacja
finansowa w rodzinie nie
jest najlepsza, dlatego
rodzice decydują się
skorzystać z usług
lokalnego centrum opieki
dziecięcej. Po pewnym
czasie, 4-letnia
dziewczynka zaczyna się
dziwnie zachowywać.
Przewrażliwiona Rachel
stwierdza, że jej dziecko
jest maltretowane przez
jedną z opiekunek. Czy
uda jej uwodnić winę?
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 106
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 107
20:00 Transporter 3; akcja,
Francja 2008. Od Riwiery
po Morze Bałtyckie, Frank
ściga się, by uniknąć
bezwzględnych
morderców, przechytrzyć
kryminalistę i zapobiec
ekologicznej katastrofie.
22:00 Ryzykanci; akcja, USA
1997
23:55 Bez Litości; serial
akcji, Kanada, USA 2012
01:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
02:35 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
03:05 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
03:45 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:10 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 11
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 4
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 5

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc.
102; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 197
„Próba sił”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 198
„Złota karetka”; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Janosik odc.5/13 Tańcowali zbójnicy; serial
TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
973; serial TVP
09:15 Na sygnale; odc. 214
„Polowanie na małpy”;
serial fabularyzowany TVP
09:45 Na sygnale; odc. 215
„Ani słowa”; serial
fabularyzowany TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.I; odc.
10 - Spółka rodzinna;
serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.I; odc.
11 „Nienormalnie
normalna rodzina”; serial
komediowy TVP
11:20 Komisarz Alex - na
planie serialu
11:35 Ranczo; s.IX; odc. 112
- Demony Kusego; serial
obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; s.IX; odc. 113
- Konie trojańskie; serial
obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 125 - Zielony zakątek;
serial kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 126 - Słowo faceta ;
serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
215 - Szczęśliwy człowiek;
serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 198
„Złota karetka”; serial
fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.IX; odc. 114
- Zamrożony kapitał; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.IX; odc. 115
- Brzytwa dla tonącego;
serial obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 9/75;
serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 127 - Dzień papieski;
serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 82; serial TVP
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 116;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.IX; odc. 117
; serial TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 128; serial TVP
00:05 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 257; serial TVP
00:55 Glina; odc. 13/25;
serial kryminalny TVP
01:55 Glina; odc. 14/25;
serial kryminalny TVP
02:55 Janosik; odc. 5/13;
serial TVP
03:55 M jak miłość; s.I; odc.
973; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.I; odc.
10 - Spółka rodzinna;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Makłowicz w podróży
– Podróż 33 Zanzibar Stone Town (124);
magazyn kulinarny
07:10 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia drwala;
magazyn kulinarny
07:40 Muzyka łączy
pokolenia – Kombi, Liber
i Doniu
08:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 4) Władza; reportaż
09:05 Koło fortuny; odc. 371
ed. 5; teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret; /66/
- Szpiedzy tacy jak wy
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /76/ - „Jestem
kobietą” - Edyta Górniak
10:55 Podróże z historią; s.I;
odc. 9 320 metrów pod
ziemią; cykl dokumentalny
11:35 Magiczny świat Luca;
/40/; Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret –
Kabaret 2000+; /cz. 1/;
program rozrywkowy
13:15 Życie to Kabaret –
Kabaret 2000+; /cz. 2/;
program rozrywkowy
14:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /96/ - „Piosenka
jest dobra na wszystko” Kabaret Starszych Panów
14:25 Muzyka łączy
pokolenia – Pod Budą i
Andrzej Piaseczny
15:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Mazurska Noc
Kabaretowa „K jak
kabaret” (1-3)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Na połów stynki;
magazyn kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Miasto
w dżungli; odc. 39; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 33 Zanzibar Wyspa przypraw (125)
19:55 Magiczny świat Luca;
/41/; Francja (2016)
20:35 Muzyka łączy
pokolenia – Maryla
Rodowicz i Jeden Osiem
L
21:30 Postaw na milion;
odc. 180; teleturniej
22:25 The Wall. Wygraj
marzenia; /33/; teleturniej
23:25 Dzięki Bogu już
weekend; s.II (15)
00:30 Koło fortuny; odc. 370
ed. 5; teleturniej
01:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa - Złote Bobry
(1-3)
04:15 Rozrywka Retro –
Kabaret Maćka Stuhra Po
Żarcie. Jest takie miasto

TVN7
05:15 Ukryta prawda (458) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (212) program sądowy
07:15 Szpital (196) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 3 (8/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko II
(12/24) - serial, USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (260) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (213) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (35/116) program sądowy
14:55 Szpital (197) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 3 (9/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko II
(13/24) - serial, USA
17:55 Brzydula (163/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (164/180) serial obyczajowy
19:00 19 + (5/38) - program
19:30 Zakochani po uszy
(5/20) - program
20:00 Kawaler - komedia,
USA 1999. Jimmy (Chris
O’Donnell) jest kawalerem
i ten stan bardzo mu
odpowiada. Jego dziadek
(Peter Ustinov) uczynił go
swoim jedynym
spadkobiercą, na bardzo
trudnych do spełnienia
warunkach. Jimmy
otrzyma sto milionów
dolarów pod warunkiem,
że ożeni się przed
trzydziestką…
22:10 Beowulf - film
przygodowy, USA 2007.
W czasach wielkich
bohaterów żyje
najmężniejszy z nich –
Beowulf. Pokonawszy
potężnego potwora o
imieniu Grendel, Beowulf
ściąga na siebie
niegasnący gniew jego
uwodzicielskiej, a zarazem
bezwzględnej matki, która
zrobi wszystko, co w jej
mocy, aby pomścić
syna…
00:30 W garniturach (7/12) serial, USA. Mike stawia
czoło protegowanemu
Louisa w symulacji
rozprawy, ale jego konflikt
z Rachel może pogorszyć
szanse na wygraną.
Harvey z kolei pracuje nad
fuzją dwóch sieci
hotelowych, jednak relacje
z przeszłości z adwokatem
strony przeciwnej
komplikują sprawy.
01:30 Oszuści (4/10) - serial,
USA
02:30 Moc Magii (TVN7
noc) (379) - program

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

TVP SPORT
06:00 Łyżwiarstwo figurowe
- Mistrzostwa Europy,
Mińsk - program dowolny
par sportowych
08:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA: Brisbane - Finał
10:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: Finał
12:00 Kolarstwo torowe Puchar Świata, Hongkong
- Finał (1)
14:00 Strongman
15:05 Łyżwiarstwo figurowe
- Mistrzostwa Europy,
Mińsk - program dowolny
par sportowych
15:55 Łyżwiarstwo figurowe
- Mistrzostwa Europy,
Mińsk - program dowolny
solistek
20:15 Ring TVP Sport, Na
żywo
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Sporty walki - DSF
Kickboxing Challenge w
Grudziądzu
01:10 Boks
03:00 Hokej na lodzie - NHL:
All Star Skills 2019 Konkurs umiejętności
05:15 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (1) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (29) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (30) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (19)
reality show. Iwona jest
mamą trzech chłopców.
Odeszła od męża, który źle
ją traktował. Razem z
synami zajmuje
mieszkanie na ostatnim
piętrze...
9:00 Septagon (14) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 2 (18)
reality show
11:30 Benny Hill (21);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (2) serial
przygodowy
13:00 Galileo (702);
program
popularnonaukowy,
którego twórcy prezentują
rozmaite ciekawostki z
różnych stron świata.
14:00 Galileo (703);
program
popularnonaukowy
15:00 Policjantki i Policjanci
(468) serial obyczajowy
POLSAT SPORT
16:00 Paulina (7) telenowela
17:00 Światło twoich oczu
6:00 Siatkówka mężczyzn:
(97) telenowela
Puchar Polski; mecz
18:00 Septagon (15) serial
ćwierćfinałowy
kryminalny
8:30 Trans World Sport;
19:00 Policjantki i Policjanci
magazyn
(469) serial obyczajowy
9:30 Skeleton: Zawody
20:00 Gwiazdy Kabaretu
Pucharu Świata w Sankt
(10); program rozrywkowy
Moritz; przejazd mężczyzn
realizowany z udziałem
12:00 Siatkówka mężczyzn:
publiczności. Widzowie
Puchar Polski mężczyzn;
zobaczą m.in. Kabaret
mecz ćwierćfinałowy
Moralnego Niepokoju, Ani
14:30 Biatlon: Zawody
Mru-Mru, grupę Nowaki i
Kabaret pod
Pucharu Świata w
Wyrwigroszem. W...
Antholz-Anterselvie; bieg
21:00 Sprawiedliwi –
sprinterski mężczyzn
Wydział Kryminalny (237)
16:00 Sporty walki: waga
serial kryminalny
piórkowa: Chad Mendes 22:00 Sprawiedliwi –
Conor McGregor
Wydział Kryminalny (238)
16:40 Sporty walki: waga
serial kryminalny
półśrednia: Nate Diaz 23:00 Klątwa Jessabelle;
Conor McGregor
horror, USA 2014. Po
17:30 Siatkówka kobiet: Liga
wypadku przykuta do
Siatkówki Kobiet; DPD
wózka Jessabelle
Legionovia Legionowo wprowadza się do domu
E.Leclerc Radomka
ojca. Znajduje niepokojące
Radom
nagrania, zostawione jej
20:00 Sporty walki: walka:
przez nieżyjącą matkę.
Daniel Rutkowski - Łukasz
Bezradną...
Rajewski
0:55 STOP Drogówka;
0:30 Boks: waga półciężka:
magazyn policyjny
Dariusz Sęk - Robert
1:55 Dragons Den - jak
Parzęczewski
zostać milionerem (3)
1:30 Boks: waga ciężka:
reality show
Tomasz Adamek - Joey
3:00 Disco Polo Life;
Abell. Pojedynkiem
program muzyczny
wieczoru podczas gali w
4:00 Top 10 - lista
Częstochowie było starcie
przebojów; program
Tomasza Adamka z
muzyczny
5:00 Top 10 - lista przebojów
Joey’em Abellem

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 25
stycznia; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny –
25.01.1989
07:40 Korona królów; odc.
109; telenowela
historyczna TVP
08:15 Korona królów; odc.
110; telenowela
historyczna TVP
08:45 Taśmy bezpieki
09:20 Pojedynki stulecia –
Marek Nowakowski –
Roman Bratny
09:55 Historia Polski – A
potem nazwali go
bandytą; film
dokumentalny
10:55 Sensacje XX wieku –
Pojedynek na pustyni; cz.
1; cykl dokumentalny
11:30 Plemienna sztuka
przetrwania 2; odc. 4/6.
Zabójcza pustynia; cykl
dokumentalny; USA
(2016)
12:25 Blisko, coraz bliżej;
odc. 2 Przyjadę na ślub.
Rok 1870; serial TVP
13:55 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 4/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
15:00 Ziemia: świat
zwierząt; odc. 2/5; esej
dokumentalny; USA
(2013)
15:55 Największe oblężenia
średniowiecza; odc. 1/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
16:50 Historia Polski –
Republika czyli epitafium
dla zagubionego poety;
film dokumentalny
17:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
18:15 Ex Libris; magazyn
18:40 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy; odc.
4 Bazar czy rewolucja;
serial TVP
20:15 Film dokumentalny
21:15 Wojna generałów;
odc. 1/6 Singapur; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
22:10 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 61;
magazyn
22:45 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia dyrektora
sanatorium na Krymie;
reportaż
23:25 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 6/8; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
00:25 Sensacje XX wieku –
Pojedynek na pustyni, cz.
2; cykl dokumentalny
01:00 Encyklopedia II wojny
światowej – Atak na
ZSRR; cykl dokumentalny
01:30 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
02:05 Dziennik telewizyjny –
25.01.1989

P RO G R A M T V – S O B OTA 2 6 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
SOBOTA 26.01.2019
Program 1
05:35 Klan; odc. 3414;
telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3415;
telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Skoki Narciarskie
(studio)
08:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Sapporo konkurs indywidualny
10:20 Korona królów; odc.
160; telenowela
historyczna TVP
10:55 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
11:25 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
11:55 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:30 Podmuch energii; odc.
6; cykl reportaży
12:50 Jak to działa; odc. 153
Wiem, że nie wiem;
magazyn
13:20 Spis treści; felieton
13:25 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
14:05 Blondynka; odc. 86;
serial TVP
15:00 Sanatorium miłości
15:55 Fascynujący świat –
Luksus na pokładzie tajemnice budowy
najdroższego statku
świata; odc. 2; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz;
teleturniej muzyczny
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. 147; serial
kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę –
Zakazane królestwo; film
akcji; USA, Chiny (2008);
reż.:Rob Minkoff; wyk.:Jet
Li, Jackie Chan, Michael
Angarano
23:25 Śnieżna śmierć; film
akcji; Kanada (2015);
reż.:Jason R. Goode;
wyk.:Jamie Babmber,
Stefanie von Pfetten,
Marie Avgeropoulos,
Jamie Babmer
01:00 Jaka to melodia?
01:50 Skoki Narciarskie
(studio)
02:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Sapporo konkurs indywidualny
04:10 Spis treści; felieton

TVP2
SOBOTA 26.01.2019
Program 2
05:20 Koło fortuny; odc. 154
ed. 3; teleturniej
05:55 Barwy szczęścia; odc.
1984; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
1985; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1413; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym Pogoda;
11:20 Pytanie na śniadanie
Extra (274)
11:50 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem;
odc. (6); magazyn
kulinarny
12:25 Śniadanie do łóżka;
komedia; Polska (2010);
reż.:Krzysztof Lang;
wyk.:Tomasz Karolak,
Małgorzata Socha, Piotr
Adamczyk, Izabela Kuna,
Iwona Bielska, Wojciech
Solarz
14:00 Familiada; odc. 2517;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 403
ed. 6; teleturniej
15:15 Program rozrywkowy
16:15 Słowo na niedzielę –
Żuraw, grzybiarz i inni JM
16:25 Rodzinka.pl; odc. 246
„Francuski z winobrania”
sezon 13; serial
komediowy TVP
17:00 Alternatywy 4; odc.
7/9 - Spisek; serial
komediowy TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion;
odc. 191; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na
milion; odc. 191
19:35 Lajk!
20:05 Voice Kids; s. II (9)
Przesłuchania w ciemno;
widowisko muzyczne
21:10 Voice Kids; s. II (10)
Przesłuchania w ciemno;
widowisko muzyczne
22:20 Dobrzy ludzie (Good
People); thriller; Wielka
Brytania, Dania, USA
(2014); reż.:Henrik Ruben
Genz; wyk.:Kate Hudson,
James Franco, Omar Sy,
Tom Wilkinson, Diarmaid
Murtagh
24:00 The Good Doctor; s.II;
odc. 24; serial
obyczajowy; USA (2017)
00:55 La La Poland;
program rozrywkowy
01:30 Maigret zastawia
sidła; film fabularny;
Wielka Brytania (2015);
reż.:Ashley Pearce;
wyk.:Rowan Atkinson,
Shaun Dingwall, Leo Staar

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:45 Kubuś i Hefalumpy; film
animowany, USA 2005
10:15 Ewa gotuje (315);
magazyn kulinarny. Ewa
Wachowicz sięgnęła po
jagnięcinę. Autorka
programu ugotuje rosół
doprawiony jabłkiem.
Daniem głównym będzie
wątróbka gęsia z jabłkami
w karmelu....
10:45 K-9: Pies, który
uratował święta; film
familijny, USA 2013.
Nastoletnia Kassie
przeprowadza się z ojcem
do innego miasta.
Podczas spaceru po lesie
znajduje rannego
owczarka. Przygarnia
zwierzę.
12:40 Juno; komediodramat,
Kanada/USA 2007.
16-letnia Juno postanawia
przeżyć swój pierwszy raz
z kolegą. Kiedy odkrywa,
że jest w ciąży decyduje
się urodzić i oddać...
14:45 Świętokrzyska Gala
Kabaretowa 2017;
widowisko. Satyrycy
żegnają wakacje. Pojawi
się kultowa Mariolka. W
nowych skeczach
zaprezentują się Łowcy.B i
Formacja Chatelet.
Wydarzenia mijającego
lata podsumuje...
17:45 Chłopaki do wzięcia
(139) serial dokumentalny
18:20 Chłopaki do wzięcia
(140) serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (372) serial
komediowy. Najnowsze
przygody mieszkańców
kamienicy przy ulicy
Ćwiartki. W nowych
odcinkach po sześciu
latach podróżowania po
świecie powraca Walduś...
20:10 Garfield 2; film
familijny, Wielka Brytania/
USA 2006
22:00 Ojciec chrzestny 3;
film sensacyjny, USA
1990
1:40 Gliniarze z Brooklynu;
dramat sensacyjny, USA
2009
4:20 Kabaretowa
Ekstraklasa; program
rozrywkowy dla fanów
polskiej sceny
kabaretowej. Skecze w
wykonaniu m.in. Ani MruMru, Kabaretu Młodych
Panów, Łowców.B i NeoNówki.

TVN
05:20 Uwaga! (5564) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1129) - magazyn
11:00 Omnibus 17 (716) serial obyczajowy
12:50 Domowe rewolucje 3
(6/8) - program
13:50 Ameryka Express
(10/13) - program
15:25 Zakochani po uszy
(1/120) - program
15:55 Zakochani po uszy
(2/120) - program
16:25 Zakochani po uszy
(3/120) - program
17:00 Zakochani po uszy
(4/120) - program
17:30 Zakochani po uszy
(5/120) - program
18:00 Kuchenne rewolucje
16 (11/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty (7696)
19:25 Sport (7679)
19:35 Pogoda (7676)
19:44 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(69/90) - informacje,
Polska
19:45 Uwaga! (5565) program
20:00 Wpadka - komedia,
USA 2007. Podczas
imprezy w barze Alison i
Ben spotykają się ze sobą
i spędzają noc razem.
Rozchodzą się i
zapominają o sobie. Po
kilku tygodniach do Bena
telefonuje Alison i
informuje go, że zostanie
ojcem. Niepoprawny luzak
i singiel wpada w panikę i
nie wie czy ma uciekać czy
jednak wykazać się
odpowiedzialnością i
postarać się zostać
dobrym ojcem…
22:45 Zanim odejdą wody komedia, USA 2010Peter
Highman za pięć dni ma
po raz pierwszy zostać
ojcem. Spieszy się na
samolot z Atlanty do
domu, gdyż pragnie
towarzyszyć żonie
podczas porodu. Jego
plany legną jednak w
gruzach, gdy spotka
początkującego aktora —
Ethana Tremblaya, który
namawia Petera na
wspólną podróż
autostopem…
00:50 Sygnał - film S-F,
USA 2014. Podczas
wspólnej wyprawy Nick i
dwóch przyjaciół zostają
zwabieni przez
komputerowego geniusza
na pustkowie, gdzie
wkrótce rzeczywistość
zacznie przypominać
koszmar
02:50 Uwaga! (5565) program
03:10 Moc Magii (377) program

TV PULS
06:00 Pan wzywał,
Milordzie?; serial
fabularny, Wielka Brytania
1991
07:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
07:50 Co ludzie powiedzą?;
serial fabularny, Wielka
Brytania 1995
08:25 13 Posterunek 2; serial
fabularny; odc. 36
09:05 13 Posterunek 2; serial
fabularny; odc. 37
09:50 13 Posterunek 2; serial
fabularny; odc. 38
10:30 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 98
11:20 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 99
12:20 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 100
13:15 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 101
14:15 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 102
15:15 XIX Mazurska Noc
Kabaretowa
15:55 Ratatuj; animacja, USA
2007. Młody szczur o
imieniu Remy pragnie
zostać szefem kuchni w
Paryżu, stolicy dobrego
smaku i jedzenia. Jego
pasją jest gotowanie.
Niestety, okazuje się, że
nie będzie to łatwe
zadanie. Przede wszystkim
dlatego, że nikt nie
przepada za widokiem
szczurów w kuchni! …
18:05 7 krasnoludków – Las
to za mało!; familijny,
Niemcy 2006, reż. Sven
Underwaldt Jr., wys.
Micro Nontschew, Boris
Aljinovic, Ralf Schmitz
20:00 Tokarev: zabójca z
przeszłości; akcja, USA
2014. Paul Maguire wraz z
dwójką przyjaciół przed
kilkunastu laty obrabował
kuriera rosyjskiej mafii.
Dziś jest szanowanym
obywatelem Alabamy,
szczęśliwym mężem i
ojcem. Pewnego dnia
przychodzi jednak czas
zapłaty…
21:55 Koliber; akcja, USA,
Wielka Brytania 2013…
23:55 Uciekinier; akcja, USA
1987…
02:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
02:35 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:15 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. 12
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 18
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 19

TVP SERIALE
SOBOTA 26.01.2019 TVP
Seriale
05:40 Daleko od szosy; odc.
3/7 - Ania; serial TVP
07:05 Daleko od szosy; odc.
4/7 - Oczekiwanie; serial
TVP
08:25 Bulionerzy; odc. 7/75 Samochód
08:55 Bulionerzy; odc. 8/75 Sprzątaczka; serial
komediowy TVP
09:30 Ranczo; s.IX; odc. 107
- W szponach zdrowia;
serial obyczajowy TVP
10:30 Ranczo; s.IX; odc. 108
- Gambit geniusza; serial
obyczajowy TVP
11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc.
4 - Siła argumentu,
argument siły; serial
komediowy TVP
11:55 Rodzinka.pl; s.I; odc.
5 - Dziewczyna Tomka;
serial komediowy TVP
12:25 Rodzinka.pl; s.I; odc.
6 - Co jest do jedzenia?;
serial komediowy TVP
12:55 Rodzinka.pl; s.I; odc.
7 - Jedna kobieta, czterech
facetów; serial komediowy
TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 121 Na złej drodze;
serial kryminalny TVP
14:30 Ranczo; s.IX; odc.
109- Potęga mediów;
serial obyczajowy TVP
15:30 Ranczo; s.IX; odc. 110
- Boska cząstka; serial
obyczajowy TVP
16:30 Ranczo; s.IX; odc. 111
- Istotny dysonans; serial
obyczajowy TVP
17:25 Czterdziestolatek; odc.
6/21 - Włosy Flory, czyli
labirynt; serial TVP
18:25 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 146; serial
kryminalny TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 258 - Zabójczy
instynkt; serial kryminalny
TVP
20:20 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 122 - Wybuch; serial
kryminalny TVP
21:20 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 123 - Napad; serial
kryminalny TVP
22:15 Ranczo; s.IX; odc. 112
- Demony Kusego; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ranczo; s.IX; odc. 113
- Konie trojańskie; serial
obyczajowy TVP
00:15 Strażacy; s.I; odc.
9/10; serial TVP
01:05 Strażacy; s.I; odc.
10/10; serial TVP
01:55 Krew z krwi 2; odc.
5/10; serial TVP
02:55 Instynkt; odc. 1
„Diabelskie sztuczki”;
serial kryminalny TVP
03:50 07 zgłoś się; odc.
21/21 - Przerwany urlop;
serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:35 Rozrywka Retro –
Dinozaury ruszają w
Polskę; widowisko
rozrywkowe
06:35 Zakochaj się w
Polsce; odc. 71 Kopalnia
Soli Bochnia; magazyn
07:15 Koń Polski - wielki
sport w małym mieście
(1); program kabaretowy
08:10 Koło fortuny; odc. 372
ed. 5; teleturniej
08:50 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Krzysztof
Cugowski; /cz. 1-2/;
reportaż
09:45 Życie to Kabaret – To
idzie kabaret cz. 1;
program rozrywkowy
10:45 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Amory; odc.
5 sezon I; serial; Wielka
Brytania (1978)
11:50 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Krzysztof
Cugowski; /cz. 1/; reportaż
12:15 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Krzysztof
Cugowski; /cz. 2/; reportaż
12:45 Okrasa łamie przepisy
– Po grecku, po
bretońsku; magazyn
kulinarny
13:15 Podróże z historią; s.I;
odc. 3 Na straży Gdańska;
cykl dokumentalny
13:50 Prywatne życie
zwierząt (odc. 5) - Samice
są dzielne!; reportaż
14:20 Postaw na milion;
odc. 180; teleturniej
15:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /77/ - „Jestem z
miasta” - Elektryczne
Gitary
15:25 Zakupy pod kontrolą;
s.II (8); reality show
15:50 Paranienormalni
Tonight - Tomson i Baron;
program rozrywkowy
16:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Amory; odc.
5 sezon I; serial; Wielka
Brytania (1978)
18:00 TUMBLE - Arena
strachu; /2/; Wielka
Brytania (2014)
19:45 Bake off– Ale ciacho!
(3) ed. 5; widowisko
20:40 Bake off– Ale przepis
(3) ed. 5
20:55 Ale Cię urządzą!; /2/
(Your Home in Their
Hands); Wielka Brytania
(2014)
22:10 Big Music Quiz (18);
teleturniej muzyczny
23:10 Kabaretowa Mapa
Polski – 9 Festiwal
Kabaretu Koszalin. Na
Kabarecie w
Hipermarkecie (1-3)
02:15 Koło fortuny; odc. 371
ed. 5; teleturniej
02:50 Rozrywka Retro –
Dinozaury ruszają w
Polskę; widowisko
rozrywkowe

TVN7
05:45 Ukryta prawda (459) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Brzydula (155/180) serial obyczajowy
09:30 Brzydula (156/180) serial obyczajowy
10:05 Brzydula (157/180) serial obyczajowy
10:40 Brzydula (158/180) serial obyczajowy
11:15 Brzydula (159/180) serial obyczajowy
11:50 Brzydula (160/180) serial obyczajowy
12:25 Brzydula (161/180) serial obyczajowy
13:00 Dziewczyny z
Hollywood 2-Jane Fonda
(9/10) - program
13:25 Nowy Jork, nowa
miłość - komedia,
USA 2004
15:15 Lorax - komedia,
USA 2012.
17:00 Babe: Świnka w
mieście - film rodzinny,
Australia/USA 1998
19:00 Dzika lokatorka komedia, USA 1992.
Zdolny architekt, Newton
Davis (Steve Martin),
zakochał się w pięknej
kobiecie (Dana Delaney) i
w dowód miłości
zbudował dla niej
luksusowy dom.
Narzeczona wzgardziła
prezentem, odrzuciła też
propozycję małżeństwa.
Do pustej willi
wprowadziła się sprytna
kelnerka, Gwen (Goldie
Hawn), podając się za
żonę właściciela. Tak
powstał miłosny trójkąt,
którego bohaterowie
zostali uwikłani w wiele
zabawnych komplikacji…
21:10 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…
23:45 Ninja II: Cień łzy - film
sensacyjny, USA/
Tajlandia 2013
01:45 Moc Magii (TVN7
noc) (380) - program
03:55 Druga strona medalu
(1/8) - talk show. Jolanta
Szczypińska

TVN STYLE
05:35 Ściąga z szafy (4/5) program lifestylowy
06:05 Na kłopoty Zawadzka
(7/13) - program
06:35 Na kłopoty Zawadzka
(8/13) - program
07:05 Misja ratunkowa
(2/10) - program
07:50 Ostre cięcie 5 (4/10) program
08:35 Co nas truje 2 (3/12) program lifestylowy
09:20 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 8 (11/12) program lifestylowy
10:05 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (9/12) program
11:05 SOS - Sablewska od
stylu 2 (6/12) - program
11:50 Dziewczyny z
wypiekami 2 (3/8) program
12:25 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (5/9) - program
13:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (2/12) - reality
show
13:45 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (3/8) - reality
show
14:30 W czym do ślubu 4
(7/12) - reality show
15:00 Afera fryzjera 5 (12) program rozrywkowy
15:45 Pani Gadżet 16
(10/22) - magazyn
16:15 Pani Gadżet 16 (9/22)
- magazyn
16:45 Misja ratunkowa 2
(6/10) - program
17:30 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (10) program lifestylowy
18:15 10/10 (5/10) - program
18:45 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (2/12) program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (3/12) program lifestylowy
20:15 Gwiazdy prywatnie 3
(7/8) - program
20:45 Kulisy sławy EXTRA 2
(4/8) - program
21:15 Bajeczne życie
milionerów 3 (5/10) program rozrywkowy
21:45 Bajeczne życie
milionerów 3 (6/10) program rozrywkowy
22:15 Zaskocz mnie! 2
(8/10) - program
22:50 Rosyjski Projekt Lady
2 (10/16) - program
00:55 55 sposobów na życie
(1/6) - program
01:25 55 sposobów na życie
(2/6) - program
01:55 55 sposobów na życie
(3/6) - program
02:25 W roli głównej –
Tomasz Karolak (1/9) talk show
02:55 W roli głównej –
Urszula Dudziak (3/8) talk show
03:25 Wiem, co jem 5 (10)
03:55 Wiem, co jem 3 (16)
04:25 W roli głównej –
Kayah (3/16) - talk show

TVP SPORT
06:00 Ring - magazyn
07:45 Skoki Narciarskie Puchar Świata (studio)
08:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Sapporo konkurs indywidualny
10:15 Stan Futbolu, Na żywo
11:15 Łyżwiarstwo figurowe
- Mistrzostwa Europy,
Mińsk - program dowolny
solistów
13:20 Kolarstwo torowe Puchar Świata, Hongkong
- Finał (2)
15:10 Łyżwiarstwo figurowe
- Mistrzostwa Europy,
Mińsk - program dowolny
par tanecznych
17:50 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Sapporo konkurs indywidualny
19:50 The official film of the
2018 FIFA WC
21:20 Sportowy wieczór
22:00 Lekkoatletyka Halowy mityng IAAF
World Indoor Tour,
Boston
00:05 Hokej na lodzie - NHL:
All Star Skills 2019 Konkurs umiejętności
01:00 Skoki narciarskie Puchar Świata - Sapporo;
/ Hokej - NHL - studio
02:00 Hokej na lodzie - NHL:
Mecz Gwiazd 2019
05:15 Sportowy wieczór

TV4

6:00 Big Box Little Box (5);
program rozrywkowy
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 Flintstonowie (13)
serial animowany
9:15 Karzeł Długonos; film
familijny, Niemcy 2008.
Wiedźma porywa Jakuba i
zmienia go w karła. Po
latach zostały mu tylko
umiejętności kulinarne,
które zdobył gotując dla
wiedźmy.
11:00 Policjantki i Policjanci
(465) serial obyczajowy
12:00 Policjantki i Policjanci
(466) serial obyczajowy
13:00 Policjantki i Policjanci
(467) serial obyczajowy
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Mythica: Czarownica;
film fantasy, USA 2015.
Peregus Malister (Robert
Jayne) porywa Thane’a
(Adam Johnson). Marek
wraz ze swoją drużyną
musi podjąć trudną i
śmiertelnie niebezpieczną
misję,...
17:00 Spadkobiercy (81);
program rozrywkowy
POLSAT SPORT
18:00 Spadkobiercy (82);
program rozrywkowy
6:00 Siatkówka kobiet: Liga 19:00 Galileo (704);
Siatkówki Kobiet; DPD
program
Legionovia Legionowo popularnonaukowy,
E.Leclerc Radomka
którego twórcy prezentują
Radom
rozmaite ciekawostki z
8:10 Siatkówka mężczyzn:
różnych stron świata.
Puchar Polski; mecz
20:00 Policjantki i Policjanci
ćwierćfinałowy
(468) serial obyczajowy
10:00 Siatkówka mężczyzn:
21:00 Policjantki i Policjanci
Puchar Polski; mecz
(469) serial obyczajowy
ćwierćfinałowy
22:00 Sprawiedliwi –
12:30 Koszykówka
Wydział Kryminalny (239)
mężczyzn: Energa Basket
serial kryminalny
Liga; BM Slam Stal
23:00 Sprawiedliwi –
Ostrów Wielkopolski Wydział Kryminalny (240)
Legia Warszawa
serial kryminalny
14:45 Siatkówka mężczyzn:
0:00 Wilki; horror, Francja/
Puchar Polski; mecz
Kanada 2014. Nastoletni
półfinałowy
Cayden (Lucas Till) jest
18:00 Siatkówka mężczyzn:
lubiany przez rówieśników.
Puchar Polski; mecz
Pewnego dnia zauważa
półfinałowy
dziwne symptomy. W
20:30 Sporty walki: walka:
jednej chwili staje się
Daniel Rutkowski - Łukasz
agresywny i...
Rajewski
1:55 Dragons’ Den - jak
23:00 Sporty walki: waga
zostać milionerem (4)
półciężka: Jan Błachowicz
reality show. Początkujący
- Alexander Gustafsson
biznesmeni prowadzą
23:30 Sporty walki: waga
negocjacje z
słomkowa: Joanna
doświadczonymi
Jędrzejczyk - Karolina
inwestorami...
Kowalkiewicz
3:00 Disco Polo Life;
0:30 Sporty walki: waga
program muzyczny
piórkowa: Jose Aldo 4:00 Top 10 - lista przebojów
Conor McGregor
1:00 Boks: waga półciężka:
5:00 Top 10 - lista przebojów
Dariusz Sęk - Robert
5:45 Telezakupy TV Okazje;
Parzęczewski
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:20 Był taki dzień – 26
stycznia; felieton
06:25 Dziennik telewizyjny –
26.01.1985
07:05 Wszystkie kolory
świata – Wietnam. Uczta
dla zmysłów; serial
dokum.; Francja (2008)
08:10 Koło się kręci - Książe
innych gór; reportaż
08:20 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 22
Księstwo Świdnicko Jaworskie; magazyn
08:50 Wiedźmin; odc. 7/13
Dolina Kwiatów; serial
fantastyczno-przygodowy
09:50 Okrasa łamie przepisy
– Ser, wino i to coś
10:30 Genialne wynalazki;
odc. 3/4; film dokum.;
Wielka Brytania (2013)
11:30 Life - Życie. cz. 4.
Ryby; serial dokum.;
Wielka Brytania (2009)
12:30 Świat z lotu ptaka;
odc. 1. Ameryka
Północna; film dokum.;
Wielka Brytania (2012)
13:35 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia prezenterów
telewizyjnych w Moskwie;
reportaż
14:05 Z Andrusem po Galicji
– Przemyśl
14:45 Planeta dinozaurów Obcy świat; odc. 3; / 3;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2011)
15:45 Spór o historię – Rok
1905 w Królestwie
Polskim: czwarte
powstanie czy pierwsza
rewolucja?; debata
16:30 Plemienna sztuka
przetrwania 2; odc. 4/6.
Zabójcza pustynia; cykl
dokum.; USA (2016)
17:20 Lwów – miasto i
ludzie Niepodległej
Rzeczypospolitej; odc.
9/9; cykl reportaży
17:45 Zmiennicy; odc. 13/15;
serial TVP
18:55 Życie Solidarnością
pisane; film dokum.;
Polska (2018)
19:55 Jedwabny szlak - 3/3;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
21:00 Stawka większa niż
życie; odc. 4/18 - Cafe
Rose; serial TVP
22:25 Rodzina Niepodległej
– Narodziny polskich
skrzydeł; film dokum.
23:35 Historia w postaciach
zapisana – Mikołaj II;
cykl dokumentalny;
Francja (2013)
01:45 Gry wojenne; cz. 4;
cykl dokumentalny
02:45 Zmory; dramat; Polska
(1979)
04:40 Dziennik telewizyjny –
26.01.1985
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TVP1
04:25 Klan; odc. 3416;
telenowela TVP
04:50 Klan; odc. 3417;
telenowela TVP
05:10 Klan; odc. 3418;
telenowela TVP
05:35 Słownik polsko@
polski - talk - show prof.
Jana Miodka
06:05 Weterani. Wyrwani
śmierci; reportaż
06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Helenka; film
dokumentalny
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w
Polsce; odc. 100 Pałac w
Wilanowie; magazyn
09:00 Ziarno – Zgoda
buduje; magazyn
09:35 Las bliżej nas; s.II;
odc. 13; magazyn
10:05 Goryle we mgle; USA
(1988); reż.:Michael
Apted; wyk.:Sigourney
Weaver, Bryan Brown,
Julie Harris
12:15 Spis treści; felieton
12:25 BBC w Jedynce Kamery wśród zwierząt;
odc. 1; Wielka Brytania
(2018); reż.:Anne
Sommerfield, Clare
Dornan, Hannah Ward
13:20 Wokół mórz. Łagodny
wulkan; cykl
dokumentalny; Francja
(2018); reż.:Jean Christophe Chatton,
Christophe Cousin, Herl
Jouon
13:50 ŚDM Panama - Msza
Święta
16:05 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 147; serial
kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 The Wall. Wygraj
marzenia; teleturniej
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Blondynka; odc. 87
(seria VII,; odc. 9); serial
TVP
21:15 Sanatorium miłości
22:15 Zakochana Jedynka –
Miłosne rozgrywki;
komedia; USA (2016);
reż.:Terry Ingram;
wyk.:Emily Kinney, John
Reardon, Hayley Sales
23:50 Zakazane królestwo;
film akcji; USA, Chiny
(2008); reż.:Rob Minkoff;
wyk.:Jet Li, Jackie Chan,
Michael Angarano
01:45 Jaka to melodia?
02:40 Śnieżna śmierć; film
akcji; Kanada (2015)
04:10 Spis treści; felieton

TVP2
05:10 Słowo na niedzielę –
Żuraw, grzybiarz i inni
05:20 Barwy szczęścia; odc.
1986; serial obyczajowy
TVP
05:55 Barwy szczęścia; odc.
1987; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
1988; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1414; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym Pogoda;
10:40 Rodzinne oglądanie–Śpiochy na Sumatrze
(Sleeping in the Nature; /
Le Sommeil des
Animaux); film
dokumentalny; Francja
(2016); reż.:Pascal
Cardeilhac
11:40 Gwiazdy w południe –
Chartum; dramat; Wielka
Brytania (1966); reż.:Basil
Dearden, Eliot Elisofon;
wyk.:Richard Johnson,
Ralph Richardson,
Laurence Olivier, Charlton
Heston, Alexander Knox
14:00 Familiada; odc. 2518;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 404
ed. 6; teleturniej
15:15 Bake off – Ale ciacho!
(6) ed. 5; widowisko
16:10 Bake off – Ale przepis
(6) ed. 5
16:25 Voice Kids; s. II (9)
Przesłuchania w ciemno;
widowisko muzyczne
17:15 Voice Kids; s. II (10)
Przesłuchania w ciemno;
widowisko muzyczne
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe; odc.
728; serial TVP
19:30 Rodzinka.pl; odc. 246
„Francuski z winobrania”
sezon 13; serial
komediowy TVP
20:05 Człowiek w żelaznej
masce; film przygodowohistoryczny; USA, Wielka
Brytania (1998);
reż.:Randall Wallace;
wyk.:Leonardo Di Caprio,
Jeremy Irons, John
Malkovich, Gerard
Depardieu, Gabriel Byrne,
Peter Saragaard
22:25 Kino bez granic –
Labirynt kłamstw; dramat;
Niemcy (2014); reż.:Giulio
Ricciarelli; wyk.:Alexander
Fehling, Johannes Krisch,
Friederike Becht, Gert
Voss
00:35 Mapy gwiazd; dramat;
Kanada, Niemcy, Francja,
USA (2014)
02:35 Człowiek w żelaznej
masce; film przygodowohistoryczny; USA, Wielka
Brytania (1998)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:45 Piotruś Pan; film
familijny, Wielka Brytania/
USA 2003
11:10 Karate Kid 4: Mistrz i
uczennica; komedia
sensacyjna, USA 1994
13:40 Garfield 2; film
familijny, Wielka Brytania/
USA 2006
15:25 G.I. Joe: Odwet; film
sensacyjny, USA 2013.
Destro i lider Kobry
przebywają w więzieniu.
Tymczasem mroczne siły
przejmują władzę w
Białym Domu. Zartan
wykorzystuje swoją
umiejętność wcielania się
w dowolną postać, by
podszyć się pod samego
prezydenta USA…
17:50 Nasz nowy dom (102)
reality show. Mąż pani
Beaty zginął w wypadku.
Kobieta została sama z
dwójką dzieci i domem,
który wymagał
natychmiastowego
remontu. Ekipa
przystępuje...
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie;
program publicystyczny
20:05 11. Płocka Noc
Kabaretowa - Kobieta
pracująca; program
rozrywkowy. W
amfiteatrze nad Wisłą
artyści zmierzą się z
legendą kobiety
pracującej. Program
poprowadzi Katarzyna
Pakosińska, którą
wspomogą Nowaki.
Zaprezentują się...
23:35 88 minut; thriller,
Niemcy/USA 2007. Znany
psychiatra dowiaduje się,
że wkrótce zginie. Seattle.
W domu bliźniaczek, Janie
(Tammy Hui) i Joanie
(Vicky Huang) Cates
dochodzi do włamania.
Sprawca poddaje
wymyślnym torturom
jedną z sióstr, a następnie
morduje ją w brutalny
sposób. Policja
przesłuchuje ocalałą
dziewczynę, która widziała
oprawcę tylko przez
moment i w dodatku w
ciemnościach…
2:00 Kapitan Phillips; dramat
biograficzny, USA 2013.
Oparta na faktach historia
dowódcy amerykańskiego
statku, który w kwietniu
2009 roku dobrowolnie
został zakładnikiem
piratów…

TVN
05:20 Uwaga! (5565) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1130) - magazyn
11:00 Domowe rewolucje 3
(7/8) - program
12:00 Co za tydzień (886) magazyn
12:40 Drzewo marzeń 2
(8/9) - program
13:40 Martyna na krańcu
świata (4) - program
14:55 Madagaskar - film
komedia, USA 2005
16:40 Rodzinne rewolucje film komedia, USA 2014.
Po nieudanej randce w
ciemno, samotni rodzice,
Lauren i Jim postanawiają
wyjechać ze swoimi
dziećmi. Niespodziewanie
spotykają się w
luksusowym kurorcie i
zostają skazani na swoje
towarzystwo.
19:00 Fakty (7697) informacje
19:25 Sport (7680) informacje
19:35 Pogoda (7677) informacje
19:44 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(70/90) - informacje
19:45 Uwaga! (5566) program
20:00 Tu się gotuje! 3 (7/10)
- magazyn
20:05 Zbuntowana - film
przygodowy, USA 2015.
Beatrice Prior kontynuuje
swoją walkę z
wewnętrznymi demonami
i batalię przeciwko
potężnemu sojuszowi,
którego celem jest
ostateczny podział
społeczeństwa. Po swojej
stronie ma wiernych
przyjaciół.
22:30 Pamięć absolutna film S-F, USA 1990.
Odległa przyszłość.
Robotnik Douglas Quaid
(Schwarzenegger) od
dawna marzy o wyprawie
na Marsa i postanawia
zafundować sobie
wspomnienia z takiej
wycieczki. Podczas
zabiegu okazuje się, że
wcale nie jest Douglasem
Quaidem i że w
przeszłości naprawdę był
na Marsie. Od tej chwili
Douglas zaczyna walkę z
tajemniczymi
nieznajomymi, którzy
usiłują go zabić…
00:55 MasterChef 7 (11/14)
- program rozrywkowy
02:25 MasterChef 7 (12/14)
- program rozrywkowy
03:50 Uwaga! (5566) program
04:10 Moc Magii (378) program

TV PULS
06:00 Flash; serial fabularny,
USA 2015
07:00 Flash; serial fabularny,
USA 2015
tytuł odcinka: King Shark
07:55 Flash; serial fabularny,
USA 2015
08:55 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2012
09:50 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2012
10:50 Mafia!; komedia, USA
1998. Sycylia, 1912 rok.
Dziesięcioletni Vinzenzo
Cortino musi uciekać
przed zemstą lokalnych
gangsterów. Postanawia
wyruszyć do Ameryki. Po
wielu latach jest jednym z
najpotężniejszych
przestępców…
12:40 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: O soli
cenniejszej niż złoto
familijny, Niemcy 2015
13:50 Żelazny Jan; familijny,
Niemcy, Austria 2011
15:40 Trzej muszkieterowie;
przygodowy, USA, Austria,
Wielka Brytania 1993
17:50 Ratatuj; animacja, USA
2007
20:00 Stratton; akcja, Wielka
Brytania 2017. John
Stratton to brytyjski agent
sił specjalnych. Razem z
partnerem Martym
przemierzają kompleks
laboratoryjny w Iranie.
Mężczyźni próbują
przechwycić śmiertelną
broń biochemiczną.
Skomplikowana misja
kończy się jednak
tragicznie…
22:00 Czas zabijania; akcja,
USA 1996. Młody prawnik
(Matthew McConaughey)
podejmuje się obrony
Afroamerykanina (Samuel
L. Jackson), który
samowolnie wykonał
wyrok śmierci na
gwałcicielach swojej
10-letniej córki. W walce o
sprawiedliwość
mężczyznom pomaga
błyskotliwa studentka
(Sandra Bullock).…
01:00 Skorpion; serial
fabularny, USA 2016
01:55 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
02:20 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 1
03:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
03:50 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:15 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 4
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 20
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 21

TVP SERIALE
06:00 Na sygnale; odc. 214
„Polowanie na małpy”;
serial fabularyzowany TVP
06:30 Czterdziestolatek; odc.
5/21 - Kondycja fizyczna,
czyli walka z metryką;
serial TVP
07:35 Czterdziestolatek; odc.
6/21 - Włosy Flory, czyli
labirynt; serial TVP
08:35 U Pana Boga w
ogródku; odc. 5/12; serial
komediowy TVP
09:30 Ranczo; s.IX; odc. 110
- Boska cząstka; serial
obyczajowy TVP
10:25 Ranczo; s.IX; odc. 111
- Istotny dysonans; serial
obyczajowy TVP
11:15 Rodzinka.pl; s.I; odc.
7 - Jedna kobieta, czterech
facetów; serial komediowy
TVP
11:50 Rodzinka.pl; s.I; odc.
8 - Święta, święta i po
świętach; serial
komediowy TVP
12:20 Rodzinka.pl; s.I; odc.
9 - Niedaleko pada jabłoń
od jabłka; serial
komediowy TVP
12:55 Rodzinka.pl; s.I; odc.
10 - Spółka rodzinna;
serial komediowy TVP
13:20 Korona królów –
tajemnice filmowego
planu
13:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 123; serial TVP
14:35 Ranczo; s.IX; odc. 112
; serial obyczajowy TVP
15:30 Ranczo; s.IX; odc. 113;
serial obyczajowy TVP
16:30 Ranczo; s.IX; odc. 114
; serial obyczajowy TVP
17:30 Daleko od szosy; odc.
5/7 - Pod prąd; serial TVP
18:50 U Pana Boga w
ogródku; odc. 6/12; serial
komediowy TVP
19:45 Na sygnale; odc. 216
„Miało być inaczej”; serial
fabularyzowany TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 124; serial TVP
21:20 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 125 - Zielony zakątek;
serial kryminalny TVP
22:15 Ranczo; s.IX; odc. 115;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ranczo; s.IX; odc. 116;
serial obyczajowy TVP
00:05 Korona królów; odc.
90; telenowela TVP
00:35 Korona królów; odc.
91; telenowela TVP
01:05 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 21; serial TVP
01:55 Londyńczycy; odc.
2/13; serial TVP
02:55 Glina; odc. 14/25;
serial kryminalny TVP
03:55 Bulionerzy; odc. 7/75 Samochód
04:20 Bulionerzy; odc. 8/75 Sprzątaczka; serial
komediowy TVP
04:55 Ja to mam szczęście!;
odc. 6; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:30 Rozrywka Retro –
Kabaret Potem i
przyjaciele; widowisko
06:25 Zakochaj się w
Polsce; odc. 72 Białystok;
magazyn
07:00 Koń Polski - wielki
sport w małym mieście
(2); program kabaretowy
08:05 Koło fortuny; odc. 375
ed. 5; teleturniej
08:40 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Reni Jusis; /
cz. 1-2/; reportaż
09:35 Życie to Kabaret – To
idzie kabaret cz. 2
10:35 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Grunt to
doświadczenie; odc. 6
sezon I; serial; Wielka
Brytania (1978)
11:40 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Reni Jusis; /
cz. 1-2/; reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy
– Uśmiech do sera;
magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.I;
odc. 4 U Tatarów; cykl
dokumentalny
13:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 6) - Zaloty;
reportaż
14:15 Big Music Quiz (18);
teleturniej muzyczny
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /78/ - „Kolorowe
sny” - Just 5
15:20 Muzeum Polskiej
Piosenki; /17/ - „Przeżyj
to sam” - Lombard
15:30 Zakupy pod kontrolą;
s.II (9); reality show
15:55 Paranienormalni
Tonight (1) Bartek
Kasprzykowski; program
rozrywkowy
16:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Grunt to
doświadczenie; odc. 6
sezon I; serial; Wielka
Brytania (1978)
17:55 TUMBLE - Arena
strachu; /3/; Wielka
Brytania (2014)
19:25 Tylko jeden skecz „W chińskiej rastauracji” Kabaret Ani Mru Mru; /3/
19:40 Kierunek Kabaret; /66/
- Szpiedzy tacy jak wy
20:45 Ale Cię urządzą!; /3/ ;
Wielka Brytania (2014)
21:50 Hity kabaretu (11)
Kresowiacy i inne hity
Kabaretu pod
Wyrwigroszem
22:55 La La Poland; s.I; odc.
(1); program rozrywkowy
23:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole; /1-2/
01:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe
Przeboje Lata (1)
02:50 Koło fortuny; odc. 372
ed. 5; teleturniej
03:30 Rozrywka Retro –
Kabaret Potem i
przyjaciele; widowisko

TVN7
05:45 Ukryta prawda (460) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Brzydula (162/180) serial obyczajowy
09:30 Brzydula (163/180) serial obyczajowy
10:05 Brzydula (164/180) serial obyczajowy
10:35 Zakochani po uszy
(1/20) - program
11:05 Zakochani po uszy
(2/20) - program
11:35 Zakochani po uszy
(3/20) - program
12:10 Zakochani po uszy
(4/20) - program
12:40 Zakochani po uszy
(5/20) - program
13:10 Beethoven V - film
rodzinny, USA 2003
15:10 Kawaler - komedia,
USA 1999
17:25 Blues Brothers komedia, USA 1980. Jake
i Elwood (John Belushi,
Dan Aykroyd) wychowali
się w sierocińcu, który
teraz ma być zamknięty.
Bracia postanawiają
zebrać pieniądze, aby nie
dopuścić do likwidacji
sierocińca. Zabierają się
do tego z właściwym
sobie zapałem i przy okazji
prawie doszczętnie niszczą
swoje rodzinne miasto,
Chicago…
20:00 Mission: Impossible II
- film sensacyjny, USA/
Niemcy 2000. Sean
Ambrose (Dougray Scott)
zamierza wzbogacić się
kosztem milionów
niewinnych ludzi,
wywołując śmiertelną
epidemię. Szaleńca może
powstrzymać tylko jeden
człowiek, agent specjalny
Ethan Hunt (Tom Cruise).
W kolejnej misji pomaga
mu geniusz komputerowy,
Luther Stickell (Ving
Rhames)…
22:40 Psy - film
sensacyjny 1992. Na
przełomie lat 80. i 90
oficerowie SB poddawani
są procesowi weryfikacji.
Główny bohater, Franz
Maurer (Bogusław Linda)
wraz z kolegami ze służby
palą na wysypisku śmieci
stare akta, chcąc zatrzeć
ślady swej działalności. Do
grupy Franza dołącza
porucznik Waldemar
Morawiec (Cezary Pazura),
który jest donosicielem
polityków, przejmujących
władzę w Polsce…
00:55 Agentka o stu
twarzach 2 (11/22) serial, USA
01:55 Agentka o stu
twarzach 2 (12/22) serial, USA
02:50 Moc Magii (TVN7
noc) (381) - program

TVN STYLE
05:25 Pierwszy dzień w
szkole - dokument
06:25 Zemsta z pomocą
Kardashianki (3/9) program rozrywkowy
07:35 Pani Gadżet 2.0 (3/12)
- magazyn
08:05 Kulisy sławy EXTRA 2
(4/8) - program
08:35 Dziewczyny z
wypiekami 2 (4/8) program
09:10 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (6/9) - program
09:45 Sztuka mięsa (4/12) program
10:15 Gwiazdy prywatnie 3
(7/8) - program
lifestylowy
10:45 Afera fryzjera 5 (12) program rozrywkowy
11:30 Co nas truje 2 (4/12) program lifestylowy
12:15 SOS - Sablewska od
stylu 2 (8/12) - program
rozrywkowy
13:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (4/8) - reality
show
13:45 W czym do ślubu 4
(8/12) - reality show
14:20 10/10 (6/10) - program
14:55 Zanim Cię zobaczę
(4/8) - program
rozrywkowy
15:55 Zaskocz mnie! 2
(8/10) - program
rozrywkowy
16:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (10/12) program
17:30 Zwalczyć nadwagę
18:30 Co nas truje (7/12) program lifestylowy
19:15 Co nas truje 2 (4/12) program lifestylowy
20:00 Pani Gadżet 16 (9/22)
- magazyn
20:35 Pani Gadżet 16
(10/22) - magazyn
21:10 Apetyt na miłość 4
(1/12) - program
rozrywkowy
22:15 Apetyt na miłość
23:15 Czy cena ma płeć?
00:25 Misja Pies (7/12) program
00:55 Misja Pies (8/12) program
01:25 Bajeczne życie
milionerów 3 (5/10) program rozrywkowy
01:55 Bajeczne życie
milionerów 3 (6/10) program rozrywkowy
02:25 W roli głównej –
Michał Piróg (3/9) - talk
show, Dolby
02:55 W roli głównej –
Agnieszka Grochowska
(4/8) - talk show
03:25 Wiem, co jem 4
(1/15) - magazyn
03:55 Wiem, co jem 2
(1/15) - magazyn
04:25 W roli głównej –
Małgorzata Braunek
(4/16) - talk show

TVP SPORT
06:00 Lekkoatletyka Halowy mityng IAAF
World Indoor Tour,
Boston
07:45 Biegi narciarskie - Ski
Classics - Marcialonga,
Trentino
08:05 Kolarstwo torowe Puchar Świata, Hongkong
- Finał (3)
11:05 Biegi narciarskie - Ski
Classics - Marcialonga,
Trentino
12:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Sapporo konkurs indywidualny
13:45 Łyżwiarstwo figurowe
- Mistrzostwa Europy,
Mińsk - GALA
15:35 Hokej na lodzie - PHL,
44.kolejka, Na żywo
18:25 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Sapporo konkurs indywidualny
20:20 Lekkoatletyka Halowy mityng IAAF
World Indoor Tour,
Boston
21:50 Sportowy wieczór
22:30 Hokej na lodzie - NHL:
Mecz Gwiazd 2019
00:25 Kolarstwo torowe Puchar Świata, Hongkong
- Finał (3)
02:20 Sporty walki - DSF
Kickboxing Challenge w
Grudziądzu
04:40 Kapitan Tsubasa
05:15 Sportowy wieczór

TV4

6:00 Big Box Little Box (6)
program rozrywkowy
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu
świata (15) serial
animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na końcu
świata (16) serial
animowany
8:05 Flintstonowie (13) serial
animowany
8:40 Flintstonowie (14) serial
animowany
9:15 Scooby Doo podbija
Hollywood; film animowany,
USA 1979. Sympatyczny
pies Scooby-Doo nie chce
być tchórzliwym
nieudacznikiem i postanawia
się zmienić. Planuje swoją
karierę aktorską w
Hollywood.
10:15 Jaś Fasola (14) serial
komediowy
10:50 Galileo (703) program
11:50 Galileo (704) program
12:50 Ona to on; komedia
romantyczna, USA 2006
15:00 Patriota; film sensacyjny,
USA 1998
17:00 Spadkobiercy (82)
program rozrywkowy
18:00 Spadkobiercy (83)
program rozrywkowy
19:00 Galileo (705) program
20:00 Na szlaku; horror,
Kanada 2014. Alex (Jeff
Roop) i Jenn (Missy
Peregrym) wybierają się na
wyprawę w kanadyjską
głuszę. Pewny swojej
orientacji w terenie
mężczyzna nie zabiera mapy
i wykpiwa obawy kobiety,
która boi się spotkania z
drapieżnikami. Po
niepokojącym spotkaniu z
dziwnie zachowującym się
nieznajomym, para
POLSAT SPORT
zapuszcza się w coraz
bardziej dzikie rejony
puszczy…
6:00 KOTV Classics;
21:55 Nawrót depresji
magazyn bokserski
gangstera; komedia, USA
7:00 Siatkówka mężczyzn:
2002. Mafioso Paul Vitti
Puchar Polski; mecz
(Robert De Niro) przebywa
półfinałowy
w więzieniu. Dowiaduje się,
9:30 Siatkówka mężczyzn:
że na jego życie
PP; mecz półfinałowy
przygotowywany jest
12:00 Atleci; magazyn
zamach. Postanawia
12:30 Koszykówka
wówczas jak najszybciej
mężczyzn: Energa Basket
wydostać się na wolność.
Liga; mecz: Trefl Sopot Symuluje więc chorobę
Spójnia Stargard
nerwową…
14:45 Siatkówka mężczyzn:
0:00 Tuż przed tragedią:
Puchar Polski; finał
Fukushima (4) serial
17:30 Sporty walki; waga
dokumentalny
słomkowa: Joanna
1:00 Tuż przed tragedią (5)
Jędrzejczyk - Jessica
serial dokumentalny
Andrade
18:30 Biatlon: Zawody PŚ w 2:05 Polityka na ostro;
Antholz; bieg ze startu
program publicystyczny
wspólnego kobiet
3:00 Disco Polo Life; program
20:30 LSK; mecz: ŁKS
muzyczny
Commercecon Łódź 4:00 Top 10 - lista przebojów;
Developres SkyRes
program muzyczny
Rzeszów
5:00 Top 10 - lista przebojów;
23:00 Boks: waga junior
program muzyczny
ciężka: Oleksandr Usyk - 5:45 Telezakupy TV Okazje;
Tony Bellew
magazyn reklamowy.
1:00 Sporty walka; walka:
Prezentacja atrakcyjnych
Mamed Khalidov - Tomasz
produktów codziennego
Narkun
użytku

TVP HISTORIA
06:20 Był taki dzień – 27
stycznia; felieton
06:25 Dziennik telewizyjny –
27.01.1987
07:00 Wszystkie kolory
świata – Cyklady. Skarby
Grecji; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
08:10 Prorok – rzecz o ks.
Franciszku Blachnickim;
film dokumentalny; Polska
(2016); reż.:Adam
Kraśnicki
09:20 Wiedźmin; odc. 8/13
Rozdroże; serial
fantastyczno-przygodowy
10:15 Okrasa łamie przepisy
– Sandomierz pachnący
serem; magazyn kulinarny
10:50 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 4/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
11:55 Ziemia: świat
zwierząt; odc. 2/5; esej
dokumentalny; USA
(2013)
12:50 Dziewicza Nowa
Zelandia; odc. 2/6. Parki
Narodowe Abel Tasman i
Nelson Lakes; serial
dokumentalny; USA
(2013)
13:45 Archiwum zimnej
wojny – Wybieram
wolność; magazyn
14:30 Stawka większa niż
życie; odc. 4/18 - Cafe
Rose; serial TVP
16:10 Wielka Gra; teleturniej
17:05 Wojownicy czasu –
Krojanty czyli ułański los;
cykl reportaży
17:40 Zmiennicy; odc. 14/15
- Pocałuj mnie, Kasiu;
serial TVP
18:50 Rodzina Niepodległej
- Narodziny polskich
skrzydeł; film
dokumentalny
19:55 Wojna generałów;
odc. 1/6 Singapur; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
21:00 Znachor; dramat;
Polska (1981); reż.:Jerzy
Hoffman; wyk.:Jerzy
Bińczycki, Anna Dymna,
Tomasz Stockinger,
Bernard Ładysz, Bożena
Dykiel, Artur Barciś,
Andrzej Kopiczyński, Piotr
Fronczewski, Piotr
Grabowski, Jerzy Trela
23:20 Wielki test o Zdrowiu
00:50 Chichot Pana Boga;
cz. 2; film fabularny
02:15 Szrajberka z
Auschwitz; film
dokumentalny; Polska
(2017); reż.:Grzegorz
Gajewski
03:25 Idealne miasto
Auschwitz; film
dokumentalny; Polska
(2016); reż.:Grażyna
Czermińska, Bogdan
Czermiński
04:15 Dziennik telewizyjny –
27.01.1987

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 2 8 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:40 Jaka to melodia?;
odc. 3999; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 103; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.II; odc. 411;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.I; odc.
3/13 - Nie każdy może być
grabarzem; serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.V;
odc. 55 - Przegrany; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 19 - Osaczony; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów – taka
historia...; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy –
Sięgnij po wołowinę
12:55 BBC w Jedynce –
Kamery wśród zwierząt;
odc. 1; Wielka Brytania
(2018)
14:00 Elif; s.II; odc. 412;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy
– Pochodzenie ma
znaczenie; magazyn
kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 104; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 4002; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3419;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
15/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 81
21:00 Teatr Telewizji –
Paradiso
22:35 Sława i chwała; odc. 4
Warszawa; serial TVP
23:45 Łowcy trolli; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016); reż.:David
McConnell
00:55 Sanatorium miłości
01:50 Miłosne rozgrywki;
komedia; USA (2016)
03:30 Sprawa Kozalczyka;
film dokumentalny; Izrael
(2015); reż.:Roni Ninio
04:30 Notacje – Stanisław
Szpunar. W Auschwitz
byłem numerem 133;
cykl dokumentalny

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 155
ed. 3; teleturniej
06:05 M jak miłość; odc.
1414; serial TVP
06:55 Coś dla Ciebie;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 204
„Happy End”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (275)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
99 „Święty Walenty”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1988; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 156
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
11; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:10 Bake off – Ale ciacho!
(5) ed. 5; widowisko
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 19; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 405
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2413;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 101;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 247
„Kobita mi zwariowała”
sezon 13; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 34
„Ukrainka na czarno”;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1988; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1989; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; felieton
20:55 M jak miłość; odc.
1415; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”
21:55 Rozbite marzenia.
1918 – 1939; odc. 4;
serial dokumentalny;
Niemcy (2017)
23:05 Godziny grozy; odc.
4/8; serial; Kanada, USA
(2016)
23:55 Sfora; odc. 1/9
01:05 Labirynt kłamstw;
dramat; Niemcy (2014);
reż.:Giulio Ricciarelli;
wyk.:Alexander Fehling,
Johannes Krisch,
Friederike Becht, Gert
Voss
03:15 Mapy gwiazd; dramat;
Kanada, Niemcy, Francja,
USA (2014)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(609) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(610) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (62) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (825)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (106) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (772)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2809) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (698)
serial paradokumentalny.
7-letni Julian znajduje na
podwórku broń i zaczyna
strzelać do puszek. Na
osiedlu wybucha panika.
W końcu chłopiec
przyznaje się,...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (161)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (91) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2810) serial obyczajowy.
Norbert jest szczęśliwy po
randce z Polą. Jednak
kiedy chce dziewczynę
przedstawić Olkowi, ta go
spławia. Mężczyzna ma
dość jej...
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (373) serial
komediowy
20:10 Megahit: Kapitan
Phillips; dramat
biograficzny, USA 2013.
Piraci przejmują kontrolę
nad amerykańskim
statkiem. Kapitan ryzykuje
życie, by ocalić załogę.
22:55 Ślad (13) serial
kryminalny. Ginie
atrakcyjna młoda kobieta.
Śledczy ustalają, że
uczęszczała na spotkania
Anonimowych Żarłoków
XXX. Sprzedawała
uczestnikom
niebezpieczny narkotyk,
który miał pomagać...
23:55 Lot „Feniksa”; dramat
sensacyjny, USA 2004
2:15 Wojna światów; thriller
SF, USA 2005. Kosmici
atakują Ziemię. Ludzie nie
mają szans w starciu z
wrogiem.

TVN
05:50 Uwaga! (5566) program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w
ogrodzie (29/40) magazyn ogrodniczy
07:55 Akademia ogrodnika
(29/47) - magazyn
ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry
TVN (2379) - magazyn
11:00 Tu się gotuje! 3 (7/10)
- magazyn
11:05 Ukryta prawda (645) program obyczajowy
12:00 Szpital (487) program obyczajowy
13:00 Szkoła (388) program
14:00 Zakochani po uszy
(5/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(2/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (389) program
16:30 Szpital (488) program obyczajowy
17:30 Ukryta prawda (646) program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy
(6/120) - program
19:00 Fakty (7698) informacje
19:35 Sport (7681) informacje
19:45 Pogoda (7678) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(71/90) - informacje,
Polska
19:50 Uwaga! (5567) program
20:10 Doradca smaku 9 Grillowany ser kozi z
sałatka (17/40) - program
20:15 Na Wspólnej17 (2815)
- serial obyczajowy.
Honorata zamartwia się o
Romana i… swojego
syna! Roman cały czas
jest w śpiączce. Honorata
ma ogromne poczucie
winy… Czy Hoffer
przeżyje?!
20:55 Milionerzy (137) program. Dwanaście
pytań z różnych dziedzin,
trzy koła ratunkowe oraz
dwa progi gwarantowane
– brzmi znajomo?
Teleturniej „Milionerzy”
ponownie dostarczy
widzom sporej dawki
adrenaliny w wiosenne
wieczory!
21:30 Życie bez wstydu 6
(8/10) - reality show
22:31 Martyna na krańcu
świata (3/4) - program
23:35 Zbuntowana - film
przygodowy, USA 2015
02:00 Co za tydzień (886) magazyn
02:35 Uwaga! (5567) program
02:55 Moc Magii (379) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 28
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 144
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 107
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. 1
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 2006
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2006
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 108
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 109
20:00 Śmiertelne odliczanie;
akcja, USA 2016. Ray
Thompson, policjant, który
po okresie zawieszenia
znowu wraca do służby,
natrafia na sprawę
uprowadzonego chłopca.
Szalony porywacz
przywiązuje ładunek
wybuchowy do ciała
dziecka, żądając dwóch
milionów dolarów
okupu…
21:35 Życzenie śmierci 5;
akcja, USA 1994. Architekt
Paul Kersey wraca do
Nowego Jorku,
rozpoczyna pracę jako
wykładowca na wydziale
architektury. Paul
oświadcza się również
swojej ukochanej - Olivii.
Sielanka nie trwa jednak
długo...
23:30 Lasko – pociąg
śmierci; akcja, Niemcy
2006
02:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
02:50 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:20 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 5
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 29
05:25 Niesamowite!; odc. 22

TVP SERIALE
05:40 Korona królów - odc
103; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale - odc. 198
„Złota karetka”; serial TVP
06:45 Na sygnale - odc. 199;
serial TVP
07:20 Janosik - odc. 6/13;
serial TVP
08:15 M jak miłość s.I - odc.
974; serial TVP; Dla
małoletnich od lat 12
09:15 Ojciec Mateusz s.XX odc. 258 - Zabójczy
instynkt; serial TVP
10:05 Rodzinka.pl s.I - odc.
11 „Nienormalnie
normalna rodzina”; serial
komediowy TVP
10:35 Rodzinka.pl s.I - odc.
12 „Walka z nałogami”;
serial komediowy TVP
11:10 Bulionerzy - odc. 9/75
- Poświęcenie; serial
komediowy TVP
11:40 Ranczo s.IX - odc. 113
- Konie trojańskie; serial
obyczajowy TVP
12:40 Ranczo s.IX - odc. 114
- Zamrożony kapitał; serial
obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz s.X odc. 126 - Słowo faceta;
serial kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz s.X odc. 127 - Dzień papieski;
serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe odc. 216; serial TVP
16:25 Na sygnale - odc. 199
„Patrz i ucz się”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo s.IX - odc. 115
- Brzytwa dla tonącego;
serial obyczajowy TVP
17:55 Ranczo s.IX - odc. 116
- Grzechy miłości; serial
obyczajowy TVP
18:55 Bulionerzy - odc.
10/75 - Czynsz; serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz s.X odc. 128 - Celebryta;
serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex s.VII odc. 83; serial TVP
21:20 Ranczo s.IX - odc. 117
- Złoty róg; serial TVP
22:20 Ranczo s.X - odc. 118;
serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz s.X odc. 129 - Układ; serial
kryminalny TVP
00:15 Na dobre i na złe odc. 728; serial TVP
01:15 Krew z krwi 2 - odc.
5/10; serial TVP
02:15 Krew z krwi 2 - odc.
6/10; serial TVP
03:15 Janosik - odc. 6/13 Worek talarów; serial TVP
04:05 M jak miłość s.I - odc.
974; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl s.I - odc.
11 „Nienormalnie
normalna rodzina”; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Makłowicz w podróży
– Podróż 33 Zanzibar –
Wyspa przypraw (125);
magazyn kulinarny
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Na połów stynki;
magazyn kulinarny
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Pod Budą i
Andrzej Piaseczny
08:35 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 13
Zabrze; magazyn
09:10 Koło fortuny; odc. 376
ed. 5; teleturniej
09:45 Bake off – Ale ciacho!
(3) ed. 5; widowisko
10:45 Bake off – Ale przepis
(3) ed. 5
10:55 Podróże z historią; s.I;
odc. 10 Rozmowy z
Wartburgiem; cykl
dokumentalny
11:35 Magiczny świat Luca;
/41/; Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret –
Kabaret 2000+; /cz. 1-2/;
program rozrywkowy
14:20 Muzyka łączy
pokolenia – Maryla
Rodowicz i Jeden Osiem
L
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski – 9 Festiwal
Kabaretu Koszalin. Na
Kabarecie w
Hipermarkecie (1-2);
widowisko rozrywkowe
17:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe
Przeboje Lata (3);
program rozrywkowy
18:15 Okrasa łamie przepisy
– Pieczenie dzika;
magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 40
- Amazonka; cykl
reportaży
19:20 Makłowicz w podróży
– Podróż 33 Zanzibar Wodny świat (126);
magazyn kulinarny
19:55 Magiczny świat Luca;
/42/; Francja (2016)
20:30 Muzyka łączy
pokolenia – Krzysztof
Jary Jaryczewski i
Wojciech Łuczaj
Pogorzelski
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (27) - Zagłębie;
widowisko rozrywkowe
22:20 Voice Kids; s. II (7-8)
Przesłuchania w ciemno
00:05 Koło fortuny; odc. 375
ed. 5; teleturniej
00:40 Sylwester Marzeń z
Dwójką; cz. 4; koncert
01:40 Sierocki na sobotę;
odc. 4; program
rozrywkowy
02:55 Dzięki Bogu już
weekend; s.II; program
rozrywkowy
04:00 Rozrywka Retro –
Nareszcie razem – recital
Maryli Rodowicz i Urszuli
Sipińskiej

TVN7
05:15 Ukryta prawda (461) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (213) program sądowy
07:15 Szpital (197) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 3 (9/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko II
(13/24) - serial, USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (261) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (214) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (36/116) program sądowy
14:55 Szpital (198) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 3 (10/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko II
(14/24) - serial, USA
17:55 Brzydula (165/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (166/180) serial obyczajowy
19:00 19 + (6/38) - program
19:30 Zakochani po uszy
(6/20) - program
20:00 Płonąca pułapka - film
sensacyjny, USA 2004.
Jack Morrision (Joaquin
Phoenix) jest strażakiem,
który od lat służy w
oddziale Ladder 49 w
Baltimore. Kiedy zostaje
uwięziony w budynku
podczas akcji gaszenia
pożaru, ma szansę
przewartościować całe
swoje życie. Jack
wspomina początek swojej
kariery, przyjaźń z
mentorem i szefem –
Mikiem Kennedym (John
Travolta), braterską więź z
zespołem, a także swoją
ukochaną rodzinę.
Pomimo że jego koledzy
robią wszystko, by go
uratować, walka z czasem
dopiero się zaczyna…
22:25 W garniturach (8/12) serial, USA
23:25 Mama - horror,
Hiszpania/Kanada 2013.
Dwie małe dziewczynki
znikają w lesie w
tajemniczych
okolicznościach po tym,
jak ich rodzice zostają
zamordowani. Kilka lat
później udaje się odnaleźć
siostry, które w końcu
mogą rozpocząć nowe
życie. Niestety, gdy światło
gaśnie okazuje się, że
nadal jest COŚ, co chce
odnaleźć dziewczynki i
utulić je do snu.
01:30 Agentka o stu
twarzach 2 (13/22) serial, USA
02:35 Moc Magii (TVN7
noc) (382) - program

TVN STYLE
05:05 Nowy wygląd, nowe
życie (4/5) - program
06:35 Ostre cięcie 5 (4/10) program
07:20 Apetyt na miłość 3
(6/12) - program
08:20 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (8) - reality
show
09:05 Sablewskiej sposób
na modę (11/12) program rozrywkowy
09:55 Perfekcyjna Pani
Domu (2/10) - program
10:55 Kuchenne rewolucje
11 (4/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
11:55 Apetyt na miłość 3
(5/12) - program
12:55 Co za tydzień (886) magazyn
13:25 Pani Gadżet 16 (9/22)
- magazyn
14:00 Pani Gadżet 15
(14/22) - magazyn
14:35 W czym do
ślubu? (10) - reality show
15:10 W czym do ślubu 4
(8/12) - reality show
15:45 Ugotowani 8 (13) program
16:20 Ugotowani 8 (14) program
16:55 Ugotowani 8 (15) program
17:30 Ugotowani 8 (16) program
18:05 Kuchenne rewolucje 9
(8/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:05 Sablewskiej sposób
na modę 5 (13) - program
rozrywkowy
19:50 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (10) program lifestylowy
20:35 10/10 (6/10) - program
21:10 SOS - Sablewska od
stylu 2 (8/12) - program
rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 16
(10/22) - magazyn
22:25 Bajeczne życie
milionerów 2 (1/10) program rozrywkowy
22:55 Bajeczne życie
milionerów 2 (2/10) program rozrywkowy
23:25 Afera fryzjera 5 (12) program rozrywkowy
00:10 Czy cena ma płeć?
01:20 Współcześni
dwudziestolatkowie (1/7)
- program lifestylowy (dla
małoletnich od lat 16)
02:05 Rozbierana randka
(15/20) - program
rozrywkowy
02:35 W roli głównej – Piotr
Rubik (9) - talk show
03:05 W roli głównej – Jan
Englert (5/8) - talk show
03:35 Wiem, co jem 4
(2/15) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 2
(2/15) - magazyn
04:35 W roli głównej –
Marek Kondrat (5/16) talk show

TVP SPORT
06:00 Łyżwiarstwo figurowe
- Mistrzostwa Europy,
Mińsk - GALA
08:05 Kolarstwo torowe Puchar Świata, Hongkong
- Finał (1)
09:55 Kolarstwo torowe Puchar Świata, Hongkong
- Finał (3)
11:50 Hokej na lodzie - NHL:
All Star Skills 2019 Konkurs umiejętności
12:40 Hokej na lodzie - NHL:
Mecz Gwiazd 2019
14:35 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Sapporo konkurs indywidualny (1)
15:30 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Sapporo konkurs indywidualny (1)
16:25 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Sapporo konkurs indywidualny (2)
17:20 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Sapporo konkurs indywidualny (2)
18:15 Lekkoatletyka Halowy mityng IAAF
World Indoor Tour,
Boston
19:50 Copa Italia
20:30 4–4–2, Na żywo
20:55 4–4–2, Na żywo
21:30 Sportowy Wieczór 22:10 Piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/8 finału Podsumowanie
00:10 Copa Italia
00:45 Sporty walki - DSF
Kickboxing Challenge w
Grudziądzu
03:05 Boks
04:05 Boks
05:10 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (2) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (30) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (31) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (20)
reality show
9:00 Septagon (15) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen –
Piekielna Kuchnia 2 (19)
reality show. Przed
uczestnikami naprawdę
trudne wyzwanie. Tym
razem kucharze będą
musieli przygotować
posiłek dla całej jednostki
wojskowej. Nagrodą jest
popołudnie w...
11:25 Benny Hill (22);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (3) serial
przygodowy
13:00 Detektywi w akcji
(109) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci
(469) serial obyczajowy
16:00 Paulina (8) telenowela
17:00 Światło twoich oczu
(98) telenowela
18:00 Septagon (16) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(470) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (241) serial
kryminalny
21:00 Śmierć na 1000
POLSAT SPORT
sposobów (4) serial
dokumentalny
6:00 Siatkówka mężczyzn:
21:30 Włatcy móch (116)
Puchar Polski; mecz
serial animowany
półfinałowy
22:00 Galileo (704);
8:30 7. strefa; magazyn
program
siatkarski
23:00 Galileo (705);
10:10 Siatkówka kobiet: Liga
program
Siatkówki Kobiet; mecz: 0:00 Zombiebobry; horror,
ŁKS Commercecon Łódź USA 2014. Mary, Zoe i
Developres SkyRes
Jenn spędzają wieczór w
Rzeszów
domku nad jeziorem.
12:20 Atleci; magazyn
Zabawę zakłócają bobry,
13:00 Siatkówka mężczyzn:
które pod wpływem
Puchar Polski; mecz
chemikaliów
składowanych w wodzie...
półfinałowy
1:40 Graffiti; program
15:30 Sporty walki: Z
publicystyczny
archiwum UFC
17:30 Siatkówka mężczyzn: 1:55 Polityka na ostro;
program publicystyczny
Puchar Polski; mecz
2:45 Interwencja; magazyn
finałowy
reporterów
20:30 Puncher Extra Time;
3:00 Interwencja; magazyn
magazyn dla fanów
reporterów
sportów walki
3:25 SuperLudzie (23) serial
22:00 Sporty walki: ; waga
dokumentalny
słomkowa: Joanna
3:55 SuperLudzie (24) serial
Jędrzejczyk - Valerie
dokumentalny
Letourneau
4:25 Atleci (4); magazyn
23:00 Boks
4:55 Trans World Sport;
1:00 Boks: waga ciężka:
magazyn
Tomasz Adamek 5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
Solomon Haumono

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 28
stycznia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
28.01.1988
07:40 Korona królów; odc.
111; telenowela
historyczna TVP
08:10 Korona królów; odc.
112; telenowela
historyczna TVP
08:40 Ex Libris; magazyn
09:05 Historia Polski –
Republika czyli epitafium
dla zagubionego poety;
film dokumentalny
09:55 Sensacje XX wieku –
Pojedynek na pustyni; cz.
2; cykl dokumentalny
10:40 Świat z lotu ptaka;
odc. 1. Ameryka
Północna; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
11:45 Blisko, coraz bliżej;
odc. 3 Trwanie i przemoc.
Rok 1884; serial TVP
13:10 Życie za życie.
Maksymilian Kolbe;
dramat; Polska, Niemcy
(1990)
14:50 Dziewicza Nowa
Zelandia; odc. 2/6. Parki
Narodowe Abel Tasman i
Nelson Lakes; serial
dokumentalny; USA
(2013)
15:50 Spór o historię –
Francuska kolaboracja;
debata
16:35 Historia Polski – Agfa
1939; film dokumentalny;
Niemcy, Polska (2014)
17:40 Było, nie minęło
(premiera)
18:10 Flesz historii; cykl
reportaży
18:30 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy; odc.
5 Filolog i gwoździe; serial
TVP
19:50 Historia w postaciach
zapisana – Mikołaj II;
cykl dokumentalny;
Francja (2013)
22:00 Archiwum zimnej
wojny – Wyrwać Polaków
z Gułagu; magazyn
22:40 Lwów – miasto i
ludzie Niepodległej
Rzeczypospolitej; odc.
9/9; cykl reportaży
23:15 Helikoptery w akcji;
odc. 2/4 Falklandy; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2008)
00:15 Ucieczki przez druty –
Podziemny schron;
dokument fabularyzowany
01:05 Sensacje XX wieku –
Śmierć Stalina; cykl
dokumentalny
01:40 Encyklopedia II wojny
światowej – Churchill;
cykl dokumentalny
02:10 Było, nie minęło
02:45 Dziennik telewizyjny –
28.01.1988

P RO G R A M T V – W TO R E K 2 9 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 4002; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 104; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.II; odc. 412;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.I; odc.
4/13 - Wczoraj stypa, dziś
wesele; serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.V;
odc. 56 - Tajemnica
spowiedzi; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 20 - Ukąszenie węża;
serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy –
Koła Gospodyń Wiejskich
12:55 Natura w Jedynce –
Dzika Nowa Zelandia.
Wyspy na skraju świata;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 413;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 81
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 105; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 4003; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3420;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
16/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 82
21:00 Reportaż
21:40 Echo Serca
22:35 Kompania X; s.II; odc.
18; serial; Kanada (2015)
23:30 Operacja Piorun; film
sensacyjny; Wielka
Brytania (1966)
01:50 Muszę cię mieć; film
obyczajowy; Kanada
(2018)
03:30 W poszukiwaniu Boga
z Morganem Freemanem
– Cuda; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
04:30 Notacje – Bernard
Ładysz. Ze śpiewem
przez życie; cykl
dokumentalny

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 157
ed. 4; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1415; serial TVP
06:55 Spod znaku Orła
Białego; reportaż
07:20 Na sygnale; odc. 205
„Rodzinka”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (276)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
100 „Razem i osobno”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1989; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 158
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
12; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc.
1415; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 20; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 406
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2414;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 102;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 248
„Żuraw i czapla” sezon 13;
serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 35
„Halloween”; serial
fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1989; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; felieton
20:55 M jak miłość; odc.
1416; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:05 Świat bez fikcji – Mów
mi Marianna; film
dokumentalny
00:25 Rodzinka.pl; odc. 246
„Francuski z winobrania”
sezon 13; serial
komediowy TVP
00:55 Rozbite marzenia.
1918 – 1939; odc. 4;
serial dokumentalny;
Niemcy (2017)
01:55 Godziny grozy; odc.
4/8; serial; Kanada, USA
(2016)
02:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów (powtórka)
04:00 Bliźniaczki; film
dokumentalny; Norwegia
(2013)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(611) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(612) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (63) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (826)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (107) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (773)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2810) serial obyczajowy.
Norbert jest szczęśliwy po
randce z Polą. Jednak
kiedy chce dziewczynę
przedstawić Olkowi, ta go
spławia. Mężczyzna ma
dość jej...
14:45 Dlaczego ja? (699)
serial paradokumentalny.
Adam wjeżdża nocą w
bramę garażu. Sąsiad
wzywa policję. Dochodzi
do kłótni. Badanie
wykazuje, że Adam był
pijany. Żona mężczyzny...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (162)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (92) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2811) serial obyczajowy.
Emilka denerwuje się
przed biznesowym
spotkaniem. Mateusz
sprowadza jej stylistkę.
Krystian obiecuje Kalinie
skończyć z narkotykami,
lecz nie chce iść...
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (374) serial
komediowy
20:10 Wojna światów;
thriller SF, USA 2005.
Kosmici atakują Ziemię.
Ludzie nie mają szans w
starciu z wrogiem.
22:40 Ślad (14) serial
kryminalny. Byli policjanci
Lewakowski i Polit
popełniają samobójstwo.
Śledczy ustalają, czym
zajmowali się po odejściu
ze służby. Zatrzymywali
osoby rzekomo
naruszające...
23:45 Wyspa tajemnic;
thriller, USA 2010
2:30 Klik: I robisz, co
chcesz; komedia, USA
2006

TVN
05:10 Uwaga! (5567) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
15 (10/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Grillowany ser kozi z
sałatka (17/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2380) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (646) program obyczajowy
12:00 Szpital (488) program obyczajowy
13:00 Szkoła (389) program
14:00 Zakochani po uszy
(6/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(4/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (390) program
16:30 Szpital (489) program obyczajowy
17:30 Ukryta prawda (647) program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy
(7/120) - program
19:00 Fakty (7699) informacje
19:35 Sport (7682) informacje
19:45 Pogoda (7679) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(72/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5568) program
20:10 Doradca smaku 9 Duszone żeberka
wieprzowe z suszonymi
owocami (39/40) program
20:15 Na Wspólnej
17 (2816) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (138) program
21:35 Smoking - komedia,
USA 2002. Clark Devlin
(Jason Isaacs), zostaje
postrzelony w czasie akcji
i zapada w śpiączkę. Rolę
tajnego agenta powierza
się jego dotychczasowemu
szoferowi. Jimmy Tang
nie jest do tej roli
przygotowany, ale to nie
stanowi problemu. Jimmy
ma otrzymać specjalną
pomoc w postaci
niezwykłego narzędzia…
23:40 Superwizjer (1147) magazyn reporterów
00:20 Tu się gotuje! 3 (7/10)
- magazyn
00:25 Kuba Wojewódzki 12
(3/13). Goście: Daria
Zawiałow i Borys Budka
01:25 Drzewo marzeń 2
(8/9) - program
02:20 Strzelec (3/10) - serial,
USA
03:15 Uwaga! (5568) program
03:35 Moc Magii(TVN
noc) (380) - program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 29
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 145
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 109
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 2006
13:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 2
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 2006
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2006
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 110
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 111
20:00 Czas zabijania; akcja,
USA 1996. Młody prawnik
(Matthew McConaughey)
podejmuje się obrony
Afroamerykanina (Samuel
L. Jackson), który
samowolnie wykonał
wyrok śmierci na
gwałcicielach swojej
10-letniej córki. W walce o
sprawiedliwość
mężczyznom pomaga
błyskotliwa studentka
(Sandra Bullock). Niestety
proces dodatkowo
utrudniają uprzedzenia
rasowe…
23:00 Gra; thriller, USA 1997
01:30 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:10 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:50 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. 6
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2009; odc. 14
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 23

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc.
104; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 199
„Patrz i ucz się”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 200
„Po pierwsze nie
szkodzić”; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Janosik; odc. 7/13 Beczka okowity; serial TVP
08:15 M jak miłość; s.I; odc.
975; serial TVP
09:15 Na dobre i na złe; odc.
728; serial TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc.
12 „Walka z nałogami”;
serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.I; odc.
13 „Rodzicielskie rozterki”;
serial komediowy TVP
11:15 Bulionerzy; odc. 10/75
- Czynsz; serial
komediowy TVP
11:45 Ranczo; s.IX; odc. 114
- Zamrożony kapitał; serial
obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.IX; odc. 115
- Brzytwa dla tonącego;
serial obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 127 - Dzień papieski;
serial kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 128 - Celebryta;
serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
217 - Kryzys; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 200
„Po pierwsze nie
szkodzić”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.IX; odc. 116
- Grzechy miłości; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.IX; odc. 117
- Złoty róg; serial
obyczajowy TVP
18:55 Bulionerzy; odc. 11/75
- Galernica; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 129 - Układ; serial
kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 84 - Czworonożny
świadek; serial kryminalny
TVP
21:25 Ranczo; s.X; odc. 118
- Kto tu rządzi; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.X; odc. 119
- Partyzancka dola; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 130; serial TVP
00:15 Blondynka; odc. 86;
serial TVP
01:15 Czas honoru; odc. 38
„Przed sądem”; serial TVP
02:15 Czas honoru; odc. 39;
serial TVP
03:05 Janosik; odc. 7/13 Beczka okowity; serial TVP
03:55 M jak miłość; s.I; odc.
975; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.I; odc.
12 „Walka z nałogami”;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Makłowicz w podróży
– Podróż 33 Zanzibar Wodny świat (126)
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Pieczenie dzika
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Maryla
Rodowicz i Jeden Osiem
L
08:40 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 14
Warszawa Chopina;
magazyn
09:10 Koło fortuny; odc. 377
ed. 5; teleturniej
09:45 Hity kabaretu (11)
Kresowiacy i inne hity
Kabaretu pod
Wyrwigroszem
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /75/ - „Jedwab”
- Róże Europy
10:55 Podróże z historią; s.I;
odc. 11 Legenda „Czarnej
Wołgi”; cykl dokumentalny
11:35 Magiczny świat Luca;
/42/; Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Mumio
13:20 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki – Kabaret Czesuaf
i goście
14:20 Muzyka łączy
pokolenia – Krzysztof
Jary Jaryczewski i
Wojciech Łuczaj
Pogorzelski
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole –
Wszystko na raty; /1/
16:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole – Trwaj
dato ważności; /2/
17:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe
Przeboje Lata (1)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Jaja inaczej czyli
sękacz
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 41
- Oaza wolności; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 33 Zanzibar Wielokulturowy (127)
19:55 Magiczny świat Luca;
/43/; Francja (2016)
20:30 Muzyka łączy
pokolenia – Andrzej
Rosiewicz i Leszcze
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki – (28) - Duchy
22:20 Bake off – Ale ciacho!
(4) ed. 5; widowisko
23:20 Bake off – Ale przepis
(4) ed. 5
23:35 Koło fortuny; odc. 376
ed. 5; teleturniej
00:15 Sierocki na sobotę;
odc. 2
01:30 Sylwester Marzeń z
Dwójką; cz. 2; koncert
02:25 Dzięki Bogu już
weekend; s.II (15)
03:35 Rozrywka Retro –
Dinozaury ruszają w
Polskę; widowisko
rozrywkowe

TVN7
05:15 Ukryta prawda (462) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (214) program sądowy
07:15 Szpital (198) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 3 (10/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko II
(14/24) - serial, USA. Tom
stara się nawiązać relację
z nowym szefem, a Karl
składa Susan propozycję
nie do odrzucenia. Bree
myszkuje u Betty.
Gabrielle postanawia
zaprowadzić porządek w
domu…
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (262) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (1/52) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (37/116) program sądowy
14:55 Szpital (199) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 3 (11/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko II
(15/24) - serial, USA
17:55 Brzydula (167/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (168/180) serial obyczajowy
19:00 19 + (7/38) - program
19:30 Zakochani po uszy
(7/20) - program
20:00 Alive: Dramat w
Andach - film
katastroficzny, USA 1992.
W październiku 1972 roku
w Andach rozbił się
samolot. Część z
pasażerów przeżyła
katastrofę. Postanowili o
własnych siłach zejść z
gór. Musieli pokonać
ponad jedenaście tysięcy
metrów, które dzieliły ich
od cywilizacji. Po blisko
dwóch miesiącach od
katastrofy, wyczerpani
rozbitkowie dotarli do
celu. Gdy ucichła wrzawa i
radość spowodowana ich
cudownym ocaleniem,
odezwały się głosy
kwestionujące ich
heroizm. Pojawiły się
nawet oskarżenia o
kanibalizm…
22:45 Na żywo - film
sensacyjny, USA 1995
00:30 Agentka o stu
twarzach 2 (14/22) serial, USA
01:30 Moc Magii (TVN7
noc) (383) - program
03:40 Druga strona medalu
(2/8) - talk show. córka
Lecha Wałęsy, Anna
Domińska
04:10 Druga strona medalu
(3/8) - talk show.
Aleksander Gawronik

TVN STYLE
05:40 Na kłopoty Zawadzka
(7/13) - program
06:10 Na kłopoty Zawadzka
(8/13) - program
06:40 Co za tydzień (886) magazyn
07:15 Misja ratunkowa 2
(6/10) - program
08:00 Apetyt na miłość 3
(7/12) - program
09:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (1/10) - reality
show
09:45 Sablewskiej sposób
na modę (12) - program
rozrywkowy
10:30 Perfekcyjna Pani
Domu (3/10) - program
rozrywkowy
11:30 Kuchenne rewolucje
11 (5/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:30 Pani Gadżet 16 (9/22)
- magazyn
13:05 Pani Gadżet 16
(10/22) - magazyn
13:40 Zanim Cię zobaczę
(4/8) - program
rozrywkowy
14:40 10/10 (6/10) - program
15:10 Sekrety lekarzy 4
(11/12) - reality show
16:10 Apetyt na miłość 4
(1/12) - program
rozrywkowy
17:10 Afera fryzjera 5 (12) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 9
(9/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 6 (1/13) program rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu 5
(5/12) - reality show
20:40 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (10/12) program
21:40 Co nas truje 2 (4/12) program lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 2
(1/8) - program
lifestylowy
23:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (4/8) - reality
show
23:45 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (10) program lifestylowy
00:30 Randkowicze w
Australii 2 (4/12) program rozrywkowy (dla
małoletnich od lat 16)
01:35 Rozbierana randka
(16/20) - program
rozrywkowy
02:05 W roli głównej –
Rinke Rooyens (5/17) talk show
02:35 W roli głównej –
Szymon Majewski (6/8) talk show
03:05 Wiem, co jem 4
(3/15) - magazyn
03:35 Wiem, co jem 2
(3/15) - magazyn
04:05 W roli głównej –
Paweł Małaszyński (6/16)
- talk show

TVP SPORT
06:00 DSF Kickboxing
Challenge
08:20 PN - Superpuchar
Włoch
09:15 PN - Superpuchar
Włoch
10:30 Copa Italia
11:00 Turniej WTA St.
Petersburg, Na żywo
15:00 LA - Halowy mityng
IAAF World Indoor
16:35 4–4–2
17:05 4–4–2
17:40 PN - Puchar Włoch, Na
żywo
23:00 Sportowy Wieczór 23:45 PN - Puchar Włoch
01:50 Tenis WTA - St.
Pertsburg
04:50 Kapitan Tsubasa
05:15 Sportowy Wieczór -

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn:
Puchar Polski; mecz
półfinałowy
8:30 KOTV Weekly; magazyn
bokserski
9:00 Trans World Sport;
magazyn sportowy
10:10 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski - Grot
Budowlani Łódź
12:20 Atleci; magazyn dla
wszystkich, którzy kochają
sport. W programie relacje
z imprez, rozmowy z
gwiazdami, a także
praktyczne porady,...
13:00 Siatkówka mężczyzn:
Puchar Polski; mecz
półfinałowy
15:00 Siatkówka mężczyzn:
Puchar Polski; mecz
finałowy
17:30 Puncher Extra Time;
magazyn dla fanów
sportów walki
18:30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga
21:00 Sporty walki: waga
słomkowa: Joanna
Jędrzejczyk - Jessica
Penne
21:40 Sporty walki: waga
ciężka: Jan Błachowicz Jared Cannonier
22:20 Sporty walki: waga
półciężka: Jan Błachowicz
- Igor Pokrajac
23:00 Magazyn koszykarski
23:30 Boks
1:00 Sporty walki: Gala
Babilon MMA 6; walka:
Paweł Pawlak - Daniel
Skibiński. W walce
wieczoru gali Babilon
MMA 6 w podwarszawkim
Raszynie zmierzą się
Paweł Pawlak i Daniel
Skibiński

TV4
6:00 Buffy, postrach
wampirów 2 (3) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (31) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (32) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (22)
reality show. 34-letni Artur
sam wychowuje Lilę i
Jagodę. Jego żona
niespodziewanie zmarła.
Obecnie mężczyzna
mieszka z córkami w
wynajmowanym pokoju.
9:00 Septagon (16) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 2 (20)
reality show. Do walki o
zwycięstwo staje dwoje
najlepszych uczestników.
Finaliści będą musieli
zaaranżować część
restauracji według
swojego uznania oraz
wzbogacić menu...
11:30 Benny Hill (24);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (4) serial
przygodowy
13:00 Detektywi w akcji
(110) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci
(470) serial obyczajowy
16:00 Paulina (9) telenowela
17:00 Światło twoich oczu
(99) telenowela
18:00 Septagon (17) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(471) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (242) serial
kryminalny
21:00 Zombiebobry; horror,
USA 2014. Mary, Zoe i
Jenn spędzają wieczór w
domku nad jeziorem.
Zabawę zakłócają bobry,
które pod wpływem
chemikaliów
składowanych w wodzie...
22:35 Trampolina (7);
program rozrywkowy
23:35 Trampolina (8);
program rozrywkowy
0:35 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
1:40 Graffiti; program
publicystyczny
1:55 Polityka na ostro (83);
program publicystyczny
2:45 Interwencja; magazyn
reporterów
3:00 Interwencja; magazyn
3:25 Atleci (4); magazyn
3:55 Trans World Sport;
magazyn
5:00 SuperLudzie (25) serial
dokumentalny
5:20 SuperLudzie (26) serial
dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 29
stycznia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
29.01.1989
07:35 Korona królów; odc.
113; telenowela TVP
08:10 Korona królów; odc.
114; telenowela TVP
08:45 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV;
magazyn
09:15 Flesz historii; cykl
reportaży
09:40 Historia Polski – Agfa
1939 (Agfa 1939); film
dokumentalny; Niemcy,
Polska (2014)
10:45 Sensacje XX wieku –
Śmierć Stalina; cykl
dokumentalny
11:25 Spór o historię –
Jeńcy sowieccy 1920
roku; debata
12:05 Blisko, coraz bliżej;
odc. 4 Czcij ojca swego.
Rok 1888; serial TVP
13:30 Wszystkie kolory
świata – Mauritius i
Rodrigues. Królowe
Oceanu Indyjskiego;
serial dokumentalny;
Francja (2008)
14:35 Historia w postaciach
zapisana – Charles de
Gaulle; cykl
dokumentalny; Francja
(2013)
16:20 Pojedynki stulecia –
Gustaw Herling –
Grudziński – Leon
Kruczkowski
16:50 Historia Polski –
Wokół Ostrej Bramy; film
dokumentalny
17:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Samotny Lot
Miss Behaven
18:25 Niepodległa
18:50 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy; odc.
6 Już tylko nadzieja; serial
TVP
20:10 Koło historii – Oblicza
naszej i waszej wolności;
cykl reportaży
21:00 Odkryć tajemnicę –
Statek Czarnobrodego;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
22:00 Jak było? –
Iluzoryczny koniec
wielkiej wojny; program
publicystyczny
22:40 Zmory; dramat
00:30 Sensacje XX wieku –
Ostatni dzień Hitlera; cz.
1; cykl dokumentalny
01:00 Encyklopedia II wojny
światowej – O honor
Francji; cz. 2; cykl
dokumentalny
01:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Samotny Lot
Miss Behaven
02:15 Dziennik telewizyjny –
29.01.1989

P RO G R A M T V – Ś RO DA 3 0 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
ŚRODA 30.01.2019 Program
1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 4003; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 105; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.II; odc. 413;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.I; odc.
5/13 - Przypadek, czy
przeznaczenie; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.V;
odc. 57 - Zabójczy gaz;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 21 - Koncert; 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
12:55 Natura w Jedynce –
Dzika Nowa Zelandia.
Życie w ekstremalnych
warunkach; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 414;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 82
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 106; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 4004; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3421;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
17/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 83
21:00 Muszę cię mieć; film
obyczajowy; Kanada
(2018)
22:40 Na własne oczy –
Nasza Królowa Elżbieta;
cz. 1; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
23:45 Bez tożsamości; odc.
23; serial; Hiszpania
(2016)
00:35 Warto rozmawiać
01:35 Weterani. Wyrwani
śmierci; reportaż
02:05 wojsko – polskie.pl
02:30 Operacja Piorun; film
sensacyjny; Wielka
Brytania (1966)
04:45 Notacje – Jerzy
Kawalerowicz.; cykl
dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 159
ed. 4; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1416; serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 206
„Bez odbioru”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (277)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
101 „Bez mieszkania”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
(bieżąca powtórka); serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 160
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
13; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc.
1416; serial TVP
15:00 Koło Fortuny - extra;
odc. (41); teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 21 Trudne prawdy;
serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 407
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2415;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 103;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 249
„Nasza klasa” sezon 13;
serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 36
„Uwięziony pod ziemią”;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia
(bieżąca powtórka); serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na
dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 33; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc.
729; serial TVP
21:55 Na sygnale; odc. 217
„To się jeszcze okaże...”;
serial fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks – Piżama
Party; komedia; USA
(2004)
00:10 Za marzenia; s.I; odc.
5; serial TVP
01:00 Za marzenia; s.I; odc.
6; serial TVP
01:55 Świat bez tajemnic –
Odzież pod kontrolą; film
dokumentalny; Estonia
(2016); reż.:Jaak Kilmi,
Lennart Laberenz
03:00 Codzienna 2 m. 3;
odc. 40; serial komediowy
TVP
03:35 Codzienna 2 m. 3;
odc. 41; serial komediowy
TVP

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(613) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(614) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (64) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (827)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (108) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (774)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2811) serial obyczajowy.
Emilka denerwuje się
przed biznesowym
spotkaniem. Mateusz
sprowadza jej stylistkę.
Krystian obiecuje Kalinie
skończyć z narkotykami,
lecz nie chce iść...
14:45 Dlaczego ja? (700)
serial paradokumentalny.
Damian, świeżo upieczony
ojciec, wychodzi z córką
do sklepu. Niemowlę
zostaje uprowadzone
przez obcą kobietę i
podmienione na inne
dziecko....
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (163)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (93) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2812) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (375) serial
komediowy
20:05 Świat według
Kiepskich (254) serial
komediowy
20:40 Klik: I robisz, co
chcesz; komedia, USA
2006. Zapracowany
mężczyzna dostaje
niezwykle przydatne
urządzenie...
22:55 Ślad (15) serial
kryminalny. Doszło do
zabójstwa trzech uczniów.
Wszystkie ofiary w dniu
śmierci odebrały SMS od
kolegi z klasy z propozycją
spotkania. Zginęli...
23:55 Boski żigolo; komedia,
USA 1999
1:50 To tylko seks; komedia
romantyczna, USA 2011
4:20 Kabaretowa
Ekstraklasa; program
rozrywkowy dla fanów
polskiej sceny kabaretowej

TVN
05:10 Uwaga! (5568) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
15 (11/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Duszone żeberka
wieprzowe z suszonymi
owocami (39/40) program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2381) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (647) program obyczajowy
12:00 Szpital (489) program obyczajowy
13:00 Szkoła (390) program
14:00 Zakochani po uszy
(7/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(5/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (391) program
16:30 Szpital (490) program obyczajowy
17:30 Ukryta prawda (648) program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy
(8/120) - program
19:00 Fakty (7700)
19:35 Sport (7683)
19:45 Pogoda (7680)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(73/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5569) program
20:10 Doradca smaku 9 Minisernik z prażonymi
jabłkami (38/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2817)
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (139) program
21:30 Przetrwanie - film
sensacyjny, USA 2011. Na
bezkresnych pustkowiach
Alaski rozbija się samolot
pasażerski. Ośmiu
pasażerom udaje się
przeżyć. Jednak nie mają
odpowiednich ubrań,
sprzętu ani zapasów.
Wyruszają w podróż do
zamieszkanych okolic, a
ich tropem podąża stado
wygłodniałych wilków…
23:55 Red - film sensacyjny,
USA 2010. Frank (Bruce
Willis), Joe (Morgan
Freeman), Marvin (John
Malkovich) i Victoria
(Helen Mirren) są
emerytowanymi agentami
CIA. Z niewiadomych
przyczyn wszyscy stają się
celem ataku zawodowych
zabójców. Muszą na nowo
zjednoczyć siły i odkryć,
kto stoi za intrygą, w którą
zostali wplątani..
02:10 Uprowadzona (10) serial, Francja/USA
03:10 Uwaga! (5569) program
03:30 Moc Magii (381) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 30
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 146
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 111
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 2006
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2006
13:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 3
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 2006
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2006
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 112
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 113
20:00 Ice soldiers; akcja,
Kanada 2013. Uwięzieni
pod arktycznym lodem od
czasów zimnej wojny,
zmodyfikowani
genetycznie sowieccy
żołnierze zostali
odnalezieni i
reaktywowani. Ci żołnierze
to zimnokrwiste maszyny
do zabijania o nadludzkiej
sile. Pewien naukowiec,
który szukał ich przez całe
życie i teraz w końcu
odnalazł, stanie twarzą w
twarz z ogromnym
niebezpieczeństwem…
22:00 Tokarev: zabójca z
przeszłości; akcja, USA
2014
23:55 Code Black: Stan
krytyczny; serial fabularny,
USA 2015; odc. 8
00:50 Flash; serial fabularny,
USA 2015
01:45 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
02:10 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 7
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2009; odc. 15
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 24

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
105; telenowela
historyczna TVP
06:20 Na sygnale; odc. 200
„Po pierwsze nie
szkodzić”; serial
fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 201
„Farciarze z ferajny”; serial
fabularyzowany TVP
07:25 Janosik; odc. 8/13 Dobra cena; serial TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
976; serial TVP
09:20 Blondynka; odc. 86;
serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.I; odc.
13 „Rodzicielskie rozterki”;
serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.I; odc.
14 „Marzenia Kacperka”;
serial komediowy TVP
11:15 Bulionerzy; odc. 11/75
- Galernica; serial
komediowy TVP
11:45 Ranczo; s.IX; odc. 115
- Brzytwa dla tonącego;
serial obyczajowy TVP
12:45 Ranczo; s.IX; odc. 116
- Grzechy miłości; serial
obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 128 - Celebryta;
serial kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 129 - Układ; serial
kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
218 - Życie przez sen;
serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 201
„Farciarze z ferajny”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.IX; odc. 117
- Złoty róg; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.X; odc. 118
- Kto tu rządzi; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 12/75
- Laska; serial komediowy
TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 130 - Zakładniczka;
serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 85 - Urodzinowa
niespodzianka; serial
kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.X; odc. 119
- Partyzancka dola; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.X; odc. 120;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 131 - Doskonała;
serial kryminalny TVP
00:15 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 147; serial TVP
01:05 Londyńczycy; odc.
3/13; serial TVP
01:55 Londyńczycy; odc.
4/13; serial TVP
02:55 Janosik; odc. 8/13;
serial TVP
03:55 M jak miłość; s.I; odc.
976; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; s.I; odc.
13 „Rodzicielskie rozterki”;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Makłowicz w podróży
– Podróż 33 Zanzibar Wielokulturowy (127);
magazyn kulinarny
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Jaja inaczej czyli
sękacz; magazyn
kulinarny
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Krzysztof
Jary Jaryczewski i
Wojciech Łuczaj
Pogorzelski
08:35 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 15
Stargard; magazyn
09:05 Koło fortuny; odc. 378
ed. 5; teleturniej
09:45 Big Music Quiz (18);
teleturniej muzyczny
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /76/ - „Jestem
kobietą” - Edyta Górniak
10:55 Podróże z historią; s.I;
odc. 12 Prezydenckie
siedziby; cykl
dokumentalny
11:35 Magiczny świat Luca;
/43/; Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret – To
idzie kabaret; cz. 1;
program rozrywkowy
13:15 Życie to Kabaret – To
idzie kabaret; cz. 2
14:10 Opole na bis – Marcin
Daniec; koncert
14:40 Muzyka łączy
pokolenia – Andrzej
Rosiewicz i Leszcze
15:30 Kabaretowa Mapa
Polski – Koncert Gwiazd
Festiwalu Piosenki
Kabaretowej O.B.O.R.A.
16:35 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa (1-2)
18:25 Okrasa łamie przepisy
– Smaki Czesława
Miłosza
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (104) Mato Grosso; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 34 Chorwacja
(128) - Wyspiarski
Kvarner
19:55 Magiczny świat Luca;
/1/; Francja (2016)
20:35 Muzyka łączy
pokolenia – Morwa i Ewa
Bem
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki – (24) - Na fali
22:25 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (18) - Żołnierz i
fachowiec
23:20 Koło fortuny; odc. 377
ed. 5; teleturniej
23:55 Sylwester Marzeń z
Dwójką; cz. 3; koncert
00:50 Sierocki na sobotę;
odc. 3
02:00 Opole na bis – Marcin
Daniec; koncert
02:25 Olga Lipińska
zaprasza (27); talk-show
03:10 Rozrywka Retro –
Kabaret Potem i
przyjaciele

TVN7
05:15 Ukryta prawda (463) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (1/52) program sądowy
07:15 Szpital (199) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 3 (11/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko II
(15/24) - serial, USA. Edie
myśli, że Karl chce się jej
oświadczyć, ale w
rzeczywistości mężczyzna
pragnie związać się z
Susan. Carlos uświadamia
sobie, jak bardzo popsuta
jest relacja między
Gabrielle i jej matką, Lucią
(Maria Conchita
Alonso)…
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (263) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (2/52) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (38/116) program sądowy
14:55 Szpital (200) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 3 (12/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko II
(16/24) - serial, USA.
Carlos i Gaby natrafiają na
problemy w związku z
procedurą adopcyjną.
Susan idzie pod nóż, a
Bree i Andrew wciąż
walczą ze sobą…
17:55 Brzydula (169/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (170/180) serial obyczajowy
19:00 19 + (8/38) - program
19:30 Zakochani po uszy
(8/20) - program
20:00 Wszystko stracone film katastroficzny,
USA 2013. W trakcie
samotnej wyprawy po
Oceanie Indyjskim pewien
mężczyzna (Robert
Redford) budzi się, by
odkryć, że jego jacht
nabiera wody, po
zderzeniu z dryfującym,
porzuconym kontenerem.
Nadciąga burza, rekiny
krążą wokół jachtu, zapasy
zaczynają się kurczyć, a
żeglarz powoli uświadamia
sobie dramatyzm
sytuacji…
22:15 Chop shop - film
obyczajowy 2007
00:25 Moc Magii (TVN7
noc) (384) - program
02:35 Druga strona medalu
(4/8) - talk show. Otylia
Jędrzejczak…
03:10 Druga strona medalu
(6/8) - talk show. Jacek
Olszewski
03:45 Druga strona
medalu (8) - talk show.
Alicja Tysiąc…
04:20 Druga strona medalu
2 (1/7) - talk show. Aneta
Krawczyk…

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

TVP SPORT
06:00 Łyżwiarstwo figurowe
ME
07:55 PN - Puchar Włoch
08:55 PN - Puchar Włoch
10:00 Strongmen
11:00 Turniej WTA St.
Petersburg, Na żywo
15:00 Dakar Małysza
15:35 PN - Puchar Włoch
17:35 PN- Puchar Włoch studio, Na żywo
17:55 PN- Puchar Włoch
18:50 PN- Puchar Włoch
studio
19:00 PN- Puchar Włoch
20:00 puchar Włoch - studio,
Na żywo
20:40 PN - Puchar Włoch, Na
żywo
21:35 PN - Puchar Włoch
studio, Na żywo
21:45 PN - Puchar Włoch, Na
żywo
22:40 PN - Puchar Włoch
studio, Na żywo
23:00 Sportowy Wieczór 23:45 PN - Puchar Włoch
01:50 Tenis WTA
04:50 Kapitan Tsubasa
05:15 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (4) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (32) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (33) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (24)
reality show. Domuratowie
i ich sześcioro dzieci,
wnuczka i 80-letnia babcia
mieszkają w dwóch
pokojach. Przed Katarzyną
i jej ekipą nie lada...
9:00 Septagon (17) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (21)
reality show. Wojciech
Modest Amaro znowu
rzuca wyzwanie mniej
doświadczonym kolegom
po fachu i amatorom
gotowania. Zwycięzca
otrzyma 100 tysięcy
złotych.
11:30 Benny Hill (26);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (5) serial
przygodowy
POLSAT SPORT
13:00 Detektywi w akcji
(111) serial fabularno6:00 Siatkówka mężczyzn:
dokumentalny
Puchar Polski; mecz
14:00 STOP Drogówka;
półfinałowy
magazyn policyjny
8:00 Siatkówka mężczyzn:
15:00 Policjantki i Policjanci
Puchar Polski; mecz
(471) serial obyczajowy
półfinałowy
16:00 Paulina (10)
10:10 Siatkówka kobiet: Liga
telenowela
Siatkówki Kobiet; mecz: 17:00 Światło twoich oczu
KSZO Ostrowiec
(100) telenowela
Świętokrzyski - Grot
18:00 Septagon (18) serial
Budowlani Łódź
kryminalny
12:20 Atleci; magazyn
19:00 Policjantki i Policjanci
sportowy dla wszystkich,
(472) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
którzy kochają sport.
Kryminalny (243) serial
W programie relacje
kryminalny
z imprez, rozmowy
21:00 Ostatnie zlecenie; film
z gwiazdami, a także
sensacyjny, USA 2008
praktyczne porady,...
13:00 Siatkówka mężczyzn: 23:05 Gatunek; horror SF,
USA 1995
Puchar Polski; mecz
1:25 Trampolina (9);
finałowy
program rozrywkowy.
15:30 Siatkówka mężczyzn:
Donald Trump w roli
PlusLiga
niekonwencjonalnego
17:30 Siatkówka kobiet: Liga
pracodawcy. Dokonuje
Siatkówki Kobiet; mecz:
selekcji kandydatów,
E.Leclerc Radomka
stawiając przed nimi
Radom - KSZO Ostrowiec
najróżniejsze wyzwania i
osobiście oceniając ich
Świętokrzyski
umiejętności, instynkt...
20:30 Siatkówka mężczyzn:
2:25 Interwencja; magazyn
PlusLiga; mecz: Aluron
reporterów
Virtu Warta Zawiercie 2:45 Interwencja; magazyn
Chemik Bydgoszcz
reporterów
23:00 Sporty walki:
3:00 Disco Polo Life;
Z archiwum UFC
program muzyczny
23:40 Sporty walki:
4:00 Top 10 - lista
Z archiwum UFC
przebojów; program
0:20 Sporty walki: Z
muzyczny
archiwum UFC
5:00 Top 10 - lista
1:00 Boks: POLSAT Boxing
przebojów; program
Night: Adamek vs Molina;
muzyczny
waga ciężka: Tomasz
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
Adamek - Eric Molina

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 30
stycznia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
30.01.1989
07:30 Korona królów; odc.
115; telenowela TVP
08:00 Korona królów; odc.
116; telenowela TVP
08:35 Archiwum zimnej
wojny – Wyrwać Polaków
z Gułagu; magazyn
09:10 Jak było? –
Iluzoryczny koniec
wielkiej wojny; program
publicystyczny
09:50 Historia Polski –
Wokół Ostrej Bramy; film
dokumentalny
10:50 Sensacje XX wieku –
Ostatni dzień Hitlera; cz.
1; cykl dokumentalny
11:20 Koło historii – Oblicza
naszej i waszej wolności;
cykl reportaży
12:05 Blisko, coraz bliżej;
odc. 5 Wszystko dla syna.
Rok 1905; serial TVP
13:35 Wszystkie kolory
świata – Prowansja;
serial dokumentalny;
Francja (2008)
14:40 Rodzina Niepodległej
– Narodziny polskich
skrzydeł; film
dokumentalny
15:40 Helikoptery w akcji;
odc. 2/4 Falklandy; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2008)
16:45 Historia Polski –
Ukryte protokoły – czyli
oszustwo założycielskie;
film dokumentalny
17:30 Reportaże z
prawdziwego zdarzenia –
Rozstrzelana miłość
17:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Skarbczyk
rodzinnej pamięci
18:25 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 61;
magazyn
18:55 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy; odc.
7 Powołanie; serial TVP
20:15 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 1/8;
film dokumentalny; USA
(2016)
21:05 Największe oblężenia
średniowiecza; odc. 2/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
22:00 Weterani. Wyrwani
śmierci; /1/; cykl
dokumentalny
22:35 Hubal; dramat wojenny
01:00 Sensacje XX wieku –
Ostatni dzień Hitlera; cz.
2; cykl dokumentalny
01:35 Encyklopedia II wojny
światowej – Goebbels;
cykl dokumentalny
02:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Skarbczyk
rodzinnej pamięci
02:40 Dziennik telewizyjny –
31.01.1989

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 3 1 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 4004; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 106; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.II; odc. 414;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.I; odc.
6/13 - Narzeczona
samobójcy; serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.V;
odc. 58 - Mordercza
zabawka; serial kryminalny
TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 22 - Mag; 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
12:55 Natura w Jedynce –
Dzika Nowa Zelandia.
Nowi przybysze; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 415;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 83
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 107; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 4005; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3422;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
18/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 259; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /100/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny
997; magazyn
23:45 Ocaleni; reality show
00:50 Tanie Dranie – Moroz
i Kłopotowski komentują
świat; talk-show
01:35 Bez tożsamości; odc.
23; serial; Hiszpania
02:25 Kompania X; s.II; odc.
18; serial; Kanada (2015)
03:20 Sprawa dla reportera
04:15 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /100/; magazyn
04:45 Notacje – Halina
Machulska. Aktorka i
pedagog; cykl dokum.

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 161
ed. 4; teleturniej
05:50 Na dobre i na złe; odc.
729; serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!;
/17/; magazyn medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 207
„Nieprawda”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (278)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
102 „Nawarzyłeś piwa, to
teraz je pij”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 162
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
14; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc.
729; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 22; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 408
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2416;
teleturniej
17:15 Łzy Cennet; odc. 104;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 250
„Ping – Pong”sezon 13;
serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 37
„Jutro wesele”; serial
fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia
(bieżąca powtórka); serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:45 The Good Doctor; s.II;
odc. 25; serial
obyczajowy; USA (2017)
21:40 Faceci przy nadziei;
komedia; Czechy (2011);
reż.:Jiri Vejdelek;
wyk.:Boleslav Polivka, Jiri
Machacek, Vica Kerekes,
Petra Hrebickova, Lukas
Langmajer
23:40 Na sygnale; odc. 217
„To się jeszcze okaże...”;
serial fabularyzowany TVP
00:20 Tygrysy murawy;
komedia; USA (2005);
reż.:Jesse Dylan; wyk.:Will
Ferrell, Robert Duvall,
Steven Anthony Lawrence,
Scott Adsit, Josh
Hutcherson
01:55 Szpieg D’83 - ep. 3;
film obyczajowy; Wielka
Brytania (2015)
02:55 Art Noc

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(615) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(616) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (65) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (828)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (109) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (775)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2812) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (701)
serial paradokumentalny.
Po imprezie urodzinowej
chłopaka Marlena budzi
się u boku jego ojca. Ten
się do niej zaleca. Na
dodatek spóźnia się...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (164)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (94) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2813) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (376) serial
komediowy
20:10 To tylko seks; komedia
romantyczna, USA 2011.
Miał być związek bez
zobowiązań. Okazuje się
jednak, że to nie takie
proste!
22:25 Ślad (16) serial
kryminalny. Grzegorz
Szczepański zostaje otruty
na przyjęciu z okazji
rocznicy swojego ślubu.
Zabójca natarł trucizną
wnętrze jego kieliszka.
Podejrzanymi w sprawie...
23:25 Ostatnie wakacje;
komedia, USA 2006.
Wielbicielka gotowania
postanawia spełnić swoje
kulinarne marzenia.
1:50 Chirurdzy (133) serial
obyczajowy. Lekarze ze
szpitala Seattle Grace
wciąż przekonują się, że
tak w medycynie, jak i w
związkach międzyludzkich,
nic nie jest...
2:50 Chirurdzy (134) serial
obyczajowy
3:50 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5569) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
15 (12/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Minisernik z prażonymi
jabłkami (38/40) program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2382) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (648) program obyczajowy
12:00 Szpital (490) program obyczajowy
13:00 Szkoła (391) program
14:00 Zakochani po uszy
(8/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(6/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (392) program
16:30 Szpital (491) program obyczajowy
17:30 Ukryta prawda (649) program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy
(9/120) - program
19:00 Fakty (7701)
19:35 Sport (7684)
19:45 Pogoda (7681)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(74/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5570) program
20:10 Doradca smaku 9 Wegetariańska potrawka z
czerwoną fasolą (20/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2818)
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (140) program
21:30 Kuchenne rewolucje
16 (12/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:35 Uwierz w ducha - film
sensacyjny, USA 1990.
Sam (Patrick Swayze) i
Molly (Demi Moore) byli
w sobie zakochani.
Oczekiwali, że życie
szykuje dla nich wspaniałą
przyszłość. Tymczasem
dotknęła ich tragedia Sam zginął. Wkrótce po
jego śmierci okazało się,
że duch Sama nie opuścił
ziemi. Pozostał przy Molly,
aby ją ochronić i
powiedzieć jej to, czego
nie zdążył powiedzieć za
życia.
01:10 MasterChef 7 (11/14)
- program rozrywkowy
02:35 MasterChef 7 (12/14)
- program rozrywkowy.
Najlepsza piątka VII edycji
„MasterChefa” uda się w
egzotyczną podróż do
Singapuru. Uczestnicy
dostaną szansę na
poznanie azjatyckich
potraw i przypraw…
04:00 Moc Magii (382) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 31
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 147
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 113
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 2006
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2006
13:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 4
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 2006
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2006
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 114
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 115
20:00 Wściekle szybcy;
komedia, USA 2015.
Policjant Lucas White
przenika do działającego w
Los Angeles gangu Vina
Serento, który specjalizuje
się w nielegalnych
wyścigach
samochodowych. Grupa
planuje właśnie skok na
bossa przestępczego
podziemia Juana Carlosa
de la Sol, ukrywającego
swój ogromny majątek w
lokalnej restauracji Taco
Bell.
22:00 Zemsta frajerów:
następne pokolenie;
komedia, USA 1992
23:55 Gra; thriller, USA 1997
02:25 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 5
03:05 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 6
03:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:30 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2009; odc. 16
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 25

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
106; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 201
„Farciarze z ferajny”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 202
„Straszna rzecz”; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Janosik; odc. 9/13 Pobór; serial TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
977; serial TVP
09:20 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 147; serial
kryminalny TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc.
14 „Marzenia Kacperka”;
serial komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc.
15 „Hazard”; serial
komediowy TVP
11:10 Bulionerzy; odc. 12/75
- Laska; serial komediowy
TVP
11:45 Ranczo; s.IX; odc. 116
- Grzechy miłości; serial
obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.IX; odc. 117
- Złoty róg; serial
obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 129 - Układ; serial
kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 130 - Zakładniczka;
serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
219 - Oskarżony; serial
TVP
16:25 Na sygnale; odc. 202
„Straszna rzecz”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.X; odc. 118
- Kto tu rządzi; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.X; odc. 119
- Partyzancka dola; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 13/75
- Grupa; serial komediowy
TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 131 - Doskonała;
serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 86 - W ostatniej
chwili; serial kryminalny
TVP
21:25 Ranczo; s.X; odc. 120;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.X; odc. 121;
serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 132; serial TVP
00:05 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 133; serial TVP
00:55 Instynkt; odc. 1
„Diabelskie sztuczki”;
serial kryminalny TVP
01:50 Instynkt; odc. 2 Zniknięcie; serial TVP
02:50 Janosik; odc. 9/13 Pobór; serial TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
977; serial TVP
04:45 Rodzinka.pl; s.I; odc.
14 „Marzenia Kacperka”;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Makłowicz w podróży
– Podróż 34 Chorwacja
(128) - Wyspiarski
Kvarner; magazyn
kulinarny
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Smaki Czesława
Miłosza; magazyn
kulinarny
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Andrzej
Rosiewicz i Leszcze
08:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 4) Władza; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 379
ed. 5; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (17) Bezrobotny; program
rozrywkowy
10:45 Muzeum Polskiej
Piosenki; /77/ - „Jestem z
miasta” - Elektryczne
Gitary
10:55 Podróże z historią; s.I;
odc. 13 Piękno wykute w
stali; cykl dokumentalny
11:35 Magiczny świat Luca;
/1/; Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret –
Bajki według Kabaretu
Moralnego Niepokoju (12); program rozrywkowy
14:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /14/ - „Dziwny
jest ten świat” - Czesław
Niemen
14:25 Muzyka łączy
pokolenia – Morwa i Ewa
Bem
15:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Mazurska Noc
Kabaretowa „K jak
kabaret” (1-3)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Twaróg z Hajnówki;
magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 42
- Życie codzienne w
Amazonii; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 34 Chorwacja
(129) - Rab; magazyn
kulinarny
19:55 Magiczny świat Luca;
/2/; Francja (2016)
20:30 Muzyka łączy
pokolenia – Grażyna
Łobaszewska i Monika
Brodka
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (26) - Mongolia;
widowisko rozrywkowe
22:25 Kierunek Kabaret; /57/
- Magia i zabobony
23:30 Dzięki Bogu już
weekend; s.II (16);
program rozrywkowy
00:35 Koło fortuny; odc. 378
ed. 5; teleturniej
01:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa – Złote Bobry
(1-3); program
rozrywkowy
04:20 Rozrywka Retro –
Helena i mężczyźni;
program rozrywkowy

TVN7
05:15 Ukryta prawda (464) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (2/52) program sądowy
07:15 Szpital (200) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 3 (12/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko II
(16/24) - serial, USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (264) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (3/52) program sądowy
3:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (39/116) program sądowy
14:55 Szpital (201) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 3 (13) serial
16:55 Gotowe na wszystko II
(17/24) - serial, USA
17:55 Brzydula (171/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (172/180) serial obyczajowy
19:00 19 + (9/38) - program
19:30 Zakochani po uszy
(9/20) - program
20:00 Czarna owca komedia, USA 1996. Al
Donnelly ubiega się o
stanowisko gubernatora.
Jego notowania zaczynają
spadać, kiedy w kampanię
angażuje się jego
fajtłapowaty brat.
Przeciwnicy Ala postawiają
to wykorzystać…
21:50 Oszuści (5/10) - serial,
USA
22:50 Dzień dobry TV komedia, USA 2010.
Młoda producentka
telewizyjna, Becky Fuller
(Rachel McAdams)
otrzymuje niepowtarzalną
propozycję - pracę w
Nowym Jorku nad
porannym programem.
To, co wydawało się
znakomitą okazją, wkrótce
okazuje się spędzającym
sen z powiek koszmarem,
ponieważ para
prowadzących zarozumiały Mike
(Harrison Ford) oraz
wygadana Colleen (Diane
Keaton) wypowiedziała
sobie otwartą wojnę. Aby
zachować posadę, Becky
musi dołożyć wszelkich
sił, by zamienić konflikt
prezenterów w dające się
oglądać widowisko.
01:00 Moc Magii (TVN7
noc) (385) - program
03:10 Druga strona medalu
2 (2/7) - talk show. Anna
Komorowska
03:45 Druga strona medalu
2 (4/7) - talk show. Jan
Mela
04:20 Druga strona medalu
2 (5/7) - talk show. Sarah
Fergusson

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

TVP SPORT
06:00 łyżwiarstwo figurowe ME Mińsk
07:55 piłka nożna - Puchar
Włoch
10:00 Strongman - Miga
Mistrzów
11:00 Turniej WTA
Petersburg, Na żywo
20:00 piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/4 finału:
podsumowanie
22:00 Sportowy Wieczór 22:40 tenis - Turniej WTA St.
Petersburg
00:20 hokej na lodzie - NHL:
skróty
01:00 Hokej na lodzie NHL:
Boston Bruins Philadelphia Flyers, Na
żywo
04:05 Boks
05:00 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (5) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (33) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (34) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (25)
reality show. Wioletta i
Jakub Brodowscy są
małżeństwem od czterech
lat. Wspólnie wychowują
ich córeczkę oraz trzech
synów Wioletty z jej
pierwszego...
9:00 Septagon (18) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (22)
reality show. Do
rywalizacji przystąpią także
gwiazdy telewizji.
Kulinarnymi
umiejętnościami spróbują
się popisać prezenter
POLSAT SPORT
Zygmunt Chajzer i Elżbieta
Romanowska. Widzowie
6:00 Siatkówka kobiet: Liga
przekonają się,...
Siatkówki Kobiet; mecz:
11:30 Benny Hill (27);
KSZO Ostrowiec
program rozrywkowy
Świętokrzyski - Grot
12:00 Buffy, postrach
Budowlani Łódź
wampirów (6) serial
przygodowy
8:10 Magazyn koszykarski
13:00 Detektywi w akcji
8:40 Puncher Extra Time;
(112) serial fabularnomagazyn sportów walki;.
dokumentalny
Nie zabraknie informacji
14:00 STOP Drogówka;
związanych z galami
magazyn policyjny
Polsat Boxing Night, KSW 15:00 Policjantki i Policjanci
i UFC, a także licznych...
(472) serial obyczajowy
16:00 Paulina (11)
9:50 Siatkówka mężczyzn:
telenowela
Puchar Polski; mecz
17:00 Światło twoich oczu
finałowy
(101) telenowela
12:20 Siatkówka mężczyzn: 18:00 Septagon (19) serial
PlusLiga
kryminalny
14:50 Magazyn narciarski;
19:00 Policjantki i Policjanci
(473) serial obyczajowy
magazyn sportowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
poświęcony narciarstwu
Kryminalny (244) serial
alpejskiemu. Widzowie
kryminalny
znajdą w nim analizy i
21:00 Far Cry; film SF,
zapowiedzi zawodów
Kanada/Niemcy 2008.
Pucharu Świata, rozmowy
Jack Carver, były żołnierz
z zawodnikami oraz
sił specjalnych, zarabia na
życie jako przewoźnik.
ciekawostki z...
Pewnego dnia zjawia się u
15:30 Siatkówka kobiet: Liga
niego dziennikarka Valerie
Siatkówki Kobiet; mecz:
Cardinal....
E.Leclerc Radomka
23:00 Tuż przed tragedią:
Radom - KSZO Ostrowiec
Fukushima (4) serial
Świętokrzyski
dokumentalny.
18:00 7. strefa; magazyn
Analizowane są przyczyny
wybranych tragedii. Każdą
siatkarski. W programie
katastrofę poprzedza seria
poruszane są tematy
wydarzeń, które potrafią
rozgrywek PlusLigi, Ligi
zmienić bieg historii.
Siatkówki Kobiet i
0:05 Tuż przed tragedią (5)
Champions League.
serial dokumentalny
Znajdą się w nim także
1:05 Trampolina (10);
program rozrywkowy
materiały poświęcone...
19:30 Siatkówka mężczyzn: 2:05 Polityka na ostro (85);
program publicystyczny
PlusLiga; mecz: Aluron
3:00 Disco Polo Life;
Virtu Warta Zawiercie program muzyczny
Chemik Bydgoszcz
4:00 Top 10 - lista przebojów
22:00 Sporty walki: UFC
5:00 Top 10 - lista przebojów
Fight Night
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
1:00 Boks

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 31
stycznia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
31.01.1989
07:40 Korona królów; odc.
117; telenowela TVP
08:10 Korona królów; odc.
118; telenowela TVP
08:45 Śladami zbrodni i
walki 1944 – 1956; cykl
reportaży
09:15 Roman Dmowski –
Współtwórca
Niepodległej; felieton
09:45 Historia Polski –
Ukryte protokoły – czyli
oszustwo założycielskie;
film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku –
Ostatni dzień Hitlera; cz.
2; cykl dokumentalny
11:05 Olbrzymy epoki
lodowcowej; odc. 1/3;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
12:10 Blisko, coraz bliżej;
odc. 6; serial TVP
13:45 Genialne wynalazki;
odc. 4/4; film dokum.;
Wielka Brytania (2013)
14:50 Życie.; cz. 6. Owady;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
15:50 Odkryć tajemnicę –
Statek Czarnobrodego;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
16:50 Historia Polski –
Apteka pod Orłem; film
dokumentalny
17:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Pytania ciągle
otwarte
18:20 Taśmy bezpieki
18:45 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy; odc.
8; serial TVP
20:10 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 7/8; serial dokum.;
Wielka Brytania (2012)
21:15 Wyprawy krzyżowe;
odc. 1/3 Święta wojna;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
22:10 Spór o historię –
Władcy polscy:
Władysław II Jagiełło;
debata
22:50 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia
ukraińskiego mnicha,
który nawraca prostytutki;
reportaż
23:25 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 1/8;
film dokum.; USA (2016)
00:15 Sensacje XX wieku –
Bitwa o Anglię; cykl
dokumentalny
00:50 Encyklopedia II wojny
światowej – Nieznana
wojna; cykl dokumentalny
01:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Pytania ciągle
otwarte
01:45 Dziennik telewizyjny –
31.01.1989

