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Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów,
medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie.
Wystarczy wejść na stronę
www.zycieczestochowy.pl
i napisać do nas!
Odpowiedzi publikować będziemy
w piątkowych wydaniach gazety
Życie Częstochowy i Powiatu.

Reforma kodeksu karnego

Za uszkodzenie ciała 30 lat
więzienia

Wprowadzenie bezwzględnego dożywocia, bez możliwości warunkowego zwolnienia, zaostrzenie kar do 30
lat pozbawienia wolności,
nowe typy przestępstw, jak
np. przygotowanie do zabójstwa i przyjęcie zlecenia na
nie – m.in. takie zmiany zakłada projekt reformy kodeksu karnego.

Aby przekonać się, jak wielu
przestępców może dziś drwić z
prawa, wystarczy przytoczyć
ostatnie dostępne statystyki.
W 2016 roku blisko 45 proc.
skazanych za zabójstwo (typ
podstawowy przestępstwa – od
8 do 15 lat więzienia, 25 lat,
dożywocie) zostało skazanych
na karę do 10 lat pozbawienia
wolności. Niemal wszyscy
(96,1 proc.) skazani za obrót
narkotykami w dużej ilości (315 lat) dostali kary do 3 lat
więzienia. 72 proc. skazanych
za gwałt (typ podstawowy przestępstwa – od 2 do 12 lat ) dostało wyroki do 3 lat więzienia.
Ale to jeszcze nie wszystko. 18
proc. więźniów wychodzi z więzienia na warunkowe przedterminowe zwolnienie. A blisko
40 proc. ze zwolnionych przed
terminem skazanych wraca na

wolności do popełniania przestępstw.

Elastyczny wymiar kar
Zmiany dadzą sądom możliwość orzekania zgodnie z poczuciem sprawiedliwości i współmiernie do ciężaru winy. Dziś sędziowie dysponują mocno ograniczonym zakresem kar za najpoważniejsze przestępstwa: do
15 lat pozbawienia wolności,
osobną karą 25 lat więzienia i

dożywociem. Nie mogą więc wymierzyć np. kary 18 czy 27 lat
więzienia, nawet gdyby była ona
odpowiednia.
W praktyce często decydują
się na niższe wyroki – np. 15
zamiast 25 lat więzienia – ze
względu na obawę, że wyższą
karę podważy sąd odwoławczy.
Przestępcy zaś wychodzą na
wolność jeszcze wcześniej w ramach warunkowego zwolnienia. Odbyta w rzeczywistości

kara nie spełnia więc swojej roli – ani wychowawczej, ani odstraszającej, ani nie pozwala na
wystarczająco długo odizolować
niebezpiecznego przestępcy od
społeczeństwa.
Zmiany zakładają likwidację
osobnej kary 25 lat więzienia i
wprowadzenie elastycznego wymiaru kar. Dla przykładu:

Bezwzględne dożywocie
Projekt wprowadza bez-

względne dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Ma być orzekane wobec
sprawców, którzy są trwale niebezpieczni dla społeczeństwa.
Taką karę sądy będą musiały obligatoryjnie orzekać również wobec osób, które zostały
w przeszłości skazane na dożywocie albo na 20 i więcej lat
więzienia, a dopuściły się kolejnego przestępstwa, za które
orzeczono wobec nich dożywocie. W tych przypadkach wyrok dożywocia ma mieć charakter bezwzględny – na zawsze pozbawiać możliwości
ubiegania się o warunkowe
zwolnienie.
Ponadto sądy mogłyby orzekać zakaz warunkowego zwolnienia przy skazaniu na dożywocie w wypadkach, gdy charakter i okoliczności czynu
oraz właściwości osobiste
sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla społeczeństwa.
Projekt wydłuża także do 35
lat okres, po którym skazani
na „zwykłe”, a nie bezwzględne
dożywocie mogą ubiegać się o
warunkowe zwolnienie. Dziś
wynosi on 25 lat.
Ciąg dalszy na str. 3

Uwaga!

Zginęło małżeństwo

Proces w sprawie
karambolu w Mykanowie
Rozpoczął się proces przeciwko 31-letniemu Łukaszowi M., który na trasie
DK-1 w Mykanowie spowodował tragiczny wypadek. Zginęło w nim małżeństwo
z Częstochowy – 37-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna.
Ciąg dalszy na str. 3

In vitro – nabór
wniosków wkrótce
Pary z naszego miasta starające się o dziecko wkrótce będą mogły składać
wnioski o dofinansowanie zabiegów in vitro. Dokumenty będą przyjmowane
wyłącznie w sobotę, 9 lutego. Nabór do programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy”
potrwa zaledwie trzy godziny. Kolejność zgłoszeń będzie decydująca.

Ponad 2,2 mln złotych miesięcznie

500 plus także dla...
ukraińskich dzieci
– Już ponad 4,5 tys. ukraińskich dzieci pobiera w Polsce świadczenie z rządowego programu – informuje, zgodnie z danymi ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, „Rzeczpospolita”. Miesięcznie budżet państwa „traci” na tym ponad 2,2 miliona złotych.
Ciąg dalszy na str. 3

Ciąg dalszy na str. 10

Częstochowa

Tymi ulicami nie przejedziemy
Mimo trwającej zimy, drogowcy wciąż są widoczni na częstochowskich ulicach. Aktualnie kierowcy mogą spotkać się z utrudnieniami na Ikara i Sikorskiego. Fragmenty ulic tych ulic zostały zamknięte z powodu remontów. Zakaz
ruchu będzie obowiązywał do odwołania.
Na ulicach Ikara i Sikorskiego prowadzone są prace polegające między innymi
na przebudowie części instalacji podziem-

nych, budowie konstrukcji jezdni oraz nawierzchni dróg i chodników.
Ciąg dalszy na str. 6
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AKTUALNOŚCI
Reforma kodeksu karnego

Za uszkodzenie ciała
30 lat więzienia
PRZESTĘPSTWO

zabójstwo
spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała
ze skutkiem śmiertelnym
porwanie dla okupu połączone ze
szczególnym udręczeniem
fałszerstwo pieniędzy
Dokończenie ze str. 1

Wydłuży się również okres próby przy warunkowym zwolnieniu, w czasie którego skazany na
dożywocie nie może popełnić żadnego przestępstwa, ponieważ
wróci do więzienia. Dziś ten okres
wynosi 10 lat. Po zmianie kodeksu karnego okres próby dla skazanych na dożywocie będzie dożywotni. Zwiększy się ponadto
okres przedawnienia karalności
zabójstwa – z 30 do 40 lat.

Surowsze kary za
najgroźniejsze przestępstwa
Te najgroźniejsze przestęp-

OBECNY WYMIAR KARY

WYMIAR KARY PO REFORMIE

od 8 do 15 lat więzienia, 25 lat więzienia albo
dożywocie
od 5 do 15 lat więzienia, 25 lat więzienia albo
dożywocie

od 8 do 30 lat więzienia albo dożywocie
od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie

od 5 do 15 lat albo 25 lat więzienia

od 5 do 25 lat więzienia

od 5 do 15 lat albo 25 lat więzienia

od 5 do 25 lat więzienia

stwa mają podlegać ostrzejszym karom. Dotyczy to zbrodni, które stanowią niewielką
część – około 2600 przypadków
na prawie 290 tysięcy wszystkich prawomocnie skazanych w
2016 roku - ale wyrządzają największą krzywdę i mają najbardziej tragiczne, często nieodwracalne skutki. Projekt przewiduje
więc podwyższenie kar m.in. za:
Nowe typy przestępstw
Projekt wprowadza też nowe
typy przestępstw za czyny, z których część w ogóle nie była dotąd
karalna, mimo że była szkodliwa

PRZESTĘPSTWO

społecznie. To m.in.:

l przygotowanie do zabójstwa,

za które ma grozić od 2 do 15
lat pozbawienia wolności;
l przyjęcie zlecenia zabójstwa –
od 2 do 15 lat więzienia;
l uchylanie się od naprawienia
szkody wyrządzonej przestępstwem – od 3 miesięcy do 5 lat
więzienia (dziś grozi jedynie egzekucja komornicza);
l kradzież zuchwała, np. kieszonkowa lub gdy złodziej wyrywa torebkę na ulicy – od 6
miesięcy do 8 lat więzienia bez
względu na wartość skradzionej rzeczy.
Katarzyna Gwara

OBECNY WYMIAR KARY

WYMIAR KARY PO REFORMIE

rozbój

od 2 do 12 lat więzienia

od 2 do 15 lat więzienia

rozbój z użyciem broni

od 3 do 15 lat więzienia

od 3 do 20 lat więzienia

Doprowadzenie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

od 3 do 15 lat więzienia

od 3 do 20 lat więzienia

Udział w zorganizowane grupie przestępczej

od 3 do 15 lat więzienia

od 3 do 20 lat więzienia

porwanie dla okupu

od 3 do 15 lat więzienia

od 3 do 20 lat więzienia

pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem

od 3 do 15 lat więzienia

od 3 do 20 lat więzienia

handel ludźmi

od 3 do 15 lat więzienia

od 3 do 20 lat więzienia
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Zginęło małżeństwo

Proces w sprawie
karambolu w Mykanowie
Dokończenie ze str. 1

Przypomnijmy, do wypadku
doszło 25.10. 2017 r. w Mykanowie – na trasie DK-1 w stronę
Katowic, tuż przed zwężonym
odcinkiem. Początkowe ustalenia wskazywały, że na trasie DK1 zderzyły się cztery pojazdy –
trzy ciężarowe i jeden osoby. Po
ugaszeniu jednej z ciężarówek,
okazało się, że znajduje się pod
nią kompletnie zmiażdżony samochód osobowy, a w nim zwęglone zwłoki dwóch osób. W oplu
insigni zginęli 37-letnia kobieta
i 34-letni mężczyzna. Poza tym
kierujący Dacią i DAF-em doznali poważnych obrażeń klatki
piersiowej i głowy, które realnie
zagrażały ich życiu. Sprawca
zdarzenia – Łukasz M. - jechał
scanią z naczepą od strony Warszawy w kierunku Katowic.
W miejscowości Mykanów, zbliżając się do zwężenia drogi, najechał na tył dacii dokker, która
następnie uderzyła w opla insignię. W wyniku uderzenia insignia została wgnieciona pod

znajdującą się przed nim naczepę ciężarową, ciągniętą przez
DAFa, który z kolei uderzył
w ciężarowe volvo z naczepą.
Biegły ustalił, że przyczyną wypadku było nieprawidłowe zachowanie Łukasza M. - nie zachował
on bowiem szczególnej ostrożności i bezpiecznej prędkości oraz
bezpiecznego odstępu niezbędnego do uniknięcia zderzenia.
Prokurator przedstawił Łukaszowi M. zarzut spowodowania
wypadku. Podejrzany początkowo przyznał się do winy, jednak
później się z tego wycofał i odmówił złożenia wyjaśnień.
Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji
i poręczenia majątkowego w kwocie 5.000 zł. Łukasz M. był
w przeszłości karany za przestępstwo spowodowania uszczerbku
na zdrowiu i groźby karalne. Zarzucane oskarżonemu przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
8 lat.
Katarzyna Gwara

Ponad 2,2 mln złotych miesięcznie

500 plus także dla...
ukraińskich dzieci
Dokończenie ze str. 1

Jak to możliwe, że sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości trafia nie tylko do polskich
rodzin? Świadczenie bowiem
mogą otrzymać również cudzoziemcy, ale przede wszystkim z
krajów członkowskich Unii Europejskiej. Poza tym należy się
też ono obywatelom tym państw,
z którymi polskie władze podpisały umowy o zabezpieczeniu
społecznym. Chodzi tu między
innymi o USA, Kanadę, Mołdawię, Koreą Południową i Ukrainę. To na ich podstawie obcokrajowcy legalnie pracujący w
naszym kraju i ubezpieczeni w
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie tylko nabywają prawa
do emerytury i renty w Polsce,
ale mają prawo do pomocy socjalnej.

Ze statystyk wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat coraz więcej pracowników z Ukrainy podpisuje umowę o pracę. W efekcie
więc rośnie liczba osób opłacających składki, a także tych, którzy pobierają świadczenie 500
plus. - Według danych ZUS obywatele Ukrainy stanowili 75
proc. ubezpieczonych cudzoziemców z państw trzecich (ponad 400 tys.) - informuje „Rzeczpospolita”.
Gazeta przytacza dane Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, z których wynika,
że w 2018 r. świadczenie 500
plus wypłacono 4562 dzieciom z
obywatelstwem ukraińskim.
Według wyliczeń dziennika miesięcznie to koszt ponad 2,2 mln
złotych.
Katarzyna Gwara
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Nowy cykl w Gaude Mater

Seanse dla
filmowych
zapaleńców

Ta wiadomość powinna
ucieszyć fanów kina niezależnego. Ośrodek Promocji
Kultury „Gaude Mater”
rusza z nowym cyklem.
Tym razem będzie on poświęcony wybranym tytułom filmowym z lat 90.
ubiegłego wieku. Na początek obejrzymy „Dzikość
serca” w reżyserii Davida
Lyncha.
Lata 80. i 90. ubiegłego wieku przyniosły w kinie amerykańskim wybuch kina niezależnego, stanowiącego odpowiedź na dominujący w tym
czasie nurt Kina Nowej Przygody. Na początku do świadomości szerokiej publiczności
przebijały się nazwiska takich
reżyserów jak David Lynch czy
Jim Jarmush, ale były to wyjątkowe przypadki. W pierwszej połowie lat 90., oprócz
dojrzałych dzieł wymienionych
twórców, nadchodzą kolejni ze
swymi nowatorskimi propozycjami – David Cronenberg,
Gus van Sant czy Hal Hartley.
- Właśnie z twórcami amerykańskiego kina niezależnego,
którzy dekonstruowali nurt
Kina Nowej Przygody i przeciwstawiali się komercjalizacji
sztuki filmowej spotkamy się
w ramach naszej retrospekcji

„Playback” - informuje Robert
Jasiak, dyrektor OPK Gaude
Mater. - Chcemy trafić do fanów niezależnego kina i przypomnieć tytuły, które są już
trochę zapomniane bądź całkiem nieznane młodszym kinomanom, a jednak nadal są
warte uwagi. Chcemy również
nawiązać do tradycji „Midnight show”, czyli szalonych seansów dla filmowych zapaleńców, odbywających się po północy. Do Ośrodka zapraszamy
jednak znacznie wcześniej.
Wieczorami w wybrane piątki
będziemy nie tylko oglądać
wskazane produkcje filmowe.
Przed seansem pojawi się prelekcja, która będzie również
pretekstem i inspiracją do
ewentualnej dyskusji – wyjaśnia.
Jako pierwszy wyświetlony
zostanie film „Dzikość serca”
Davida Lyncha. Projekcja odbędzie się 1 lutego o godzinie
19.00. W marcu czeka nas
„Nagi lunch” Davida Cronenberga, a z kolei w kwietniu
„Strach” Hala Hartleya.
Cykl filmowy „Playback”
OPK Gaude Mater organizuje
we współpracy z instytucją
Solopan, dystrybutorem kina
artystycznego w Polsce. Wstęp
na wydarzenie jest wolny.
Katarzyna Gwara

Fundacja Kuloodporni

Szukają zawodników
do drużyny ampfutbolowej
Takiej inicjatywy w naszym
mieście jeszcze nie było! 23 lutego odbędzie się pierwszy
otwarty trening piłki nożnej
dla osób po amputacjach
i z wadami kończyn. Cel jest
prosty. - Chcemy stworzyć częstochowską sekcję drużyny
ampfutbolowej, która docelowo
będzie walczyć o najwyższe
laury – mówi Mariola Zielińska, koordynatorka z Fundacji
Kuloodporni.
Amp futbol to rodzaj piłki nożnej rozgrywanej przez zawodników po jednostronnej amputacji
kończyny dolnej (w przypadku
graczy z pola) lub kończyny górnej (w przypadku bramkarzy).
Dyscyplina ta z roku na rok cieszy się większą popularnością.
W Polsce funkcjonuje5 drużyn –
W Ekstraklasie 4 drużyny i Reprezentacja Polski. Bielska fundacja Kuloodporni chciałabym
stworzyć w Częstochowie sekcję.
Z tego też powodu 23 lutego
w godzinach 11-13 w Szkole Mistrzostwa Sportowego Nobilito
(ul. Pułaskiego 4/6) odbędzie się
pierwszy, otwarty, bezpłatny trening.
Inicjatywę z ramienia fundacji koordynuję Mariola Zielińska. - Od zawsze interesowałam
się piłką nożna i chciałam uprawiać ten sport. Poza tym, od kiedy pamiętam, byłam blisko osób
niepełnosprawnych. To właśnie

Nietypowe warsztaty w Jurajskiej

Nauczą dzieci troski
o psa!
W Galerii Jurajskiej dzieci będą
mogły nauczyć się rozpoznawać
psie humory oraz jak organizować
zwierzakowi zabawę. Wszystko w
ramach warsztatów „Psiej Edukacji”, które organizuje centrum
handlowe w najbliższą niedzielę.
W Galerii Jurajskiej odbędą się nietypowe warsztaty, podczas których
najmłodsi będą mogli poznać podstawy wychowania psa i obchodzenia się
na co dzień z czworonogiem.
Uczestnicząc w zajęciach dzieci dowiedzą się m.in. jak rozpoznawać psie
emocje, organizować psu czas wolny,
przygotować legowisko czy zaspokajać codzienne psie potrzeby, związane
np. ze spacerem, dietą czy ruchem.
Ponadto, dzieci nauczą się, jak
podchodzić do pupila i karmić go, a
nawet jak reagować, gdy ten robi się
agresywny. Same warsztaty będą
miały format zabawy.
Oprócz instruktorów i animatorów
poprowadzą je także 3 rasowe psy – 2
golden retrievery Blues i Jazz oraz
foksterier Toro.
Ciekawostką zajęć będzie możliwość wejścia w psi świat. Umożliwią
to specjalne gogle do wirtualnej rzeczywistości i film pokazujący otoczenie z perspektywy czworonoga. Na
tym jednak organizatorzy nie poprzestaną.
Na warsztatach dzieci dowiedzą się
także o tym, dlaczego jest tak wiele
psich ras oraz jak na co dzień pracują czworonogi pomagając np. niewidomym i osobom poruszającym się
na wózku inwalidzkim. Organizato-

rzy odpowiedzą także na pytania –
czy pies potrzebuje ubranek?
Co istotne, podczas specjalnych
zabaw dzieci nauczą się w jaki sposób reagować, kiedy znajdą się w towarzystwie agresywnego psa. Warsztat ma nauczyć je odpowiednich zachowań, które mogą w przyszłości
uratować życie.
– To nietypowa lekcja i zabawa,
która uczy dzieci pracy z psem i odpowiedzialności. Pokazujemy, że pies
nie jest chwilową zabawką i kaprysem, a zobowiązaniem, do którego
musimy podejść na poważnie, poznając lepiej psie zwyczaje – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, marketing manager Galerii Jurajskiej. - Warsztaty
te kierujemy do każdego, kto ma w
domu szczeniaka lub dorosłego psa,
planuje kupno psa rasowego lub adopcję ze schroniska. To lekcja i zabawa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych
– dodaje.
Warsztaty „Psiej Edukacji” odbywają się w Jurajskiej w ramach Centrum Niedzielnej Rozrywki.
Jest to specjalna oferta na niedziele niehandlowe, z jaką wyszła galeria.
Oprócz regularnie odbywających się
zabaw, klienci mogą w tym czasie
skorzystać także z czynnego 8-salowego kina, bawialni dla dzieci i młodzież Bajkowy Labirynt, 18 kawiarni i
restauracji oraz studia fitness.
Warsztaty zaczynają się o godz. 12
i potrwają do godz. 17. Wejście do galerii w niehandlową niedzielę możliwe
jest wyłącznie od strony Al. Krakowskiej. Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.
Katarzyna Gwara

z nimi związałam swoją przyszłość - jestem magistrem fizjoterapii – mówi. - W ubiegłym roku miałam okazję zobaczyć mecz
w wykonaniu drużyn ampfutbolowej. Wywarło to na mnie
ogromne wrażenie. Zawodnicy
są doskonałym przykładem na
to, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych! - podkreśla.
Do udziału w darmowym treningu mogą się zgłaszać osoby po
amputacjach i z wadami kończyn.
Wiek i płeć nie mają żadnego znaczenia. - Mile widziane będą dzieci, a także młodzież, dorośli i seniorzy. Trenować może każdy –
bez względu na to, czy miał kiedykolwiek do czynienia ze sportem –
zachęca Mariola Zielińska. Pierwsze zajęcia poprowadzi doświadczony trenerski duet Kuloodpornych - Dawid Polak i Maciej Kozik. Treningi początkowo będą odbywać się 4 razy w miesiącu.
Z czasem ich liczba ma wzrosną.
Zawodnicy będą mieć do dyspozycji boisko w Szkole Mistrzostwa Sportowego Nobilito, a także
stadion piłkarki, na którym na co
dzień trenuje Skra Częstochowa.
– Chcemy, aby nasi zawodnicy

walczyli o medale Mistrzostw Polski. Mamy nadzieję, że z czasem
dostaną również powołania do reprezentacji Polski, która już odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej gdzie na Mistrzostwach
Europy w Turcji zajęła trzecie
miejsce, a w 2018 roku została
siódmą drużyną na świecie. Najprawdopodobniej w 2020 roku
w Krakowie odbędą się Mistrzostwa Europy. Przypomnę tylko,
że w ubiegłym roku w Mistrzostwach Świata zajęła bardzo wysoką, siódmą lokatę. W obu turniejach wzięło udział pięciu zawodników z Kuloodpornych.
Osoby, które zechcą rozpocząć
przygodę z tym sportem otrzymają od nas wszystko – od odzieży
sportowej, a na profesjonalnej
opiece medycznej kończąc. Poza
aspektami czysto sportowymi,
amp futbol to doskonała forma
rehabilitacji społecznej i ruchowej. Dodatkowo, mecze ligowe
i reprezentacyjne to również okazja do podróży po Polsce i świecie. Zawodnicy otrzymują także
stypendia – podsumowuje Mariola Zielińska.
Katarzyna Gwara

Informacje i zapisy

Mariola Zielińska - 514862302
kontakt@kuloodpornibielsko.pl
m.me/AmpFutbolBielsko
Więcej informacji: http://www.kuloodpornibielsko.pl/o-nas/
https://www.facebook.com/pg/AmpFutbolBielsko/photos/?ref=page_internal

Jest wyrok

Sfałszował
oświadczenia lustracyjne
W Sądzie Rejonowym w
Myszkowie zapadł wyrok w
sprawie przeciwko radnemu gminy Niegowa i jego
żonie. Para oskarżona była
o sfałszowanie oświadczenia lustracyjnego.
Podstawą wszczęcia postępowania było zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa, które do Prokuratury Rejonowej w Myszkowie skierował Instytut Pamięci Narodowej.
- W toku dochodzenia
ustalono, że w lipcu 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach, na wniosek Instytutu
Pamięci Narodowej, wszczął
postępowanie lustracyjne
wobec radnego gminy Niegowa Andrzeja G. - mówi prokurator Tomasz Ozimek,
rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Zakończyło się ono w maju
2015 roku wydaniem orzeczenia stwierdzającego, że
radny w lutym 2008 roku złożył niezgodne z prawdą
oświadczenie lustracyjne.
Radny zaprzeczył w nim, że
współpracował z organami
bezpieczeństwa państwa w
latach 1940-1990. Ponadto
sąd orzekł wobec lustrowanego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu,
Senatu, Parlamentu Euro-

pejskiego i organach samorządu terytorialnego oraz zakaz pełnienia funkcji publicznych na okres 4 lat – wyjaśnia prokurator Tomasz Ozimek.
W postępowaniu odwoławczym przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach uzyskano
opinię biegłego z zakresu pisma ręcznego, z której wynikało, że oświadczenie lustracyjne nie zostało podpisane
przez radnego. - W związku z
tym sąd umorzył postępowanie wobec radnego, uzasadniając, że brak podpisu lustrowanego pod oświadczeniem wyklucza możliwość
weryfikacji
prawdziwości
oświadczenia lustracyjnego –
dodaje.
Na podstawie uzyskanej
przez prokuratora opinii biegłego z zakresu pisma ręcznego stwierdzono, że podpis
pod
kwestionowanym
oświadczeniem lustracyjnym
został sporządzony przez...
żonę radnego Ewę G. Uwzględniając opisane ustalenia, w toku dochodzenia
przedstawiono radnemu zarzut posłużenia się sfałszowanym dokumentem w postaci oświadczenia lustracyjnego, a jego żonie zarzut podrobienia oświadczenia lustracyjnego. Przesłuchany w charakterze podejrzanego radny

nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że osobiście wypełnił
oświadczenie lustracyjne i
nie posiada wiedzy, czy
oświadczenie zostało podmienione. Jednocześnie zasłaniając się niepamięcią, nie
odpowiedział na pytanie, czy
był współpracownikiem organów bezpieczeństwa PRL –
tłumaczy prokurator Ozimek.
Żona radnego przyznała się
do zarzucanego jej przestępstwa i wyjaśniła, że sporządziła oświadczenie lustracyjne męża, nie wiedząc, iż zostanie gdziekolwiek przedłożone.
Sąd Rejonowy w Myszkowie skazał oskarżonego Andrzeja G. na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na
okres próby 2 lat oraz 2.500
zł grzywny. Sąd warunkowo
umorzył postępowanie karne
wobec Ewy G. na okres próby
wynoszący 2 lata oraz orzekł
wobec niej świadczenie pieniężne w wysokości 8.000 zł
na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym i Pomocy
Postpenitencjarnej. Wymierzone przez sąd kary są zgodne z wnioskami, jakie w tej
sprawie prokurator złożył w
mowie końcowej.
Katarzyna Gwara
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Aptekarze pod wrażeniem szybkości

i skuteczności działania tej wcześniej niedostępnej
tabletki na problemy z prostatą i erekcją!
właścicieli
W szczerej rozmowie z jednym z
–
aptek
skich
berliń
sieci
ej
iększ
najw

Włodzimierzem Kucem.

Od

3 lat amerykański rynek oferuje
nam preparat tak samo skuteczny, jak zabieg operacyjny
usunięcia przerośniętej tkanki prostaty czy
rozszerzenia cewki moczowej.

Twórca preparatu i ceniony amerykański
specjalista ds. urologii, Tom Howard: Dzięki
nanokomórkom i trudno dostępnym naturalnym składnikom, możliwe jest opóźnienie
podziału telomerów. W związku z tym, naturalny proces starzenia się układu moczowego
przebiega 8x wolniej. Nie potrzeba operacji,
zastrzyków i innych metod. Organizm wraca
do formy, pracując na max. obrotach, automatycznie likwidując problemy związane
z naszą prostatą. Ogromną zaletą biostymulacyjnego preparatu jest jego nowatorska formuła. Dzięki wysokiej wchłanialności regeneruje
układ moczowy już na poziomie wewnątrztkankowym. Regularne stosowanie preparatu
pozwala na:

po 30-45 tab.
4 usunięcie niebezpiecznych stanów zapalnych
oraz obrzęków 4 odzyskanie samokontroli nad
własnym pęcherzem oraz pozbycie się lęku przed
problemem nietrzymania moczu

45-60 tabletek
4 rozluźnienie światła cewki moczowej o 3540% względem stanu początkowego 4 swobodne oddawanie moczu bez konieczności czekania
na spłynięcie uryny 4 pozbycie się bólu podczas
jej wydalania 4 aż 4-krotne zmniejszenie częstotliwości oddawania moczu 4 całkowite wyeliminowanie konieczności nocnych wizyt w toalecie

60+ tabletek
4 wyzwolenie w komórkach macierzystych procesów samoregeneracji przerośniętej tkanki, zmniejszając rozmiar gruczołu krokowego nawet 3/4 – krotnie
w stosunku do stanu wyjściowego, za sprawą silnie
działających, wyłącznie naturalnych składników aktywnych preparatu 4 zablokowanie mechanizmów
prowadzących do ponownego rozrostu prostaty

…Niestety, biostymulacyjny preparat Howarda nie był do tej pory dostępny w Polsce. Nawet pomimo faktu, że pomyślnie
przeszedł on przez amerykańskie badania kliniczne, otrzymując jednocześnie
wszystkie niezbędne do tego certyfikaty.

Dlaczego tak się działo?

Zapytaliśmy jednego z byłych właścicieli
dużej sieci berlińskich aptek
– Włodzimierza Kuca.
W jaki sposób skomentuje Pan fakt,
że produkt, który jest ceniony i znany
na całym świecie, dotąd nie był dostępny
w Polsce? Wiedział Pan o tym?
Dowiedziałem się o tym dopiero wtedy, gdy
mój ojciec zachorował na przerost prostaty.
Biostymulant Howarda to dzisiaj nie tylko
rynek niemiecki, szwedzki czy brytyjski.
W końcu mówimy o produkcie, który wywodzi się z rynku amerykańskiego i to tam
odnosił swoje pierwsze, ogromne sukcesy.
Już blisko trzy lata temu potwierdzono kli-

Wstajesz w nocy, by oddawać kilka kropel moczu? Jego strumień jest mały
i przerywany, a podczas jego wydalania towarzyszy Ci ból i uczucie nie w pełni
opróżnionego pęcherza? Masz problemy z erekcją? Jeśli tak, jest to wyraźny sygnał,
że najprawdopodobniej cierpisz na przerost gruczołu krokowego. Niestety, ale
bagatelizowanie tego problemu doprowadziło do śmierci nie jednego mężczyzny.
nicznie, że preparat nie tylko całkowicie li- nie byłby to doskonały pomysł, by zarobić
„Nocowałem w toalecie”
kwiduje wszelkie problemy z prostatą, ale na nim krocie!
Kolacje starałem się jeść o 19,
także pozytywnie wpływa na mechanizm
Chcąc dowiedzieć się jeszcze więcej
wypijając przy tym szklankę
erekcji, który często z powodu przerośnię- poprosiliśmy Jeff’a Millnera, właściciela
herbaty, a pomimo tego byłem
tego gruczołu nie funkcjonuje prawidłowo… ośrodka, który badał i certyfikował prepazmuszony budzić się w nocy
Stąd nic dziwnego, że cieszy się takim uzna- rat Howarda o komentarz na temat tego
nawet 2x, by oddać mocz. Minęło 30 dni
niem na całym świecie. Biostymulant Ho- amerykańskiego biostymulanta:
z biostymulacyjnymi tab. Parcie na cewkę się
warda w ekspresowym tempie rozwiązuje
zmniejszyło. W toalecie za dnia jestem coraz
100% wszelkich dolegliwości związanych Co może Pan powiedzieć na temat konrzadszym gościem, a by wstać w nocy, muszę
z chorą prostatą i innymi dysfunkcjami kretnie tego preparatu?
wypić cysternę wody. Dziś jak nikt rozumiem,
układu moczowego. To było niesamowi- Pod koniec 2014 roku na międzynarodowej
dlaczego tak ciężko było zdobyć ten preparat!
Ryszard G. (72 l.) z Kalisza
te, gdy każdego dnia obserwowałem, jak konferencji naukowej, specjaliści z całego
Niemcy zostawiali w moich aptekach setki świata przedstawili publicznie bezopera„Poczułem pieczenie i ból,
cyjny produkt
euro, by tylprzeraziłem się”
przywracająko móc mieć
Strumień podczas oddawania
cy wielkość
ten preparat.
moczu był coraz słabszy i przeryprostaty
Jakby bali się,
wany. Miałem nadzieję, że probdo normy –
że może go
lem sam przejdzie, ale nie mogłem dłużej
biostymulant
dla nich zaczekać. Tak dalej nie dało się żyć! Specjalista
Howarda. Pobraknąć! Aż
polecił mi kurację Howarda – mówił, że ma
stanowiliśmy
tu nagle…
96% skuteczności, no i faktycznie. Pieczenia
osobiście go
i bólu nie czuje, strumień uryny jest pełen, jakMój ojciec
bym cofnął się kilka lat wstecz. Jeśli tak dalej
przetestomieszkająPRZED kuracją
PO kuracji
pójdzie, może nawet ucieknę spod skalpela...
wać
w
moim
cy w Polsce Metoda biostymulacyjna prof. Howarda pozwala
ośrodku
baKrzysztof R. (54 l.) z Wałbrzycha
z a d z w o n i ł w naturalny sposób oddziaływać na zmniejszenie
do mnie z in- przerostu prostaty. Po lewej gruczoł z przerostem, d a w c z y m
konali się Panowie Krzysztof i Ryszard.
f o r m a c j ą , blokujący odpływ moczu (ryzyko niewydolności w Pensylwanii. Wybra- (patrz ramki)
że
nigdzie nerek), po prawej gruczoł działający prawidłowo.
liśmy ponad
nie może doPreparat Howarda
stać tego preparatu. Myślałem, że żartuje! 600 wolontariuszy między 40, a 90 roCo gorsza, okazało się, że to nie był jednora- kiem życia, mających stwierdzone różne wchodzi na polski rynek!
zowy brak w asortymencie... Jego nie sprze- stadium przerostu prostaty i inne dys- Byłem bardzo zaskoczony, gdy dowiedziadawano w Polsce w ogóle! Gdy usłyszałem funkcje układu moczowego (patrz ramka łem się o aktualnej sytuacji na polskim rynku. Dzięki połączeniu sił z Włodzimierzem
o tym pierwszy raz, to nie ukrywam, że by- przed i po).
Wyniki przeprowadzonych testów la- Kucem oraz nawiązaniu ścisłej współprałem nieco zdziwiony. Nie wnikając jednak
w szczegóły, następnego dnia wysłałem bolatoryjnych nie pozostawiają złudzeń. cy z laboratorium w Pensylwanii, w końmu preparat z Niemiec. Od tego momentu Aż u 94% badanych, uporczywe par- cu udało nam się dojść do porozumienia.
minęło już blisko 60 dni, a ojciec jako ko- cie na cewkę moczową zmniejszyło się Dzięki temu blisko 10-krotnie ograniczylejny żywy dowód, ponad wszelką wątpli- 5-krotnie, w porównaniu z okresem sprzed liśmy ogromne koszty produkcji prepawość potwierdził tylko jego skuteczność. rozpoczęcia kuracji. Ponadto 96% z nich ratu. Co najważniejsze, bez najmniejszej
Wcześniejsze problemy z oddawaniem zdeklarowało ograniczenie nocnych wi- utraty jakości czy dodatkowych pośredmoczu, ciągłym parciem na cewkę czy zyt w toalecie o połowę, by po ukończeniu ników! Chciałbym, by każdy facet w tym
nocnym wstawaniem, dziś nie pozosta- całości kuracji pozbyć się ich całkowicie. Ale kraju mógł kupić ten preparat, a przede
wiają po sobie nawet najmniejszego śladu to nie wszystko! Mężczyźni między 45, a 90 wszystkim, by mógł kupić go w ludzkiej
rokiem życia zapytani o dysfunkcje cewki cenie i to się chyba udało. Każdy, kto
– choć ma już prawie 80 lat!
moczowej objawiające się niepełnym, bądź dziś zechce z niego skorzystać, wreszcie
Dlaczego więc w Polsce ten preparat był przerywanym strumieniem uryny, bólem ma taką możliwość. Dodatkowo pierwniedostępny?
podczas oddawania moczu czy skutkiem sze 150 osób urodzonych między 1925,
Zazwyczaj w podobnych sytuacjach proble- ubocznym w postaci niepełnych erekcji a 1985, które zadzwoni w wyznaczonym
mem okazują się pieniądze, czyli to, o co naj- jednoznacznie przyznali – ten problem dziś terminie, otrzyma aż 70% zniżki. Warto
częściej chodzi we wszystkich polskich biz- już po prostu ich nie dotyczy! Zniknął, jakby się pospieszyć, ponieważ liczba opakonesach. Niestety, ale sprowadzenie ciężko nigdy wcześniej nie miał miejsca, a układy wań jest ograniczona. Decyduje kolejność
dostępnych składników z dolin Amazonii, moczowe Panów pod względem kondycji, zgłoszeń.
TYL
wiąże się z ogromnymi kosztami. To głów- cofnęły się w czaK
8 luteO do
nie na nich oparte jest działanie preparatu, sie jak wtedy, gdy
70%go
a to z kolei sprawia, że na jego sprzedaż mieli 30-35 lat.
t
aniej
1925- 1985 !
!
mogły pozwolić sobie jedynie najbogatsze Mówiąc prościej, urodz onych w latach
onią
zadzw
które
,
osobom
150
zym
kraje.
Pierws
po zażyciu tego
do 8 lutego 2019 r.,
Niestety, dla wielu mniej zamożnych preparatu mężkrajów, w tym Polski, sprowadzenie tego czyźni dosłownie
przysługuje specjalne dofinansowanie!
środka, jak dotąd było po prostu zdecydo- zapominają, czym
Otrzymasz wówczas biostymulacyjny
wanie zbyt kosztowne. Była to jednocze- są problemy z propreparat prof. Howarda na prostatę
śnie ogromna szansa dla przedsiębiorców. statą.
zamiast za 323zł 97zł (przesyłka GRATIS)!
W końcu, gdy czegoś na rynku jest mało,
Jako
jedni
a konsumenci bardzo tego potrzebują, zwy- z
pierwszych,
czajowo cena tego mocno szybuje w górę… o efektach jego
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00
Gdyby nie ogromne koszty produkcji, pew- działania
prze(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

DOFINANSOWANIE DLA MĘŻCZYZN

Zadzwoń: 81 300 35 14

5.

6.
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Podatek od nieruchomości

Przesyłka z urzędu

Magistrat rozpoczął akcję
dostarczania decyzji w sprawie
ustalenia podatku od nieruchomości na 2019 rok. Jak w
ostatnich latach, decyzje podatkowe otrzymują wszyscy
właściciele i współwłaściciele
nieruchomości, ale podatek
trzeba zapłacić tylko jeden.

Decyzje podatkowe – jako odrębną przesyłkę – otrzymują
wszyscy współwłaściciele danej
nieruchomości, niezależnie od tego, ilu ich jest. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w każdej decyzji, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność kilku podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, a zapłata
podatku przez jednego z nich, lub
kilku (proporcjonalnie do posiadanych udziałów) powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. W przypadku wpłat podatku
proporcjonalnie do posiadanych
udziałów, podział kwoty podatku
leży w gestii współwłaścicieli.
Decyzje podatkowe doręczane

są przez pracowników Urzędu
Miasta bezpośrednio na adres
zamieszkania.
Przypominamy, że o wszelkich zmianach mających wpływ
na wysokość podatku należy
informować Wydział Podatków i
Opłat Urzędu Miasta Częstochowy (w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany). Dotyczy
to także zmian właścicieli lub
współwłaścicieli nieruchomości.
Na decyzjach podatkowych
znajduje się indywidualny numer
rachunku bankowego w Banku
Handlowym S.A (Citi Handlowy).
Wpłat można dokonać:
l bezprowizyjnie w kasie Banku,
zlokalizowanej w budynku
Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13,
l w placówkach pocztowych na
terenie całego kraju,
l kasie automatycznej (tzw.
wpłatomacie) w budynkach
Urzędu przy ul. Waszyngtona
5 oraz przy ul. Śląskiej 11/13,
l kartą płatniczą na stanowisku
„D” Biura Obsługi Interesantów.

Częstochowa!

Oprac. Katarzyna Gwara

Tymi ulicami nie
przejedziemy

Dokończenie ze str. 1

W przypadku ulicy Ikara dotyczy to odcinka od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha, a
w przypadku ulicy Sikorskiego odcinku od
ul. Łódzkiej do ul. Szajnowicza – Iwanowa.
Przejazd we wskazanych fragmentach jest
niemożliwy. - W obu przypadkach możliwy
będzie dojazd do posesji za zgodą kierownika budowy – twierdzi Maciej Hasik, rzecznik
prasowy MZDiT. Przy tej okazji przypominamy, że trwające prace na Grabówce - także
do odwołania - spowodowały skrócenie trasy linii 29 do przystanku i pętli GRABÓWKA. Przystanki IKARA, LEDNICKA i CMENTARZ KOMUNALNY zostały zawieszone.
Katarzyna Gwara

Wizyta uczniów

Dowiedzieli się, jak pracują
kłobuccy policjanci
Uczniowie z Zespołu Szkół
im. Jana Kochanowskiego w
Częstochowie odwiedzili kłobucką komendę. Celem wizyty było zapoznanie młodych
ludzi z charakterystyką jednostki oraz codzienną służbą
stróżów prawa.
To już kolejna wizyta uczniów
klasy mundurowej z Zespołu
Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Częstochowie w kłobuckiej
jednostce. Młodzi ludzie zwiedzi-

li budynek komendy i wzięli
udział w prelekcji, w czasie której mundurowi scharakteryzowali gościom strukturę organizacyjną tamtejszej jednostki oraz
opowiedzieli o ich codziennej
służbie. - Policjanci podkreślali,
że służba w mundurze być może
nie należy do najłatwiejszych, ale
z drugiej strony daje dużo satysfakcji i możliwości rozwoju zawodowego – mówi mł. asp. Kamil
taczyński, oficer prasowy kłobuckich policjantów.

Dodatkową atrakcją było
spotkanie z technikiem kryminalistyki. Każdy z uczestników
spotkania mógł na własne oczy
zobaczyć, jak pobiera się odciski palców, a także na czym polega zbieranie i zabezpieczenie
innych śladów na miejscu zdarzenia.
Spotkanie
zorganizowano
w ramach prowadzonej kampanii „Policję tworzą ludzie.....
Twórzmy ją razem”.
Katarzyna Gwara

Pomysł

Lodówki do dzielenia się żywnością
Organizacja Młoda Prawica
złożyła w magistracie petycję
dotyczącą utworzenia w Częstochowie lodówek społecznych przeznaczonych do dzielenia się żywnością. Miałyby
one być dostępne przez 24 godziny na dobę i służyć najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta.
– Przeciętny mieszkaniec naszego kraju wyrzuca i marnuje
rocznie około 52kg jedzenia.
Gdyby przełożyć tę statystykę na
warunki Częstochowy, w przybliżeniu w naszym mieście marnuje się przez 365 dni 11 tysięcy
ton pożywienia – wylicza Mateusz Szymanek, inicjator akcji.
– Oczywistym jest, że dużej
części nigdy nie będziemy w stanie odzyskać. Tak duże liczby po-

winny skłonić całą społeczność
do szukania rozwiązań i innowacji pozwalających na zmniejszenie skali tego zjawiska i poprawę
losu wielu ludzi – dodaje.
Jego zdaniem, jedną z odpowiedzi na ten problem są lodówki społeczne, które z powodzeniem działają już między innymi
we Wrocławiu. Urządzenie stawiane jest w miejscu publicznym. Mogą więc z niego korzy-

stać wszyscy – zarówno, ci którzy chcą zostawić jedzenie, jak i
ci, którym go brakuje. - Dzięki
temu jedzenie się nie marnuje, a
trafia do osób najbardziej potrzebujących, które często są zmuszone do szukania pożywienia w
koszach na śmieci – zaznacza.
Organizacja Młoda Prawica złożyła już w tej sprawie petycję w
magistracie.
Katarzyna Gwara

Foodsharing polega na dzieleniu się z innymi żywnością – taką,
której przygotowaliśmy za dużo (np. ciastem lub pierogami) lub taką, którą wcześniej kupiliśmy w nadmiarze i nie zdążymy już jej
zjeść, bo za chwilę minie termin przydatności do spożycia – to dotyczyć może np. makaronu, pieczywa lub owoców. Coraz częściej w
system włączają się też firmy mające kłopot z żywnością, która zaraz może zostać zmarnowana – to np. piekarnie lub firmy cateringowe. Inicjatywa dzielenia się jedzeniem za pomocą lodówek ustawionych w ogólnodostępnych miejscach miasta, narodziła się w
Niemczech w 2012 r.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Skorzystają najmniej zamożni
Radni podjęli decyzję dotyczącą warunków udzielania
bonifikaty od opłaty za dany
rok za przekształcenie prawa
użytkowania
wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo ich
własności. Z inicjatywą wyszedł prezydent Częstochowy.
– Uchwała wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, aby przekształcenie następowało bez dodatkowych obciążeń – podkreśla
Marcin Breczko z biura prasowego magistratu. – Do końca zeszłego roku użytkowniczki i użytkownicy wieczyści, których status materialny nie był odpowiednio wysoki, mogli skorzystać z
bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Bonifikata wynosiła 50% opłaty
rocznej, a jej podstawą była ustawa o gospodarce nieruchomościami. Do ubiegania się o ulgę
uprawniał miesięczny dochód na
członka gospodarstwa domowego w wys. 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez
Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”. W 2018 r. wysokość tego
dochodu kształtowała się na poziomie 2 135,76 zł – wyjaśnia.
Prezydent miasta zarekomendował obecnie miejskim radnym
ustalenie bonifikaty w wysokości
60% – czyli nieco wyższej niż dotychczasowa. - Przede wszystkim pozwoli to utrzymać obcią-

żenia najsłabiej uposażonych
byłych użytkowników wieczystych na dotychczasowym poziomie – bez znaczącego uszczuplenia budżetu miasta. Docelowo
da to tym osobom możliwość nabycia własności na preferencyjnych warunkach, przyjętych
przez ustawodawcę dla gruntów
Skarbu Państwa – podkreśla
Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu. W praktyce z
takiego rozwiązania skorzystają
więc osoby o niższej pozycji ekonomicznej, których część potencjalnie nie mogłaby skorzystać z
bonifikaty przy wprowadzeniu
takiej bonifikaty od opłaty jednorazowej.
– Przykładowo: jeżeli roczna
opłata przekształceniowa wynosi
100 zł, a status osoby wnoszącej
opłatę się nie poprawia, przez 20
lat będzie ona płaciła 40 zł rocznie, co da w konsekwencji 800 zł.
Poniesienie takiego samego wydatku (czyli 800 zł) przy wprowadzeniu bonifikaty od opłaty jednorazowej, dla części z tych osób
mogłoby się okazać niemożliwe.
Z kolei dla lepiej sytuowanych
nie będzie to stanowić większego
jednostkowego obciążenia, natomiast dla budżetu miasta byłoby
jednak – w kwocie ogólnej –
znacznym uszczerbkiem – tłumaczy Włodzimierz Tutaj.
Jednorazowe wniesienie opłaty związane jest ponadto z obowiązkiem wykreślenia z księgi

wieczystej roszczenia o wnoszenie opłaty przekształceniowej.
Czynność ta wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej
w wysokości 250 zł. To także może być barierą dla najmniej zamożnych, a więc wiązać się z dalszą koniecznością utrzymania
obsługi zadania związanego z
przekształceniem przez gminę.
– Przyjęte przez radnych rozwiązania przyniosą wsparcie
osobom słabszym ekonomicznie,
nie powodując dla nich dodatkowych obciążeń. W efekcie pozwolą też osiągnąć cel przewidziany
w ustawie, tj. poniesienia opłat
za przekształcenie z 60% bonifikatą. Nie spowodują przy tym
znacznego zmniejszenia wpływów budżetowych (wprowadzenie bonifikaty od opłat jednorazowych wiązałoby się z dużo
znaczniejszym uszczerbkiem) –
twierdzi Marcin Breczko.
W zeszłym roku, przy uldze
50% od opłaty rocznej dla mniej
zamożnych, udzielono bonifikat
na łączną kwotę ponad 62 tys.
zł. Kwota bazowa, od której
udzielono bonifikat, wynosiła
124,2 tys. zł. Oznacza to, że przy
stawce 60% kwota bonifikaty
wyniesie 74,5 tys. zł. Zakładając,
że nie zmieniła się sytuacja materialna uprawnionych do bonifikaty, różnica w stosunku do
dochodów z 2018 r. wyniesie
więc tylko 12,4 tys. zł.
Oprac. Katarzyna Gwara
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Wspólne rozliczenie małżonków

Możliwe po terminie
Ministerstwo
Finansów
opublikowało objaśnienia dotyczące likwidacji jednego
z warunków uprawniających
podatników do preferencyjnego opodatkowania dochodów
małżonków,
wdów
i wdowców oraz osób samotnie wychowujących dzieci.
Zmiana weszła w życie od nowego roku w ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dotychczas podatnicy spełniający warunki do preferencyjnego opodatkowania dochodów, którzy chcieli skorzystać
z łącznego opodatkowania dochodów małżonków – a także
łącznego opodatkowania dochodów wdów i wdowców lub
przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci
mieli obowiązek składać w zeznaniu podatkowym odpowiedniego wniosku o zastosowanie wybranego sposoby opodatkowania najpóźniej do 30
kwietnia. To także ostateczny
termin przewidziany na złożenie zeznania podatkowego. Jeżeli podatnik, który chciał skorzystać z tej opcji, nie zdążył
wyrazić takiej woli we wniosku
w ustalonym czasie, nie mógł
tym samym z niej skorzystać –
nawet jeżeli miał uprawnienia,
aby skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania
dochodów. Było to krzywdzące, dlatego zmiana, jaka została wprowadzona, ma zapobiec
takim sytuacjom.
– Począwszy od 2019 r.
możliwość opodatkowania dochodów małżonków, wdów
i wdowców albo osób samotnie
wychowujących dzieci nie jest

Przedsiębiorcy na rynku UE

Gdzie można szukać
pomocy?
Polscy przedsiębiorcy, którzy są obecni na rynkach innych państw Unii Europejskiej
mogą czasami napotykać różne bariery prawne bądź administracyjne. Istnieją różne instrumenty pomocy, dzięki
którym można rozwiązać tego
typu problemy. Warto je znać!
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wskazuje na
m.in. SOLVIT, Punkt Kontaktowy ds. Produktów, System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym a także Portal Twoja
Europa. SOLVIT to instrument o
charakterze nieformalnym, który ma za zadanie pomóc obywatelom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konkretnych transgranicznych problemów, czyli
np. sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE a także Norwegii,
Lichtensteinu oraz Islandii, które wynikają z niewłaściwego stosowania przepisów prawa unijnego. Inną możliwością jest System IMI. -System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym - IMI (ang. Internal Market

Nie musi być w sądzie

Spór przedsiębiorców
a rozwiązanie
problemu
Przedsiębiorcy prowadzący spór z innymi podmiotami nie muszą wybierać drogi sądowej jako jedynej
możliwej, aby rozwiązać
problem. Istnieją inne możliwości, dzięki którym polubownie można wyjaśnić problematyczne sprawy np. za
pomocą mediacji lub arbitrażu.

już uzależniona od terminu
złożenia wniosku o wyborze
preferencyjnego sposobu opodatkowania zawartego w zeznaniu podatkowym – wyjaśnia Ministerstwo Finansów
i dodaje, że ponieważ zmiana
ta weszła w życie z dniem
1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia
1 stycznia 2018 r., to podatnicy składający zeznanie za
2018 r. będą mogli opodatkować preferencyjnie dochody,
także wówczas gdy wniosek
o wybrany sposób opodatkowania złożą po dniu 30 kwietnia 2019 r.
Ministerstwo
Finansów
w objaśnieniach podaje przykład, który ma pokazać jak sytuacja ta będzie wyglądać teraz, gdy w życie weszła już nowelizacja.

Information system) to narzędzie, które umożliwia właściwym
organom współpracę administracyjną ze swoimi odpowiednikami z innych państw członkowskich oraz z Komisją Europejską
– wyjaśnia Ministerstwo. Rolą
wymienianego już wcześniej
Punktu Kontaktowego ds. Produktów jest bezpłatna pomoc rodzimym i zagranicznym osobom
fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą. Ponadto z
pomocy mogą skorzystać spółki i
instytucje. Dzięki PCP uzyskać
można informacje na temat
uwarunkowań prawnych, które
dotyczą wprowadzania na rynek
polski produktów niepodlegających wymaganiom prawnym
obowiązującym w UE, a które
pochodzą z innych państw. Przydatny dla przedsiębiorców może
okazać się także Portal Twoja
Europa, który wyjaśnia m.in. w
jaki sposób założyć, zawiesić
bądź zakończyć działalność w innym kraju UE, jak ją ewentualnie rozwinąć na rynku unijnym,
a także jak spełnić wymogi dotyczące środowiska i wszystkich
innych obowiązujących norm.

– Małżonkowie, rozliczając
się za 2018 r., złożyli wniosek
o wspólne opodatkowanie dochodów w zeznaniu PIT-37
w dniu 5 maja 2019 r., czyli po
terminie (ostatni dzień na terminowe złożenie zeznania upłynął w dniu 30 kwietnia 2019
r.). W związku z wejściem w życie nowelizacji znoszącej od
dnia 1 stycznia 2019 r. ograniczenie czasowe na złożenie
wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu opodatkowania,
małżonkowie nie tracą uprawnienia do wspólnego opodatkowania dochodów mimo upływu
terminu na złożenie zeznania.
Wprowadzona zmiana ma bowiem zastosowanie już do dochodów uzyskanych od dnia 1
stycznia 2018 r – tak zobrazowana sytuacja prezentuje możliwości, jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy.
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Mediacja
– jakie ma zalety?
Jest jednym z pozasądowych sposobów rozwiązywania powstałego między przedsiębiorcami sporu przy udziale profesjonalnego mediatora.
W ten sposób można wspólnie
wypracować ugodę, która będzie zadowalająca dla obu
stron. Jakie zalety ma mediacja?
Przede
wszystkim
oszczędność kosztów, ponieważ wniosek o zatwierdzenie
przed sądem ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem jest zwolniony od opłaty
sądowej. Ponadto w tym przypadku jest zdecydowanie
mniej formalności.
Konflikt można rozwiązać
szybko w sprzyjających warunkach – to przedsiębiorcy
ustalają miejsce i terminy
spotkań mediacyjnych. Można być także spokojnym, ponieważ postępowanie jest poufne i ma się kontrolę nad całym procesem.
Są dwie możliwości mediacji – sądowa i pozasądowa.
Pierwszy przypadek odbywa
się na podstawie skierowania
sądu, bądź na podstawie

umowy o mediację – wtedy
mamy do czynienia z mediacją pozasądową.
– Mediatorzy są umieszczani na listach prowadzonych
przez prezesów sądów okręgowych (dane kontaktowe sądów znajdziesz tutaj) lub
ośrodki mediacyjne (organizacje pozarządowe i uczelnie).
Decydując się na mediację,
strony mogą wybrać dowolnego mediatora, również spoza
listy prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego.
W przypadku mediacji sądowej, jeżeli strony nie dojdą
do porozumienia w tym zakresie, sąd wyznaczy wyspecjalizowanego mediatora, biorąc
pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów –
wyjaśnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

A może arbitraż?
Innym sposobem na rozstrzygnięcie sporu jest arbitraż, czyli pozasądowy proces,
który polega na tym, że strony,
których spór dotyczy, powierzają swój problem osobie, będącej specjalistą w tej dziedzinie – tzw. arbitrowi. Zaletami
tego sposobu są z pewnością
odpowiednie kompetencje arbitrów, poufność postępowania
jak w przypadku mediacji oraz
podobnie szybkość i elastyczność postępowania. Ponadto
nie ma zbędnego formalizmu.
Aby skorzystać z tej drogi rozstrzygania problemów, konieczne jest zawarcie porozumienia w tym zakresie – czyli
zapis na sąd polubowny.

Informacje o uzyskanych dochodach

Terminy przesyłania
formularzy
Od nowego roku zmienił
się sposób przesyłania informacji o uzyskanych dochodach w poprzednim roku kalendarzowym – o czym powinni pamiętać płatnicy.
PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r.
miały zostać przekazane do
urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31
stycznia 2019 r. Informacje
dla podatnika należy przesłać
do końca lutego.

Informacje o wypłaconych w
2018 roku dochodach należało
przesłać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną do końca stycznia – podobnie roczną
deklarację, czyli PIT-4R oraz
PIT-8AR. Natomiast informacje IFT-1 lub IFT-1R należy
przesłać do końca lutego.
Ministerstwo
Finansów
przypomina, że jednocześnie
do końca tego miesiąca należy
także przesłać informację o
wypłaconych dochodach po-

datnikowi. Formularze można
podpisać podpisem kwalifikowanym i danymi autoryzującymi (w przypadku formularzy
PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R,
PIT-4R, PIT-8AR - jeżeli są one
składane przez osoby fizyczne).
Przesłać należy je za pomocą
formularza interaktywnego
Ministerstwa Finansów, modułu finansowo-księgowego
lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

Kalendarz przedsiębiorcy
Terminy na dzień 2019-01-31:
2019-02-05

Składki ZUS. Wpłata składek ZUS za styczeń 2019 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

2019-02-07

Podatek dochodowy. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznym osobom prawnym z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 updop

2019-02-07

Podatek dochodowy. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz

2019-02-07

Karta podatkowa. Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2019 r.

2019-02-07

Deklaracja CIT-7. Przekazanie podatnikom informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w styczniu 2019 r. od
dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, otrzymanych przez podatników CIT.

Stronę opracowała: Paula Nogaj
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Wielton S.A., polskie przedsiêbiorstwo z siedzib¹ w Wieluniu,
wiod¹cy w Europie producent naczep, przyczep i zabudów
poszukuje pracowników na stanowiska:
n
n
n
n
n
n
n
n

Spawacz
Operator robota spawalniczego
Operator maszyn
Lakiernik
Monta¿ysta
Elektromechanik
Automatyk
Operator wózka wid³owego

Naszym pracownikom zapewniamy: stabilne zatrudnienie,
szkolenia techniczne, transport pracowniczy, wynagrodzenie
z systemem premiowym, pakiet prywatnej opieki medycznej,
dofinansowanie obiadów w sto³ówce firmowej, dofinansowanie
kolonii dla dzieci.
Kontakt: Dzia³ Kadr, ul. Fabryczna 8, Wieluñ,
tel. 43 843 45 10 wew. 433, 438
praca@wielton.com.pl l www.wieltongroup.com/kariera
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Częstochowa

Szkolenie dla przedsiębiorców
Czyste powietrze było
głównym tematem spotkania, które odbyło się w częstochowskim magistracie.
Omówiono między innymi
zasady pozyskania wsparcia
w ramach porozumienia „Silesia pod błękitnym niebem”, poziomu dofinansowania czy etapów weryfikacji i
wyboru projektów.
W ubiegłym roku Województwo Śląskie zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
porozumienie pn. „Silesia pod
błękitnym niebem”, które zakłada wsparcie jednostek naukowych oraz firm z sektora MŚP w
realizacji projektów, które mają
na celu redukcję poziomu zanieczyszczenia powietrza w regionie.
W jego ramach przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe, zainteresowane realizacją projektów
na rzecz poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków
zanieczyszczeń dla zdrowia mogą
otrzymać unijne dofinansowanie
do działań badawczych i wdrożeniowych. Środki są przeznaczane

na prace rozwojowe w takich obszarach jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka,
transport oraz medycyna.
W Częstochowie, podczas specjalnego szkolenia, omówiono
zasady pozyskania wsparcia, poziomu dofinansowania czy etapów weryfikacji i wyboru projektów. Dyskutowano także o wydatkach kwalifikowanych przedsiębiorców, instytucji naukowo-badawczych i konsorcjów.
Omówiono też ofertę dofinansowań wdrażanych przez Śląskie
Centrum Przedsiębiorczości.
Wnioski o dofinansowanie w
ramach konkursu „Silesia pod
błękitnym niebem” można składać do 28.02.2019 r.
Szczegółowe założenia konkursu 1.2. „Silesia pod błękitnym niebem” dostępne są na
stronie http://scp-slask.pl/lsi/
nabor/377
Organizatorem szkolenia było
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Częstochowy.
Oprac. Katarzyna Gwara

Między płciami

Coraz mniejsza luka
płacowa
Stosunkowo dobra sytuacja gospodarcza, spadek poziomu bezrobocia oraz wzrost
zatrudnienia wśród kobiet
pracujących na pełen etat –
to jedne z głównych przyczyn
zmniejszającej się luki płacowej pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn
w Polsce.
Potwierdzają to badania analizujące różnice wynagrodzeń ze
względu na płeć. Statystycznie
kobieta, wykonując taką samą
lub porównywalną pracę, co
mężczyzna, zarabia od niego
mniej. Problem ten, zwany
„luką płacową”, występuje na
całym świecie.

Polska z niską luką płacową
w UE
Według danych Eurostatu
Polskę charakteryzuje jedna
z najniższych wartości luki płacowej w Unii Europejskiej. Różnica w zarobkach wynosi bowiem 7,2% na niekorzyść kobiet, podczas gdy średnia unijna to 16,2% (różnica średniej
stawki godzinowej brutto w całej gospodarce).
We wszystkich krajach UE
luka płacowa jest wyższa wśród
pracowników sektora prywatnego zaś niższa dla sektora publicznego. W tym pierwszym
zróżnicowanie w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i
mężczyznami w Polsce wyniosło
16,1% i kształtowało się na poziomie średnim w porównaniu
z innymi krajami UE. Luka płacowa w Polsce jest bardzo niska
wśród pracowników w wieku
przedemerytalnym
(2,8%)
i osiągnęła wartość najniższą
wśród 21 krajów UE dla których możliwe jest oszacowanie
tego wskaźnika. Najwyższą
wartość tej miary zanotowano
wśród osób w wieku 35-44 lata
(12%).

Dobry wynik także wśród
krajów OECD
Także w raporcie PwC „Women
in Work Index 2018 ” analizującym sytuację kobiet na rynku
pracy oraz ich wpływ na gospodarkę w 33 krajach Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
Polska wypada
dobrze. Nasz kraj znalazł się na 9
pozycji z najlepszym awansie w
rankingu. Polska wypada też bardzo korzystnie odnośnie luki płacowej. Ze wskaźnikiem na poziomie 7%, plasuje się na 4. miejscu
po Luksemburgu, Grecji i Belgii państwach o najniższych poziomach tych wskaźników.
Aplikacja dla pracodawców
Zagwarantowanie równej płacy
za tę samą pracę lub pracę tej samej wartości jest nie tylko prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy, ale też niesie ze sobą
wiele korzyści - jest wyrazem tworzenia atrakcyjnych stanowisk
pracy, które przyciągają najbardziej utalentowane osoby oraz
dają motywację dotychczasowym
pracownikom. To przekłada się z
kolei na zwiększenie konkurencyjności danego pracodawcy.
Aby ułatwić zainteresowanym
pracodawcom zweryfikowanie,
czy za taką samą pracę wynagradzają w równy sposób, MRPiPS przygotowało aplikację
komputerową „Równość płac”,
pozwalającą w łatwy sposób
oszacować różnice w wynagrodzeniach
pracowników,
z
uwzględnieniem ich płci, wieku
wykształcenia oraz innych wybranych cech.
Aplikacja dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej
Ministerstwa Rodziny. Pracy
i Polityki Społecznej. Ma pomóc
wszystkim, którzy zatrudniają
pracowników, w kształtowaniu
świadomej i niedyskryminującej
polityki płacowej.
Katarzyna Gwara
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Wakaty w służbach mundurowych

Wstąp w policyjne szeregi
Jeśli łatwo nawiązujesz
kontakty i pragniesz pomagać innym, wstąp w niebieskie szeregi! Stałość zatrudnienia, szereg uprawnień,
ciekawy charakter służby,
ale przede wszystkim ogromna satysfakcja i szerokie
możliwości rozwoju gwarantowane.
Obecnie policyjne kadry zasilają coraz lepiej wykształceni
młodzie ludzie, którzy marzą o
wyjątkowej pracy i stałości zatrudnienia. Wyjątkowość służby w policji idzie w parze z
ogromną satysfakcją i możliwością rozwoju zawodowego, a
przede wszystkim z licznymi
uprawnieniami.
O tym, że większość współczesnych policjantów cechuje

W 2019 roku Komendant
Główny Policji określił
następujące terminy
przyjęć:
7 marca;
21 maja;
16 lipca;
12 września;
7 listopada;
30 grudnia.

należy. Poszukiwani są przecież najlepsi z najlepszych.
Kandydaci będą musieli przejść
test wiedzy ogólnej oraz ocenę
sprawności fizycznej. Wszystkie informacje na temat naboru do policji znajdziemy na
stronie: http://bip.katowice.
kwp.policja.gov.pl/KWK/
sluzba-w-policji oraz http://
praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda

profesjonalizm oraz wysoka jakość podejmowanych przez
nich działań świadczy nie tylko
fakt, że cieszą się oni coraz to
większym zaufaniem społecznym, ale też wciąż ogromna
liczba kandydatów przypadająca na jedno miejsce. Choć rekrutacja trwa cały rok to procedura jednak do łatwych nie

Obecnie w Polskiej Policji zatrudnionych jest 98711 policjantów. Od 2017 roku stan
etatowy polskiej policji zwiększono o 1000 i wynosi 103309.
Według stanu na dzień 31
grudnia 2018 roku w śląskiej
policji służy 12191 policjantów,
a liczba wakatów wynosi 281.

Katarzyna Gwara

Ubezpieczenie społeczne

PIT-y trafią nie tylko
do emerytów
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. Tegoroczna wysyłka PITów 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 – informuje Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS.
l 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.
l 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
l 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 PIT36, 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 – podsumowuje Beata Kopczyńska.
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

Szukamy Pracowników!
Czêstochowa – Radomsko

Personnel Advisory Services

881 223 223
lub

570 670 004

rekrutacja@human-hunter.eu
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DIETETYK AGNIESZKA SZAFRAŃSKA PODPOWIADA

Zdrowy filet „pod pierzynką”
Zdrowe jedzenie kojarzy nam się z wyrzeczeniami i rezygnacją z
tych potraw i składników, za którymi wprost przepadamy. Czy to
słuszne założenie? Dietetyk Agnieszka Szafrańska udowadnia, że
nie i zdradza nam przepis na pysznego fileta „pod pierzynką”.

Porcja dla dwóch osób

Potrzebujemy:
- fileta z kurczaka - 250g,
- ulubione przyprawy,
- jajo,
- 5 dużych pieczarek,
- ser mozzarella - 30 g,
- cebula czerwona - 1 sztuka
- pietruszka natka
- łyżka oleju lub masła klarowanego

Sposób przygotowania:
Cebulę drobno pokrojoną podsmażamy na tłuszczu, po czym dodajemy pokrojone drobno pieczarki i całość podsmażamy.
Filet rozbijamy i posypujemy przyprawami. Odstawiamy na ok. 15
min. Rozbite kotlety moczymy w roztrzepanym jajku i smażymy na
rozgrzanym oleju, najpierw na jednej stronie potem przewracamy na
drugą i po krótkiej chwili nakładamy podsmażone wcześniej pieczarki, a na nie nakładamy startą na tarce mozzarellę Przykrywamy pokrywką. Chwilę czekamy i nakładamy na talerz. Gotowe! Całość możemy ozdobić natką pietruszki.

Uwaga!

In vitro – nabór wniosków
wkrótce

Dokończenie ze str. 1

Uczestnikom
programu
przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do
zabiegu w wysokości do 5000
zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.
Wnioski należy składać w
sobotę, 9 lutego, od godz. 9.00
do 12.00 w holu głównym
Urzędu Miasta Częstochowy,
na parterze, przy ul. Śląskiej
11/13. Przy naborze wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.
Przy tej okazji przypominamy, że nasze miasto było
pierwszym, które wprowadziło
program dofinansowania leczenia in vitro. Zabiegi finansuje już siódmy rok. Odbyły
się dwie edycje programu,
obecnie trwa trzecia - na lata
2018-2020. Od 2012 r. dzięki
dofinansowaniu miasta urodziło się już 39 dzieci - 20
dziewczynek i 19 chłopców - w
tym cztery pary bliźniąt. W
2019 roku oczekujemy na kolejną siódemkę.
Dla par, które doczekały się
dzieci, częstochowska firma
Deltim dodatkowo nieodpłatnie przekazała wózki.

Do programu zostaną
zakwalifikowane pary,
które spełniają następujące
kryteria:
l wiek kobiety mieści się w
przedziale 20-40 lat w/g
rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u

pacjentek w wieku do 42 lat
(wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej
0,7 ng/ml,
l pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
l są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy,
l poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
l zostały zakwalifikowane do
leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora
Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa
Medycyny Rozrodu.

REALIZATORZY
PROGRAMU:
* CENTRUM MEDYCZNE ANGELIUS PROVITA Katowice,
ul. Fabryczna 13D
* CENTRUM LECZENIA NIEPŁODNOŚCI NOVOMEDICA
Mysłowice, ul. Ks. N. Bończyka 34
* CENTRUM BOCIAN Sp. z
o.o. Białystok ul. Akademicka 26
Miejsce realizacji
świadczeń:
n Klinika Leczenia Niepłodności, ginekologii i położnictwa
– Bocian Białystok, ul. Akademicka 26
n Klinika Leczenia Niepłodności, ginekologii i położnictwa
– Bocian 2 – Warszawa, ul.
Stawki 2a
n Klinika Leczenia Niepłodno-

ści, ginekologii i położnictwa
– Bocian 3 – Katowice, ul.
Dąbrówki 13
* GAMETA-SZPITAL Sp. z o.o. i
Wspólnicy sp. k; Rzgów ul.
Rudzka 34/36
* INVIMED Europejskie Centrum Macierzyństwa; Katowice ul. Piotrowicka 83
* Centrum Medycyny Rozrodu
ARTVIMED; Kraków ul. Legendy 3 lok. 1
* Ośrodek Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banku
Komórek Rozrodczych i Zarodków INVICTA Sp. z o.o,
Miejsce realizacji
świadczeń:
n INVICTA Warszawa
ul. Złota 6
n INVICTA Wrocław
ul. Grabiszyńska 208
n INVICTA Gdańsk
ul. Rajska 10
* KLINIKA GYNCENTRUM
KATOWICE
ul. Żelazna 1;
Miejsce realizacji
świadczeń:
n GynCentrum
Katowice ul.
Żelazna 1 (procedura zapłodnienia pozaustrojowego)
n GynCentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9 (kwalifikacja i stymulacja)
n GynCentrum Bielsko-Biała
ul. Sobieskiego 89/49 (kwalifikacja i stymulacja)
Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie
www.czestochowa.pl (baner –
programy polityki zdrowotnej
realizowane przez miasto).
Katarzyna Gwara

W naszym województwie

Kolejne przypadki
zachorowań na odrę
– W województwie śląskim
stwierdzono do tej pory już
42 przypadki potwierdzonej
odry. U 10 kolejnych osób
jest podejrzenie występowania tej choroby – informuje
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w
Katowicach. Odrę zdiagnozowano między innymi u pacjentów z Częstochowy, Kłobucka i Lublińca.

Odra jest chorobą wirusową, której sytuacja epidemiologiczna zachorowań od wielu
lat była stabilna. Źródłem zakażenia jest człowiek w okresie zaraźliwości, czyli 1-3 dni
przed wystąpieniem pierwszych objawów takich, jak gorączka i kaszel oraz 5 dni przed
pojawieniem się wysypki.
Zakaźność odry kończy 5
dni po wystąpieniu wysypki
u człowieka. Dlatego też ciężko jest zapobiegać tej chorobie tylko i wyłącznie poprzez
izolację osób zakażonych.
Wirus rozprzestrzenia się
drogą kropelkową lub powietrzno-kropelkową, rzadziej przez skażone przedmioty. Okres wylęgania odry
trwa 7-18 dni i może być
dłuższy u osób dorosłych.
Objawy odry to: zapalenie
spojówek, łzawienie oczu,
światłowstręt, nieżyt błony
śluzowej nosa i suchy kaszel.
Na błonach śluzowych jamy
ustnej na wysokości zębów
trzonowych pojawiają się
charakterystyczne
białe
plamki na czerwonym tle tzw.

plamki Fiłatowa-Koplika. Pojawia się gorączka, która może osiągać wartości nawet do
40 stopni Celsjusza. Następnie w późniejszym okresie
wysypka, która rozpoczyna
się za uszami, na twarzy,
przesuwa się na tułów i kończyny.
Szczepienia ochronne przeciwko odrze zgodnie z programem są prowadzone od 1975
roku. Za nieuodpornione
uznaje się wszystkie osoby,
które nie chorowały na odrę
oraz wszystkie osoby, które
nie otrzymały dwóch dawek
szczepionki w odstępie 4 tygodni.
Jeśli dorosły szczepiony był
wcześniej preparatem monowalentnym przeciwko odrze
to szczepienie przeciwko odrze śwince i różyczce należy
traktować jako przypominające.
Posiadanie
odporności
przeciwko odrze można ocenić z 96% pewnością na podstawie badania serologicznego przeciwciał w klasie IgG.
Katarzyna Gwara
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Słów kilka o rozwoju

Podróże kształcą,  gwarantują poszerzenie naszych horyzontów oraz szeroko
pojęty rozwój.
Dzięki mgr Marzenie Leszczak,  koordynatorce projektu EUROPEJSKI STAŻ POCZĄTEK ZAWODOWEJ KARIERY
UCZNIA,   oraz środkom   Unii Europejskiej, uczniowie TZN dostali możliwość
zdobycia  cennego doświadczenia zawodowego.
Podróż z częstochowskiego dworca
PKS do naszego celu w Anglii trwała ponad 30h. Jechaliśmy przez Niemcy, Belgię, Holandię oraz Francję. Przez szybę
autokaru mogliśmy zobaczyć rozwiniętą
infrastrukturę słynnych niemieckich dróg
i  wielkie zautomatyzowane holenderskie
uprawy roślin.
W Anglii wysiedliśmy na The Hard,
obok słynnego muzeum XVI – wiecznego
flagowego okrętu Henryka VIII – Mary
Rose. Od tamtego dnia aż do naszego
wyjazdu dwa tygodnie później nie
uświadczyliśmy ani kropli deszczu, a
słońce nie chowało się za chmurami. Jadąc przez miasto do rodziny, u której
mieliśmy mieszkać podczas pobytu,
zwróciliśmy uwagę na  lewostronny ruch
(niesamowite doświadczenie) i  całkowicie inny styl budownictwa. W mieście
dominowały dwu- lub  trzypiętrowe wąskie domki – szeregowce, z dużą ilością
małych pokoi oraz niewielkim podwórkiem. My mieszkaliśmy właśnie w jednym z takich budynków w „sypialni” miasta – North End.
W Portsmouth nie widać skutków II

wojny światowej, większość budowli jest
z przełomu XIX i XX wieku, co czyni to
miasto bardzo ciekawym dla zwiedzającego.   Nad miastem góruje Spinnaker
Tower – licząca sobie aż 170m wysokości wieża w kształcie żagla, a z jej tarasu
widokowego rozciąga się widok na całe
miasto. Na pierwszej kondygnacji  znajduje się największa w Europie szklana
podłoga. Gdy wchodzisz na szybę,  a pod
nogami widzisz ponadstumetrową przepaść, serce zaczyna bić szybciej, a widok
zapiera dech w piersiach.  Spinnaker Tower znajduje się przy Gunwarf Quays,
najpopularniejszym w mieście centrum
handlowym, z pubami w jego centrum.

zajmowały się odpowiednio: grafiką komputerową, programowaniem, montażem filmów oraz sieciami.
Nasza grupa wybrała
sieci i pracowaliśmy u
pana Taiwo w biurze,
gdzie mieliśmy okazję
współpracować z przesympatycznymi Włochami. Nabyliśmy wiele cennych doświadczeń w zarządzaniu
sieciami. Spędziliśmy
tam ponad tydzień i  
była to doskonała okazja do oswajania się z
pracą w   międzynarodowym towarzystwie. Na zakończenie
praktyk zaprezentowaliśmy wyniki naszych działań oraz otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające   nasze umiejętności
językowe i ukończenie stażu.
Dwutygodniowy pobyt w Anglii poszerzył nasze horyzonty, sprawił, że
zwróciliśmy   uwagę na sprawy, które
wcześniej nie wydawały nam się istotne .

Fundacja Edukacyjna
“Perspektywy”
potwierdza, że
Technikum nr 5
W dzielnicy Fratton, w siedzibie Tra- w Technicznych
ining Vision, przez 3 dni spotykaliśmy się Zakładach Naukowych
z rodowitą Angielką, dzięki której mogli- im. gen. Wł.
śmy poznać tajniki prawidłowej wymowy z Sikorskiego
brytyjskim akcentem. W następnych w Częstochowie jest
dniach  poznaliśmy naszego wykładowcę, wśród najlepszych
a zarazem mentora podczas praktyk,  dr. techników w Polsce
Taiwo Ayodele. Na początku uczestniczyli- sklasyfikowanych w
śmy w bardzo ciekawych wykładach doty- Rankingu Szkół
czących naszej prywatności, uzyskując   Ponadgimnazjalnych
cenne informacje  o tym, jak chronić swo- PERSPEKTYWY 2019
je dane. Dr Ayodele twierdził, że jedyną i przysługuje mu tytuł
pewną stałą we wszechświecie jest zmiana „Srebrnej Szkoły 2019”
(zmiana jest rozumiana jako ciągły rozwój,   Szkoła nasza zajęła 154
miejsce w rankingu
więc  bez zmiany nie ma rozwoju).
Zostaliśmy podzieleni na grupy, które ogólnopolskim

11.

Zwiększył się też nasz apetyt na zwiedzanie świata i doskonalenie swoich umiejętności. Z całą pewnością możemy
stwierdzić, że ten wyjazd zaprocentuje w
przyszłości, bo bez wątpienia  był wstępem do naszego wszechstronnego i międzynarodowego rozwoju.
Cezary Kołodziejek
Mateusz Baszaraba
Kacper Płaczkiewicz
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FERIE 2019

Dla dzieci i młodzieży

Przed wyjazdem

Bezpłatna kolej
w czasie ferii

Zgłoś autokar
do sprawdzenia

W czasie tegorocznych ferii w województwie śląskim przedszkolaki
i uczniowie będą mogli podróżować
pociągami Kolei Śląskich za darmo.
Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest
marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski.
Oferta będzie obowiązywać od 9 do 24 lutego, czyli w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby w tym czasie za darmo
podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną lub – w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym – dokument potwierdzający wiek. – To nie jest
oferta tylko dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego, ale dla wszystkich
w wieku szkolnym, którzy odwiedzą w tym
czasie nasz region. To promocja województwa, Kolei Śląskich, ale i transportu publicznego. Chcemy od najmłodszych lat pokazywać mieszkańcom, że transport niskoemisyjny ma same zalety – mówił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.
Promocja dotyczy zarówno uczniów
szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych,
licealnych, techników i szkół branżowych.
Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać
również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy dokument potwierdzający wiek.
Warto pamiętać, że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok.
– Cieszę się, że budujemy w województwie śląskim ciekawą ofertę komunikacji
zbiorowej. Mam wrażenie, że przychodzi
czas na Śląskie. Takie inicjatywy pokazują potencjał regionu, jego proekologiczny

charakter i doskonale ilustrują zmiany,
jakie zachodzą w województwie. To atrakcyjny region i w czasie ferii warto pokazywać jego potencjał także mieszkańcom innych części kraju – podkreślał Grzegorz
Tobiszowski, wiceminister energii.
Promocja obejmie swoim zasięgiem
wszystkie linie obsługiwane przez Koleje
Śląskie – jedynym wyjątkiem będzie odcinek przygraniczny Chałupki – Bohumin.
Oznacza to, że uczestnicy akcji będą mogli
wybrać się pociągiem nie tylko do Ustronia, Wisły czy Zwardonia, ale również do
Zakopanego. Co warto zaznaczyć, w okresie ferii rozszerzony zostanie termin kursowania zakopiańskich pociągów i do stolicy
polskich Tatr będziemy mogli jeździć
w tym czasie codziennie.
– Na podstawie naszych doświadczeń wyniesionych m.in. z akcji Rodzinne Niedziele
widzimy, że młodsi pasażerowie z sympatią
i zainteresowaniem podchodzą do możliwości podróżowania koleją. Stąd też mamy nadzieję, że i tym razem propozycja województwa przypadnie im do gustu – mówi Wojciech Dinges, prezes Kolei Śląskich.
Oprócz walorów promocyjnych i proekologicznych, istotnym elementem oferty są
też oszczędności w budżetach domowych.
– Traktujemy kolej i Koleje Śląskie jako
inwestycję. Dobrze funkcjonująca kolej
zwiększa mobilność społeczeństwa, dlatego
wymaga dobrej promocji. To oferta dla osób
młodych, skoro ich rodzice finansują transport publiczny ze swoich podatków, to
w ten sposób odciążamy ich finansowo,
proponując darmowe przejazdy ich dzieciom – precyzował członek zarządu województwa Michał Woś.
Katarzyna Gwara

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, policjanci ruchu drogowego w całym kraju podejmują działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym. Dużą uwagę
mundurowi zwracają na kontrolę autokarów i kierowców wiozących dzieci
na zimowy wypoczynek.
Na drogach prowadzących do miejscowości, w których zorganizowane zostały
zimowiska, jest zdecydowanie więcej policyjnych patroli. Istotnym elementem
troski o bezpieczeństwo są kontrole autokarów wiozących najmłodszych na wypoczynek. Podczas niej funkcjonariusze
sprawdzają przede wszystkim trzeźwość
kierowców, dokumenty i stan techniczny
pojazdów. W naszym mieście taka kontrola odbywa się na Rynku Wieluńskim.
Prośbę o kontrolę autobusu możemy
zgłaszać telefonicznie Oficerowi Dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 34 3691255, 1266. Potrzebę
skontrolowania danego autobusu należy
zgłosić wcześniej - nie czekać do dnia wyjazdu. Najlepiej zrobić to z co najmniej
pięciodniowym wyprzedzeniem. Wcześniejsza informacja o kontroli autokarów
pozwoli na odpowiednie zaplanowanie

służby dla policjantów, co usprawni wykonanie tych czynności.
Jeśli jednak nie poprosiliśmy policjantów o kontrolę, a tuż przed wyjazdem zauważymy coś niepokojącego – na przykład zły stan techniczny pojazdu, łyse
opony, popękane szyby, wyciek oleju –
natychmiast wezwijmy policję. Podobnie
powinniśmy się zachować w momencie,
gdy zachowanie kierowcy wzbudzi nasze
podejrzenia. Sprawdzenia autobusów w
wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach będą również wykonywane na trasie ich przejazdu.
Przy tej okazji zwracamy się też do właścicieli autokarów i bus. Przed planowanym wyjazdem warto dokonać przeglądu
pojazdów w stacjach kontroli, niezależnie
od posiadanych badań technicznych.
Dzięki temu można uniknąć sytuacji,
gdy w ostatniej chwili przed odjazdem
przewoźnik musi szukać zastępczego pojazdu. Być może w autokarze lub busie
coś uległo uszkodzeniu, a ich właściciele
nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
Kontrole autokarów przewożących
dzieci na wypoczynek przeprowadzają
na terenie Częstochowy i powiatu także
funkcjonariusze Inspekcji Transportu
Drogowego.
Katarzyna Gwara

Kontrola autobusów w Częstochowie odbywa się na Rynku Wieluńskim.
Prośbę o kontrolę autobusu możemy zgłaszać telefonicznie Oficerowi Dyżurnemu
Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 34 3691255, 1266
Dane Inspekcji Transportu Drogowego, która również przeprowadza kontrole:
tel. 32 42 88 153
lub 32 42 88 150
e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl

PIĄTEK-NIEDZIELA, 1-3 LUTEGO 2019

13.

Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości

Więzienie za kradzież tablic rejestracyjnych
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad reformą
Kodeksu Karnego. Zmieniona ma zostać między innymi kwalifikacja kradzieży
tablic rejestracyjnych z wykroczenia na przestępstwo.
Osobom, które się go dopuszczą, może grozić więzienie.

kradzieży paliwa. Popularny
scenariusz wygląda tak, że złodziej zakłada skradzione tablice do swojego samochodu,
tankuje na stacji i odjeżdża nie
płacąc. Jedynym sposobem
identyfikacji takiego pojazdu
są numery rejestracyjne, a to
oznacza, że oskarżona zostanie niewinna osoba.

Przestępstwo na twoje
konto
Brak tablic rejestracyjnych
prawnie unieruchamia pojazd.
Jeśli są one niedokładnie zamontowane, mogą odpaść
podczas jazdy. Częściej jednak
powodem ich utraty są amatorzy cudzej własności. Skradzione „blachy” wykorzystywane są przez złodziei do celów
rabunkowych, chociażby do

Zgłoś wszystko policji
Gdy tylko zauważymy brak
tablic zgłośmy się jak najszybciej na policję - bez względu na
to czy, brakuje nam jednej, czy
obu. W przeciwnym wypadku
trzeba będzie się tłumaczyć z
cudzych przestępstw. Zgłoszenie kradzieży jest podstawą do
ochrony przed problemami
prawnymi związanymi z kradzieżą paliwa. Kolejnym kro-

kiem, jaki powinniśmy zrobić
to udanie się do organu wydającego tablice rejestracyjne.
Nie zapomnijmy wziąć ze sobą
zaświadczenia wydanego na
komendzie.
Gdy już odwiedzimy odpowiednią instytucję powstaje
dylemat, czy wyrabiać tzw.
wtórniki czy zdecydować się na
nowy komplet. Pierwsza opcja
jest tańsza, druga – bezpieczniejsza. Jeśli znika jedna tablica, nie ma podstaw do obaw –
można spokojnie dorobić drugą tablicę, składając wniosek o
wtórnik. Na wtórnik niestety
trzeba czekać, a polskie prawo
zabrania przez ten czas poruszać się samochodem bez
kompletu tablic. Jeśli ktoś
zdecyduje się na wyrobienie
nowego kompletu, czas skraca

się do załatwienia formalności
w urzędzie.

Co będzie potrzebne?
Udając się do urzędu weźmy
ze sobą dotychczasowy dowód
rejestracyjny, kartę pojazdu
(jeśli została wydana), dowód
osobisty, dokument potwierdzający zawarcie umowy OC
lub dowód opłacenia składki
za to ubezpieczenie, wypełniony wniosek (druki w urzędzie)
i
otrzymane wcześniej zaświadczenie z policji o kradzieży. Na
miejscu oprócz
wniosku trzeba wypełnić
oświadczenie, w którym należy podać przyczynę utraty tablic/tablicy. Jeśli zniknęła jedna, to przy wyrabianiu nowego kompletu oddajemy starą.

SKUP

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI
MASZYN ROLNICZYCH

ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

NAJWY¯SZE CENY!!!

O NAS:

TEL. 533 210 534

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

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

TOYOTA COROLLA
1,6 E, rok prod. 2015
kraj., I – wł., serwis,
132 KM

49.900 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

Zmiana przepisów
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, kradzież tablic rejestracyjnych to dla ich właściciela nie tylko finansowa
strata. Często jest źródłem dodatkowych kłopotów związanych z tym, że sami padają
ofiarą podejrzeń, iż dokonali
przestępstwa. Zmiany w kodeksie mają odstraszać przed
kradzieżami tablic dzięki surowym karom. Tego rodzaju kradzieże nie będą już traktowane
jako wykroczenia, za które
grozi kara aresztu od 5 do 30
dni, ograniczenia wolności do
1 miesiąca albo grzywny od 20
do 5000 złotych. Będą przestępstwem zagrożonym karą
od miesiąca do 5 lat więzienia.
Katarzyna Gwara

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!



Nie masz prawa jeździć
Pamiętajmy, utrata tablicy
rejestracyjnej oznacza, że samochód traci pełne oznakowanie, nie spełnia wymogów
określonych w prawie i musi
został wyłączony z użytku.
Kierowcy, którzy nie pozostawią auta na parkingu na czas
zdobycia wtórnika, w razie
kontroli drogowej narażają się
na poważne konsekwencje.
Mandat za brak tablicy rejestracyjnej możne wynieść nawet 5 tysięcy złotych! Usprawiedliwieni nie będą również ci
kierowcy, którzy samodzielnie
wykonają numer identyfikacyjny na kawałku tektury, plastiku lub kartce papieru.

kraj., serwis

 18.900 zł





47.900 zł

32.900 zł

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



62.900 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
automat, gwarancja, navi, F. VAT
109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki
99.000 zł
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
2.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
8.800 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 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 
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,

31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
n OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
35.900 zł
n OPEL INSIGNIA 1.4 E, rok prod. 2012
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł

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

Wybrane samochody na dzień 31 stycznia 2018 r.
11.800 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006
OPEL ZAFIRA 1.8 E, rok prod. 2006. kraj., I –wł. 13.900 zł
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
19.900 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, kraj.,
39.800 zł
I – wł., serwis. F. VAT
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.800 zł
3.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,
29.900 zł
kraj., I – wł.
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
10.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
VW GOLF VI 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I – wł. 24.900 zł
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
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

ZAMIANA

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

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

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

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

WAGI

AKUMULATORY

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!!!

LOMBARDY

MEBLE / MOTORYZACJA

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

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

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

MEDYCYNA

www.kapssc.pl

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

— KURSY —

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo,
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62A.
Tel. 509 876 249
n OPRAWA muzyczna na zabawy, wesela,
imprezy taneczne. Tel. 502 500 228
SPRZEDAM DOM
n NAPRAWA pomp wodnych –
ul. św. Rocha
samochodowych, cyrkulacyjnych
(wjazd z dwóch stron)
hydroforowych. Tel. 669 245 082
na działalność gospodarczą.
n NAPRAWA telewizorów nowego i starego
Tel. 660 987 982
typu, montaż anten telewizyjnych
— KOREPETYCJE —
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja
— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n JĘZYK polski, WOS – korepetycje,
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42,
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w
przygotowanie do matury. Poziom podstawowy
608 137 269
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka
n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum.
komórkowych oraz nawigacji GPS.
www.matura.czest.pl Tel. 796 635 001
NAUKA
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
USŁUGI
Tel. 888 14 99 69
n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę,
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e
SPRZEDAM

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

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

KUPON

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

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

n ANTYKI – francuski, 3-częściowy zestaw
gabinetowo-pokojowy z 1896 r. (komoda,
biblioteczka i duże lustro). Sygnowany,
drewno – dąb. Okucia oryginał. Kompleksowa
i komfortowa renowacja 2017/18. Rozsądna
cena. Tel. 34 367 65 56 w godz. 1700–2000
n SPRZEDAM stare gazety (również
przedwojenne). Tel. 790 819 855
n SPRZEDAM nowy programator do pralki
starego typu. Tel. 790 819 855
n SPRZEDAM nową odśnieżarkę elektryczną.
Tel. 792 07 06 47
n SPRZEDAM suknię ślubną „SINCERITY”
rozmiar 38, śnieżnobiałą (góra sukni bogato
zdobiona, dół tiulowy wielowarstwowy + welon,
halka); buty – gratis! Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM drzwi jasne harmonijkowe; drzwi
wejściowe obite boazerią – zamki „GERDA” –
3 kpl.; drzwi pokojowe białe z miodową szybą,
prawe i lewe. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM maszynę do szycia
przemysłowego MINERWA. Kiedyś szyłam na
tej maszynie torebki damskie i plecaki. Stan
bdb Tel. 603 521 686
n SPRZEDAŻ zakład produkcji materiałów
budowlanych. Lelów. Tel. 502 356 405
n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu –
kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową
Grudziądz. Tel. 669 245 082
PRACA
— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ pracowników do prac
wykończeniowych i pomocników budowlanych.
Tel. 501 448 791
MATRYMONIALNE
n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna
kobietę, chętnie puszystą, starszą.
Tel. 511 224 410
n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo – pozna
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może
posiadać dzieci. Cel – stały związek.
Tel. 660 006 217

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

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

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

Ostrava 2019

Mistrzostwa
Województwa
w Lekkiej Atletyce
Mistrzostwa Województwa
Śląskiego miały miejsce w
pięknej lekkoatletycznej hali
w Ostravie. Wzięło w nich
udział ponad 600 uczestników – z czego aż 38 lekkoatletów reprezentowało CKS
Budowlani Częstochowa.
Obowiązywały trzy kategorie
wiekowe: seniorzy, juniorzy
oraz juniorzy młodsi. Reprezentanci Budowlanych wywalczyli
aż 12 medali – 4 złote, 3 srebrne i 5 brązowych.
W kategorii seniorów medale
zdobyli: złoty – Oliwier Mutwil
2000 m – 5:27,31 min, złoty Jakub Jelonek w chodzie sportowym na dystansie 3000 m wy-

nikiem 12:13,04 min. Drugie
miejsce w tej samej konkurencji
zajął Grzegorz Karaś – 15:23,66
min. Brąz w skoku w dal wywalczyła Gabriela Hyra – 4,99 m. W
tej kategorii wiekowej CKS reprezentowali jeszcze: 4 miejsce Rafał Nowak 1000 m – 2:40,38
min, 8 miejsce - Dominik Klimek 2000 m – 6:0,23 min.
Wśród juniorów świetnie zaprezentowała się Magdalena
Brendel, która wywalczyła 2 medale srebrne. Najpierw w biegu
na 60 m wynikiem 7,74 sek. a
następnie na dystansie 200 m –
25,42 sek. Również dwa medale
dla CKS zdobyła Wioletta Szkop.
Złoto w skoku wzwyż – 150 cm
oraz brąz w pchnięciu kulą –

10,52 m. Wiola to czołowa Polska
wieloboistka i jej bardzo dobre
wyniki w tych konkurencjach
napawają optymizmem przed Mistrzostwami Polski. Również w
śród juniorów Jan Sitkowski wywalczył brązowy medal w biegu
na 600 m – 1:27,56 min, podobnie jak Kamila Bieda w skoku
wzwyż – 135 cm.
W kategorii juniorów młodszych doskonale zaprezentował
się Michał Piątek, który mądrze
taktycznie rozegrał bieg na
2000 m i zdobył złoty medal wynikiem 5:58,23 min. Brąz wywalczyła Magdalena Weżgowiec
w chodzie na dystansie 2000 m
– 12:46,87 min.

Paula Nogaj

Kolejka: 27-01-2019

Liga Futsalu – relacja

W minioną niedzielę rozegrane zostały kolejne mecze
grupy A w Lidze Futsalu o
Puchar Prezydenta Miasta
Częstochowy.
– Komplet punktów trafił do
Grubasów oraz ZIB Bernat
Miedźno. Warto wspomnieć, iż
zawodnicy z Miedźna przed
swoim pierwszym meczem
wraz z innymi drużynami oraz
kibicami zgromadzonymi w
Hali „Polonia” uczcili pamięć
kolegi z boiska – Szczepana
Hyry.
Tego dnia mieliśmy wrażenie, że zagrali właśnie dla swo-

jego przyjaciela bo na boisku
byli nie do zatrzymania, o
czym przekonali się kolejno
Raków, Przyjaciele oraz Dachy
Orlikowscy.
Ciekawa rywalizacja miała
miejsce gdy na boisko wyszli
przedstawiciele ZC Michaś
oraz Raków i Przyjaciele. Mecz
co prawda bez bramek, jednak
zagrany przez obie ekipy z
ogromnym zaangażowaniem.
Kolejny mecz bez rozstrzygnięcia ale będący dobrym widowiskiem to potyczka MK Team z Jędryka Klub 54 Exact
Systems, gdzie to ci drudzy gonili wynik i dzięki walce do sa-

mego końca udało im się wywalczyć cenny punkt – zrelacjonował Marcin Mazik, kierownik ds. sportu i rekreacji
MOSiR.
W najbliższym czasie ma
rozpocząć się II etap rywalizacji. Kolejne spotkania zostały
zaplanowane na niedzielę 3 lutego. Zmierzą się tego dnia: Jagiellończycy – Tadex, Wichry CNC Wieczorek, ZF Group –
Abstynent, Tadex – Wichry,
CNC Wieczorek - BT Turysta,
Abstynent – Romtrans, BT Turysta – Zawodzie. Początek
zmagań od godz. 15:00.

Paula Nogaj

15.

Tauron AZS zagra
z MKS Ślepsk

Mecz pomiędzy częstochowskimi akademikami, a
MKS-em Ślepsk Suwałki został zaplanowany na sobotę
2 lutego. Początek spotkania o 17:00. Zmianie ulega
jednak miejsce – spotkanie
ma zostać rozegrane w
Gminnej Hali Sportowej w
Kamienicy Polskiej przy ul.
Konopnickiej 12.
– Tauron AZS Częstochowa
vs MKS Ślepsk Suwałki, z powodu niedostępności HSC, braku

dostępności innej hali w Częstochowie i braku chęci przełożenia
meczu przez gości gramy w Kamienicy Polskiej, ul Konopnickiej 12. Serdecznie przepraszamy kibiców i zapraszamy do Kamienicy Polskiej, wstęp bezpłatny – poinformował klub.
W poprzednim meczu AZS
Częstochowa przegrał z KS Lechią Tomaszowem Mazowieckim 1:3 w ramach 19 kolejki 1
Ligi Mężczyzn, choć spotkanie
było niezwykle wyrównane.
Paula Nogaj

Piłka nożna

Kolejny sparing Skry
W najbliższą sobotę 2 lutego Skra zmierzy się na Lorecie z IV-ligowym RKS-em Radomsko, a także Górnikiem
II Zabrze. Mecze odbędą się
kolejno o godz. 11:00 i godz.
13:00.
Skra Częstochowa w sparingu rozgrywanym w minioną

środę wygrała z Polonią Poraj
1:0. Bramkę zdobył Krzysztof
Napora.
Częstochowski II-ligowiec ma
za sobą już cztery sparingi.
W poprzednim wygrała 6:3
z Hutnikiem Kraków, przegrała
1:2 z Wartą Działoszyn i bezbramkowo zremisowała z Agropolem Głuszyna.
Paula Nogaj

Żużel

Zenek Martyniuk na
prezentacji Włókniarza
Do prezentacji forBET
Włókniarz Częstochowa już
blisko. Ma się ona odbyć w
piątek 22 lutego w Hali Sportowej Częstochowa przy ul.
Żużlowej. Gwiazdą tegorocznego wydarzenia będzie Zenon Martyniuk z zespołem
Akcent.
Początek imprezy zaplanowano punktualnie na godzinę

17:45. O 18:00 ma wystąpić
gwiazda disco-polo, która zaśpiewa dla częstochowskich kibiców swoje największe przeboje. Wstęp na to wydarzenie jest
biletowane. Wejściówki w cenach 15 zł i 30 zł dostępne będą
już wkrótce. A pierwszy mecz inaugurujący odbędzie się 5 kwietnia na SGP Arenie. Włókniarz
zmierzy się ze Stalą Gorzów.


Paula Nogaj

Biegi terenowe

Rekordowa odsłona 4. Trail Kamieńsk

Ponad 430 biegaczy ukończyło 4. Trail Kamieńsk. To
nowy rekord frekwencji. Zawodnicy mieli do wyboru dwie
trasy wytyczone na terenach
Góry Kamieńsk, której wysokość wynosi 386 m n.p.m.
Wśród startujących byli zarówno doświadczeni biegacze,
jak i debiutanci.

stansów dostępne są na stronie
www.ultrakamiensk.pl

Trzydziestka dla Małgorzaty
Rencz i Maurycego
Oleksiewicza
Blisko 250 zawodników ukończyło zmagania na długim dystansie rozgrywanym w ramach
Trail Kamieńsk. Najszybciej nową trasę pokonał Maurycy Olek-

– Rok temu dużą część dystansu pokonałem spacerem, tym razem tylko ostatni podbieg był
„podejściem”. Trasa wydaje się
być szybsza, bardzo ciekawe było
jej zakręcenie na szczycie góry –
powiedział Michał Robakowski,
który po raz drugi zmagania zakończył na trzynastym miejscu. Nie ukrywam, że z każdą małą
górką liczyłem, że to już za nią
jest długi zbieg. Po to jest trail, żeby nie było lekko. Trasa super
oznaczona, nie było najmniejszych wątpliwości jak biec. To było dobre przetarcie przed kolejnymi zawodami. Wyniki obu dyAdres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

siewicz z Łodzi, jeden ze stałych
bywalców na imprezach organizowanych na Górze Kamieńsk.
Zwycięzca dystans ok. 30 km
pokonał w czasie 2:06:06. Wśród
Pań wygrała Małgorzata Rencz
z miejscowości Orzesze, która
uzyskała czas 2:46:11. Przypomnijmy, że Małgosia wygrała
również letnią edycję imprezy na
dystansie 65 km. - Na Górze Kamieńsk zadebiutowałam w ubiegłym roku podczas rywalizacji
na dystansie 65 km, spodobało
mi się, lubię trasy „trailowe”,
a jeśli dodać do tego jeszcze dzisiejsze zimowe warunki, to mamy naprawdę bardzo fajną imprezę – powiedziała triumfatorka
„trzydziestki” Małgorzata Rencz.
- Ta góra jest naprawdę wymagająca, trzeba mieć dobrą formę,
żeby z nią nie przegrać. W maju
zamierzam wrócić na 5. Ultra
Kamieńsk i po raz kolejny zmierzyć się z dystansem i najwyższym wzniesieniem w centralnej
Polsce – dodaje.

najszybsza okazała się Katarzyna
Czerwińska, która z górą Kamieńsk zmierzyła się po raz drugi
(debiut na 25 km w 2018 roku).
Dystans 6 km pokonała w 32:15
zajmując 8 miejsce open!

Katarzyna Czerwińska i Piotr
Koń triumfują na 6 km
Na krótszym dystansie wystartowało 188 zawodników - co jest
nowym rekordem frekwencji. Dystans 6 km to bieg górski w stylu
„anglosaskim”. Najlepiej poradził
sobie z nim jeden z najbardziej
doświadczonych biegaczy górskich w Polsce, debiutujący
w Trail Kamieńsk Piotr Koń
z Ręczna. Zwycięzca pokonał trasę w czasie 27:07. Wśród pań

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

Teraz czas na 5. Ultra
Kamieńsk
Kolejna impreza biegowa na
Górze Kamieńsk odbędzie się
w dniach 18-19 maja. Będzie to
piata edycja Ultra Kamieńsk,
w ramach której odbędą się trzy
imprezy: Nocna Szóstka, Półmaraton z hakiem oraz bieg na dystansie 60 km! Zapisy startują
już na początku lutego!
Organizatorem 4. Trail Kamieńsk było Stowarzyszenie
Bądź Aktywny, a współorganizatorami OSIR Góra Kamieńsk
i firma inesSport.
Szczegółowe informacje dotyczące zawodów dostępne są na
stronie www.ultrakamiensk.pl.
Katarzyna Gwara
zdj. Organizator

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

16.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 1-3 LUTEGO 2019

P RO G R A M T V – P I Ą T E K 1 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; serial
obyczajowy
07:05 Elif; serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; serial TVP
09:35 Komisarz Alex; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:50 Czołówka. Natura w
Jedynce
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif; serial
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
(HS 235) - konkurs
indywidualny (studio)
16:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
(HS 235) - konkurs
indywidualny (1 seria)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:10 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
(HS 235) - konkurs
indywidualny (2 seria)
18:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
(HS 235) - konkurs
indywidualny (studio)
18:20 zapowiedź
Wiadomości
18:30 Korona królów – taka
historia...; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport - zapowiedź
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 The Wall. Wygraj
marzenia; teleturniej
21:30 Wiktoria; s.I; odc. 7 Lokomotywa zmian; serial
kostiumowy; Wielka
Brytania (2016)
22:35 Strategia mistrza;
dramat; Wielka Brytania,
Francja (2015)
00:25 El Principe – dzielnica
zła; odc. 9; serial;
Hiszpania (2014)
01:25 El Principe – dzielnica
zła; odc. 10; serial;
Hiszpania (2014)
02:20 Wiktoria; s.I; odc. 7 Lokomotywa zmian; serial
kostiumowy; Wielka
Brytania (2016)
03:20 Magazyn kryminalny
997; magazyn

TVP2
05:20 Koło fortuny;
teleturniej
05:55 Egzamin z życia - odc.
23; serial TVP
06:50 Podróże z historią s.IV
- odc. 39 Reguły
Templariuszy; cykl
dokumentalny
07:20 Na sygnale - odc. 208
„Skrawki pamięci”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra - (279), Na żywo
11:25 Rodzinka.pl s.IV odc. 103 „Czas na
zmiany”; serial komediowy
TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny;
teleturniej
13:15 Serial fabularny
14:00 Coś dla Ciebie;
magazyn
14:35 Operacja Zdrowie!;
magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział odc. 23; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny - odc 409
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - odc. 105;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - odc. 251
„Estetycznie i higienicznie”
sezon 13; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale - odc. 38
„Anatol szuka wolności”;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:45 Randka w ciemno;
komedia; Dla małoletnich
od lat 16
22:30 La La Poland;
program rozrywkowy
23:05 Maigret i jego
nieboszczyk; film
kryminalny; Wielka
Brytania (2015)
00:50 Faceci przy nadziei;
komedia; Czechy (2011)
02:50 Zgadnij, kim jestem?;
komedia; Wielka Brytania
(1998)

POLSAT
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 SuperPies (8); magazyn
poradnikowy. Kundelek
Alistair jako szczenię
został znaleziony z mamą i
rodzeństwem w polu.
Zostawiony sam, szczeka i
niszczy, co popadnie.
Następnie...
9:30 Malanowski i partnerzy
(617) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (66) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (829)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (110) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (776)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2813) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (702)
serial paradokumentalny.
Katarzyna i Robert
mieszkają z córką kobiety
Iwoną i córką mężczyzny
Laurą. Ktoś w ich domu
instaluje ukrytą kamerę.
Prawdopodobnie...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (165)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (95) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2814) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (377) serial
komediowy
20:05 Nie ma mocnych;
komedia, Polska 1974.
Stary Pawlak (Wacław
Kowalski) martwi się, że
nie ma komu przekazać
gospodarstwa. Cała
nadzieja we wnuczce,
osiemnastoletniej Ani
(Anna Dymna). Kargul
(Władysław Hańcza) i
Pawlak postanawiają
wydać wnuczkę za mąż,
mimo że rodzice Ani są
temu przeciwni. Chcą
bowiem, by córka
studiowała. Traf chce, że
właśnie w tym czasie
pojawia się na wsi Zenek
(Andrzej Wasilewicz),
młody technik
mechanizacji rolnictwa…
22:05 Braveheart - Waleczne
serce; dramat historyczny,
USA 1995
2:00 Wieczny student 2;
komedia obyczajowa, USA
2006
4:05 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5570) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
15 (13/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Wegetariańska potrawka z
czerwoną fasolą (20/40) program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2383) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (649) program obyczajowy
12:00 Szpital (491) program obyczajowy
13:00 Szkoła (392) program
14:00 Zakochani po uszy
(9/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(7/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (393) program
16:30 Szpital (492) program obyczajowy
17:30 Ukryta prawda (650) program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy
(10/120) - program
19:00 Fakty (7702) informacje
19:35 Sport (7685) informacje
19:45 Pogoda (7682) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(75/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5571) program
20:00 Kowboje i obcy western, USA 2011.
Arizona, 1873 rok.
Rewolwerowiec Jake
(Daniel Craig) budzi się na
pustyni, nie pamiętając
niemal nic ze swojej
przeszłości. Na ręku ma
tajemniczą bransoletę…
22:20 Red II - film
sensacyjny, USA/Kanada/
Francja 2013.
Emerytowany agent CIA
Frank Moses (Bruce
Willis) zbiera elitarną ekipę
agentów, by namierzyć
zaginione przenośne
urządzenie nuklearne.
Specjaliści od wszelkiego
rodzaju niebezpieczeństw
będą musieli po drodze
stawić czoła armii
zamachowców,
terrorystów oraz
przedstawicieli rządu, gdyż
wszyscy chcą położyć
swoje łapska na broni
najnowszej generacji…
00:40 Życie bez wstydu 6
(8/10) - reality show
01:40 Kuba Wojewódzki 12
(3/13) - talk show. Goście:
Daria Zawiałow i Borys
Budka
02:45 Uwaga! (5571) program
03:05 Moc Magii(TVN
noc) (383) - program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 32
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 148
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 115
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, Niemcy
2006
13:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1998; odc. 18
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 5
15:00 112: na każde
wezwanie; serial, Niemcy
2008
15:30 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
16:05 Sekret mojej matki;
thriller, Kanada 2012
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 116
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 117
20:00 Niepokonany 3:
Odkupienie; akcja, USA
2010. Były mistrz sztuk
walki - Uri Boyka - po
przegranym starciu z
amerykańskim bokserem
stracił wolę do walki. Co
więcej, kontuzja kolana
pogłębiła uraz do ringu…
21:55 Tokarev: zabójca z
przeszłości; akcja, USA
2014. Paul Maguire wraz z
dwójką przyjaciół przed
kilkunastu laty obrabował
kuriera rosyjskiej mafii.
Dziś jest szanowanym
obywatelem, szczęśliwym
mężem i ojcem. Pewnego
dnia przychodzi jednak
czas zapłaty. Gdy rosyjscy
gangsterzy porywają córkę
Paula, ten, wraz z
dawnymi kumplami,
ponownie zmuszony jest
wkroczyć na ścieżkę
zbrodni…
23:55 Bez Litości; serial
akcji, Kanada, USA 2012.
01:45 Dyżur; factual, Polska
2009; odc. 7
02:10 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:45 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:15 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:00 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 5
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2009; odc. 17
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 3

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
107; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 202
„Straszna rzecz”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 203
„Pierwsze skrzypce”; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Janosik; odc. 10/13 Wszyscy za jednego; serial
TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
978; serial TVP
09:10 Na sygnale; odc. 215
„Ani słowa”; serial
fabularyzowany TVP
09:40 Na sygnale; odc. 216
„Miało być inaczej”; serial
fabularyzowany TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc.
15 „Hazard”; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc.
16 „O miłości..”; serial
komediowy TVP
11:15 Bulionerzy; odc. 13/75
- Grupa; serial komediowy
TVP
11:45 Ranczo; s.IX; odc. 117
- Złoty róg; serial
obyczajowy TVP
12:45 Ranczo; s.X; odc. 118
- Kto tu rządzi; serial
obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 130 - Zakładniczka;
serial kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 131 - Doskonała;
serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
220 - Niespodziewany
przyjaciel; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 203
„Pierwsze skrzypce”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.X; odc. 119
- Partyzancka dola; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.X; odc. 120
- Próba ognia; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 14/75
- Tygrys; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 132 - Radar; serial
kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 87; serial TVP
21:20 Ranczo; s.X; odc. 121;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.X; odc. 122;
serial obyczajowy TVP
23:10 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 133; serial TVP
23:55 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 258; serial TVP
00:55 Glina; odc. 14/25;
serial kryminalny TVP
01:50 Glina; odc. 15/25;
serial kryminalny TVP
02:50 Janosik; odc. 10/13 Wszyscy za jednego; serial
TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
978; serial TVP
04:45 Rodzinka.pl; s.I; odc.
15 „Hazard”; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Makłowicz w podróży
– Podróż 34 Chorwacja
(129) - Rab; magazyn
kulinarny
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Twaróg z Hajnówki;
magazyn kulinarny
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Morwa i Ewa
Bem
08:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 5) - Samice
są dzielne!; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 381
ed. 5; teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret; /57/
- Magia i zabobony
10:45 Muzeum Polskiej
Piosenki; /78/ - „Kolorowe
sny” - Just 5
10:55 Podróże z historią;
s.II; odc. 14 Gorączka
srebra; cykl dokumentalny
11:35 Magiczny świat Luca;
/2/; Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret –
Lubię to – kabaret Hrabi
(1-2); widowisko
14:20 Muzyka łączy
pokolenia – Grażyna
Łobaszewska i Monika
Brodka
15:05 KabareTOP Story –
„Zasmażka” – kabaret
OT. TO
15:25 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa – Złote Bobry
(1-3); program
rozrywkowy
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Biesiada z Bractwem
Kurkowym; magazyn
kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (43) Obrzęd żaby; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 34 Chorwacja
(130) - Rijeka; magazyn
kulinarny
19:55 Magiczny świat Luca;
/3/; Francja (2016)
20:35 Muzyka łączy
pokolenia – Pogodno i
Stanisław Sojka
21:25 Postaw na milion;
odc. 181; teleturniej
22:25 The Wall. Wygraj
marzenia; /34/; teleturniej
23:20 Dzięki Bogu już
weekend; s.II (18);
program rozrywkowy
00:30 Koło fortuny; odc. 379
ed. 5; teleturniej
01:10 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa (1);
widowisko
02:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowa Noc
Listopadowa - Maraton
Niepodległości (1-2)
04:20 Rozrywka Retro –
Kabareton Stanisława
Tyma – Komu piosenkę;
program rozrywkowy

TVN7
04:45 Ukryta prawda (465) program obyczajowy
05:50 Sąd rodzinny (3/52) program sądowy
06:50 Szpital (201) program obyczajowy
07:50 Przyjaciele (3/25) serial komediowy, USA
08:20 Przyjaciele (4/25) serial komediowy, USA
08:50 Gotowe na wszystko II
(17/24) - serial, USA
09:45 Zakochani po uszy
(9/120) - program
10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (10/38) - program
12:25 Ukryta prawda (265) program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (4/52) program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (40/116) program sądowy
15:25 Szpital (202) program obyczajowy
16:25 Gotowe na wszystko II
(18/24) - serial, USA
17:25 Przyjaciele (5/25) serial komediowy, USA
17:55 Przyjaciele (6/25) serial komediowy, USA
18:25 Brzydula (173/180) serial obyczajowy
18:55 Brzydula (174/180) serial obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
(10/120) - program
20:00 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
wypowiedziała sobie
otwartą wojnę. Aby
zachować posadę, Becky
musi dołożyć wszelkich
sił, by zamienić konflikt
prezenterów w dające się
oglądać widowisko…
22:20 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)…
00:55 W garniturach (8/12) serial, USA
01:55 Oszuści (5/10) - serial,
USA
02:50 Moc Magii (383) program

TVN STYLE
05:40 Misja Pies (9/12) program
06:10 Misja Pies (10/12) program
06:40 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (3/12) program lifestylowy
07:25 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (10) program lifestylowy
08:10 Apetyt na miłość (8) program rozrywkowy
09:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (4/10) - reality
show
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 4 (3/13) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu (6/10) - program
11:40 Kuchenne rewolucje
11 (8/13) - program
12:40 W czym do ślubu 4
(8/12) - reality show
13:15 W czym do
ślubu? (10) - reality show
13:45 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (2/12) - reality
show
14:30 Jestem z Polski (6/9) program
15:35 Niezwykłe Stany
Prokopa
16:10 Niezwykłe Stany
Prokopa
16:30 Kulisy sławy EXTRA 2
(4/8) - program
17:00 Gwiazdy prywatnie 2
(1/8) - program
lifestylowy
17:30 Kuchenne rewolucje 9
(12/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (10/12) program
19:30 Ugotowani 8 (19) program kulinarnorozrywkowy
20:05 Ugotowani 8 (20) program kulinarnorozrywkowy
20:40 SOS - Sablewska od
stylu (7/10) - program
rozrywkowy
21:25 Zanim Cię zobaczę
(5/8) - program
rozrywkowy
22:25 Apetyt na miłość 4
(2/12) - program
23:25 Randkowicze w
Australii 2 (5/12) program rozrywkowy
00:25 Miłość od pierwszego
pocałunku (5/8) program rozrywkowy
01:20 Kobieca seksualność
bez tabu - dokument
(dozwol. od lat 18)
02:15 W roli głównej Tomasz Karolak (1/9) talk show
02:45 W roli głównej Dorota Wellman (2/16) talk show
03:20 Wiem, co jem 4
(6/15) - magazyn
03:50 Wiem, co jem 6
(9/16) - magazyn
04:20 Wiem, co jem (11/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:05 PN - Puchar Włoch podsumowanie
08:00 Hokej na lodzie - NHL
08:40 Hokej na lodzie - NHL
09:10 Hokej na lodzie - NHL
10:00 Strongman
11:00 set 1, gem 1-3 tenis Turniej WTA, Na żywo
12:55 Jeździectwo Cavaliada, Na żywo
15:30 Skoki narciarskie - PŚ
- Obersdorf, Na żywo
18:55 PN - Puchar Włoch magazyn
19:30 LA - Halowy mityng
ISTAF Indoor Berlin, Na
żywo
22:00 Sportowy Wieczór, Na
żywo
22:40 Skoki narciarskie -PŚ
- Oberstdorf - konkurs
indywidualne
00:30 Łyżwiarstwo szybkie PŚ - Hamar
03:05 hokej na lodzie NHL,
Na żywo
05:05 Sportowy Wieczór, Na
żywo

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (6) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (34) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (35) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (26)
reality show. Grodzisk
Mazowiecki. W dwóch
pokojach mieszkają
Weronika, jej mama oraz
babcia, która jest
prawnym opiekunem
wnuczki. Ich dom jest w...
9:00 Septagon (19) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (23)
reality show. Uczestnicy
staną przed nie lada
wyzwaniem - przygotują
dania dla dzieci. Ich
kulinarne dokonania
ocenią młode gwiazdy
telewizji, m.in. Mateusz...
11:30 Benny Hill (28);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
POLSAT SPORT
wampirów (7) serial
przygodowy
6:00 KOTV Classics;
13:00 Galileo (704);
magazyn bokserski.
program
Przypomnienie i analiza
największych pojedynków 14:00 Galileo (705);
program
bokserskich w historii tej
15:00 Policjantki i Policjanci
dyscypliny sportu.
(473) serial obyczajowy
Prezentowane są w nim
16:00 Paulina (12)
m.in. pamiętne walki.
telenowela
7:00 Siatkówka mężczyzn:
17:00 Światło twoich oczu
Puchar Polski; mecz
(102) telenowela
finałowy
18:00 Septagon (20) serial
9:30 Siatkówka mężczyzn: 1.
kryminalny
liga; mecz: KS Lechia
19:00 Policjantki i Policjanci
Tomaszów Mazowiecki (474) serial obyczajowy
AZS AGH Kraków
20:00 Gwiazdy Kabaretu
11:00 Siatkówka kobiet: Liga
(11); program rozrywkowy
Siatkówki Kobiet; mecz:
realizowany z udziałem
E.Leclerc Radomka
publiczności. Widzowie
Radom - KSZO Ostrowiec
zobaczą m.in. Kabaret
Świętokrzyski
Moralnego Niepokoju, Ani
Mru-Mru, grupę Nowaki i
13:30 Siatkówka mężczyzn:
Kabaret pod
PlusLiga; mecz: Aluron
Wyrwigroszem. W...
Virtu Warta Zawiercie 21:00 Sprawiedliwi - Wydział
Chemik Bydgoszcz
Kryminalny (241) serial
16:00 7. strefa; magazyn
kryminalny
siatkarski. W programie
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
poruszane są tematy
Kryminalny (242) serial
rozgrywek PlusLigi, Ligi
kryminalny
Siatkówki Kobiet i
23:00 Zamotani; horror
Champions League.
komediowy, USA 2009.
Znajdą się w nim także
Cooper traci
materiały poświęcone...
znienawidzoną pracę
17:30 Siatkówka mężczyzn:
telemarketera. Mdleje i
PlusLiga; mecz:
budzi się po kilku dniach.
Jastrzębski Węgiel - MKS
Jest owinięty wielką
Będzin
pajęczyną...
20:30 Siatkówka mężczyzn: 0:55 STOP Drogówka;
PlusLiga; mecz: Asseco
magazyn policyjny
Resovia Rzeszów - Aluron 1:55 Graffiti; program
Virtu Warta Zawiercie
publicystyczny
23:00 Boks
2:10 Włatcy móch 9: Hur
1:00 Sporty walki: KSW.
wójuf (115) serial anim.
Relacja z gali
2:40 Disco Polo Life
zorganizowanej przez
3:40 Top 10 - lista przebojów
największą w Polsce
4:40 Top 10 - lista przebojów
federację zajmującą się
5:45 Telezakupy TV Okazje;
promowaniem MMA
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 1
lutego; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny
07:30 Korona królów; odc.
119; telenowela
historyczna TVP
08:00 Korona królów; odc.
120; telenowela
historyczna TVP
08:30 Taśmy bezpieki
09:10 Marzyciele; program
publicystyczny
09:45 Historia Polski –
Apteka pod Orłem; film
dokumentalny
10:40 Sensacje XX wieku –
Mata Hari
11:05 Plemienna sztuka
przetrwania 2; odc. 5/6.
Ofiara w puszczy; cykl
dokumentalny; USA
(2016)
12:00 Blisko, coraz bliżej;
odc. 7 Ojcowski dom. Rok
1919; serial TVP
13:35 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 5/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
14:40 Ziemia: świat
zwierząt; odc. 3/5; esej
dokumentalny; USA
(2013)
15:35 Największe oblężenia
średniowiecza; odc. 1/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
16:30 Historia Polski –
Zamach na Kutscherę;
film dokumentalny
17:00 A miłość
przetrwała...; program
dokumentalny
17:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
18:10 Ex Libris; magazyn
18:35 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy; odc.
9 Ausrotten; serial TVP
20:00 Z Archiwum Zimnej
Wojny; film dokumentalny
21:00 Wojna generałów;
odc. 2/6 Bitwa o Midway;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
22:00 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV;
magazyn
22:30 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia ratownika w
Moskwie
23:10 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 7/8; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
00:10 Sensacje XX wieku –
Agonia; cykl
dokumentalny
00:40 Encyklopedia II wojny
światowej – Goebbels;
cykl dokumentalny
01:10 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
01:40 Dziennik telewizyjny

P RO G R A M T V – S O B OTA 2 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:35 Klan; telenowela TVP
06:00 Klan; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie-Extra
08:00 Pełnosprawni;
magazyn dla
niepełnosprawnych
08:20 Czołówka. Natura w
Jedynce
08:20 Natura w Jedynce –
Film dokumentalny
08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres;
magazyn
09:55 Korona królów – taka
historia...; telenowela
historyczna TVP
10:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
11:00 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
11:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:35 Podmuch energii; cykl
reportaży
12:50 Jak to działa; magazyn
13:20 Spis treści; felieton
13:30 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
14:00 Blondynka; odc. 87;
serial TVP
14:55 Echo serca
15:55 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
(HS 235) - konkurs
indywidualny (studio)
16:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
(HS 235) - konkurs
indywidualny (1 seria)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:10 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
(HS 235) - konkurs
indywidualny (2 seria)
18:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
(HS 235) - konkurs
indywidualny (studio)
18:25 zapowiedź
Wiadomości
18:35 Jaka to melodia?
19:20 Sport - zapowiedź
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 148; serial
kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę –
Błękitna głębia; thriller;
USA (2005)
23:30 Testament Nobla;
thriller; Szwecja (2012)
01:10 Jaka to melodia?
02:05 Strategia mistrza;
dramat; Wielka Brytania,
Francja (2015)
03:50 Spis treści; felieton

TVP2
05:20 Koło fortuny;
teleturniej
05:55 Barwy szczęścia
(powtórka z poniedziałku);
serial obyczajowy TVP
06:25 Barwy szczęścia
(powtórka z wtorku); serial
obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - odc.
1415; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
09:35 Pogoda Flesz
09:35 Pytanie na śniadanie
09:40 Pytanie na śniadanie
10:20 Pogoda Flesz sobota
10:25 Pytanie na śniadanie
10:30 Pytanie na śniadanie
11:10 Pogoda Flesz sobota
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra - (280), Na żywo
11:35 Program rozrywkowy mini audycja (VOICE)
11:40 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem.;
magazyn kulinarny
12:15 Piżama Party;
komedia; USA (2004)
13:50 Program rozrywkowy mini audycja
14:00 Familiada - odc. 2519;
teleturniej
14:35 Koło fortuny - odc 410
ed. 6; teleturniej
15:15 Kabaret w samo
południe - 4; program
rozrywkowy
16:15 Słowo na niedzielę –
O wyrzucaniu Jezusa
16:25 Rodzinka.pl - odc. 247
„Kobita mi zwariowała”
sezon 13; serial
komediowy TVP
17:00 Alternatywy 4 - odc.
8/9 - Wesele; serial
komediowy TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion;
teleturniej
19:25 Kulisy Postaw na
milion
19:35 Lajk!
20:05 Voice Kids s. II - (11)
Bitwa; widowisko
muzyczne
22:05 Zgadnij, kim jestem?;
komedia; Wielka Brytania
(1998). Rok 1996,
południowa Afryka. Grupa
uderzeniowa
komandosówginie w
katastrofie śmigłowca.
Wychodzi z niej cało tylko
jeden (Jackie Chan), który
jednak traci pamięć.
00:05 The Good Doctor s.II odc. 25; serial
obyczajowy; USA (2017)
00:55 La La Poland;
program rozrywkowy
01:30 Randka w ciemno;
komedia
03:15 Maigret i jego
nieboszczyk; film
kryminalny; Wielka
Brytania (2015)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:45 Królowa Śniegu; film
animowany, Rosja 2012.
Zła Królowa Śniegu chce
zmrozić serca wszystkich
ludzi. Jej słudzy porywają
do lodowej krainy małego
Kaja. Na pomoc bratu
wyrusza...
10:15 Ewa gotuje (316);
magazyn kulinarny
10:50 Vice Versa; komedia
fantasy, USA 1988
12:55 Zakochana złośnica;
komedia romantyczna,
USA 1999
15:05 Jaś Fasola (7) serial
komediowy
15:45 Kabaret na żywo;
program rozrywkowy
17:50 Chłopaki do wzięcia
(141) serial dokumentalny
18:20 Chłopaki do wzięcia
(142) serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (59) serial
komediowy
20:05 Karate Kid; film
przygodowy, Chiny/USA
2010. Mieszkająca w
Detroit Sherry przyjmuje
propozycję pracy w
Pekinie. Wyjeżdża do Chin
razem z synem Dre.
Dwunastolatek, który miał
w USA wielu przyjaciół,
nie potrafi
zaaklimatyzować się w
obcym otoczeniu. Zyskuje
sympatię uroczej
rówieśniczki Meiying,
czym naraża się
chuliganom…
23:00 Wschodzące słońce;
thriller, USA 1993. Los
Angeles. W jednym z
biurowców odbywa się
przyjęcie. Podczas gali
jedna z kobiet zostaje
uduszona. Policja
odkrywa, że ofiarą jest
luksusowa prostytutka.
Porucznik Tom Graham
powierza prowadzenie
śledztwa młodemu
detektywowi Websterowi
Smithowi. Pomaga mu
emerytowany kapitan
John Connor, znawca
kultury Kraju Kwitnącej
Wiśni…
1:55 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.
3:50 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:20 Uwaga! (5571) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1131) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus
17 (717) - serial
obyczajowy
12:50 Domowe rewolucje 3
(7/8) - program
13:50 Ameryka Express
(11/13) - program
15:25 Zakochani po uszy
(6/120) - program
15:55 Zakochani po uszy
(7/120) - program
16:25 Zakochani po uszy
(8/120) - program
17:00 Zakochani po uszy
(9/120) - program
17:30 Zakochani po uszy
(10/120) - program
18:00 Kuchenne rewolucje
16 (12/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty (7703) informacje
19:25 Sport (7686) informacje
19:35 Pogoda (7683) informacje
19:40 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(76/90) - informacje
19:45 Uwaga! (5572) program
20:00 Życie od kuchni komedia, USA/
Australia 2007. Dla Kate
(Catherine Zeta - Jones)
cały świat ogranicza się do
restauracji, w której jest
szefową kuchni. W tym
świecie, który Kate
całkowicie kontroluje, nie
ma miejsca na uczucia i
sentymenty…
22:15 Pod słońcem Toskanii
- komedia, USA/
Włochy 2003. Frances
Mayes jest pisarką
cierpiąca na brak weny
twórczej. Jej przyjaciółka
Patti wątpi, by
kiedykolwiek odzyskała
zapał do pracy. Podczas
wakacji w Toskanii
Frances niespodziewanie
kupuje podupadającą
willę. Próbując zapomnieć
o rozwodzie rozpoczyna
romans z młodym
handlarzem antyków…
00:45 Nawiedzona
znaleziona - horror,
USA 2014 (dozwolone od
lat 18). Matka i córka
wprowadzają się do domu
na wsi, w którym przed
laty dokonano brutalnego
morderstwa. Wkrótce
dziewczynka zostaje
opętana przez
pozostawiona w domu
lalkę.
02:30 Uwaga! (5572) program
02:50 Moc Magii(TVN
noc) (384) - program

TV PULS
06:00 Pan wzywał,
Milordzie?; serial, Wielka
Brytania 1991
07:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
07:50 Tajemnice medyczne;
serial, Polska 2016; odc. 1
08:50 13 Posterunek 2; serial
fabularny; odc. 39
09:30 13 Posterunek 2; serial
fabularny; odc. 40
10:10 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 108
11:10 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 109
12:05 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 110
13:05 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 111
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 112
15:00 XX Mazurska Noc
Kabaretowa
16:00 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. Gdy
organizacja konkurencyjna
rozpoczyna walkę o
wpływy, sędziwy szef
szuka następcy…
17:50 Trzej muszkieterowie;
przygodowy, USA, Austria,
Wielka Brytania 1993
20:00 Nikita; akcja, Francja,
Włochy 1990. Nikita –
złodziejka i narkomanka
otrzymuje propozycję nie
do odrzucenia: może
spędzić resztę życia w
więzieniu, albo zostać
zawodowym zabójcą…
22:20 John 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…
00:20 Życzenie śmierci 5;
akcja, USA 1994
02:30 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
03:05 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:40 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. 8
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 2
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 3

TVP SERIALE
05:40 Daleko od szosy; odc.
4/7 - Oczekiwanie; serial
TVP
07:05 Daleko od szosy; odc.
5/7 - Pod prąd; serial TVP
08:25 Bulionerzy; odc. 9/75 Poświęcenie; serial
komediowy TVP
08:55 Bulionerzy; odc. 10/75
- Czynsz; serial
komediowy TVP
09:35 Ranczo; s.IX; odc. 112
- Demony Kusego; serial
obyczajowy TVP
10:30 Ranczo; s.IX; odc. 113
- Konie trojańskie; serial
obyczajowy TVP
11:20 Rodzinka.pl; s.I; odc.
9 - Niedaleko pada jabłoń
od jabłka; serial
komediowy TVP
11:55 Rodzinka.pl; s.I; odc.
10 - Spółka rodzinna;
serial komediowy TVP
12:35 Rodzinka.pl; s.I; odc.
11 „Nienormalnie
normalna rodzina”; serial
komediowy TVP
13:05 Rodzinka.pl; s.I; odc.
12 „Walka z nałogami”;
serial komediowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 126 - Słowo faceta;
serial kryminalny TVP
14:35 Ranczo; s.IX; odc. 114
- Zamrożony kapitał; serial
obyczajowy TVP
15:30 Ranczo; s.IX; odc. 115
- Brzytwa dla tonącego;
serial obyczajowy TVP
16:30 Ranczo; s.IX; odc. 116
- Grzechy miłości; serial
obyczajowy TVP
17:25 Czterdziestolatek; odc.
7/21 - Judym, czyli czyn
społeczny; serial TVP
18:30 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 147; serial
kryminalny TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 259 - Zły los; serial
kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 127 - Dzień papieski;
serial kryminalny TVP
21:20 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 128 - Celebryta;
serial kryminalny TVP
22:15 Ranczo; s.IX; odc. 117
- Złoty róg; serial
obyczajowy TVP
23:05 Ranczo; s.X; odc. 118
- Kto tu rządzi; serial
obyczajowy TVP
23:55 Strażacy; s.II; odc. 11
- Stan gotowości; serial
TVP
00:55 Strażacy; s.II; odc. 12
- Życie na kredyt; serial
TVP
01:55 Krew z krwi 2; odc.
6/10; serial TVP
02:55 Instynkt; odc. 2; serial
kryminalny TVP
03:50 Rodzinka.pl; s.I; odc.
9; serial komediowy TVP
04:20 Rodzinka.pl; s.I; odc.
10; serial komediowy TVP
04:55 Ja to mam szczęście!;
odc. 7; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:35 Rozrywka Retro –
Festiwal Polskiej
Piosenki – Witebsk’ 88; /
cz. 1/; widowisko
rozrywkowe
06:40 Zakochaj się w
Polsce; odc. 72 Białystok;
magazyn
07:20 Koń Polski – wielki
show w Małym Mieście
(1); widowisko
08:15 Koło fortuny; odc. 382
ed. 5; teleturniej
08:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Golec
uOrkiestra; /cz. 1-2/;
reportaż
09:45 Życie to Kabaret –
Kabaret Mumio;
widowisko
10:50 Wszystkie stworzenia
duże i małe – Sukcesy i
klęski; odc. 7 sezon I;
serial; Wielka Brytania
(1978)
11:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Golec
uOrkiestra; /cz. 1-2/;
reportaż
12:50 Okrasa łamie przepisy
– Trzy mięsa na grilla;
magazyn kulinarny
13:20 Podróże z historią; s.I;
odc. 4 U Tatarów; cykl
dokumentalny
13:55 Prywatne życie
zwierząt (odc. 6) - Zaloty;
reportaż
14:25 Postaw na milion;
odc. 181; teleturniej
15:20 Muzeum Polskiej
Piosenki; /79/ - „Lato” Formacja Nieżywych
Schabuff
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 – Sukcesy i
klęski; odc. 7 sezon I;
serial; Wielka Brytania
(1978)
18:00 TUMBLE – Arena
strachu; /3/; Wielka
Brytania (2014)
19:35 Bake off – Ale ciacho!
(4) ed. 5; widowisko
20:30 Bake off – Ale przepis
(4) ed. 5
20:45 Ale Cię urządzą!; /3/;
Wielka Brytania (2014)
21:50 Tylko jeden skecz –
„Wizyta rodziców” –
Kabaret Moralnego
Niepokoju
22:10 Big Music Quiz (19);
teleturniej muzyczny
23:10 Kabaretowa Mapa
Polski – Mazurska Noc
Kabaretowa „K jak
kabaret” (1-3)
02:15 Koło fortuny; odc. 381
ed. 5; teleturniej
02:50 Rozrywka Retro –
Festiwal Polskiej
Piosenki – Witebsk’ 88; /
cz. 1/; widowisko
rozrywkowe

TVN7
05:30 Ukryta prawda (466) program obyczajowy
06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Brzydula (165/180) serial obyczajowy
09:20 Brzydula (166/180) serial obyczajowy
09:55 Brzydula (167/180) serial obyczajowy
10:25 Brzydula (168/180) serial obyczajowy
11:00 Brzydula (169/180) serial obyczajowy
11:35 Brzydula (170/180) serial obyczajowy
12:10 Brzydula (171/180) serial obyczajowy
12:45 Brzydula (172/180) serial obyczajowy
13:20 Bezuchy zając i uszaty
pisklak - film animowany,
Niemcy 2013
14:45 Dzika lokatorka komedia, USA 1992
16:50 Agent Cody Banks film przygodowy, USA/
Kanada 2003. James
Bond dla dzieci. 15-letni
Cody Banks (Frankie
Muniz) jest specjalnym
agentem CIA. Otrzymuje
pierwsze zadanie - ma się
umówić z Natalie Connors
(Hilary Duff), by zbliżyć się
do jej ojca, wybitnego
naukowca zajmującego się
nanotechnologią…
19:00 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…
21:50 Czas na przyjaźń komedia, USA 2013.
Spotkanie po latach
znajomych z college’u
budzi w nich dawno
zapomnianą rywalizację a
także romanse.
00:25 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.
02:40 Moc Magii (384) program
04:50 Druga strona medalu
2 (1/7) - talk show –
Aneta Krawczyk

TVN STYLE
05:30 Ściąga z szafy (5) program lifestylowy
06:00 Na kłopoty Zawadzka
(9/13) - program
06:30 Na kłopoty Zawadzka
(10/13) - program
07:00 Misja ratunkowa 2
(6/10) - program
07:45 Ostre cięcie 5 (5/10) program
08:30 Co nas truje 2 (4/12) program lifestylowy
09:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (2/12) program lifestylowy
10:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (10/12) program
11:00 SOS - Sablewska od
stylu 2 (8/12) - program
11:45 Dziewczyny z
wypiekami 2 (4/8) program
12:20 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (6/9) - program
12:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (3/12) - reality
show
13:45 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (4/8) - reality
show
14:30 W czym do ślubu 4
(8/12) - reality show
15:00 Afera fryzjera 7 (5/8) program rozrywkowy
15:45 Pani Gadżet 16
(12/22) - magazyn
16:15 Pani Gadżet 16
(11/22) - magazyn
16:45 Misja ratunkowa 2
(7/10) - program
17:30 Warsztat urody (1/8) program lifestylowy
18:15 10/10 (5/10) - program
18:45 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (4/12) program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (5/12) program lifestylowy
20:15 Gwiazdy prywatnie 2
(1/8) - program
20:45 Kulisy sławy EXTRA
(2/9) - program
21:20 Bajeczne życie
milionerów 2 (1/10) program rozrywkowy
21:50 Bajeczne życie
milionerów 2 (2/10) program rozrywkowy
22:30 Pani Gadżet
23:05 Obsesja doskonałości
00:25 Rosyjski projekt Lady
00:50 33 za zamkniętymi
drzwiami (1/5) - program
01:20 33 za zamkniętymi
drzwiami (2/5) - program
01:50 33 za zamkniętymi
drzwiami (3/5) - program
02:20 W roli głównej Michał Piróg (3/9) - talk
show
02:50 W roli głównej - Kayah
(3/16) - talk show
03:20 Wiem, co jem 4
(7/15) - magazyn
03:50 Wiem, co jem 6
(10/16) - magazyn
04:20 Wiem, co jem (12/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - St. Petersburg 1/4F - podsumowanie
07:30 Hokej na lodzie - NHL
2018/19: Dallas Stars Minnesota Wild
08:25 Biegi narciarskie - Ski
Classics - Toblach Cortina (42km)
11:15 Stan Futbolu, Na żywo
12:05 Tenis ziemny - WTA St. Petersburg - 1/2F (1)
14:00 Short track - PŚ,
Drezno - dz. 1 (1000m i
1500m k. i m. - el.)
14:55 Short track - PŚ,
Drezno - dz. 1 (1000m i
1500m k. i m. - el.)
15:45 Skoki Narciarskie
(studio)
16:00 Skoki Narciarskie PŚ, Oberstdorf (HS 235) konkurs indywidualny
18:25 Short track - PŚ,
Drezno - dz. 1 (1000m i
1500m - Finały)
19:00 Jeździectwo Cavaliada, Lublin - dz. 2 WKKW, Wenus & Mars,
Speed & Music; relacja
22:00 Sportowy wieczór
22:40 Tenis ziemny - WTA St. Petersburg - 1/2F
23:30 Łyżwiarstwo szybkie PŚ - Hamar - dz. 2 (500 i
1000m k. i m.)
01:00 Hokej na lodzie - NHL
2018/19 (58): Winnipeg
Jets - Anaheim Ducks
04:05 Boks - Gala w
Manchesterze cz. 2 walka wieczoru:
Warrington - Frampton
05:05 Sportowy wieczór

TV4

6:00 Big Box Little Box (7);
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 (14)
serial animowany
8:40 Flintstonowie (15)
serial animowany
9:15 Pup Star; film familijny,
Kanada 2016. Suczka Tiny
potrafi śpiewać. Zostaje
porwana, ale udaje jej się
uciec. Rozpoczyna się
podróż, w której Tiny
towarzyszą nowi
przyjaciele....
11:00 Policjantki i Policjanci
(470) serial obyczajowy
12:00 Policjantki i Policjanci
(471) serial obyczajowy
13:00 Policjantki i Policjanci
(472) serial obyczajowy
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Mythica: Żelazna
korona; film fantasy, USA
2016. Czarodziejka Marek
wykrada ostatnią część
księgi Darkspore. Chce ją
oddać pod opiekę bogom.
Nie może ona wpaść w
ręce maga...
17:05 Inny czas; film SF,
USA 2017. Grupa
studentów zapuszcza się
w jaskinie w poszukiwaniu
ulubionego profesora.
Mężczyzna zaginął w
niejasnych
okolicznościach podczas
wyprawy, której celem
było...
POLSAT SPORT
19:00 Galileo (706);
program
6:00 Siatkówka mężczyzn:
popularnonaukowy,
PlusLiga; mecz: Asseco
którego twórcy prezentują
Rzeszów - Aluron Virtu
rozmaite ciekawostki z
Warta Zawiercie
różnych stron świata.
8:10 7. strefa; magazyn
20:00 Policjantki i Policjanci
siatkarski
(473) serial obyczajowy
10:00 Siatkówka mężczyzn:
21:00 Policjantki i Policjanci
PlusLiga; mecz:
(474) serial obyczajowy
Jastrzębski Węgiel - MKS
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Będzin
Kryminalny (243) serial
12:30 Koszykówka
kryminalny
mężczyzn: Energa Basket
Liga; mecz: Rosa Radom 23:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (244) serial
- King Szczecin
kryminalny
14:45 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: Indykpol 0:00 Resident Evil: Zaświaty;
horror, Francja/Niemcy/
AZS Olsztyn - PGE Skra
Wielka Brytania 2010
Bełchatów
17:30 Siatkówka mężczyzn: 2:05 Interwencja; magazyn
reporterów
PlusLiga; mecz: ONICO
Warszawa - Cerrad Czarni 2:20 Interwencja; magazyn
reporterów
Radom
20:00 Gala tygodnika „Piłka 2:40 Disco Polo Life;
program muzyczny
Nożna”; widowisko
3:40 Top 10 - lista
22:00 Boks: waga
przebojów; program
superpółśrednia: Sergio
muzyczny
Garcia - Ted Cheeseman
4:40 Top 10 - lista
0:00 Boks
przebojów; program
4:00 Sporty walki: waga
muzyczny
kogucia: Raphael
5:45 Telezakupy TV Okazje;
Assuncao - Marlon
magazyn reklamowy
Moraes

TVP HISTORIA
06:20 Był taki dzień – 2
lutego; felieton
06:20 Dziennik telewizyjny –
2.02.1989
07:00 Wszystkie kolory
świata – Mauritius i
Rodrigues. Królowe
Oceanu Indyjskiego;
serial dokumentalny;
Francja (2008)
08:00 Koło się kręci – Czas
zakrzepły w krzemieniu;
reportaż
08:10 Zakochaj się w
Polscel; s.I - odc. 23
Sanok; magazyn
08:40 Wiedźmin - odc. 9/13
Świątynia Melitele; serial
fantastyczno-przygodowy
09:40 Okrasa łamie przepisy
– Zdrowa, polska
wieprzowina; magazyn
kulinarny
10:15 Genialne wynalazki odc. 4/4; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
11:20 Życie; cz. 6. Owady;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
12:20 Świat z lotu ptaka odc. 2. Afryka; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
13:25 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia „Zielonego”
na Łotwie; reportaż
13:55 Z Andrusem po Galicji
– Rzeszów
14:30 Olbrzymy epoki
lodowcowej - odc. 1/3
Królestwo szablozębnych;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
15:30 Spór o historię –
Socjaliści i komuniści w
II RP; debata
16:15 Plemienna sztuka
przetrwania 2 - odc. 5/6.
Ofiara w puszczy; cykl
dokumentalny; USA
(2016)
17:05 Marzyciele (premiera)
17:35 Zmiennicy - odc. 15
/15 - Nasz najdroższy;
serial TVP
18:45 W szumie gwiazd
jestem; film
dokumentalny
20:00 Wyprawy krzyżowe odc. 1/3 Święta wojna;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
21:00 Stawka większa niż
życie - odc. 5/18 Ostatnia szansa; serial
TVP
22:10 Rodzina Niepodległej
– O jedno miasto
22:45 Historia w postaciach
zapisana – Święty
Ludwik; cykl
dokumentalny; Francja
(2013)
00:40 Na granicy; dramat
02:25 Dziennik telewizyjny –
2.02.1989

P RO G R A M T V – N I E D Z I E L A 3 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:15 Klan - odc. 3421;
telenowela TVP
05:40 Klan - odc. 3422;
telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@
polski
06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w
Polsce; magazyn
09:00 Ziarno – Wzajemna
miłość; magazyn
09:40 Śniadanie u
Tiffany’ego; film
fabularny; USA (1961)
11:45 Między ziemią a
niebem
12:00 Anioł Pański; Watykan
(2019)
12:15 Między ziemią a
niebem
12:45 Sekrety mnichów;
rozmowa
13:00 Spis treści; felieton
13:05 Natura w Jedynce
13:40 Komisarz Alex s.XII odc. 148; serial
kryminalny TVP
14:40 Kuloodporne serce odc. 4; serial; Włochy
(2014)
15:45 Skoki Narciarskie
(studio)
16:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
(HS 235) - konkurs
indywidualny (1 seria)
17:00 Teleexpress (w
przerwie)
18:00 Skoki Narciarskie
(studio)
18:30 zapowiedź
Wiadomości
18:35 Jaka to melodia?
19:20 Sport - zapowiedź
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:00 Pogoda, Na żywo
20:05 Sport
20:15 Blondynka - odc. 88;
serial TVP
21:15 Sanatorium miłości;
reality show
22:15 Zakochana Jedynka –
Miłość od kuchni;
komedia; USA (2016).
Mina (Taylor Cole) jak
przystało na prawniczkę
lubi mieć wszystko pod
kontrolą. Pewnego dnia
szef wysyła ją z misją do
miasteczka, w którym się
wychowywała. Kobieta ma
na miejscu przekonać
upartego starszego
restauratora do sprzedaży
jego nieruchomości…
23:50 Błękitna głębia;
thriller; USA (2005)
01:50 Jaka to melodia?
02:45 Testament Nobla;
thriller; Szwecja (2012)
04:20 Spis treści; felieton

TVP2
05:15 Słowo na niedzielę O wyrzucaniu Jezusa
05:20 Barwy szczęścia
(powtórka ze środy); serial
obyczajowy TVP
05:55 Barwy szczęścia
(powtórka z czwartku);
serial obyczajowy TVP
06:25 Barwy szczęścia
(powtórka z piątku); serial
obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - odc.
1416; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Rodzinne oglądanie –
David Attenborough i
dinozaur olbrzymi; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
12:10 Gwiazdy w południe –
Odstrzał; western; USA
(1971)
14:00 Familiada - odc. 2520;
teleturniej
14:35 Koło fortuny - odc.
411 ed. 6; teleturniej
15:15 Bake off – Ale ciacho!;
widowisko
16:15 Bake off - Ale przepis
16:30 Voice Kids; s. II - (11)
Bitwa; widowisko
muzyczne
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe odc. 729; serial TVP
19:30 Rodzinka.pl - odc. 247
„Kobita mi zwariowała”
sezon 13; serial
komediowy TVP
20:05 Ja, Frankenstein; Film
fantasy; USA, Australia
(2014). dam to
humanoidalny potwór
stworzony przez doktora
Frankensteina. Od ponad
dwustu lat prowadzi
samotnicze życie, stroniąc
od ludzi. Nie jest jednak
im wrogi, przeciwnie silny i wytrzymały,
wykorzystuje swoją
znajomość sztuk walki,
aby bronić ludzkiej rasy
przed zagrażającymi jej
stworami, które są coraz
liczniejsze. Ziemia jest
bowiem areną konfliktu, o
którym zwykli mieszkańcy
nie mają pojęcia…
21:45 Kino bez granic –
Kapitał ludzki; dramat;
Włochy (2014)
23:50 Fale; film obyczajowy
01:15 Ja, Frankenstein; Film
fantasy; USA, Australia
(2014)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:50 Szeregowiec Dolot; film
animowany, Wielka
Brytania 2005
10:40 Garfield 2; film
familijny, Wielka Brytania/
USA 2006
12:35 Karate Kid; film
przygodowy, Chiny/USA
2010
15:25 X-Men; film SF, USA
2000
17:50 Nasz nowy dom (103)
reality show. Wdowiec
Piotr samotnie wychowuje
szesnastoletniego
Mateusza. Domek, w który
mieszkają, jest w
katastrofalnym stanie. Nie
ma łazienki, a instalacja
elektryczna...
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie;
program publicystyczny
20:05 12. Płocka Noc
Kabaretowa; program
rozrywkowy. Piłkarze
przygotowują się do
mundialu w Rosji.
Satyrycy zamierzają
zagrzewać BiałoCzerwonych do walki.
Pokażą widzom kulisy
imprezy oraz zaprezentują,
jak...
23:00 Gliniarz z Beverly
Hills; komedia sensacyjna,
USA 1984. Axel Foley
(Eddie Murphy), policjant
z Detroit, udaje się do
Beverly Hills, by odnaleźć
zabójców swojego
przyjaciela. Podejrzewa, że
morderstwo zlecił
zamieszany w handel
narkotykami Maitland
(Steven Berkoff). O
swoich przypuszczeniach
informuje miejscową
policję, ale - jak się
okazuje - nie może liczyć
na jej pomoc. Foley nie
zraża się jednak i na
własną rękę przeprowadza
śledztwo…
1:25 Apocalypto; dramat
przygodowy, USA 2006.
Młody myśliwy ucieka z
niewoli. Rozpoczyna
dramatyczną wędrówkę
do swojej rodziny.
4:05 Kabaretowa Ekstraklasa
(70); 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! (5572) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1132) - magazyn
11:00 Domowe rewolucje
3 (8) - program
12:00 Co za tydzień (887) magazyn
12:45 Drzewo marzeń 2 (9) program
13:50 Martyna na krańcu
świata (3/4) - program
14:50 To magia! - film
przygodowy, USA 2015
16:55 Lego przygoda komedia, USA/Australia/
Dania 2014. Historia
Emmeta, zwyczajnej,
niewychylającej się i
zupełnie przeciętnej
minifigurki LEGO, którą
przypadkowo wzięto za
bardzo niezwykłą postać,
stanowiącą klucz do
ocalenia całego świata…
19:00 Fakty (7704) informacje
19:25 Sport (7687) informacje
19:35 Pogoda (7684) informacje
19:40 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(77/90) - informacje
19:45 Uwaga! (5573) program
20:00 Tu się gotuje! 3 (8/10)
- magazyn
20:05 Wierna - film
przygodowy, USA 2016.
Tym razem TRIS i
CZTERY muszą
przekroczyć granicę
metropolii przyszłości i
wejść do zupełnie
nieznanego sobie świata,
ukrywanego przez system.
Jest to jedyny sposób, by
ocalić ludzkość i zniszczyć
dyktaturę…
22:35 Raport mniejszości film S-F, USA 2002. John
Anderton (Tom Cruise)
jest szefem specjalnej
jednostki powołanej do
zapobiegania
przestępczości. Jego
zespół wykorzystuje
metodę prewencji, którą
on sam wynalazł.
Anderton dowiaduje się,
że wkrótce sam popełni
zbrodnię…
01:35 MasterChef 7 (13/14)
- program rozrywkowy.
Czterdziestu dwóch
kandydatów na polskiego
MasterChefa ponownie
rozpocznie walkę w
najbardziej prestiżowym
konkursie kulinarnym na
świecie. Kto zostanie
następcą Mateusza
Zielonki…
03:10 Uwaga! (5573) program
03:30 Moc Magii(TVN
noc) (383) - program

TV PULS
06:00 Flash; serial fabularny,
USA 2015; odc. 17
06:55 Flash; serial fabularny,
USA 2015; odc. 18
07:50 Flash; serial fabularny,
USA 2015; odc. 19
08:45 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2012; odc. 8
09:40 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2012; odc. 9
10:40 Zakręcony piątek;
komedia, USA 1995
12:30 Ostatni smok;
przygodowy, USA 1996
14:35 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Jaś i
Małgosia; familijny,
Niemcy 2012
15:45 Rycerze z Szanghaju;
akcja, Hongkong, USA
2003. Dawny zabijaka –
Wang Chon – zostaje
poinformowany przez
swoją siostrę – Lin – o
tajemniczej śmierci ich
ojca. Nie ufając wymiarowi
sprawiedliwości, Chon
postanawia na własną
rękę odnaleźć zabójcę.
Razem z przyjacielem Roy’em O’Bannonem wyrusza do Anglii w
poszukiwaniu mordercy i
skradzionej pieczęci
cesarskiej…
18:05 Moja wielka grecka
wycieczka; komedia, USA
2009
20:00 Aleksander; akcja,
USA 2004. Fascynujący
życiorys Aleksandra.
Niezwykłe i
kontrowersyjne było jego
życie osobiste –
niekonwencjonalne relacje
z zaborczą matką Olimpias
(Angelina Jolie), próby
sprostania wymaganiom
ojca – wielkiego
macedońskiego króla, a
jednocześnie pijaka i
lubieżnika Filipa II (Val
Kilmer), związek z
przyjacielem, zaskakujące
małżeństwo z księżniczką
Roksaną (Rosario
Dawson) – to wszystko
składa się na obraz
wybitnego człowieka,
który udowodnił, że
śmiałym szczęście sprzyja.
23:25 Dziewiąty legion;
akcja, Wielka Brytania,
USA 2011
01:35 Skorpion; serial
fabularny, USA 2016
02:40 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
03:20 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:00 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 9
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 4
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 5

TVP SERIALE
05:40 Na sygnale; odc. 215
„Ani słowa”; serial
fabularyzowany TVP
06:10 Na sygnale; odc. 216
„Miało być inaczej”; serial
fabularyzowany TVP
06:40 Czterdziestolatek; odc.
6/21 - Włosy Flory, czyli
labirynt; serial TVP
07:45 Czterdziestolatek; odc.
7/21 - Judym, czyli czyn
społeczny; serial TVP
08:45 U Pana Boga w
ogródku; odc. 6/12; serial
komediowy TVP
09:40 Ranczo; s.IX; odc. 115
- Brzytwa dla tonącego;
serial obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.IX; odc. 116
- Grzechy miłości; serial
obyczajowy TVP
11:35 Rodzinka.pl; s.I; odc.
12 „Walka z nałogami”;
serial komediowy TVP
12:10 Rodzinka.pl; s.I; odc.
13 „Rodzicielskie rozterki”;
serial komediowy TVP
12:40 Rodzinka.pl; s.I; odc.
14 „Marzenia Kacperka”;
serial komediowy TVP
13:10 Rodzinka.pl; s.I; odc.
15 „Hazard”; serial
komediowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 128 - Celebryta;
serial kryminalny TVP
14:35 Ranczo; s.IX; odc. 117
- Złoty róg; serial
obyczajowy TVP
15:35 Ranczo; s.X; odc. 118
- Kto tu rządzi; serial
obyczajowy TVP
16:30 Ranczo; s.X; odc. 119
- Partyzancka dola; serial
obyczajowy TVP
17:30 Daleko od szosy; odc.
6/7 - Egzamin; serial TVP
18:55 U Pana Boga w
ogródku; odc. 7/12; serial
komediowy TVP
19:50 Na sygnale; odc. 217
„To się jeszcze okaże...”;
serial fabularyzowany TVP
20:30 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 129 - Układ; serial
kryminalny TVP
21:25 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 130 - Zakładniczka;
serial kryminalny TVP
22:15 Ranczo; s.X; odc. 120;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ranczo; s.X; odc. 121;
serial obyczajowy TVP
00:05 Korona królów; odc.
92; telenowela TVP
00:35 Korona królów; odc.
93; telenowela TVP
01:15 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 22; serial TVP
02:05 Londyńczycy; odc.
3/13; serial TVP
02:55 Glina; odc. 15/25;
serial TVP
03:55 Bulionerzy; odc. 9/75;
serial komediowy TVP
04:25 Bulionerzy; odc. 10/75
- Czynsz; serial
komediowy TVP
04:55 Ja to mam szczęście!;
odc. 8; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:30 Rozrywka Retro –
Kabaret z telewizją w tle
06:30 Zakochaj się w
Polsce; odc. 73 Gdański
Teatr Szekspirowski
07:00 Koń Polski – wielki
show w Małym Mieście
(2); widowisko
08:05 Koło fortuny; odc. 383
ed. 5; teleturniej
08:40 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Andrzej
Rosiewicz; /cz. 1-2/
09:35 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki – Kabaret Czesuaf
i goście; program
kabaretowy
10:40 Wszystkie stworzenia
duże i małe – Dobra
rada; odc. 8 sezon I;
serial; Wielka Brytania
(1978)
11:40 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Andrzej
Rosiewicz; /cz. 1-2/;
reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy
– Wiosenny śledź z
Zalewu
13:10 Podróże z historią; s.I;
odc. 5 W staropolskiej
zagrodzie; cykl dokum.
13:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 7) Zabawa; reportaż
14:15 Big Music Quiz (19);
teleturniej muzyczny
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /80/ „Normalnie o tej porze” Kaliber 44
15:25 Zakupy pod kontrolą;
s.II (10); reality show
15:50 Paranienormalni
Tonight (2) Piotr
Chrapkowski i Sławomir
Szmal
16:50 Wszystkie stworzenia
duże i małe – Dobra
rada; odc. 8 sezon I;
serial; Wielka Brytania
(1978)
17:55 TUMBLE – Arena
strachu; /4/; Wielka
Brytania (2014)
19:15 Tylko jeden skecz –
„Jasnowidz” – Kabaret
Ani Mru Mru; /5/
19:40 Kierunek Kabaret; /57/
- Magia i zabobony
20:40 Ale Cię urządzą!; /4/;
Wielka Brytania (2014)
21:50 Hity kabaretu (12)
Marian i Hela i inne hity
Kabaretu Koń Polski
22:50 La La Poland; s.I; odc.
(2); program rozrywkowy
23:40 Kabaretowa Mapa
Polski – 9 Festiwal
Kabaretu Koszalin. Na
Kabarecie w
Hipermarkecie (1-2)
01:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe
Przeboje Lata (3)
02:45 Koło fortuny; odc. 382
ed. 5; teleturniej
03:25 Rozrywka Retro –
Kabaret z telewizją w tle
(3); program rozrywkowy

TVN7
05:40 Ukryta prawda (467) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przyjaciele (5/25) serial komediowy, USA
09:30 Przyjaciele (6/25) serial komediowy, USA
10:00 Brzydula (173/180) serial obyczajowy
10:35 Brzydula (174/180) serial obyczajowy
11:10 Zakochani po uszy
(6/120) - program
11:45 Zakochani po uszy
(7/120) - program
12:15 Zakochani po uszy
(8/120) - program
12:50 Zakochani po uszy
(9/120) - program
13:20 Zakochani po uszy
(10/120) - program
13:55 Beethoven VI: Wielka
ucieczka - film rodzinny,
USA 2008
16:05 Czarna owca komedia, USA 1996
17:55 Miłość jak narkotyk komedia, USA 1997. Sam,
astronom z małego
miasteczka i Maggie,
artystka z Nowego Jorku
zawiązują coś w rodzaju
sojuszu. Okazuje się
bowiem, że eksdziewczyna Sama i były
chłopak Maggie mieszkają
teraz razem w Soho. Sam
zrobi wszystko, aby
odzyskać Lindę, z kolei
Maggie nie cofnie się
przed niczym, by odegrać
się na Antonie.
20:00 Mission: Impossible
III - film sensacyjny, USA/
Niemcy/Chiny 2006. Ethan
Hunt (Tom Cruise)
postanawia zakończyć
czynną służbę. Zamiast
brać udział w kolejnych
akcjach, postanawia zająć
się szkoleniem nowego
pokolenia agentów.
„Emerytura” nie trwa
jednak długo. Pojawia się
bowiem nowy przeciwnik groźniejszy niż wszyscy,
których Ethan wcześniej
spotkał na swojej drodze.
Jest nim bezwzględny
handlarz bronią - Owen
Davian (Philip Seymour
Hoffman)…
22:35 Czas patriotów - film
sensacyjny, USA 1992.
Jack Ryan (Harrison Ford)
odszedł z CIA, ponieważ
praca w agencji miała
negatywny wpływ na jego
rodzinę. Gdy w trakcie
wakacji spędzanych w
Anglii Jack, stając w
obronie rodziny, zabił
jednego z terrorystów.
Odtąd brat zabitego
poprzysiągł zemstę…
01:00 Agentka o stu
twarzach 2 (15/22) serial, USA
02:00 Moc Magii (385) program

TVN STYLE
05:10 Kulisy sławy EXTRA
(5/9) - program
05:40 Leczenie przez
Internet? - dokument
06:15 Zemsta z pomocą
Kardashianki (4/9) program rozrywkowy
07:25 Pani Gadżet 2.0 (5/12)
- magazyn
07:55 Kulisy sławy EXTRA
(2/9) - program
08:30 Dziewczyny z
wypiekami 2 (5/8) program
09:05 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (1/9) - program
09:40 Sztuka mięsa (5/12) program
10:10 Gwiazdy prywatnie 2
(1/8) - program
10:40 Afera fryzjera 7 (5/8) program rozrywkowy
11:25 Co nas truje 2 (5/12) program lifestylowy
12:10 SOS - Sablewska od
stylu 2 (9/12) - program
12:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (5/8) - reality
show
13:40 W czym do ślubu 4
(9/12) - reality show
14:20 10/10 (8/10) - program
14:55 Zanim Cię zobaczę
(5/8) - program
15:55 Porada na weekend
16:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (11/12) program
17:30 Zwalczyć nadwagę
18:30 Co nas truje (1/12) program lifestylowy
19:15 Co nas truje 2 (5/12) program lifestylowy
20:00 Pani Gadżet 16
(11/22) - magazyn
20:35 Pani Gadżet 16
(12/22) - magazyn
21:10 Niezwykłe Stany
Prokopa
21:45 Niezwykłe Stany
Prokopa
22:10 Gwiazdy Hollywood:
Grzeszki sław - dokument
23:10 Rekonstrukcja
kobiecości
23:40 Poza prawem –
zbiorowe gwałty
00:25 Bajeczne życie
milionerów
00:55 Bajeczne życie
milionerów
01:25 Misja Pies
01:55 Misja Pies
02:15 W roli głównej Weronika Rosati (2/8) talk show
02:45 W roli głównej Marek Kondrat (5/16) talk show
03:15 Wiem, co jem 4
(8/15) - magazyn
03:45 Wiem, co jem 6
(11/16) - magazyn
04:15 Wiem, co jem (13/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:00 LA - Halowy mityng
ISTAD
07:30 Hokej NHL
08:15 Skoki narciarskie - PŚ
- Oberstdorf
10:00 Badminton - MP, Na
żywo
12:15 Jeździectwo Cavaliada, Na żywo
15:15 Skoki narciarskie PŚ,
Na żywo
16:00 Skoki narciarskie PŚ,
Na żywo
16:55 Skoki narciarskie PŚ,
Na żywo
17:10 Skoki narciarskie PŚ,
Na żywo
17:55 Skoki narciarskie PŚ,
Na żywo
18:35 hokej na lodzie - NHL,
Na żywo
19:35 hokej na lodzie - NHL,
Na żywo
20:30 hokej na lodzie - NHL,
Na żywo
21:30 Sportowy wieczór
22:10 Short Track
23:30 Łyżwiarstwo szybkie PŚ
01:00 Tenis WTA
02:45 Kolarstwo - Cyclo
Cross
03:45 Boks

POLSAT SPORT
7:00 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: ONICO
Warszawa - Cerrad Czarni
Radom
9:00 Boks: Walka o pas EBU
European w Londynie;
waga superpółśrednia:
Sergio Garcia - Ted
Cheeseman
12:00 Atleci; magazyn
12:30 Koszykówka
mężczyzn: Energa Basket
Liga; mecz: AZS Koszalin
- GTK Gliwice
14:45 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: Chemik
Bydgoszcz - Trefl Gdańsk
17:30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: Cuprum
Lubin - GKS Katowice
20:00 Sporty walki: UFC
Fight Night: Assuncao vs.
Moraes 2; waga kogucia:
Raphael Assuncao Marlon Moraes
23:00 Gala tygodnika „Piłka
Nożna”
23:30 Boks: Walka o pas
EBU European w
Londynie; waga
superpółśrednia: Sergio
Garcia - Ted Cheeseman
1:00 Sporty walki: KSW.
Relacja z gali
zorganizowanej przez
największą w Polsce
federację zajmującą się
promowaniem MMA

TV4
6:00 Big Box Little Box (8);
program rozrywkowy
7:05 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (17) serial
animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (18) serial
animowany
8:05 Flintstonowie (15)
serial animowany
8:40 Flintstonowie (16)
serial animowany
9:10 Dzielna Mysz; serial
animowany. Kolejne
przygody Dzielnej Myszy,
najlepszego agenta
specjalnego na świecie,
który ratuje innych przed
rozmaitymi
niebezpieczeństwami.
Pomagają mu asystent
Pimpek i...
9:30 Scooby-Doo! Wyprawa
po mapę skarbów; film
animowany, USA 2013.
Czworonożny tropiciel
tajemnic i jego przyjaciele
są dziećmi. Scooby,
Kudłaty, Velma, Daphne i
Fred trafiają na trop
pewnej zagadki.
10:25 Galileo (705);
program
popularnonaukowy,
którego twórcy prezentują
rozmaite ciekawostki z
różnych stron świata.
11:25 Galileo (706);
program
popularnonaukowy
12:30 Wyścig szczurów;
komedia, Kanada/USA
2001
14:50 Poszukiwacze
Bursztynowej Komnaty;
film przygodowy, Niemcy
2012
17:05 Zabójcze tornado; film
SF, USA 2012
19:00 Galileo (707);
program
popularnonaukowy
20:00 Komornik; film
sensacyjny, Wielka
Brytania/USA 2018
22:00 Skrzydlate świnie;
dramat obyczajowy,
Polska 2010
0:10 Tuż przed tragedią (6)
serial dokumentalny. W
programie analizowane są
przyczyny wybranych
tragedii. Każdą katastrofę
poprzedza seria wydarzeń,
które potrafią zmienić bieg
historii.
1:10 Tuż przed tragedią (1)
serial dokumentalny
2:10 Włatcy móch: Ó źrudła
(116) serial animowany
2:40 Disco Polo Life;
program muzyczny
3:40 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:20 Był taki dzień – 3
lutego; felieton
06:20 Dziennik telewizyjny –
3.02.1989
07:00 Wszystkie kolory
świata – Prowansja;
serial dokumentalny;
Francja (2008)
08:10 Film dok. o historii
religii i kościoła
09:15 Wiedźmin - odc. 10/13
Mniejsze zło; serial
fantastyczno-przygodowy
10:10 Okrasa łamie przepisy
– Francuskie inspiracje;
magazyn kulinarny
10:45 Źródła naszej
cywilizacji - odc. 5/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
11:45 Ziemia: świat zwierząt
- odc. 3/5; esej
dokumentalny; USA
(2013)
12:45 Dziewicza Nowa
Zelandia - odc. 3/6. Park
Narodowy Góry Cooka;
serial dokumentalny; USA
(2013)
13:40 Archiwum zimnej
wojny – Terroryści na
zlecenie; magazyn
14:25 Stawka większa niż
życie - odc. 5/18 Ostatnia szansa; serial
TVP
15:20 Od stepów Kubania po
Niepodległość; film
dokumentalny
16:25 Wielka Gra; teleturniej
17:15 Wojownicy czasu –
Hostowice czyli wielka
wojna w Karpatach; cykl
reportaży
17:50 Kariera Nikodema
Dyzmy - odc. 1/7; serial
TVP
18:55 Rodzina Niepodległej
– O jedno miasto
20:00 Wojna generałów odc. 2/6 Bitwa o Midway;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
21:00 Lagardere - cz. 1; film
przygodowo-historyczny;
Francja (2003)
22:55 Wielki test o Polskich
Kryminałach
00:20 Śmieciarz - odc. 1;
serial obyczajowy
02:05 Sidła strachu; film
dokumentalny
03:00 Dziennik telewizyjny –
3.02.1989

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 4 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
04:50 TELEZAKUPY
05:20 Młodzi rajdowcy; film
obyczajowy; USA (2003)
07:05 Elif; s.II; odc. 416;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.I; odc.
8/13 - Noc szczurołapa;
serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.V;
odc. 60 - Gra pozorów;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 24 - Islamska żona;
serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów – taka
historia...; odc. 20;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce – U
wybrzeży Nowej Zelandii;
seria II; cz. 1 Wyspy
Kermadec; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016); reż.:Roz
Mason
14:00 Elif; s.III; odc. 417;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 108; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3423;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
168; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
20/105; teleturniej
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 84
21:00 Teatr Telewizji –
Ekspedycja; spektakl
teatralny; Polska (2018);
reż.:Wojciech Adamczyk;
wyk.:Adrian Zaremba,
Cezary Żak, Martyna
Byczkowska, Marta
Lipińska, Krzysztof Dracz
22:35 Sława i chwała; odc. 5
Gospodarstwa i ogrody;
serial TVP
23:45 Kocham życi
00:50 Sanatorium miłości;
reality show
01:45 Miłość od kuchni;
komedia; USA (2016)
03:25 Sekret Herberta Klose
raz jeszcze; film
dokumentalny; Polska
(2016); reż.:Janusz
Sozański
04:20 Notacje; cykl
dokumentalny

TVP2
PONIEDZIAŁEK 04.02.2019
Program 2
05:25 Koło fortuny; odc. 166
ed. 4; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1416; serial TVP
06:55 Program katolicki
07:20 Na sygnale; odc. 209
„Aż po grób”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (281), Na żywo
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
104 „Wiek mentalny
kontra wiek fizyczny”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 167
ed. 4; teleturniej
13:10 Dążyć do
sprawiedliwości –
nabożeństwo; relacja
14:05 Bake off – Ale ciacho!
(6) ed. 5; widowisko
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 24 Oskarżony; serial;
Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 412
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2418;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 106;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Lekkoatletyka – Miting
Orlen Cup (studio)
18:45 Lekkoatletyka – Miting
Orlen Cup
19:55 Lekkoatletyka – Miting
Orlen Cup (studio)
20:10 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 79;
felieton
20:55 M jak miłość; odc.
1417; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1150
21:55 Rozbite marzenia.
1918 - 1939; odc. 5; serial
dokumentalny; Niemcy
(2017)
23:05 Godziny grozy; odc.
5/8; serial; Wielka
Brytania, Kanada, USA
(2016)
23:50 Sfora; odc. 2/9
01:00 Batalion; dramat;
Rosja (2015)
03:15 Fale; film obyczajowy;
Polska (2016);
reż.:Grzegorz Zariczny;
wyk.:Anna Kęsek,
Katarzyna Kopeć, Tomasz
Schimscheiner, Jolanta
Olszewska, Edyta Torhan,
Daniel Furmaniak, Beata
Schimscheiner, Artur
Krajewski, Krystyna
Włościak, Ewelina Starejki

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
(618) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(619) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (67) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (830)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (111) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (777)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2814) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (703)
serial paradokumentalny.
Hanna jest przekonana, że
jej 41-letnia mama cierpi
na zespół zastępczy
Münchhausena i umyślnie
wmawia młodszej córce
Joasi, że jest...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (166)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (96) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2815) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (378) serial
komediowy. Najnowsze
przygody mieszkańców
kamienicy przy ulicy
Ćwiartki. W nowych
odcinkach po sześciu
latach podróżowania po
świecie powraca Walduś...
20:10 Megahit: Apocalypto;
dramat przygodowy, USA
2006. Młody myśliwy
ucieka z niewoli.
Rozpoczyna dramatyczną
wędrówkę do swojej
rodziny.
23:00 Ślad (17) serial
kryminalny. Na skutek
wstrząsu anafilaktycznego
umiera uczennica szkoły
tanga, Kuzdrowska.
Zmarła w wyniku kontaktu
z prokainą, która
znajdowała się w róży....
0:00 12 godzin; film
sensacyjny, USA 2012
2:05 Geneza planety małp;
film SF, USA 2011
4:15 Kabaretowa Ekstraklasa
(98) program rozrywkowy.
Skecze w wykonaniu m.in.
Ani Mru-Mru, Kabaretu
Młodych Panów,
Łowców.B i Neo-Nówki.

TVN
05:50 Uwaga! (5573) program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w
ogrodzie (30/40) magazyn ogrodniczy
07:55 Akademia ogrodnika
(30/47) - magazyn
ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry
TVN (2384) - magazyn
11:00 Tu się gotuje! 3 (8/10)
- magazyn
11:05 Ukryta prawda (650) program obyczajowy
12:00 Szpital (492) program obyczajowy
13:00 Szkoła (393) program
14:00 Zakochani po uszy
(10/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(8/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (394) program
16:30 Szpital (493) program obyczajowy. Do
szpitala przyjeżdżają
16-letni Kamil Wyderski,
jego dziewczyna- Jagoda i
17-letni brat- Miłosz.
Nastolatki są fanami gier
fabularnych. Przebrani za
elfy odgrywali w lesie
scenę bitwy…
17:30 Ukryta prawda (651) program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy
(11/120) - program
19:00 Fakty (7705) informacje
19:35 Sport (7688) informacje
19:45 Pogoda (7685) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(78/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5574) program
20:10 Doradca smaku 9 Awokado zapiekane z
jajkiem (21/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2819) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (141) program
21:30 Życie bez wstydu 6
(9/10) - reality show.
22:30 Martyna na krańcu
świata – Ciało i krew dokument
23:35 Wierna - film
przygodowy, USA 2016.
Tym razem TRIS i
CZTERY muszą
przekroczyć granicę
metropolii przyszłości i
wejść do zupełnie
nieznanego sobie świata,
ukrywanego przez
system…
02:00 Co za tydzień (887) magazyn
02:45 Uwaga! (5574) program
03:05 Moc Magii(TVN
noc) (384) - program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 33
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 149
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 117
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; fabularny,
USA 1998; odc. 18
10:00 Nash Bridges; serial
fabularny, USA 2001
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2006; odc. 8
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2006; odc. 9
13:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1998; odc. 19
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 6
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, Niemcy
2006; odc. 10
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2006; odc. 11
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 118
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 119
20:00 Bullet; akcja, USA
2014. Ukrywający się pod
pseudonimem „Bullet”
Frank Marasco (Danny
Trejo) pracuje jako tajny
agent. Pośród tych, którzy
o nim słyszeli budzi
powszechny strach.
Bezlitosny szef mafii, Carlit
Kane (Jonathan Banks) w
ramach zemsty porywa
jego wnuczka oraz córkę
gubernatora. Frank
wkracza do akcji!
21:35 Niepokonany 3:
Odkupienie; akcja, USA
2010
23:30 Siła rażenia; akcja,
Rumunia, Wielka Brytania
2006. Obcy gatunek
nawiązał sekretne kontakty
z USA…
01:40 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
02:20 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:35 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 10
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 18
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 6

TVP SERIALE
05:50 Korona królów; odc.
108; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 203
„Pierwsze skrzypce”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 204
„Happy End”; serial
fabularyzowany TVP
07:25 Janosik; odc. 11/13 Trudno - miłość!; serial
TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
979; serial TVP
09:20 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 259 - Zły los; serial
kryminalny TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc.
16 „O miłości..”; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc.
17 „Człowiek uczy się całe
życie”; serial komediowy
TVP
11:15 Bulionerzy; odc. 14/75
- Tygrys; serial
komediowy TVP
11:45 Ranczo; s.X; odc. 118
- Kto tu rządzi; serial
obyczajowy TVP
12:45 Ranczo; s.X; odc. 119
- Partyzancka dola; serial
obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 131 - Doskonała;
serial kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 132 - Radar; serial
kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
221 - Biało - czarni; serial
TVP
16:25 Na sygnale; odc. 204
„Happy End”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.X; odc. 120
- Próba ognia; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.X; odc. 121
- Geny nie kłamią; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 15/75
- Bezrobotni; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 133 - Kolekcjoner;
serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 88 - Śmierć
blondynkom; serial
kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.X; odc. 122
- Wszystko jest teatrem;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.X; odc. 123
- Depresja Biskupa; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 134; serial TVP
00:15 Na dobre i na złe; odc.
729; serial TVP
01:20 Krew z krwi 2; odc.
6/10; serial TVP
02:20 Krew z krwi 2; odc.
7/10; serial TVP
03:15 Janosik; odc. 11/13;
serial TVP
04:10 M jak miłość; s.I; odc.
979; serial TVP
05:00 Rodzinka.pl; s.I; odc.
16; serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Makłowicz w podróży
– Podróż 34 Chorwacja
(130) - Rijeka
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Biesiada z Bractwem
Kurkowym
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Grażyna
Łobaszewska i Monika
Brodka
08:35 Zakochaj się w
Polsce; odc. 55 Dolina
Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej;
magazyn
09:10 Koło fortuny; odc. 384
ed. 6; teleturniej
09:45 Bake off – Ale ciacho!
(4) ed. 5; widowisko
10:45 Bake off – Ale przepis
(4) ed. 5
10:55 Podróże z historią;
s.II; odc. 15; cykl dokum.
11:40 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca; /3/;
Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret –
Lubię to - kabaret Hrabi
(1); widowisko
14:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /71/ - „Aleja
gwiazd” - Zdzisława
Sośnicka
14:25 Muzyka łączy
pokolenia – Pogodno i
Stanisław Sojka
15:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Mazurska Noc
Kabaretowa „K jak
kabaret” (1-3)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Gotowanie w
przedszkolu; magazyn
kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (44) Israelitas; cykl reportaży
19:20 Makłowicz w podróży
– Podróż 35 Tunezja
(131) - Monastyr;
magazyn kulinarny
19:55 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca; /4/;
Francja (2016)
20:30 Muzyka łączy
pokolenia – Agnieszka
Chylińska i TSA
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (29) - Wieś i
wiocha; widowisko
rozrywkowe
22:20 Voice Kids; s. II (9-10)
Przesłuchania w ciemno;
widowisko muzyczne
00:05 Koło fortuny; odc. 383
ed. 5; teleturniej
00:40 Niezapomniane
Koncerty – Sylwester
Marzeń z Dwójką; cz. 5;
koncert
01:40 Sierocki na sobotę;
odc. 5; program
rozrywkowy
02:50 Dzięki Bogu już
weekend; s.II (16);
program rozrywkowy
04:00 Rozrywka Retro – Tyle
słońca w całym mieście.
Niezapomniane przeboje
Anny Jantar

TVN7
04:45 Ukryta prawda (468) program obyczajowy
05:50 Sąd rodzinny (4/52) program sądowy
06:50 Szpital (202) program obyczajowy
07:50 Przyjaciele (5/25) serial komediowy, USA
08:20 Przyjaciele (6/25) serial komediowy, USA
08:50 Gotowe na wszystko II
(18/24) - serial, USA
09:45 Zakochani po uszy
(10/120) - program
10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (11/38) - program
12:25 Ukryta prawda (266) program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (5/52) program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (41/116) program sądowy
15:25 Szpital (203) program obyczajowy
16:25 Gotowe na wszystko II
(19/24) - serial, USA
17:25 Przyjaciele (7/25) serial komediowy, USA
17:55 Przyjaciele (8/25) serial komediowy, USA
18:25 Brzydula (175/180) serial obyczajowy
18:55 Brzydula (176/180) serial obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
(11/120) - program
20:00 W cieniu chwały - film
sensacyjny, USA/
Niemcy 2008. Historia
nowojorskiej rodziny
policjantów wplątanej w
aferę korupcyjną.. Jeden z
dwojga braci Ray
prowadzi dochodzenie
związane z aferą
korupcyjną w szeregach
policji. Więzy rodzinne
zostaję wystawione na
próbę, gdy okazuję się, iż
jednym z podejrzanych
jest szwagier Raya.
22:40 W garniturach (9/12) serial, USA. Harvey trafia
na podobnego sobie: jest
to pewny siebie adwokat
strony przeciwnej w
sprawie z pozwu
zbiorowego. Mike
nieświadomie pomaga
oczernić Rachel jako
zdrajczynię firmy.
23:45 Paranormal Activity II
- horror, USA 2010.
Rodzina Reyów
przeprowadza się do
Carlsbad w Kalifornii. Kilka
dni po wprowadzeniu się
do nowego domu, pod
nieobecność gospodarzy,
dochodzi do włamania. Ku
swojemu zdziwieniu
Reyowie odkrywają, że nie
zginęło nic
wartościowego…
01:35 Agentka o stu
twarzach 2 (16/22) serial, USA
02:35 Moc Magii (386) program

TVN STYLE
05:10 Nowy wygląd, nowe
życie 6 (1/4) - program
rozrywkowy
06:35 Ostre cięcie 5 (5/10) program
07:20 Apetyt na miłość 5
(1/12) - program
rozrywkowy
08:20 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (5/10) - reality
show
09:05 Sablewskiej sposób
na modę 4 (4/13) program rozrywkowy
09:50 Perfekcyjna Pani
Domu (7/10) - program
rozrywkowy
10:50 Kuchenne rewolucje
11 (9/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
11:50 Apetyt na miłość (4/8)
- program rozrywkowy
12:45 Co za tydzień (887) magazyn
13:30 Pani Gadżet 16
(11/22) - magazyn
14:05 Pani Gadżet 14 (2/12)
- magazyn
14:40 W czym do ślubu? 2
(1/10) - reality show
15:15 W czym do ślubu 4
(9/12) - reality show
15:45 Ugotowani 8 (17) program kulinarnorozrywkowy
16:20 Ugotowani 8 (18) program kulinarnorozrywkowy
16:55 Ugotowani 8 (19) program kulinarnorozrywkowy
17:30 Ugotowani 8 (20) program kulinarnorozrywkowy
18:05 Kuchenne rewolucje
9 (13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:05 Sablewskiej sposób
na modę 6 (4/13) program rozrywkowy
19:50 Warsztat urody (1/8) program lifestylowy
20:35 10/10 (8/10) - program
21:10 SOS - Sablewska od
stylu 2 (9/12) - program
21:55 Pani Gadżet 16
(12/22) - magazyn
22:25 Eks-tra zmiana (6/8) program lifestylowy
23:25 Afera fryzjera 7 (5/8) program rozrywkowy
00:10 Rekonstrukcja
kobiecości
00:45 Poza prawem –
zbiorowe gwałty
01:15 Współcześni
dwudziestolatkowie (2/7)
- program lifestylowy
01:55 Rozbierana randka
(17/20) - program
02:25 W roli głównej - Anita
Werner (2/8) - talk show
02:55 W roli głównej - Paweł
Małaszyński (6/16) - talk
show
03:25 Wiem, co jem 4
(9/15) - magazyn
03:55 Wiem, co jem 6
(12/16) - magazyn
04:25 Wiem, co jem (14/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:05 Piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/4F
08:10 Lekkoatletyka Halowy mityng ISTAF
Indoor, Berlin
09:45 Tenis ziemny - Turniej
WTA St. Petersburg - Finał
11:30 Łyżwiarstwo szybkie PŚ - Hamar - dz. 2 (500 i
1000m kobiet i mężczyzn)
13:05 Short track - PŚ,
Drezno - dz. 1 (1000m i
1500m - Finały)
13:45 Kolarstwo - Cyclo
Cross - MŚ, Bogense wyścig elity kobiet
14:45 Kolarstwo - Cyclo
Cross - MŚ, Bogense wyścig elity mężczyzn
15:40 Skoki Narciarskie PŚ, Oberstdorf (HS 235) konkurs ind.
17:30 Lekkoatletyka - Miting
Orlen Cup
20:45 4–4–2
21:45 Sportowy Wieczór
22:30 Lekkoatletyka - Miting
Orlen Cup
00:30 All the Goals of the
2018 FIFA World Cup
02:20 Boks - D.Breazeale C.Negron
03:15 Boks - J.Charlo 1 T.Harrison
04:15 Boks - J.Charlo 2 W.Monroe
05:15 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (7) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (35) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (36) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (27)
reality show. Nowogród.
W jednym z domów
mieszkają 23-letni Adrian i
jego dwie młodsze siostry.
Po śmierci rodziców
chłopak został opiekunem
sióstr....
9:00 Septagon (20) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (24)
reality show. W rywalizacji
wezmą udział gwiazdy
telewizji - Bilguun
Ariunbaatar i Katarzyna
Kwiatkowska. Przygotują
dania z produktów,
których cena nie
przekroczy...
11:25 Benny Hill (30)
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (8) serial
przygodowy
13:00 Detektywi w akcji
(113) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci
(474) serial obyczajowy
POLSAT SPORT
16:00 Paulina (13)
telenowela
6:00 Siatkówka mężczyzn:
17:00 Światło twoich oczu
PlusLiga; Jastrzębski
(103) telenowela
Węgiel - MKS Będzin
18:00 Septagon (21) serial
8:30 7. strefa; magazyn
kryminalny
10:10 Siatkówka mężczyzn:
19:00 Policjantki i Policjanci
PlusLiga; Indykpol AZS
(475) serial obyczajowy
Olsztyn - PGE Skra Bełch.
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
12:20 Atleci; magazyn
Kryminalny (245) serial
13:00 Siatkówka mężczyzn:
kryminalny
PlusLiga; mecz: ONICO
Warszawa - Cerrad Czarni 21:00 Włatcy móch:
Móżynek bambo (117)
Radom
serial animowany
15:00 Siatkówka mężczyzn:
21:35 Śmierć na 1000
PlusLiga; mecz: Chemik
sposobów (5) serial
Bydgoszcz - Trefl Gdańsk
dokumentalny
17:30 Siatkówka kobiet: Liga 22:00 Galileo (706) program
Siatkówki Kobiet; BKS
23:00 Galileo (707) program
PROFI CREDIT Bielsko0:00 Zatoka; horror, USA
Biała - Bank Pocztowy
2012. Nad zatoką
Pałac Bydgoszcz
Chesapeake trwa festyn.
20:30 Siatkówka kobiet: Liga
W trakcie tego wydarzenia
Siatkówki Kobiet; mecz:
wielu ludzi zapada na
KSZO Ostrowiec
tajemniczą chorobę. Ekipa
Świętokrzyski - DPD
telewizyjna podejrzewa, że
Legionovia Legionowo
doszło...
23:00 Puncher Extra Time
1:50 Interwencja; magazyn
23:30 Boks: waga
reporterów
superpółśrednia: Sergio
2:05 Polityka na ostro;
Garcia - Ted Cheeseman
program publicystyczny
1:00 Sporty walki: Mamed
3:00 SuperLudzie (25) serial
Khalidov - Tomasz
dokumentalny
Narkun. W ostatnim
3:30 SuperLudzie (26) serial
pojedynku wieczoru
dokumentalny
spotkali się król wagi
4:00 Atleci; magazyn
średniej Mamed Khalidov 4:40 Trans World Sport;
i najlepszy w kategorii
magazyn sportowy
5:45 Telezakupy TV Okazje;
półśredniej Tomasz
magazyn reklamowy
Narkun

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 4
lutego; odc. 462; felieton
06:50 Dziennik telewizyjny –
4.02.1989
07:25 Korona królów; odc.
121; telenowela TVP
08:00 Korona królów; odc.
122; telenowela TVP
08:25 Ex Libris; magazyn
08:50 Film dokumentalny
09:25 Historia Polski – A
miłość przetrwała...;
program dokumentalny
09:55 Zamach na Kutscherę;
film dokum.; Polska
(2004)
10:25 Sensacje XX wieku –
Agonia; cykl dokum.
10:55 Świat z lotu ptaka;
odc. 2; film dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
11:55 Polska Kronika
Filmowa 1990 - Wydanie
19; cykl dokumentalny
12:10 Blisko, coraz bliżej;
odc. 8 Niepokój i gniew.
Rok 1919; serial TVP
13:30 Lagardere; cz. 1; film
przygodowo-historyczny;
Francja (2003)
15:20 Dziewicza Nowa
Zelandia; odc. 3/6. Park
Narodowy Góry Cooka;
serial dokum.; USA (2013)
16:10 Spór o historię –
Schyłek wielkiej Europy.
Próba sił; debata
16:50 Historia Polski –
Wojna totalna; cz. 1; odc.
2; film dokumentalny;
Polska (2018)
17:50 Było, nie minęło
(premiera)
18:20 Flesz historii; odc.
428; cykl reportaży
18:40 Polska Kronika
Filmowa 1990 - Wydanie
17; cykl dokumentalny
18:55 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy; odc.
10 Na wojnie jak to na
wojnie; serial TVP
20:05 Historia w postaciach
zapisana – Święty
Ludwik; cykl
dokumentalny; Francja
(2013); reż.:Laure Delalex
22:00 Archiwum zimnej
wojny – Terroryści na
zlecenie; magazyn; Polska
22:40 Marzyciele – Mistrz
Jan Matejko; program
publicystyczny
23:20 Helikoptery w akcji;
odc. 3/4; serial dokum.;
Wielka Brytania (2008)
00:20 Warszawa Jana
Nowaka–Jeziorańskiego;
film dokumentalny; Polska
(2007); reż.:Krzysztof
Korwin Piotrowski
01:20 Sensacje XX wieku –
Broń chemiczna; cykl
dokumentalny
01:55 Encyklopedia II wojny
światowej – Japonia
02:25 Było, nie minęło
03:00 Dziennik telewizyjny –
4.02.1989

P RO G R A M T V – W TO R E K 5 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 108; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 417;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.I; odc.
9/13 - Powrót woltyżerki;
serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.V;
odc. 61 - Bestia; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 25 - Waga ciężka;
serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
168; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce – U
wybrzeży Nowej Zelandii;
seria II; cz. 2 Fiordland;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2016);
reż.:Roz Mason
14:00 Elif; s.III; odc. 418;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 84
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 109; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3424;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
169; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
21/105 - Wielki finał;
teleturniej
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 85
21:00 Głębia ostrości; cykl
reportaży
21:40 Echo serca; serial TVP
22:35 Kompania X; s.III; odc.
19; serial; Kanada (2015)
23:35 Weterani. Wyrwani
śmierci; reportaż
00:10 Żyje się tylko dwa
razy; film sensacyjny;
Wielka Brytania (1967);
reż.:Lewis Gilbert;
wyk.:Sean Connery, Akiko
Wakabayashi, Tetsuro
Tamba, Donald Pleasence,
Lois Maxwell
02:15 Trapped in Paradise;
film fabularny; Niemcy
(2017)
04:00 Ucieczki przez druty –
Podziemny schron;
dokument fabular.; Polska
(2017)

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 168
ed. 4; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1417; serial TVP
06:55 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 210
„Bieg Patrioty”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (282), Na żywo
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc.
105 „Wakacje w Gdyni”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 169
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki;
serial obyczajowy
14:10 M jak miłość; odc.
1417; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 25; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 413
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2419;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 107;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 252
„Kalejdoskop” sezon 13;
serial komediowy TVP
19:00 Na sygnale; odc. 39
„Pomogę zdecydowanej
parze”; serial
fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 80;
felieton
20:55 M jak miłość; odc.
1418; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1151
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Świat bez fikcji –
Nawet nie wiesz jak
bardzo Cię kocham; film
dokum.; Polska (2016)
00:35 Rodzinka.pl; odc. 247
sezon 13; serial
komediowy TVP
01:05 Rozbite marzenia.
1918 - 1939; odc. 5; serial
dokumentalny; Niemcy
(2017)
02:10 Godziny grozy; odc.
5/8; serial; Wielka
Brytania, Kanada, USA
(2016)
03:10 Magazyn Ekspresu
Reporterów
04:15 Saudyjska wiosna;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (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
(620) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(621) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (68) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (831)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (112) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (778)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2815) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (704)
serial paradokumentalny.
71-letnia Aneta odbiera
telefon od rzekomego
wnuka, Michała, i razu
domyśla się, że to oszust,
który chce ją okraść
sposobem...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (167)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (97) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2816) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (379) serial
komediowy. Najnowsze
przygody mieszkańców
kamienicy przy ulicy
Ćwiartki. W nowych
odcinkach po sześciu
latach podróżowania po
świecie powraca Walduś...
20:05 Geneza planety małp;
film SF, USA 2011
22:25 Ślad (18) serial
kryminalny. W domu
znaleziono zwłoki
biznesmena. Przed
śmiercią był torturowany.
Ślady pozostawione na
miejscu wskazują na
napad. W piwnicy
znalezione zostają...
23:35 Ulice we krwi; film
sensacyjny, USA 2009. Po
huraganie Katrina w
Nowym Orleanie wzrasta
przestępczość. Detektyw
Andy Deveraux ze Stanem
Johnsonem patrolują
miasto...
1:35 Drużyna A; komedia
sensacyjna, USA 2010
4:15 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5574) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
15 (14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Awokado zapiekane z
jajkiem (21/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2385) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (651) program obyczajowy
12:00 Szpital (493) program obyczajowy
13:00 Szkoła (394) program
14:00 Zakochani po uszy
(11/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(9/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (395) program
16:30 Szpital (494) program obyczajowy
17:30 Ukryta prawda (652) program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy
(12/120) - program
19:00 Fakty (7706) informacje
19:35 Sport (7689) informacje
19:45 Pogoda (7686) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(79/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5575) program
20:10 Doradca smaku 9 Sałatka z boczniaków z
serem halloumi (22/40) program
20:15 Na Wspólnej
17 (2820) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (142) program
21:30 Zielona strefa - film
sensacyjny, USA 2010.
Rok 2003, rozpoczęła sie
wojna w Iraku. Chorąży
Miller (Matt Damon) wraz
z innymi specjalistami
poszukuje broni
chemicznej i innych broni
masowego rażenia. Ma
kontakty z wieloma
ludźmi, z tym z agentami
wywiadu. Powoli chorąży
Miller zaczyna odkrywać
najstraszniejszą broń...
prawdę.
23:55 Superwizjer (1149) magazyn reporterów
00:30 Tu się gotuje! 3 (8/10)
- magazyn
00:35 Kuba Wojewódzki 12
(4/13) - talk show. Goście:
Jacek Fedorowicz i
Stanisław Tym.
01:35 Drzewo marzeń 2 (9) program
02:35 Strzelec(4/10) - serial,
USA
03:35 Uwaga! (5575) program
03:55 Moc Magii(TVN
noc) (385) - program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 34
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 150
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 119
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1998; odc. 19
10:00 Nash Bridges; serial
fabularny, USA 2001
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2006; odc. 9
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2006; odc. 10
13:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1998; odc. 20
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 7
15:00 112: na każde
wezwanie; serial, Niemcy
15:30 112: na każde
wezwanie; serial, Niemcy
16:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2006; odc. 12
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2008; odc. 1
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 120
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 121
20:00 Arena; akcja, USA
2011. Słynny biznesmen
zbudował swoje imperium
na brutalnej stronie
internetowej, gdzie
gladiatorzy walczą na
śmierć i życie. Jego
najnowszy wojownik to
strażak - David Lord…
21:55 Siła rażenia; akcja,
Rumunia, Wielka Brytania
2006. Obcy gatunek
nawiązał sekretne kontakty
ze USA. Przybysze ustalają
z amerykańskim rządem
porozumienie, którego
ceną jest pewna
wymiana.…
23:55 Dziewiąty legion;
akcja, Wielka Brytania,
USA 2011
02:05 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:40 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
03:10 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 11
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 19
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 7

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
109; telenowela TVP
06:15 Na sygnale; odc. 204
„Happy End”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 205
„Rodzinka”; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Janosik; odc. 12/13 Pobili się dwaj górale;
serial TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
980; serial TVP
09:15 Na dobre i na złe; odc.
729; serial TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc.
17 „Człowiek uczy się całe
życie”; serial komediowy
TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.I; odc.
18 „Zwierzątko domowe”;
serial komediowy TVP
11:15 Bulionerzy; odc. 15/75
- Bezrobotni; serial
komediowy TVP
11:50 Ranczo; s.X; odc. 119
- Partyzancka dola; serial
obyczajowy TVP
12:45 Ranczo; s.X; odc. 120
- Próba ognia; serial
obyczajowy TVP
13:45 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 132 - Radar; serial
kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 133 - Kolekcjoner;
serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
222 - Trudna misja; serial
TVP
16:25 Na sygnale; odc. 205
„Rodzinka”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.X; odc. 121
- Geny nie kłamią; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.X; odc. 122
- Wszystko jest teatrem;
serial obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 16/75
- Dziecko sukcesu; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 134 - Ślepy los; serial
kryminalny TVP
20:30 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 89 - Mroczna
tajemnica; serial
kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.X; odc. 123
- Depresja Biskupa; serial
obyczajowy TVP
22:25 Ranczo; s.X; odc. 124
- Wet za wet; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 135; serial TVP
00:20 Blondynka; odc. 87;
serial TVP
01:15 Czas honoru; odc. 39;
serial TVP
02:15 Czas honoru; odc. 40
„Już czas..”; serial TVP
03:15 Janosik; odc. 12/13;
serial TVP
04:05 M jak miłość; s.I; odc.
980; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.I; odc.
17; serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Makłowicz w podróży
– Podróż 35 Tunezja
(131) - Monastyr
07:20 Okrasa łamie przepisy
– Gotowanie w
przedszkolu; magazyn
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Pogodno i
Stanisław Sojka
08:40 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 17
Szczecin; magazyn
09:05 Koło fortuny; odc. 385
ed. 6; teleturniej
09:45 Hity kabaretu (12)
Marian i Hela i inne hity
Kabaretu Koń Polski
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /77/ - „Jestem z
miasta” - Elektryczne
Gitary
10:55 Podróże z historią;
s.II; odc. 16 Smak
Torunia; cykl dokum.
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /45/ - „Ktoś
między nami” - Anna
Jantar, Zbigniew Hołdys
11:40 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca; /4/;
Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Ani Mru Mru Urodzinowy strzał w
dychę (1-2)
14:25 Muzyka łączy
pokolenia – Agnieszka
Chylińska i TSA
15:20 Kabaretowa Mapa
Polski – 9 Festiwal
Kabaretu Koszalin. Na
Kabarecie w
Hipermarkecie (1-2)
17:25 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe
Przeboje Lata (3)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Wiosenne grillowanie z
nowalijkami
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Nowa
Brytania, 1968 (45); cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 35 Tunezja
(132) - Mahdia
19:55 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca; /5/;
Francja (2016)
20:30 Muzyka łączy
pokolenia – Varius Manx
i Krystyna Giżowska
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (30) - Dolce Vita
22:20 Bake off – Ale ciacho!
(5) ed. 5; widowisko
23:20 Bake off – Ale przepis
(5) ed. 5
23:35 Koło fortuny; odc. 384
ed. 6; teleturniej
00:15 Sierocki na sobotę;
odc. 3; program
01:30 Niezapomniane
Koncerty – Sylwester
Marzeń z Dwójką; cz. 3
02:30 Dzięki Bogu już
weekend; s.II (18)
03:35 Rozrywka Retro –
Festiwal Polskiej
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 1/; widowisko

TVN7
04:45 Ukryta prawda (469) program obyczajowy
05:50 Sąd rodzinny (5/52) program sądowy
06:50 Szpital (203) program obyczajowy
07:50 Przyjaciele (7/25) serial komediowy, USA
08:20 Przyjaciele (8/25) serial komediowy, USA
08:50 Gotowe na wszystko II
(19/24) - serial, USA
09:45 Zakochani po uszy
(11/120) - program
10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (12/38) - program
12:25 Ukryta prawda (267) program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (6/52) program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (42/116) program sądowy
15:25 Szpital (204) program obyczajowy
16:25 Gotowe na wszystko II
(20/24) - serial, USA
17:25 Przyjaciele (9/25) serial komediowy, USA
17:55 Przyjaciele (10/25) serial komediowy, USA
18:25 Brzydula (177/180) serial obyczajowy
18:55 Brzydula (178/180) serial obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
(12/120) - program
20:00 Czas patriotów - film
sensacyjny, USA 1992.
Jack Ryan (Harrison Ford)
odszedł z CIA, ponieważ
praca w agencji miała
negatywny wpływ na jego
rodzinę. Gdy w trakcie
wakacji spędzanych w
Anglii, on i jego najbliżsi
nagle znaleźli się w
samym centrum ataku
terrorystycznego, Jack
zareagował instynktownie
i stając w obronie rodziny,
zabił jednego z
terrorystów. Odtąd brat
zabitego poprzysiągł
zemstę…
22:25 Ucieczka z Nowego
Jorku - film S-F,
USA 1981. 1997 rok.
Wyspę Manhattan
zamieniono w jedno z
najlepiej strzeżonych
więzień na świecie. To
właśnie tu, w wyniku
katastrofy, rozbija się
samolot rządowy z
prezydentem (Donald
Pleasence) na pokładzie.
Na ratunek głowie
państwa wyrusza jednooki
najemnik, Snake Plissken
(Kurt Russell). Snake’a
wspiera Maggie oraz
szalony taksówkarz…
00:30 Agentka o stu
twarzach 2 (17/22) serial, USA
01:30 Agentka o stu
twarzach 2 (18/22) serial, USA
02:30 Moc Magii (387) program

TVN STYLE
05:15 Na kłopoty Zawadzka
(9/13) - program
rozrywkowy
05:50 Na kłopoty Zawadzka
(10/13) - program
rozrywkowy
06:25 Co za tydzień (887) magazyn
07:10 Misja ratunkowa 2
(7/10) - program
rozrywkowy
07:55 Apetyt na miłość 5
(2/12) - program
rozrywkowy
08:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (6/10) - reality
show
09:40 Sablewskiej sposób
na modę 4 (5/13) program rozrywkowy
10:30 Perfekcyjna Pani
Domu (8/10) - program
rozrywkowy
11:30 Kuchenne rewolucje
11 (10/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:30 Pani Gadżet 16
(11/22) - magazyn
13:05 Pani Gadżet 16
(12/22) - magazyn
13:40 Eks-tra zmiana (6/8) program lifestylowy
14:40 10/10 (8/10) - program
15:10 10/10
15:40 Porada na weekend
16:10 Apetyt na miłość 4
(3/12) - program
rozrywkowy
17:10 Afera fryzjera 7 (5/8) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje
13 (1/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 6 (5/13) program rozrywkowy
19:40 Niezwykłe Stany
Prokopa
20:10 Niezwykłe Stany
Prokopa
20:40 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (11/12) program
21:40 Co nas truje 2 (5/12) program lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 2
(5/8) - program
lifestylowy
22:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (5/8) - reality
show
23:45 Warsztat urody (1/8) program lifestylowy
00:30 Randkowicze w
Australii 2 (5/12) program rozrywkowy
01:30 Internetowi oprawcy 2
(3/8) - program
(dozwolone od lat 18)
02:35 W roli głównej Magda Gessler (3/7) - talk
show
03:05 W roli głównej - Kuba
Wojewódzki (7/16) - talk
show
03:35 Wiem, co jem 4
(10/15) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 6
(13/16) - magazyn
04:35 Wiem, co jem (15/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:00 Piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/4F
08:05 Lekkoatletyka - Miting
Orlen Cup
10:00 Hokej na lodzie - NHL
2018/19 (59): Washington
Capitals - Boston Bruins
11:30 Łyżwiarstwo szybkie Puchar Świata - Hamar dz. 3 (500 i 1500m kobiet
i mężczyzn)
13:05 Short track - Puchar
Świata, Drezno - dz. 2.
(500m; 1000m i sztafety)
14:30 reportaż
15:15 Lekkoatletyka - Miting
Orlen Cup
17:15 4–4–2
18:15 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
(HS 235) - konkurs
indywidualny
20:05 Retro w TVP Sport
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Jeździectwo Cavaliada, Lublin podsumowanie; relacja
00:45 Marzenia - oficjalny
film o MŚ FIFA 2018 w
Rosji
02:15 Boks - Gala w
Manchesterze; cz. 1
03:45 Boks - Gala w
Manchesterze; cz. 2 walka wieczoru:
Warrington - Frampton
04:45 Kapitan Tsubasa
05:15 Sportowy Wieczór

TV4
6:00 Buffy, postrach
wampirów (8) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (36) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (37) serial
animowany

TVP HISTORIA

06:50 Był taki dzień – 5
lutego; odc. 463; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
5.02.1989
07:35 Korona królów; odc.
123; telenowela
historyczna TVP
08:10 Korona królów; odc.
124; telenowela TVP
08:40 Flesz historii; cykl
reportaży
8:00 Nasz nowy dom (28)
09:10 Historia Polski –
reality show. Rodzina
Wojna totalna; cz. 1; odc.
Siedleckich mieszka w
2; film dokumentalny;
domku będącym częścią
Polska (2018)
byłego PGR-u. Rodzice i 10:05 Sensacje XX wieku –
dwóch synów mieszkają
Broń chemiczna; cykl
we wspólnym pokoju.
dokumentalny
Grzyb i wilgoć...
10:40 Spór o historię –
9:00 Septagon (21) serial
Granice kolaboracji;
kryminalny
debata
10:00 Hell’s Kitchen 11:45 Polska Kronika
Piekielna Kuchnia 3 (25)
Filmowa 1990 - Wydanie
reality show
17; cykl dokumentalny
11:25 Benny Hill (32);
12:00 Blisko, coraz bliżej;
program rozrywkowy
odc. 9 Stąd mój ród. Rok
12:00 Buffy, postrach
1920; serial TVP
13:20 Wszystkie kolory
wampirów (9) serial
świata – Nikaragua.
przygodowy
Naturalne piękno; serial
13:00 Detektywi w akcji
dokum.; Francja (2008)
(114) serial fabularno14:25 Historia w postaciach
dokumentalny
zapisana – Królowa
14:00 STOP Drogówka;
Wiktoria; cykl dokum.;
magazyn policyjny
Francja (2013)
15:00 Policjantki i Policjanci
16:15 Marzyciele –
(475) serial obyczajowy
Paderewski w Krakowie;
16:00 Paulina (14)
program publicystyczny
telenowela
16:45 Historia Polski –
17:00 Światło twoich oczu
Nowa Huta walczy; film
(104) telenowela
dokum.; Polska (2008)
18:00 Septagon (22) serial
17:40 Było, nie minęło –
kryminalny
kronika zwiadowców
19:00 Policjantki i Policjanci
historii. – Sekrety
POLSAT SPORT
(476) serial obyczajowy
kurowskiej świątyni
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 18:10 Rozmowy o
6:00 Siatkówka mężczyzn:
Kryminalny (246) serial
Niepodległości - Walka o
PlusLiga; mecz: Indykpol
kryminalny
granice; debata
AZS Olsztyn - PGE Skra
21:00 Potwór; horror, USA
18:30 Polska Kronika
Bełchatów
2006
Filmowa 1991 - Wydanie
8:30 Puncher Extra Time;
23:05 Trampolina (9);
1
magazyn sportów walki
program rozrywkowy
18:45 Najdłuższa wojna
9:00 Trans World Sport;
0:05 Trampolina (10);
nowoczesnej Europy; odc.
magazyn sportowy
11; serial TVP
program rozrywkowy
10:10 Siatkówka kobiet: Liga
20:00 Jego imię Polska.
Siatkówki Kobiet; mecz: 1:05 STOP Drogówka;
Tadeusz Kościuszko; film
magazyn policyjny
KSZO Ostrowiec
dokum.; Polska (2006)
2:05 Polityka na ostro;
Świętokrzyski - DPD
21:05 Odkryć tajemnicę –
Legionovia Legionowo
program publicystyczny
Arka Przymierza; serial
12:20 Atleci; magazyn
3:00 Atleci; magazyn
dokumentalny; Wielka
sportowy
sportowy dla wszystkich,
Brytania (2014)
13:00 Siatkówka mężczyzn:
którzy kochają sport. W
22:00 Jak było? – Związek
PlusLiga; mecz: Chemik
programie relacje z
trzech dusz Polaków;
Bydgoszcz - Trefl Gdańsk
imprez, rozmowy z
program publicystyczny
15:00 Siatkówka mężczyzn:
gwiazdami, a także
22:40 Szczur; film
PlusLiga; mecz: ONICO
praktyczne porady,...
sensacyjny; Polska
Warszawa - Cerrad Czarni 3:40 Trans World Sport;
(1994); reż.:Jan Łomnicki;
Radom
magazyn sportowy
wyk.:Jan Englert
17:30 Siatkówka mężczyzn:
poświęcony
00:25 Sensacje XX wieku –
1. liga; mecz: STS
najciekawszym
Najgłębsza tajemnica; cz.
Olimpia Sulęcin - MCKiS
wydarzeniom w sporcie.
1; cykl dokumentalny
Jaworzno
Co
tydzień
poznajemy
01:00 Encyklopedia II wojny
20:30 Siatkówka mężczyzn:
wybitnych
zawodników
i
światowej – Kursk; cz. 1;
PlusLiga; mecz: MKS
ich osiągnięcia.
cykl dokumentalny
Będzin - Asseco Resovia
4:35 SuperLudzie (27) serial 01:35 Było, nie minęło –
Rzeszów
dokumentalny
kronika zwiadowców
23:00 Magazyn koszykarski
5:10 SuperLudzie (28) serial
historii. – Sekrety
23:30 Boks
dokumentalny
kurowskiej świątyni
1:00 Boks: waga ciężka:
5:45 Telezakupy TV Okazje; 02:05 Dziennik telewizyjny –
Tomasz Adamek - Eric
magazyn reklamowy
5.02.1989
Molina

P RO G R A M T V – Ś RO DA 6 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 109; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:00 Elif; s.III; odc. 418;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.I; odc.
10/13 - Życie to maraton;
serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.V;
odc. 62 - Śmiertelny
wyścig; serial kryminalny
TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 26 - Łzy Ewy; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
169; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
13:00 Natura w Jedynce – U
wybrzeży Nowej Zelandii;
seria II; cz. 3 Wyspy
Chatham; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016); reż.:Roz
Mason
14:00 Elif; s.III; odc. 419;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 85
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 110; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3425;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
170; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
1/106; teleturniej
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 86
21:00 Trapped in Paradise;
film fabularny; Niemcy
(2017); reż.:Felix
Herzongenrath; wyk.:Anna
Loos, Mike Seidel,
Bernhard Piesk
22:40 Na własne oczy –
Nasza Królowa Elżbieta;
cz. 2; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
23:45 Bez tożsamości; odc.
24; serial; Hiszpania
(2016)
00:35 Warto rozmawiać
01:35 Weterani. Wyrwani
śmierci; reportaż
02:05 wojsko – polskie.pl
02:35 Żyje się tylko dwa
razy; film sensacyjny;
Wielka Brytania (1967)
04:35 Notacje; cykl
dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 170
ed. 4; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1418; serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 211
„Pojedynek”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (283), Na żywo
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc.
106 „Nareszcie sami”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 171
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki;
serial obyczajowy
14:10 M jak miłość; odc.
1418; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 26; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 414
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2420;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 108;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Lekkoatletyka - Miting
Copernicus Cup (studio)
18:45 Lekkoatletyka - Miting
Copernicus Cup
19:55 Lekkoatletyka - Miting
Copernicus Cup (studio)
20:10 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na
dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 34; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc.
730; serial TVP
21:55 Na sygnale; odc. 218;
serial fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks –
Wymarzona dziewczyna;
komedia; USA (2015);
reż.:Bradford May;
wyk.:Anna Hutchinson,
Jonathan Patrick Moore,
Gail O’Grady
00:05 Za marzenia; s.I; odc.
7; serial TVP
00:55 Za marzenia; s.I; odc.
8; serial TVP
01:55 Świat bez tajemnic –
Erdogan, studium żądzy
władzy; Francja (2016);
reż.:Gilles Cayatte,
Guillame Perrier
03:00 Codzienna 2 m. 3;
odc. 42; serial komediowy
TVP
03:30 Codzienna 2 m. 3;
odc. 43; 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
(622) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(623) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (69) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (832)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (113) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (779)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2816) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (705)
serial paradokumentalny.
Natalia przeprowadza się z
rodziną i psem Rudim do
mieszkania w bloku na
przedmieściach. Pewnego
dnia czworonóg ucieka.
Chwyta go...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (168)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (98) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2817) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (380) serial
komediowy. Dalszy ciąg
perypetii rodziny Kiepskich
i ich sąsiadów z bloku
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po
latach bezrobocia
Ferdynand znajduje
pracę...
20:00 Świat według
Kiepskich (255) serial
komediowy
20:40 Drużyna A; komedia
sensacyjna, USA 2010
23:05 Ślad (19) serial
kryminalny. Biznesmen
cudem uchodzi żywy z
wypadku podczas
uprawiania wingsuitu.
Ktoś podciął linki w jego
spadochronie. Wkrótce
mężczyzna zostaje zabity.
Morderstwa...
0:05 Wykapany ojciec;
komedia, USA 2013.
Konsekwencje
niefrasobliwej decyzji.
Anonimowy dawca
nasienia dowiaduje się, że
ma wielką rodzinę.
2:15 Slumdog, milioner z
ulicy; komediodramat,
Francja/Wielka Brytania/
USA 2008

TVN
05:10 Uwaga! (5575) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
(1/8) - program kulinarnorozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Sałatka z boczniaków z
serem halloumi (22/40) program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2386) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (652) program obyczajowy
12:00 Szpital (494) program obyczajowy
13:00 Szkoła (395) program
14:00 Zakochani po uszy
(12/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (396) program
16:30 Szpital (495) program obyczajowy
17:30 Ukryta prawda (653) program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy
(13/120) - program
19:00 Fakty (7707) informacje
19:35 Sport (7690) informacje
19:45 Pogoda (7687) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(80/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5576) program
20:10 Doradca smaku 9 Dorsz w kruszonce z
tagliatelle z ogórka (23/40)
- program
20:15 Na Wspólnej
17 (2821) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (143) program
21:35 Szeregowiec Ryan film wojenny, USA 1999.
D-Day, czyli 6 czerwca
1944 roku, alianci lądują
w Normandii. Grupa
szeregowców zostaje
wycofana z walki. Mają
stworzyć specjalny
oddział, który otrzymuje
tylko jedno zadanie…
01:00 American Horror Story
I: Murder House (1/12) serial, USA. Rodzina
Harmons pozornie
wygląda na idealną. Po
traumie związanej z
poronieniem i zdradą
męża Vivien, Ben i ich
nastoletnia córka Violet
przenoszą się z Bostonu
do Los Angeles…
02:10 Uwaga! (5576) program
02:35 Moc Magii(TVN
noc) (386) - program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 35
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 151
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 121
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1998; odc. 20
10:00 Nash Bridges; serial
fabularny, USA 2001
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2006; odc. 11
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2006; odc. 12
13:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1998; odc. 21
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 8
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, Niemcy
2008; odc. 2
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2008; odc. 3
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 122
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 123
20:00 Krocząc wśród cieni;
akcja, USA 2014. Matt
Scuddel (Liam Neeson)
zakończył swoją karierę w
policji i obecnie pracuje
jako prywatny detektyw.
Pewnego dnia dostaje
szalenie trudne zlecenie.
Musi dowiedzieć się, kto
stoi za zamordowaniem
żony handlarza
narkotykowego…
22:15 Nikita; akcja,
Francja, Włochy 1990
00:30 Code Black: Stan
krytyczny; serial fabularny,
USA 2015; odc. 9
01:25 Flash; serial fabularny,
USA 2015; odc. 17. Barry
chce być wystarczająco
szybki, aby pokonać
Zooma, dlatego cofa się w
czasie. Chce skonsultować
się z doktorem Wellsem.
02:20 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
03:10 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. 12
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 20
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 8

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
110; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 205
„Rodzinka”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 206
„Bez odbioru”; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Janosik; odc. 13/13 Zdrada; serial TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
981; serial TVP
09:15 Blondynka; odc. 87;
serial TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc.
18 „Zwierzątko domowe”;
serial komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc.
19 „Powitanie jesieni”;
serial komediowy TVP
11:10 Bulionerzy; odc. 16/75
- Dziecko sukcesu; serial
komediowy TVP
11:45 Ranczo; s.X; odc. 120
- Próba ognia; serial
obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.X; odc. 121
- Geny nie kłamią; serial
obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 133 - Kolekcjoner;
serial kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 134 - Ślepy los; serial
kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
223 - Babcia do wynajęcia
16:25 Na sygnale; odc. 206
„Bez odbioru”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.X; odc. 122
- Wszystko jest teatrem;
serial obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.X; odc. 123
- Depresja Biskupa; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 17/75
- Powrót; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 135 - Zagadki serca;
serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 90 - Zakochana w
mordercy; serial
kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.X; odc. 124
- Wet za wet; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.X; odc. 125
- Polityczny zombie; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 136 - Siostrzeniec;
serial kryminalny TVP
00:15 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 148; serial
kryminalny TVP
01:15 Londyńczycy; odc.
4/13; serial TVP
02:05 Londyńczycy; odc.
5/13; serial TVP
02:55 Janosik; odc. 13/13 Zdrada; serial TVP
03:55 M jak miłość; s.I; odc.
981; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.I; odc.
18 „Zwierzątko domowe”;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Makłowicz w podróży
– Podróż 35 Tunezja
(132) - Mahdia
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Wiosenne grillowanie z
nowalijkami
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Agnieszka
Chylińska i TSA
08:40 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 18 Zamek
Moszna; magazyn
09:10 Koło fortuny; odc. 386
ed. 6; teleturniej
09:45 Big Music Quiz (19);
teleturniej muzyczny
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /78/ - „Kolorowe
sny” - Just 5
10:55 Podróże z historią;
s.II; odc. 17 Sekrety
browarnego kotła; cykl
dokumentalny
11:35 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca; /5/;
Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Mumio
13:20 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki przedstawia Kabaret Czesuaf i goście
14:20 Muzyka łączy
pokolenia – Varius Manx
i Krystyna Giżowska
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole /1-2/
17:25 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe
Przeboje Lata (1)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Inne oblicze pstrąga;
magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Nowa
Gwinea, 1969 cz 1 (46);
cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 35 Tunezja
(133) - Kerkennach i Sfax;
magazyn kulinarny
19:55 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca; /6/;
Francja (2016)
20:30 Muzyka łączy
pokolenia – DAAB i
Zipera
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (27) - Zagłębie;
widowisko rozrywkowe
22:25 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (19) Gospodyni domowa;
program rozrywkowy
23:20 Koło fortuny; odc. 385
ed. 6; teleturniej
23:55 Niezapomniane
Koncerty – Sylwester
Marzeń z Dwójką; cz. 4;
koncert
00:50 Sierocki na sobotę;
odc. 4; program
rozrywkowy
02:00 Olga Lipińska
zaprasza (28); talk-show
02:45 Rozrywka Retro –
Kabaret z telewizją w tle
(3); program rozrywkowy

TVN7
04:45 Ukryta prawda (470) program obyczajowy
05:50 Sąd rodzinny (6/52) program sądowy
06:50 Szpital (204) program obyczajowy
07:50 Przyjaciele (9/25) serial komediowy, USA
08:20 Przyjaciele (10/25) serial komediowy, USA
08:50 Gotowe na wszystko II
(20/24) - serial, USA
09:45 Zakochani po uszy
(12/120) - program
10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (13/38) - program
12:25 Ukryta prawda (268) program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (7/52) program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (43/116) program sądowy
15:25 Szpital (205) program obyczajowy
16:25 Gotowe na wszystko II
(21/24) - serial, USA
17:25 Przyjaciele (11/25) serial komediowy, USA
17:55 Przyjaciele (12/25) serial komediowy, USA
18:25 Brzydula (179/180) serial obyczajowy
18:55 Brzydula (180) - serial
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
(13/120) - program
20:00 Ramię za milion
dolarów - film
obyczajowy, USA 2014.
Agent sportowców planuje
niekonwencjonalną
strategię mająca na celu
znalezienie wśród
azjatyckich graczy krykieta
nowej gwiazdy
baseballa…
22:40 Co z oczu, to z serca film sensacyjny,
USA 1998, Chociaż
ucieczki nie są mocną
stroną Jack Foley’a
(George Clooney),
perspektywa trzydziestu
lat odsiadki dodaje mu
skrzydeł. Niektórzy jednak
urodzili się nielotami i nic
tego nie zmieni…
01:15 Moc Magii (388) program
03:25 Druga strona medalu
2 (2/7) - talk show – Anna
Komorowska
03:55 Druga strona medalu
2 (7) - talk show – Izabela
Małysz

TVN STYLE
05:10 Szkoła kulinarnych
wyzwań (15/20) program rozrywkowy
06:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (4/12) program lifestylowy
07:00 Ugotowani 8 (17) program kulinarnorozrywkowy
07:35 Ugotowani 8 (18) program kulinarnorozrywkowy
08:10 Apetyt na miłość 5
(3/12) - program
09:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (7/10) - reality
show
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 4 (6/13) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu (9/10) - program
11:40 Kuchenne rewolucje
11 (11/13) - program
12:40 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (1/9) - program
13:10 Dziewczyny z
wypiekami 2 (5/8) program
13:40 Sztuka mięsa (5/12) program
14:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (5/8) - reality
show
14:55 Pani Gadżet
15:25 Ostre cięcie 5 (6/10) program
16:10 Na kłopoty Zawadzka
(11/13) - program
16:40 Na kłopoty Zawadzka
(12/13) - program
17:10 Warsztat urody (1/8) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
13 (2/14) - program
18:55 Kulinarne podróże
Magdy Gessler
19:40 Patent na podróż
20:40 Misja ratunkowa 2
(7/10) - program
21:25 Eks-tra zmiana (6/8) program lifestylowy
22:25 Pani Gadżet 16
(13/22) - magazyn
23:00 10/10 (8/10) - program
23:30 Jestem z Polski (7/9) program
00:30 Kulisy sławy EXTRA
(2/9) - program
01:00 Ghana - piekło
niepełnosprawnych dokument
02:15 W roli głównej Michał Szpak (1/8) - talk
show
02:45 W roli głównej Marcin Prokop (6/7) - talk
show
03:15 W roli głównej Magdalena Środa (8/16) talk show
03:45 Wiem, co jem 4
(11/15) - magazyn
04:15 Wiem, co jem 6
(14/16) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (16) magazyn

TVP SPORT
06:00 Piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/4F
08:05 Jeździectwo Cavaliada, Lublin podsumowanie; relacja
10:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
(HS 235) - konkurs
indywidualny
11:55 Opowieści o Mundialu
13:00 Piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/4F podsumowanie
15:00 Pełnosprawni
15:25 Niepokonani
15:45 Retro TVP Sport
17:45 Lekkoatletyka - Miting
Copernicus Cup
20:30 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
- podsumowanie
22:05 Sportowy Wieczór
22:45 Lekkoatletyka - Miting
Copernicus Cup
00:45 Retro TVP Sport
02:45 Sporty walki - DSF
Kickboxing Challenge w
Grudziądzu
05:05 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (9) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (37) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (38) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (29)
reality show. Pani Barbara
została wdową i samotnie
wychowuje Michała i
Karola. Kobieta ciężko
pracowała, by jej dzieciom
nigdy niczego nie
zabrakło....
9:00 Septagon (22) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (26)
reality show. Do
uczestników kuchennych
zmagań dołączą Izabela
Janachowska i Rafał
Cieszyński. Wraz ze
swoimi drużynami będą
musieli przygotować
makaron i popisowe...
11:25 Benny Hill (37);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (10) serial
przygodowy
POLSAT SPORT
13:00 Detektywi w akcji
(115) serial fabularno6:00 Siatkówka mężczyzn:
dokumentalny
PlusLiga; mecz: ONICO
Warszawa - Cerrad Czarni 14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
Radom
15:00 Policjantki i Policjanci
8:00 Siatkówka mężczyzn:
(476) serial obyczajowy
PlusLiga; mecz: Indykpol
16:00 Paulina (15)
AZS Olsztyn - PGE Skra
telenowela
Bełchatów
10:10 Siatkówka kobiet: Liga 17:00 Światło twoich oczu
(105) telenowela
Siatkówki Kobiet; mecz:
18:00 Septagon (23) serial
BKS PROFI CREDIT
kryminalny
Bielsko-Biała - Bank
19:00 Policjantki i Policjanci
Pocztowy Pałac
(477) serial obyczajowy
Bydgoszcz
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
12:20 Atleci; magazyn
Kryminalny (247) serial
sportowy dla wszystkich,
kryminalny
którzy kochają sport. W
21:00 Podwójna tożsamość;
programie relacje z
dramat sensacyjny,
imprez, rozmowy z
Niemcy/USA 2007
gwiazdami, a także
23:00 Opętanie Michaela
praktyczne porady,...
Kinga; horror, USA 2014.
13:00 Siatkówka mężczyzn:
Filmowiec Michael King
PlusLiga; mecz: MKS
traci żonę w tajemniczym
Będzin - Asseco Resovia
wypadku. Postanawia
Rzeszów
kolejny film poświęcić
15:30 Siatkówka mężczyzn:
poszukiwaniom
1. liga; mecz: STS
alternatywnej
Olimpia Sulęcin - MCKiS
rzeczywistości. Przygląda
Jaworzno
się rytuałom
17:30 Siatkówka mężczyzn:
demonologów,
PlusLiga; mecz: GKS
nekromantów...
Katowice - ONICO
0:50 Trampolina (11);
Warszawa
program rozrywkowy
20:30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: PGE Skra 1:50 Polityka na ostro;
program publicystyczny
Bełchatów - Jastrzębski
2:40 Disco Polo Life;
Węgiel
program muzyczny
23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW 34: 3:40 Top 10 - lista
przebojów; program
New Order; walka: Karol
muzyczny
Bedorf - James
4:40 Top 10 - lista
McSweeney. W walce
przebojów; program
wieczoru o pas w wadze
muzyczny
ciężkiej zmierzyli się Karol
5:45 Telezakupy TV Okazje;
Bedorf i James
magazyn reklamowy
McSweeney

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 6
lutego; odc. 464; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
6.02.1989
07:35 Korona królów; odc.
125; telenowela
historyczna TVP
08:05 Korona królów; odc.
126; telenowela
historyczna TVP
08:35 Jak było? –
Stalinizacja Polski;
program publicystyczny
09:15 Historia Polski –
Nowa Huta walczy; film
dokumentalny; Polska
(2008); reż.:Miłosz
Horodyski
10:10 Sensacje XX wieku –
Najgłębsza tajemnica; cz.
1; cykl dokumentalny
10:45 Jego imię Polska.
Tadeusz Kościuszko; film
dokumentalny; Polska
(2006); reż.:Lucyna
Smolińska, Mieczysław
Sroka
11:45 Polska Kronika
Filmowa 1991 - Wydanie
1
12:00 Blisko, coraz bliżej;
odc. 10 Witajcie w domu.
Rok 1921/22; serial TVP
13:40 Wszystkie kolory
świata – Indie. Tysiące
zapachów Południa; serial
dokumentalny; Francja
(2008); reż.:Eric Bacos
15:00 Rodzina Niepodległej
– O jedno miasto; Polska
(2018)
15:50 Helikoptery w akcji;
odc. 3/4; serial dokum.;
Wielka Brytania (2008)
16:50 Historia Polski –
Cudze listy; film dokum.;
Polska (2010)
17:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
18:25 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV;
magazyn
18:55 Polska Kronika
Filmowa 1992 - Wydanie
1; cykl dokumentalny
19:05 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy; odc.
12; serial TVP
20:20 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 2/8;
film dokum.; USA (2016)
21:10 Największe oblężenia
średniowiecza; odc. 3/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
22:00 Weterani. Wyrwani
śmierci; /2/; cykl dokum.
22:35 Aria dla atlety; film
fabularny; Polska (1979)
00:25 Sensacje XX wieku –
Najgłębsza tajemnica; cz.
2; cykl dokumentalny
01:00 Encyklopedia II wojny
światowej – Kursk; cz. 2;
cykl dokumentalny
01:30 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
02:10 Dziennik telewizyjny –
6.02.1989

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 7 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 110; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 419;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.I; odc.
11/13 - Przyjaciółki są jak
bimber; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.V;
odc. 63 - Lincz; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 27 - Spowiedź; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
170; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Bo ja wybieram
zdrowie; magazyn
13:00 Natura w Jedynce – U
wybrzeży Nowej Zelandii;
seria II; cz. 4 Wyspa
White; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016); reż.:Roz
Mason
14:00 Elif; s.III; odc. 420;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 86
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 111; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3426;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
171; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
2/106; teleturniej
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz;
s.XVII; odc. 217 - Wybór;
serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny
997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz
i Kłopotowski komentują
świat; talk-show
01:35 Bez tożsamości; odc.
24; serial; Hiszpania
(2016)
02:25 Kompania X; s.III; odc.
19; serial; Kanada (2015)
03:25 Sprawa dla reportera
04:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas; magazyn

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 172
ed. 4; teleturniej
05:55 Na dobre i na złe; odc.
730; serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!;
magazyn medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 212
„Małżeństwo doskonałe”;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (284), Na żywo
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc.
107 „Wyścigi”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 173
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki;
serial obyczajowy
14:10 Na dobre i na złe; odc.
730; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 27; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 415
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2421;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 109;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc.
1 - Ferie w domu; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 40
„Ryzyko zawodowe”;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:45 The Good Doctor; s.II;
odc. 26; serial
obyczajowy; USA (2017)
21:40 Księżyc i Valentino;
dramat; USA (1995);
reż.:David Anspaugh;
wyk.:Elizabeth Perkins,
Whoopie Goldberg,
Gwyneth Paltrow,
Kathleen Turner, Jon Bon
Jovi
23:25 Na sygnale; odc. 218;
serial fabularyzowany TVP
23:55 Wasza Wysokość;
komedia; USA (2011);
reż.:David Gordon Green;
wyk.:James Franco,
Natalie Portman, Danny
McBride, Zoey Deschanel,
Justin Theroux
01:45 Szpieg D’83 - ep. 4;
film obyczajowy; Niemcy
(2015)
02:50 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
(624) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(625) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (70) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (833)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (114) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (780)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2817) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (706)
serial paradokumentalny.
Sara Cieślik wraca po
trzech miesiącach z
zagranicy. Sytuacja w
domu ją zaskakuje. Jej
mama trafia do szpitala w
stanie...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (169)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (99) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2818) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (381) serial
komediowy. Dalszy ciąg
perypetii rodziny Kiepskich
i ich sąsiadów z bloku
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po
latach bezrobocia
Ferdynand znajduje
pracę...
20:10 Slumdog, milioner z
ulicy; komediodramat,
Francja/Wielka Brytania/
USA 2008
22:35 Ślad (20) serial
kryminalny. Zostaje
uprowadzona córeczka
przedsiębiorcy Szymona
Skalskiego oraz
dziennikarka Monika, którą
porywacze wzięli za żonę
mężczyzny. Okazuje się, że
działali na...
23:45 Panaceum; thriller,
USA 2013
2:00 Chirurdzy (135) serial
obyczajowy
3:00 Chirurdzy (136) serial
obyczajowy
4:00 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5576) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
(2/8) - program kulinarnorozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Dorsz w kruszonce z
tagliatelle z ogórka (23/40)
- program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2387) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (653) program obyczajowy
12:00 Szpital (495) program obyczajowy
13:00 Szkoła (396) program
14:00 Zakochani po uszy
(13/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(11/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (397) program
16:30 Szpital (496) program obyczajowy
17:30 Ukryta prawda (654) program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy
(14/120) - program
19:00 Fakty (7708) informacje
19:35 Sport (7691) informacje
19:45 Pogoda (7688) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(81/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5577) program
20:10 Doradca smaku 9 Ciasto kokosowe z
orzechami (24/40) program
20:15 Na Wspólnej
17 (2822) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (144) program
21:30 Kuchenne rewolucje
16 (13) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:30 Nieoczekiwana
zmiana miejsc - komedia,
USA 1983. Dwóch
chciwych i nieuczciwych
biznesmenów wpada na
pomysł, jak pozbyć się
Louisa Winthorpa (Dan
Aykroyd), niewygodnego
świadka ich machlojek.
Postanawiają zamienić go
miejscami z Billym
Ray’em (Eddie Murphy),
drobnym złodziejaszkiem,
który wiele razy popadał w
konflikt z prawem…
01:00 MasterChef 7 (13/14)
- program rozrywkowy
02:30 Uwaga! (5577) program
02:50 Moc Magii(TVN
noc) (387) - program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial, Kolumbia; odc. 36
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 152
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 123
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1998; odc. 21
10:00 Nash Bridges; serial,
USA 2001
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2008; odc. 1
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2008; odc. 2
13:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1998; odc. 22
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 9
15:00 112: na każde
wezwanie; serial, Niemcy
15:30 112: na każde
wezwanie; serial, Niemcy
16:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy;
odc. 4
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2008 ; odc. 5
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 124
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 125
20:00 Wieczny student;
komedia, USA, Niemcy
2002. Val Wilder –
podrywacz i lekkoduch –
to wieczny student. Ze
swoją uczelnią związany
jest od siedmiu lat. Uważa,
że studia, nie
przygotowują do życia,
one są życiem…
22:00 Wielkie kino; komedia,
USA 2007. Podczas wizyty
w fabryce czekolady
czterej bracia przechodzą
przez starą szafę, która
prowadzi ich do niezwykłej
krainy zwanej „Gnarnią”,
gdzie pomagają
ekscentrycznemu piratowi
i młodemu uczniowi ze
szkoły dla czarodziejów
pokonać złą czarownicę.
23:40 Bullet; akcja, USA
2014
01:15 Kuchnia na Maksa;
serial, Rosja 2012; odc. 7
01:50 Kuchnia na Maksa;
serial, Rosja 2012; odc. 8
02:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:40 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:25 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 21
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 9

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc.
111; telenowela
historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 206
„Bez odbioru”; serial
fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 207
„Nieprawda”; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Siedem życzeń; odc.
1/7 - Rademenes; serial
TVP; Polska (1984)
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
982; serial TVP
09:15 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 148; serial
kryminalny TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc.
19 „Powitanie jesieni”;
serial komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc.
20 Rodzice na 110%;
serial komediowy TVP
11:10 Bulionerzy; odc. 17/75
- Powrót; serial
komediowy TVP
11:40 Ranczo; s.X; odc. 121
- Geny nie kłamią; serial
obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.X; odc. 122
- Wszystko jest teatrem
13:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 134 - Ślepy los; serial
kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 135 - Zagadki serca;
serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
224 - Życie na nowo
16:25 Na sygnale; odc. 207
„Nieprawda”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.X; odc. 123
- Depresja Biskupa; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.X; odc. 124
- Wet za wet; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 18/75
- Sąsiedzkie przysługi;
serial komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 136 - Siostrzeniec;
serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 91 - Wilcze jagody;
serial kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.X; odc. 125
- Polityczny zombie; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.X; odc. 126
- Edukacyjne dylematy;
serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 137; serial TVP
00:05 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 138; serial TVP
00:55 Instynkt; odc. 2 Zniknięcie; serial
kryminalny TVP
01:55 Instynkt; odc. 3; serial
kryminalny TVP
02:50 Siedem życzeń; odc.
1/7 - Rademenes; serial
TVP; Polska (1984)
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
982; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; s.I; odc.
19 „Powitanie jesieni”;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Makłowicz w podróży
– Podróż 35 Tunezja
(133) - Kerkennach i Sfax;
magazyn kulinarny
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Inne oblicze pstrąga;
magazyn kulinarny
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Varius Manx
i Krystyna Giżowska
08:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 5) - Samice
są dzielne!; reportaż
09:05 Koło fortuny; odc. 387
ed. 6; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (18) - Żołnierz i
fachowiec; program
rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /79/ - „Lato” Formacja Nieżywych
Schabuff
10:55 Podróże z historią;
s.II; odc. 18 Radek
wstępuje do zakonu; cykl
dokumentalny
11:35 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca; /6/;
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 KabareTOP Story –
„Szeptanka” – Bohdan
Smoleń
14:30 Muzyka łączy
pokolenia – DAAB i
Zipera
15:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa - Złote Bobry
(1-3); program
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Grilowanie w
przedszkolu; magazyn
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Nowa
Gwinea, 1969 cz 2 (47);
cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 36 Korfu (134) Wyspa homerycka
19:55 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca; /7/;
Francja (2016)
20:30 Muzyka łączy
pokolenia – Michał Bajor
i Blue Cafe
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (28) - Duchy
22:25 Kierunek Kabaret; /58/
- Smuteczki
23:25 Dzięki Bogu już
weekend; s.II (19)
00:30 Koło fortuny; odc. 386
ed. 6; teleturniej
01:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa (1)
02:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowa Noc
Listopadowa - Maraton
Niepodległości (1-2)
04:25 Rozrywka Retro –
Dinozaury ruszają w
Polskę

TVN7
04:45 Ukryta prawda (471) program obyczajowy
05:50 Sąd rodzinny (7/52) program sądowy
06:50 Szpital (205) program obyczajowy
07:50 Przyjaciele (11/25) serial komediowy, USA
08:20 Przyjaciele (12/25) serial komediowy, USA
08:50 Gotowe na wszystko II
(21/24) - serial, USA
09:45 Zakochani po uszy
(13/120) - program
10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (14/38) - program
12:25 Ukryta prawda (269) program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (8/52) program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (44/116) program sądowy
15:25 Szpital (206) program obyczajowy
16:25 Gotowe na wszystko II
(22/24) - serial, USA
17:25 Przyjaciele (13/25) serial komediowy, USA
17:55 Przyjaciele (14/25) serial komediowy, USA
18:25 Brzydula (181) - serial
obyczajowy
18:55 Brzydula (182) - serial
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
(14/120) - program
20:00 Jak przeżyć święta komedia, USA 2004.
Milioner Drew Latham
(Ben Affleck) nie ma
rodziny ani żadnych na
tyle bliskich przyjaciół, by
spędzić z nimi święta
Bożego Narodzenia. W
związku z tym co roku
unika świąt jak może. Tym
razem jednak, za sprawą
rady psychiatry, wyrusza
do domu, w którym
dorastał. Ku jego
zaskoczeniu wygląda on
zupełnie inaczej niż dwie
dekady temu. W dodatku
mieszkają w nim państwo
Valco z dwójką dzieci i
jego żona Christine
(Catherine O’Hara). Drew
składa im niecodzienną
propozycję - prosi by na
czas świąt udawali jego
rodzinę, oferując za to
hojne wynagrodzenie...
22:00 Internat specjalnej
troski - komedia,
USA 2015. Komedia,
której akcja toczy się w
akademiku uczelnianym.
00:30 Oszuści (6/10) - serial,
USA
01:30 Moc Magii (389) program
03:45 Druga strona medalu
2 (5/7) - talk show –
Sarah Fergusson. Księżna
Yorku

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

TVP SPORT
06:00 Piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/4F
08:05 Lekkoatletyka - Miting
Copernicus Cup
10:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata, Oberstdorf
(HS 235) - konkurs
indywidualny
11:55 strongman - Liga
Mistrzów
13:05 Lekkoatletyka - Miting
Orlen Cup
15:05 Rad - wań- ska mój
mecz
15:55 Łyżwiarstwo szybkie Mistrzostwa Świata na
dystansach, Inzell - dz. 1
20:00 Lekkoatletyka - Miting
Copernicus Cup
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Łyżwiarstwo szybkie Mistrzostwa Świata na
dystansach, Inzell - dz. 1
00:30 Hokej na lodzie - NHL
2018/19 - skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL
2018/19
04:05 Kapitan Tsubasa
05:05 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski - DPD
Legionovia Legionowo
8:10 Magazyn koszykarski
poświęcony koszykarskiej
ekstraklasie mężczyzn.
Skróty spotkań ostatniej
kolejki, analizy i
zapowiedzi meczów oraz
wywiady.
8:40 Siatkówka mężczyzn: 1.
liga; mecz: STS Olimpia
Sulęcin - MCKiS Jaworzno
11:00 KOTV Classics;
magazyn bokserski
12:00 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: GKS
Katowice - ONICO
Warszawa
14:00 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: PGE Skra
Bełchatów - Jastrzębski
Węgiel
16:00 7. strefa; magazyn
siatkarski
17:30 Siatkówka mężczyzn:
1. liga; mecz: BBTS
Bielsko-Biała - KPS
Siedlce
20:30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: Cerrad
Czarni Radom - Aluron
Virtu Warta Zawiercie
23:00 Boks: Walka o pas
EBU European w
Londynie; waga
superpółśrednia: Sergio
Garcia - Ted Cheeseman
1:00 Sporty walki: KSW 41;
walka: Borys Mańkowski Roberto Soldić.
Przypomnienie gali z 23
grudnia 2017 roku w
Katowicach

TV4
6:00 Buffy, postrach
wampirów (10) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (38) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (39) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (30)
reality show. Pani Maria
pracuje jako sprzątaczka,
utrzymuje dom i opiekuje
się córką i trzema
dorastającymi wnuczkami.
Jej córka jest opóźniona
intelektualnie....
9:00 Septagon (23) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (27)
reality show. Podopieczni
Wojciecha Modesta
Amaro stają przed jednym
z najtrudniejszych zadań.
Będą musieli przygotować
dania bez użycia rąk. W
programie pojawi...
11:25 Benny Hill (31);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (11) serial
przygodowy
13:00 Detektywi w akcji
(116) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci
(477) serial obyczajowy
16:00 Paulina (16)
telenowela
17:00 Światło twoich oczu
(106) telenowela
18:00 Septagon (24) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(478) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (248) serial
kryminalny
21:00 Zaginiony w akcji; film
sensacyjny, USA 1984
23:05 Tuż przed tragedią (6)
serial dokumentalny
0:05 Tuż przed tragedią (1)
serial dokumentalny
1:05 Trampolina (12);
program rozrywkowy
2:05 Interwencja; magazyn
reporterów
2:20 Graffiti; program
publicystyczny
2:40 Disco Polo Life;
program muzyczny
prowadzony przez Martę
Leleniewską oraz Marcina
Kotyńskiego. Oprócz
muzyki, stałymi
elementami ‚Disco Polo
Life’ są m.in. klipy
specjalnie...
3:40 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy.
Prezentacja atrakcyjnych
produktów codziennego
użytku

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 7
lutego; odc. 465; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
7.02.1989
07:35 Korona królów; odc.
127; telenowela TVP
08:05 Korona królów; odc.
128; telenowela TVP
08:50 Historia Polski –
Cudze listy; film dokum.;
Polska (2010)
09:50 Sensacje XX wieku –
Najgłębsza tajemnica; cz.
2; cykl dokumentalny
10:25 Olbrzymy epoki
lodowcowej; odc. 2/3;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
11:20 Polska Kronika
Filmowa 1992 - Wydanie
1; cykl dokumentalny
11:40 Blisko, coraz bliżej;
odc. 11; serial TVP
13:10 Jaskiniowcy z
Himalajów; film dokum.;
Wielka Brytania (2011)
14:10 Life – Życie. cz 8.
Mieszkańcy głębin; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
15:15 Odkryć tajemnicę –
Arka Przymierza; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2014)
16:15 Historia Polski –
Dziewczęta z Auschwitz;
film dokumentalny; Polska
(2010)
17:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
17:50 Taśmy bezpieki; odc.
6 Działania bezpieki wobec
legalnej Solidarności
18:20 Polska Kronika
Filmowa 1993 - Wydanie
1; cykl dokumentalny
18:30 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy; odc.
13; serial TVP
20:15 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 8/8; serial dokum.;
Wielka Brytania (2012)
21:20 Wyprawy krzyżowe;
odc. 2/3 Starcie tytanów;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
22:15 Spór o historię –
Władcy polscy:
Władysław III
Warneńczyk; debata
23:00 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia bojówkarza
organizacji
neofaszystowskiej w
Moskwie; reportaż
23:35 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 2/8;
film dokum.; USA (2016)
00:25 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Martina
Bormanna; cz. 1; cykl
dokumentalny
01:00 Encyklopedia II wojny
światowej – Goering; cykl
dokumentalny
01:20 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
01:55 Dziennik telewizyjny –
7.02.1989

