
Nie przegap

Nowe znaki drogowe
Ministerstwo Infrastruktury opracowało nowe znaki informujące o od-

cinkowym pomiarze prędkości. Mają one w czytelny sposób informować 
o początku i końcu tego typu kontroli. Dzięki temu kierowcy nie będą mieć 
problemów z rozróżnieniem oznakowania dla odcinkowego pomiaru pręd-
kości od miejsc ustawienia tradycyjnych fotoradarów.

Ciąg dalszy na str. 4

Kontrola chorych

Puk, puk tu ZUS
Podwodne sesje zdjęciowe, pielgrzymki do miejsc kultu religijnego 

w Europie, wakacje w Meksyku, remont mieszkania czy wycinka drze-
wa, albo dodatkowa praca zarobkowa to tylko niektóre przykłady, jak 
osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich wykorzystują je nie-
zgodnie z przeznaczeniem. ZUS kolejny raz się im przyjrzał. W ubiegłym 
roku w naszym województwie przeprowadził w sumie ponad 68 tysięcy 
kontroli. W konsekwencji wstrzymano lub zwrócono świadczenia na 
kwotę 4,4 mln zł. Nieprawidłowości odkryto również w Częstochowie.

Ciąg dalszy na str. 4

Zaszkodził tym, którym miał pomóc

Niedzielny zakaz handlu zostanie zniesiony?
Od początku roku tylko 

w jedną – ostatnią – niedzie-
lę miesiąca możemy zrobić 
zakupy. Jak się okazuje, roz-
wiązanie to nie do końca się 
sprawdza. Z tego też powodu 
rząd planuje dokonać  prze-
glądu działania ustawy, która 
wprowadziła zakaz. Wkrótce 
może się okazać, że powróci-
my do dwóch niedziel han-
dlowych w miesiącu.

Przypomnijmy, w ubiegłym 
roku sklepy były otwarte 
w pierwszą i ostatnią niedzielę 
każdego miesiąca. W tym roku 
natomiast zakupy możemy zro-
bić tylko w ostatnią. 

W sumie w 2019 r. handel 
będzie dozwolony jedynie przez 
15 niedziel, w tym dwie w kwiet-
niu i trzy w grudniu. Dlaczego? 
Bo zakaz handlu nie będzie 
obowiązywał również – tak jak 
było to w roku 2018 – w kolejne 
dwie niedziele poprzedzające 
pierwszy dzień Bożego Narodze-
nia oraz w niedzielę bezpośred-
nio poprzedzającą Wielkanoc.  

Od 2020 zakazem handlu 
mają być objęte wszystkie nie-
dziele, z wyjątkiem 7 niedziel 
w roku. 

– Agencja mediowa Havas 
Media Group w połowie stycz-
nia przeprowadziła badanie do-
tyczące podejścia Polaków do 
zmian w otwieraniu sklepów 

w niedzielę – informują „Wiado-
mości Handlowe”. 

Jaki jest efekt analiz? Blisko 
46 proc. badanych wskazuje, że 
2 niedziele nieobjęte zakazem 
handlu były znacznie lepszym 
rozwiązaniem niż jedna. Podob-
nie zresztą wynika z raportu 
sporządzonego przez Biuro 
Analiz Sejmowych. 

– Wyborcy wszystkich partii 
dość zgodnie uznają, że obec-
na postać handlu w niedzielę 
(chodzi o tę z 2018 r. - red.) 
stanowi kompromis pomiędzy 
tymi, którzy chcą całkowitego 
zakazu handlu, a tymi, którzy 
chcieliby powrotu do sytuacji 
sprzed marca 2018 r., czyli 
braku jakichkolwiek ograni-

czeń w handlu w niedzielę. 
Z tych racji wydaje się, że roz-
wiązaniem pożądanym byłoby 
utrzymanie istniejących roz-
wiązań i uznanie ich za roz-
wiązania docelowe, co ozna-
czałoby likwidację tych roz-
wiązań, które dopiero mają 
wejść w życie w roku 2019 
i 2020 - czytamy w analizie, 

którą przytaczają Wiadomości 
Handlowe. 

O zakazie negatywnie wypo-
wiada się też branża  handlowa. 
Spadek obrotów dotknął 
wszystkich, ale najbardziej 
ucierpieli ci, którym zakaz han-
dlu w niedziele miał pomóc  – 
czyli małe sklepy. 

Liczba przeciwników zakazu 
rośnie więc sukcesywnie. Sto-
sunek Polaków do niego może 
okazać się istotny... przy urnie 
wyborczej. I być może to właśnie 
przeważyło szalę. Okazuje się 
bowiem, że politycy partii rzą-
dzącej zamierzają pochylić się 
nad ewentualnymi zmianami. 

Głos w sprawie zabrał nawet 
premier Mateusz Morawiecki. – 
Dokonujemy przeglądu tego, ja-
ki wpływ ta ustawa miała na 
większe, mniejsze sklepy, skle-
py rodzinne, a przede wszyst-
kim na ludzi: jakie są ich prefe-
rencje, czego oczekują – mówił 
podczas konferencji prasowej. 

Premier zapowiedział też, że 
decyzje związane z tym tema-
tem zapadną w najbliższym 
czasie. Żadne szczegóły jednak 
nie są znane. Ba! Nie wiadomo 
nawet czy resort pracy albo re-
sort finansów rzeczywiście ana-
lizują zakaz handlu, a co za tym 
idzie, czy są prowadzone jakie-
kolwiek prace nad zmianą prze-
pisów. 

Katarzyna Gwara

PKS Częstochowa

Czy gminy dofinansują 
bilety?

– Kolejny raz autobus kursujący między Częstochową a Truskolasami nie przyje-
chał. Jest zima, a my musimy marznąć na przystankach i liczyć, że może za pięć mi-
nut jednak podjedzie – alarmowały nasze czytelniczki. Niepokojących sygnałów było 
więcej. Postanowiliśmy więc porozmawiać z prezesem zarządu PKS Częstochowa.

Ciąg dalszy na str. 3

Zmiany

Segregacja i numerki  
na SOR-ach

Gruntowna reforma funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Fun-
duszu Zdrowia,   poprawa dostępności oraz jakości świadczeń nocnej i  świą-
tecznej opieki lekarskiej, a także sprawniejsze działanie szpitalnych oddzia-
łów ratunkowych – między innymi takie zmiany wprowadza nowelizacja 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przyjęta przez Radę Ministrów.

Ciąg dalszy na str. 6
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Dokończenie ze str. 1
– Zdarzają się różne sy-

tuacje losowe, jak na przy-
kład problemy na drodze 
czy problem z odpaleniem 
pojazdu. Do tego dochodzi 
dość duża absencja kie-
rowców. Jednak mogę za-
pewnić, że od sierpnia ma-
my absolutny zakaz odwo-
ływania kursów. Rozkład 
jazdy jest rozkładem i trze-
ba się go trzymać. Jeżeli 
jakiś autobus wypadł 
z kursu to przyczyn należy 
upatrywać w sytuacji loso-
wej – zapewnia Ludwik 
Kubasiak, prezes zarządu. 
Włodarz spółki nie ukrywa 
jednak, że PKS boryka się 
z brakami kadrowymi – 
dotyczy to zarówno dyżur-
nych ruchu, dyspozyto-
rów, jak i kierowców. Tych 
ostatnich jest 38. – Nie 
ukrywamy, że od 2017 ro-
ku kierowcy mają wypła-
cane wynagrodzenie 
w częściach. W związku 
z tym niektórzy zdecydo-
wali się na rezygnację 
z pracy. Posiłkujemy się 
jednak kierowcami, którzy 
są na emeryturze i u nas 
sobie dorabiają – wyja-
śnia.

W związku z tym, że zy-
ski spółki są coraz niższe, 
zwróciła się ona z prośbą 
o pomoc do władz gmin-
nych. – Komunikacja 
gminna jest z reguły nie-
rentowna. Na spotkaniu 
z przedstawicielami gmin 
zaproponowałem, aby to 
one narzucały, jak powin-
na funkcjonować. Włoda-
rze wiedzą, w jakich godzi-
nach kursy są najbardziej 
potrzebne. Chcemy też, 
aby gminy zrekompenso-
wały nam koszt kilometra 
na jej terenie i na przykład 
dofinansowały bilety dla 
mieszkańców. Te rozmowy 
należą jednak to niezwykle 
trudnych. Gminy twierdzą 

bowiem, że nie stać ich na 
takie rozwiązanie.

W związku z tym niektó-
re kursy już zostały wyco-
fane. Oczywiście mam 
świadomość, że są one 
oczekiwane z punktu wi-
dzenia społecznego, ale za 
to trzeba zapłacić. W mojej 
ocenie, obecnie piłeczka 
leży po stronie włodarzy 
gmin. My każdego roku do 
komunikacji gminnej mu-
simy dopłacać kilka milio-
nów – twierdzi Ludwik Ku-
basiak.

Co więc dzieje się ze 
wszystkimi wpływamy na 
przykład z biletów mie-
sięcznych? Idą na utrzy-
manie przedsiębiorstwa. – 
Przebieg w komunikacji 
na terenie pięciu powiatów 
– częstochowskiego, kło-
buckiego, pajęczańskiego, 
myszkowskiego i ra-
domszczańskiego – wyno-
si 4 miliony 625 tysięcy ki-
lometrów. Z niego „ścią-
gnęliśmy” średnio 7 milio-
nów 541 tysięcy złotych. 
Średnio pozyskujemy więc 
1,63 zł. Ta komunikacja 
w niektórych miejscach 
jest tak rozbudowana, że 
nie pokrywa ponoszonych 
przez nas kosztów. Proszę 
porównać to z prywatną 
komunikacją, która jeździ 
tylko na głównych kierun-
kach, gdzie ma zapewnio-
ne największe pieniądze. 
Przez to my również straci-
liśmy wielu pasażerów 
i nie jesteśmy w stanie po-
kryć tych strat. Szukamy 
takich rozwiązań, które 
zadowolą zarówno przed-
siębiorstwo i pracowni-
ków, jak również pasaże-
rów – podsumowuje Lu-
dwik Kubasiak. Przy tej 
okazji warto wspomnieć, 
że częstochowski PKS jest 
w trakcie realizacji progra-
mu naprawczego.

Katarzyna Gwara

PKS Częstochowa

Czy gminy 
dofinansują 

bilety?

Nieczynny parkomat

Polowanie na kierowców 
przy Kilińskiego

– To jest polowanie na kie-
rowców, niezgodne z prawem. 
Kontrolerzy wiedzą, że przy 
Kilińskiego stoi popsuty par-
komat – mówi częstochowian-
ka, która została ukarana man-
datem. Kobieta zamierza do-
chodzić swoich praw przed są-
dem. – To jest nieuzasadniony 
mandat – twierdzi.

Chwila na zakup biletu
10 stycznia o godz. 14.40 kobie-

ta wyszła z pracy przy ul. Brzeź-
nickiej w Częstochowie. Godzina 
wyjścia została wpisana w księgę 
wejść i wyjść. Następnie udała się 
do swojego auta i pojechała do sa-
lonu kosmetycznego przy ul. Kiliń-
skiego, czas dojazdu zajął jej 10 
minut. O godz. 14.50 zaparkowała 
przy ul. Kilińskiego 3 na parkingu. 
– Po zaparkowaniu opuściłam sa-
mochód zabierając ze sobą 2 zł, 
zostawiając w pojeździe torebkę 
z dokumentami, pieniędzmi po-
nieważ przewidywałam, że wycho-
dzę tylko na kilka chwil by, jak 
najszybciej zakupić bilet w parko-
metrze wrócić do samochodu 
i umieścić bilet za szybą samocho-
du – opowiada pani Magda. – Zo-
stawienie torby z dokumentami 
i kartami kredytowymi itp. dowo-
dzi, że wyszłam z samochodu tylko 
na chwilkę i wiedziałam, że będę 
miała w polu widzenia mój samo-
chód. Zauważyłam w tym czasie, 
że przy ul. Kilińskiego znajduje się 
kontroler MZDiT nr 1110, który 
z pewnością zauważył, że dopiero 
podjechałam i po zaparkowaniu 
odeszłam w kierunku parkome-
tru. Najbliższy parkometr zlokali-
zowałam na skrzyżowaniu ul. Ki-
lińskiego i Racławickiej (P.40).

Zepsuty parkomat
Kobieta po podejściu do parko-

matu rozpoczęła próbę zakupu 
biletu za 2 zł. Ku jej zaskoczeniu 
nie udawało się wydrukować bi-
letu, bo automat kilkukrotnie 
zwracał 2 zł. W tym czasie usta-
wili się za nią kolejni kierowcy 
chcący kupić bilet. 

– Nie udawało mi się, więc 
zwróciłam się do osoby stojącej 

w kolejce za mną byśmy razem 
jeszcze raz spróbowały zakupić 
bilet. Próbując dalej miałam cały 
czas w polu widzenia kontrolera 
nr 1110 i widziałam, że wykonuje 
on zdjęcia samochodów, lecz by-
łam pewna, że od momentu 
opuszczenia mojego samochodu 
minęły najwyżej 2 minuty. Wtedy 
pani stojąca za mną wzięła moją 
2-złotową monetę i próbował mi 
pomóc, lecz moneta była zwraca-
na przez parkometr trzy razy. Wi-
dząc, że próby są daremne, po-
wiedziałam, że może udajmy się 
do kontrolera MZDiT i poprośmy 
go o pomoc w zakupie biletu. 
I tak też zrobiłyśmy.

Jak mówi pani Magda od mo-
mentu opuszczenia przez nią po-
jazdu do powrotu minęły może 4 
minuty. – Gdy obie podeszłyśmy 
do kontrolera, który przebywał 
w okolicy mojego pojazdu i poka-
załam mu, że mam w ręce 2 złote 
i proszę go o pomoc, bo parko-
metr nie działa lub nie umiemy 
go obsłużyć, to okazało się, że 
w ciągu tych minut od mojego za-
parkowania i opuszczenia pojaz-
du kontroler, wykorzystując moją 
bardzo krótką nieobecność, wypi-
sał mi niesłusznie wezwanie do 
uiszczenia opłaty dodatkowej 
w wysokości 50 zł – mówi kobie-
ta. – Zapytałam więc kontrolera, 
na jakiej podstawie wystawił mi 
wezwanie do opłaty dodatkowej. 
Powiedział, że „mogę sobie pisać 
odwołanie do jego szefa”. Popro-
siłam więc by mi pokazał dowód 
np. zdjęcie na to, jaki długi czas 
mój pojazd stał w tym miejscu 
i tutaj również w sposób aroganc-
ki odpowiedział, że „mogę sobie 
pisać odwołanie do jego szefa 
i dzwonić na policję”.   To było 
„polowanie” na kierowców, ten 
kontroler chciał wyłudzić ode 
mnie niesłusznie pieniądze.

Chcę anulowania oraz 
zadośćuczynienia

W Uchwale Rady Miasta jedyny 
zapis mówiący o czasie parkowa-
nia dot. tylko przypadku, gdy ja-
kiś pojazd parkował i posiadał już 
bilet, lecz po 5 min. stracił już 

swoją ważność: „Rozdz. 5 §  12. 
Pkt. 2.  W przypadku przekrocze-
nia czasu opłaconego postoju po-
jazdu wezwanie do uiszczenia 
opłaty dodatkowej za  dalszy po-
stój pojazdu wystawia się nie 
wcześniej aniżeli po upływie 5 mi-
nut od godziny wskazanej na bi-
lecie postojowym z parkomatu.”.

– Ja mój pojazd dopiero zapar-
kowałam i ten zapis w żaden spo-
sób nie dotyczy mojej sytuacji, 
ponieważ dopiero rozpoczynałam 
postój. Biorąc pod uwagę powyż-
sze, zdaje się, że pracownicy MZ-
DiT źle interpretują i później wa-
dliwie stosują zapisy uchwały 
z ogromną szkodą dla obywateli 
RP. Może należałoby przeszkolić 
pracowników z interpretacji zapi-
sów prawa, które chcą egzekwo-
wać? – dodaje. – Nie chodzi tutaj 
o 25 czy 50 zł, ale o obowiązek 
obywatelski, by zgłosić dyrekcji, 
że jego pracownik spowodował 
narażenie uczciwego obywatela 
na ogromny i niespodziewany 
stres, który może przynieść na-
wet skutki utraty zdrowia, w sy-
tuacji, gdy okazuje się, że osoba 
zaufania publicznego, reprezen-
tująca prawo naruszyła je, a po 
próbie wyjaśnienia jej, że popeł-
niła ogromny błąd i przekroczyła 
swoje uprawnienia oraz naruszy-
ła prawo, okazała lekceważenie 
obywatela i co najgorsze wyko-
rzystała swoje uprawnienia i ła-
miąc obowiązujące prawo wypi-
sała mu karę pieniężną.

Pani Magda twierdzi, że we-
zwanie do zapłaty zostało wysta-
wione niezgodnie z obowiązują-
cym prawem – chce jego anulo-
wania oraz o zadośćuczynienie 
w formie pisemnych przeprosin. 
Domaga się także od dyrekcji 
MZDiT wyciągnięcia konsekwen-
cji służbowych od kontrolera nr 
1110 za naruszanie obowiązują-
cego prawa i niewywiązywanie się 
z powierzonych obowiązków 
w czasie świadczenia pracy, zgod-
nie z Kodeksem Pracy.  
MZDiT na reklamację kobiety od-
pisało, że wpłynęła ona po termi-
nie i straszy poborcą skarbowym.

mag
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Dokończenie ze str. 1
Nowy znak D-51a „automatyczna kon-

trola średniej prędkości” będzie wskazy-
wał fragment drogi objęty odcinkowym 
pomiarem prędkości, natomiast znak 
D-51b „koniec automatycznej kontroli 
średniej prędkości” koniec tego odcinka. 
Ponadto na znaku D-51a umieszczana 
będzie miniatura znaku B-33, wskazują-
ca dopuszczalną prędkość jazdy na od-
cinku objętym pomiarem.

Obecnie znak D-51 stosowany jest za-
równo dla pomiaru prędkości punktowe-
go, jak też dla pomiaru odcinkowego. - 
Oznakowanie pomiaru odcinkowego na-
stępuje przez umieszczenie tabliczki T-1a 
pod znakiem D-51, na której podawana 
jest długość odcinka pomiarowego, co nie 
stanowi wystarczającej informacji o obec-
ności takiego pomiaru prędkości na dro-
dze. Stąd potrzeba bardziej precyzyjnego 
poinformowania kierujących o odmien-
nym niż zazwyczaj sposobie wykonywania 
pomiaru – zaznacza resort infrastruktury.

Projekt rozporządzenia rozszerza po-
nadto zakres stosowania tabliczki T-1a 

o wskazywanie odległości znaku infor-
macyjnego do początku odcinka drogi 
objętego pomiarem. - Takie rozwiąza-
nie pozwoli na umieszczenie dodatko-
wego znaku D-51a wraz z tabliczką 
T-1a przed początkiem odcinka drogi 
objętego kontrolą prędkości, w przy-
padku, gdy początek tego odcinka 
znajduje się w miejscu o ograniczonej 
widoczności, np. ze względu na geome-
trię drogi albo obiekty znajdujące się w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie – czyta-
my w wyjaśnieniu.

Projekty nowelizacji - rozporządzenia 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
oraz rozporządzenia w sprawie szczegóło-
wych warunków technicznych dla zna-
ków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i wa-
runków ich umieszczania na drogach - 
zostały skierowane do konsultacji pu-
blicznych oraz uzgodnień międzyresorto-
wych. Nowe przepisy wejdą w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienni-
ku ustaw.
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Dokończenie ze str. 1
Zgodnie z ustawowymi 

uprawnieniami Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
kontroluje prawidłowość 
orzekania o czasowej nie-
zdolności do pracy oraz 
prawidłowość wykorzysty-
wania zwolnień lekarskich. 
- Warto pamiętać, iż każde 
zwolnienie jest zwolnie-
niem od wykonywania ja-
kiejkolwiek pracy zarobko-
wej oraz wszelkich czynno-
ści, które mogą utrudnić 
powrót do zdrowia i wydłu-
żyć czas rekonwalescencji. 
Zwolnienie nie może pełnić 
roli swoistego urlopu. Pra-
cownik, który w czasie 
trwania zwolnienia lekar-
skiego wykonuje pracę za-
robkową lub wykorzystuje 
to zwolnienie niezgodnie z 
jego celem, musi liczyć się 
z tym, że straci prawo do 
zasiłku chorobowego - in-
formuje Beata Kopczyń-
ska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS w wojewódz-
twie śląskim.

Kontrola 
wykorzystywania 

zwolnień lekarskich
W 2018 roku w woje-

wództwie śląskim przepro-
wadzono ponad 16 tys. 
kontroli wykorzystywania 
zwolnień lekarskich. W wy-
niku tych kontroli ponad 

3,5 tys. osób pozbawiono 
prawa do zasiłku na kwotę 
4 mln 90 tys. zł. Oddział 
ZUS w Częstochowie prze-
prowadził 2910 kontroli, 
863 osobom został wstrzy-
mane świadczenie na kwo-
tę ponad 801 tys. zł.

Kontrola prawidłowości 
orzekania

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych prowadzi 
także kontrolę prawidło-
wości orzekania o czaso-
wej niezdolności do pra-
cy. Polega ona na wezwa-
niu chorego na badanie 
do lekarza orzecznika  i 
sprawdzeniu czy chory 
na dzień kontroli jest 
wciąż czasowo niezdolny 
do pracy, czy też choroba 
ustąpiła. Innymi słowy 
lekarz orzecznik spraw-
dza czy wystawiający 
zwolnienie lekarskie le-
karz prawidłowo ocenił 
stan zdrowia pacjenta i 
stan na jaki orzeczona 
zastała niezdolność. – 
Kontrola może być prze-
prowadzona także w 
oparciu o dokumentację 
medyczną - podkreśla 
rzeczniczka. 

Gdy w wyniku takiej 
kontroli lekarz orzecznik 
stwierdzi, że ubezpieczony 
jest już zdolny do pracy, to 
wypłata zasiłku zostaje 

wstrzymana, a ubezpie-
czony następnego dnia po-
winien zgłosić się do pracy. 
- W przypadku takiej kon-
troli nie ma zwrotu świad-
czenia za dni przypadające 
przez badaniem u lekarza 
orzecznika. W ubiegłym 
roku takich kontroli leka-
rze orzecznicy ze śląskich 
oddziałów ZUS przeprowa-
dzili 52,5 tys., ponad 1 tys. 
osób uznano za zdolnych 
do pracy, kwota wstrzyma-
nych zasiłków wyniosła 
383 tys. zł – wyjaśnia Be-
ata Kopczyńska. W oddzia-
le ZUS w Częstochowie ta-
kich kontroli było 6382. 
365 osób uznano za zdol-
nych do pracy, a kwota 
cofniętych zasiłków prze-
kroczyła 112 tys. zł. - Nale-
ży pamiętać, że ten rodzaj 
kontroli, czyli prawidłowo-
ści orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy, jest 
zarezerwowany wyłącznie 
dla ZUS. Natomiast przy-
pominamy, że możliwość 
kontrolowania prawidło-
wości wykorzystania zwol-
nień lekarskich swoich 
pracowników mają także 
pracodawcy, którzy za-
trudniają ponad 20 osób, 
gdyż to oni wówczas są 
płatnikami świadczeń – 
podsumowuje Beata Kop-
czyńska.
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Budowa węzłów przesiadkowych

Nie pojedziemy 
ulicą 

Piłsudskiego
Budowa węzłów przesiadko-

wych wkracza w kolejny etap. 
W związku z tym ulica Piłsud-
skiego została całkowicie za-
mknięta i wyłączona z ruchu. 

Ulicę zamknięto dla ruchu na 
odcinku od ul. Katedralnej do Piotr-
kowskiej. Przystanki autobusowe 
z ul. Piłsudskiego przeniesiono na 
ul. Ogrodową przy Katedrze. Wyko-
nawca jest zobowiązany do zapew-
niania dojazdu do posesji oraz doj-
ścia, zabezpieczając ruch pieszych 
(wygrodzenia zaporami drogowymi, 
kładki dla pieszych). Dojazd do 
dworca PKP będzie możliwy jedynie 
od strony Al. Wolności.

Węzły przesiadkowe mają dać 
możliwość szybkiej przesiadki mię-
dzy różnymi środkami transportu 
publicznymi i prywatnymi. Powsta-
ją one przy dworcach kolejowych – 
Częstochowa Osobowa (od strony 
ul. Piłsudskiego), Stradom i Ra-
ków. 

Inwestycja całkowicie odmieni 
ich oblicze. Powstaną nie tylko 
miejsca parkingowe typu Park and 
Ride, łączące węzły z drogami rowe-
rowymi, stacjami rowerowymi, sta-
nowiskami dla taksówek oraz przy-
stankami autobusowej komunika-
cji zbiorowej. 

Przebudowane zostaną też od-
cinki poszczególnych ulic: Puła-
skiego (wraz z rondem przy wia-
dukcie), Piłsudskiego (od alei Naj-
świętszej Maryi Panny do ul. Piotr-
kowskiej). 

Zmieni się również układ drogo-
wy przy dworcu na Rakowie. Efek-
tem inwestycji będzie też poprawa 
estetyki i dostępności komunika-
cyjnej znajdujących się w ich naj-
bliższym sąsiedztwie terenów. 
Stworzone zostaną bowiem parkin-
gi i infrastruktura dla poszczegól-
nych środków transportu, rozbu-
dowana i uzupełniona zostanie sieć 
dróg rowerowych – powstanie bądź 
zostanie przebudowanych ok. 10 
km tych dróg łączących dworce, 
przy których powstaną węzły. 

Zasadnicze prace budowlane do-
tyczące węzłów przesiadkowych 
mają zakończyć się do końca czerw-
ca 2020 roku, a wykonanie całości 
umowy planowane jest do końca 
sierpnia 2020 roku.

Budowa centrów przesiadkowych 
pochłonie 68 mln 865 tys. zł. Często-
chowa uzyskała na ten cel dofinan-
sowanie w wysokości 27,5 mln zł ze 
środków UE, z Regionalnych Inwe-
stycji Terytorialnych na lata 2014-
2020.
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Kontrola chorych

Puk, puk tu ZUS
Nie przegap

Nowe znaki drogowe

Akcja protestacyjna?

Groźna „grypa 
gołębi  

pocztowych”
O tym, że Pracownicy Poczty Polskiej 

zamierzają iść w ślad za za policjanta-
mi, nauczycielami i pracownikami są-
dów oraz prokuratur i będą masowo 
brać zwolnienia lekarskie, mówiło się 
już od pewnego czasu. Spółka twierdzi, 
że jak na razie takiego problemu nie do-
strzegła. Innego zdania są jednak jej 
klienci.

W akcji protestacyjnej – jak na razie nie-
oficjalnej – bierze udział już kilkadziesiąt 
miast. Systematycznie dołączają kolejne. 
Problem z listonoszami na zwolnieniach 
jest widoczny między innymi we Wrocła-
wiu, Opolu, Słupsku, Szczecinie, Wadowi-
cach, Zielonej Górze, a także w Częstocho-
wie. 

Pocztowcy – oczywiście anonimowo 
w obawie przed zwolnieniem – skarżą się 
na przeciążenia, braki kadrowe, mobbing, 
nieprawidłową ewidencję nadgodzin, braki 
rezerwy chorobowo-urlopowej (po powrocie 
z urlopu muszą nadrabiać zaległości lub 
ich praca spada na innych pracowników) 
oraz niskie pensje. Co ciekawe, jak na ra-
zie protest odbywa się poza oficjalnymi 
strukturami związków zawodowych. 

Działaniami w zdecydowanej większości 
kieruje facebookowa nieformalna grupa 
„Listonosze Polska”. - Z uwagi na szalejącą 
na Poczcie Polskiej „Grypę Pocztowych Go-

łębi” zalecamy wszystkim pracownikom 
kontakt z lekarzem w celu konsultacji 
i podjęcia niezbędnego leczenia. 

Wirus odnotowano na wielu urzędach 
pocztowych w całej Polsce. Od 28 stycznia 
rozpocznie się akcja walki z wirusem – czy-
tamy w jednym z postów. - „Grypa Poczto-
wych Gołębi” jest wysoce zakaźną chorobą 
wirusową szerzącą się drogą powietrzno-
-kropelkową. Osoba, która wcześniej nie 
chorowała na nią i nie była szczepiona 
przeciw wirusowi GPG jest podatna na za-
każenie i w przypadku styczności z osobą 
chorą ulegnie zakażeniu z prawdopodo-
bieństwem wynoszącym ok. 98%. 

Charakterystyczne objawy: bóle pleców, 
bóle barków, bóle kolan, bóle głowy, ogólne 
zmęczenie, brak energii, apatia, gorączka. 
Jeśli występuje choć jeden z powyższych 
objawów, konieczna jest natychmiastowa 
wizyta i konsultacja lekarska w celu podję-
cia wszelkich niezbędnych kroków zmie-
rzających do zapobiegnięcia dalszemu roz-
przestrzenianiu się wirusa. 

Efekty leczenia zależą od lekarstwa po-
danego przez Zarząd Poczty Polskiej – pre-
cyzują inicjatorzy protestu. Strajkujący 
wystosowali list z 14 postulatami zaadre-
sowany do Przemysława Sypniewskiego, 
prezesa Poczty Polskiej SA.

Katarzyna Gwara
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Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

Rugby jako sport rozwojowy
W Częstochowie odbyła się 

Ogólnopolska Konferencja Na-
ukowo-Szkoleniowa, której ha-
sło przewodnie brzmiało „Rug-
by jako sport rozwojowy”. 

Podczas konferencji prelekcje 
wygłosili eksperci, których działa-
nia koncentrują się na rugby, 
bądź mają związek z rozwojem 
psychoruchowym dzieci. O ciągle 
rozwijającej się dyscyplinie opo-
wiedzieli: Sylwia Gołda (wielokrot-
na reprezentantka Polski, wycho-
wanka RCC, aktualnie zawod-
niczka Klubu Legia Rugby War-
szawa, dwukrotnie wybrana naj-
lepszą skrzydłową w Polsce), Ka-
tarzyna Sterna – prezes Rugby 
Club Częstochowa i Michał Krzyp-
kowski – trener koordynator grup 

młodzieżowych RCC, członek za-
rządu, kapitan i zawodnik mę-
skiej sekcji RCC. Z kolei trenerzy 
CrossFit – Rafał Nowak i Bartosz 
Cekus – skierowali do słuchaczy 
słowa dotyczące prawidłowo prze-
prowadzonej rozgrzewki oraz ko-
nieczności całościowego rozwoju 
fizycznego młodych zawodników 
uprawiających sporty zespołowe. 
O wpływie sportu na rozwój psy-
chiczny dzieci, a także o roli tre-
nerów i rodziców w życiu młodych 
zawodników opowiedział z kolei 
psycholog sportu Kamil Radom-
ski. Wspieranie dzieci w ich spor-
towych wyborach oraz pozytywna 
motywacja były tematem prelek-
cji pełnomocniczki Ambasadora 
Dzieci ,,Akademii Przyszłości” Ka-
tarzyny Bigosińskiej. Obok wy-

kładów i warsztatów przeprowa-
dzono również quiz „Rugby bez 
tajemnic”. Zwycięzcy otrzymali 
upominki ufundowane przez 
Rugby Club Częstochowa. 

W spotkaniu wzięli udział m.

in. Maciej Hupa, członek Regio-
nalnej Rady Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, przewodniczący 
Szkolnego Związku Sportowego 
w Częstochowie Kazimierz Si-
ciak, dyrekcje szkół podstawo-

wych nr 22, nr 27 i nr 52, a tak-
że pedagodzy, młodzież i rodzice. 

Na zakończenie wręczono sta-
tuetki „Trener Roku 2018” na-
uczycielom wychowania fizyczne-
go – Adamowi Marczewskiemu 
z SP nr 22 i Sławomirowi Fujar-
skiemu z SP nr 52. Ich podopiecz-
ni osiągali liczne sukcesy podczas 
sportowych rywalizacji. Dzieci 
z obu szkół, grając w barwach 
RCC, sukcesywnie zdobywają 
czołowe miejsca w regionalnych 
i wojewódzkich turniejach rugby. 

Wydarzenie zostało zorganizo-
wane przez Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta Częstochowy, 
Szkołę Podstawową nr 22 im. G. 
Narutowicza w Częstochowie 
i Rugby Club Częstochowa.
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Dzięki aplikacji

Zawsze na 
bieżąco

15 576 osób korzysta już 
z darmowej aplikacji wdrożo-
nej przez ZGM TBS i często-
chowski magistrat. Wśród in-
formacji, które na bieżąco 
spływają do naszych telefo-
nów, są także te o stanie miej-
skiego powietrza – szczegól-
nie przydatne zimą.      

SISMS BLISKO jest narzę-
dziem umożliwiającym często-
chowiankom i częstochowianom 
otrzymywanie w trybie ciągłym 
praktycznych informacji związa-
nych z codziennym życiem. 
Sprawdza się szczególnie w sy-
tuacjach wyjątkowych. Do ta-
kich z pewnością można zaliczyć 
miesiące zimowe. Tematem 
ostrzeżeń są najczęściej trudne 
warunki atmosferyczne. Z kolei 
informacje o przekroczonych 
normach pyłu w powietrzu – 
z uwagi na zainteresowanie, ja-
kie budzi kwestia smogu oraz 
wpływ tego zjawiska na ludzkie 
zdrowie – są wysyłane jako wia-
domości alarmowe. Oczywiście 
informacje o aktualnym stanie 
powietrza w Częstochowie moż-
na tez sprawdzić na stronach  
http://powietrze.katowice.wios.
gov.pl  (stacje pomiarowe WIOŚ) 
oraz  https://airly.eu/map/pl/  
(sieć wskaźników Airly). 

Z darmowej aplikacji dowiemy 
się natomiast także o zmianach 
w ruchu drogowym czy komuni-
kacji miejskiej, wyłączeniach 
prądu czy awariach. Wiadomo-
ści informują również o wyda-
rzeniach kulturalnych i sporto-
wych, bezpłatnych badaniach, 
gospodarce odpadami, działa-
niach policji, wydarzeniach 
w oświacie czy ofertach w Powia-
towym Urzędzie Pracy. System 
dostarcza też informacji o ak-
cjach społecznych prowadzo-
nych przez sektor pozarządowy 
czy działaniach miasta na rzecz 
seniorek i seniorów – ta ostatnia 
funkcja systemu to zresztą no-
wość.

Aplikację można pobrać po-
przez stronę:
https://www.sisms.pl/
rejestracja/nadawca/54b0177f/
Miasto-Częstochowa 
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Rośnie liczba zachorowań na grypę. 
Najnowsze dane sanepidu mówią o aż po-
nad 23 tysiącach przypadków. Przy-
godnie lekarskie i szpitale przeżywają 
prawdziwe oblężenie. W niektórych pla-
cówkach wydano zakaz odwiedzin.

Grypa jest ostrą chorobą wirusową, wywo-
ływaną najczęściej przez wirusy grypy A i B, 
rzadziej C. Namnażają się one w komórkach 
nabłonkowych górnego i dolnego odcinka 
dróg oddechowych. Okres wylęgania grypy 
wynosi średnio 2 dni, natomiast największa 
zakaźność występuje 1 dzień przed i 3 do 5 
dni po ustąpieniu objawów. Choroba przeno-
si się drogą kropelkową, przez kontakt bezpo-
średni z zakażoną osobą lub przez kontakt ze 
skażonymi powierzchniami i przedmiotami. 
Charakterystycznymi objawami klinicznymi 
są wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśnio-
wo-stawowe, ból gardła, ból głowy, kaszel, 
katar oraz ogólne osłabienie. Najczęściej za-
chorowania mają przebieg lekki lub umiarko-
wany, jednak w najcięższych przypadkach, 
zwłaszcza u osób z istniejącymi schorzenia-
mi, choroba może skończyć się ciężkimi powi-
kłaniami lub nawet śmiercią.

JAK SKUTECZNIE UCHRONIĆ SIĘ 
PRZED CHOROBĄ?

Aby zwiększyć odporność zadbaj o uroz-
maiconą dietę bogatą w składniki odżywcze, 
witaminy oraz minerały. Zadbaj również o 
zdrowy, długi sen, a wolny czas spędzaj ak-
tywnie na świeżym powietrzu. Dopasuj ubiór 
odpowiednio do temperatury otoczenia - nie 
przegrzewaj i nie wychładzaj organizmu, a w 
deszczowy dzień załóż nieprzemakalne obu-
wie. Nie zapomnij też o higienie - myj ręce jak 
najczęściej - po każdej wizycie w toalecie, 
przed jedzeniem, po kontakcie z żywnością, 
zwierzętami oraz po kontakcie z chorą osobą. 
Pamiętaj, że jest to najlepsza metoda na ogra-
niczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaź-
nych. Zaszczep się przeciwko grypie sezono-
wej, ale pamiętaj że z uwagi na szybką muta-
cję wirusa, szczepienia ochronne należy po-
wtarzać corocznie.
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Od NFZ

Platforma z darmowymi 
dietami

Narodowy Fundusz Zdro-
wia postanowił zmienić na-
sze nawyki żywieniowe. 
W tym celu uruchomił spe-
cjalną stronę internetową, 
gdzie zamieszczane są dar-
mowe jadłospisy dostosowa-
ne do potrzeb każdego 
z nas.

Jadłospisy możemy pobrać ze 
strony diety.nfz.gov.pl Wcześniej 
musimy się jednak zarejestrować. 
Po założeniu konta, jeśli chcemy 
otrzymać spersonalizowaną dietę, 
musimy wprowadzić określone 
dane – takie jak wiek, waga, płeć, 
wzrost i poziom dziennej. W ten 
sposób ustalany jest wskaźnik 
BMI (ang. Body Mass Index – in-
deks masy ciała) oraz dzienne za-
potrzebowanie energetyczne (PPM 
– podstawowa przemiana materii 
i CPM – całkowita przemiana ma-
terii). W oparciu o te informacje 
serwis dopasowuje prozdrowotną 
dietę DASH (ang. Dietary Appro-
aches to Stop Hypertension), biją-
cą rekordy popularności. W ra-
porcie „US News” znalazła się ona 
w czołówce najlepszych diet na 
świecie. Dlaczego? Bo ma po-
twierdzone działanie zdrowotne, 
chroniąc przed chorobami serca, 
otyłością czy cukrzycą, oraz wspo-
magając ich leczenie. Do wyboru 
mamy trzy warianty -  1200 kcal, 
1500 kcal oraz 1800 kcal. Później 
otrzymujemy szczegółową rozpi-

skę na każdy dzień – są tam mię-
dzy innymi informacje o wartości 
kalorycznej konkretnego jedze-
nia, zawartości białka, tłuszczów 
i węglowodanów, a także prostą 
instrukcję, jak wykonać daną po-
trawę. Przepisy są bardzo proste 
i nikt nie powinien mieć proble-
mów z ich wykonaniem. Jeżeli 
któraś propozycja nam nie będzie 
pasowała, można zmienić ją na 
inny przepis. A żeby było jesz-
cze łatwiej w serwisie możemy 
pobrać nawet... listę zakupów. 
Poza tym, ci którzy chcą tylko 
przetestować pomysł NFZ, mogą 
pobrać darmową dietę próbną na 
7 dni w wersji 1200 kcal. Warto 
podkreślić, że z tworzonych diet 
powinny korzystać tylko osoby 
w pełni zdrowe i nie mające żad-
nych alergii pokarmowych. 

NFZ podkreśla, że jadłospis po-
winien służyć jako wskazówka do 
zdrowego odżywiania, a w celu 
otrzymania dopasowanej do swo-
ich potrzeb, zbilansowanej diety 
zaleca kontakt z dietetykiem.
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Dokończenie ze str. 1
Nocna i świąteczna opieka

W nowelizacji zaproponowano zmia-
ny w udzielaniu świadczeń nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). 
Po zmianach szpitale ogólnopolskie 
(np. szpitale kliniczne) będą mogły 
udzielać świadczeń NiŚOZ, jeśli mają 
szpitalną izbę przyjęć lub szpitalny od-
dział ratunkowy.

Wprowadzono jednolite zasady tzw. 
segregacji medycznej pacjentów w 
SOR-ach.     Określanie stanu zagroże-
nia życia i zdrowia odbywać się będzie 
w oparciu o jednakowe, jasno sprecy-
zowane kryteria. Ma to zwiększyć bez-
pieczeństwo pacjenta, a jednocześnie 
poprawić komfort pracy personelu me-
dycznego. Dodatkowo utworzony zo-
stanie system informatyczny uspraw-
niający pracę Szpitalnych Oddziałów 
Ratunkowych (TOPSOR), który zapew-
ni łatwy dostęp do informacji o przewi-
dywanym czasie oczekiwania dla pa-
cjenta, a także pozwoli na zapewnienie 
wyższej jakości danych dotyczących 
funkcjonowania SOR-ów bez obciąża-
nia personelu dodatkowymi obowiąz-
kami sprawozdawczymi.

Kolejnym rozwiązaniem, które ma 
usprawnić działanie SOR-ów, będą 
tzw. ostre i  tępe dyżury. W praktyce 
obsada lekarska i pielęgniarska zosta-
nie dostosowana do charakteru dyżuru 
w  szpitalu. Szpital pełniący dyżur 
ostry będzie miał zwiększoną liczbę 
personelu, natomiast podczas tzw. tę-
pego dyżuru będzie dysponował tylko 
wymaganą przez przepisy obsadą. Dys-
pozytornie ratownictwa medycznego, 
posiadające informacje o  obsadach, 
będą kierowały karetki do szpitali, w 
których funkcjonować będą dyżury 
ostre. Wprowadzenie zmian w zakresie 
dyżurowania będzie odbywać się na 
wniosek samych szpitali, a za koordy-

nację i ustalanie harmonogramów bę-
dzie odpowiadać wojewoda w  porozu-
mieniu z dyrektorem Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ. Informacje te będą 
także dostępne dla pacjentów w Biule-
tynie Informacji Publicznej.

Kontrola NFZ
Dzięki wprowadzanym regulacjom 

Narodowy Fundusz Zdrowia, bez istot-
nego poszerzania uprawnień kontrole-
rów, będzie mógł funkcjonować ze sku-
tecznością podobną do Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej, odpowiedzialnej za 
bezprecedensowe uszczelnienie syste-
mu podatkowego w latach 2017-2018. 

Najważniejszą zmianą dla podmio-
tów, które otrzymują środki z NFZ, bę-
dzie wprowadzenie progu bagatelności, 
poniżej którego nie będą nakładane ka-
ry finansowe. W  pierwszym roku funk-
cjonowania ustawy wyniesie on 500 
złotych, co wg danych za kwartał roku 
2018 oznacza 50 proc. liczby kontroli i 
niecałe 10 proc. kwoty nałożonych kar.

Ponadto będzie obowiązywać zakaz 
jednoczesnej kontroli ze strony mini-
stra zdrowia i  NFZ. Zakazane będzie 
także ponowne kontrolowanie tego 
samego obszaru w tym samym pod-
miocie. Czas trwania wszystkich kon-
troli Funduszu w jednostkach pod-
miotu kontrolowanego w  roku kalen-
darzowym, nie będzie mógł przekro-
czyć określonej liczby dni (z  wyłącze-
niem kontroli umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w zakre-
sie leczenia szpitalnego). Co do zasa-
dy, liczba dni kontroli będzie powią-
zana z wielkością kwoty wypłaconej 
podmiotowi kontrolowanemu przez 
NFZ w roku poprzednim. Przykłado-
wo, w  przypadku kontraktu o warto-
ści do 2 mln zł kontrola Funduszu bę-
dzie mogła trwać 12 dni. Wprowadzo-
na zostanie także instytucja zawiado-

mienia o planowanej kontroli – w sy-
tuacjach, w których nie uniemożliwia 
to skutecznego skontrolowania dzia-
łania podmiotu.

– Istotną zmianą będzie koncentra-
cja służb kontrolnych, które obecnie 
funkcjonują w  oddziałach wojewódz-
kich i Centrali Narodowego Funduszu 
Zdrowia. W  praktyce doprowadzi to 
do przeniesienia uprawnień kontrol-
nych na poziom Prezesa Funduszu. 
Wydziały kontroli OW Funduszu zo-
staną włączone do Departamentu 
Kontroli w  centrali NFZ. Komunika-
cja między Funduszem a podmiotem 
kontrolowanym ma być prowadzona 
za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej. To pierwsza uwzględniają-
ca nowoczesne rozwiązania technicz-
ne ustawa o kontroli, której przepisy 
powinny uprościć, przyspieszyć i ob-
niżyć koszty przeprowadzanej kontro-
li oraz ograniczyć jej uciążliwość dla 
kontrolowanych podmiotów – czyta-
my w nowelizacji.

Przewidziano także utworzenie kor-
pusu kontrolerskiego w Centrali NFZ – 
w jego skład wejdą pracownicy Fundu-
szu będący kontrolerami, którzy zosta-
ną wyposażeni w  kompetencje i  narzę-
dzia do przeprowadzenia sprawnej i 
skutecznej kontroli. Kontrolerzy będą 
musieli zdać egzamin kwalifikacyjny 
dopuszczający do pracy na tym odpo-
wiedzialnym stanowisku. Ze względu 
na specyfikę pracy i konieczność wyko-
rzystania wiedzy medycznej, możliwe 
będzie wykorzystanie w toku kontroli 
opinii biegłego.

Znowelizowane przepisy mają wejść 
w życie w pierwszym dniu miesiąca na-
stępującego po 3 miesiącach od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjąt-
kiem części regulacji, które zaczną obo-
wiązywać w innych terminach.

Katarzyna Gwara

W przychodniach pełno

Grypa 
atakuje

Zmiany

Segregacja i numerki  
na SOR-ach



uż ponad 270 536 osób z  niedosłuchem 
porzuciło drogie i  nieskuteczne rozwią-
zania na rzecz metody ze szwajcarskiego 
instytutu CERN, która regeneruje 100% 

słuchu w 4-tygodnie. 
Peter S., szwajcarski astrofizyk, który 

posługuje się biegle 3 językami, w  tym mi-
gowym, pracuje w  Europejskiej Organizacji 
Badań Jądrowych CERN. To właśnie tam 
wynalazł antidotum, które działa lepiej niż 
aparaty słuchowe, a  jest od nich znacząco 
tańsze. Podczas gdy aparat to wydatek nawet 
15  tys.  zł, kuracja astrofizyka kosztuje mniej 
niż 1/100 tej kwoty!

Problemy w relacjach,  
samotność i zawstydzenie
Szwajcar właśnie ze strachu przed całkowitą 
głuchotą nauczył się języka migowego: „Gdy 
żona zmarła, a  dzieci poszły na swoje, potwornie 
bałem się głuchoty i  wykluczenia społecznego. 
Próbowałem więc wszystkiego – świecowania, 
zastrzyków w  bębenki, olejków zakrapianych do 
ucha rzekomo oczyszczających kanał słuchowy, 
a te tylko wyciekały i nasilały problem. Wzmacnia-
czy słuchu, które powodowały ból i trzeszczały jak 
drzwi od strychu. Aparaty raniły uszy, wypadały, 
gubiły się i  działały tylko wtedy gdy miałem je na 
sobie – to minus, bo jak wówczas funkcjonować? 
Potrzebowałem lepszego rozwiązania.” – wspomi-
na p. Peter S.

W domu ledwo słyszał,  
w pracy wyłapywał każdy szept
Nie dowierzał, gdy w  nowej pracy, zaczął sły-
szeć wszystko głośniej i wyraźniej, od dźwięków 
najniższych po najwyższe, całe spektrum! Gdy 
jednak wychodził z  laboratorium – niedosłuch 
powracał. Zaczął więc prowadzić dziennik ob-
serwacji i  szybko okazało się, że leczył go przy-
padek. Za polepszenie słuchu odpowiadało pole 
elektromagnetyczne obecne na terenie instytu-
tu. P. Peter S. od razu pomyślał „A  co gdyby tak 
cały czas nosić namagnesowany ferromagnetyk na 
sobie?”. Przykleił maleńki plaster z magnesem za 
ucho, ten sam którego nieprzypadkowo kliniki 
i  szpitale wykorzystuje do badań rezonansem 
magnetycznym. Zadziałało. 

Pierwsze słyszalne efekty  
już po 14 dniach
„Podczas testów nakleiłem plaster na 14 dni za pra-
we ucho. Efekt natychmiastowy – zacząłem przykła-
dać słuchawkę tel. tylko do tego ucha, bo słyszałem 
nim głośno i  wyraźnie. Od 15 dnia nosiłem plastry 
już po obu stronach. Z czasem różnica była tak duża, 
że przestałem „krzyczeć”, mówiłem ciszej, a  roz-
mówcy nie musieli mi nic powtarzać. Najbardziej 
zdziwiłem się, gdy poszedłem do spowiedzi – pierw-
szy raz od lat usłyszałem, co ksiądz do mnie mówi!”

Wyniki testów  
i badań audiometrycznych
„Wcześniej korzystałem z  różnych metod, ale to 
działanie biopolarnej stymulacji ferromagnety-
kiem okazało się naprawdę skuteczne. Gdy pod-
dałem się badaniom audiometrycznym, te wyka-
zały ogromny wzrost słyszalności i  zrozumienia 
mowy ludzkiej.” [patrz wykres]

Swoim odkryciem Pan Peter S. postanowił 
podzielić się z  jedną ze szwajcarskich klinik 
otolaryngologicznych, która przeprowadziła 
badania na 965 wolontariuszach. Wyniki za-
skoczyły samych lekarzy:

Pierwsze 7-28 dni pozwala by:
Ý  wyeliminować ból i  dyskomfort (poczucie 

„zatkanego” ucha),
Ý  eliminuje irytujące dolegliwości wywoła-

ne wieloletnią pracą w  hałasie jak; szumy, 
trzaski, piski oraz dźwięki niepożądane, np. 
warkot silnika.

Kolejne 29-60 dni stymulacji aktywnym 
bipolem pozwala:
Ý  lepiej słyszeć (nawet 15-krotnie zwiększo-

na ostrość, głośność i czytelność dźwięków) 
rozmów tel., audycji radiowych, TV, mowy 
ludzkiej

Ý  wyłapywać każde, dotychczas niesłyszane 
dźwięki z  otoczenia, np. szepty na koryta-
rzu, odgłosy natury, wołanie z  „drugiego 
pokoju”

Ý  z  łatwością toczyć rozmowy w  tłumie 
podczas np. jazdy środkami komunikacji, 
głośnych koncertów, w  sklepowym gwa-
rze, ale także w sytuacjach dyskretnych: 
u  lekarza, w  banku, w  relacjach intym-
nych,  

Po 60 dniach:
Ý  podnosi słyszalność szeptów do młodzień-

czego poziomu, wzmacniając ich sygnał 
aż 9-krotnie wyłapując nawet najdrob-
niejsze szczegóły, przywraca spektrum 
słyszalność dźwięków wszelkiego zakre-

su, od najniż-
szych po tony 
15  000  (Hz) 
i więcej.

Jak to  
działa? 
S t y m u l a c j a 
biopolarna za 
pomocą ferro-
magnetyków 
inicjuje proces 
samo napra-
wy komórek 
r z ę s a t y c h 
w  uchu we-
w n ę t r z n y m . 
Tym samym 
u m o ż l i w i a 
nawet 100% 
przywrócenie 

dawnej sprawności słuchowej w krótkim cza-
sie i w naturalny sposób. 

Formuła różni się od tradycyjnych form walki 
z niedosłuchem:

1   Działa 24h, słyszalne efekty już po 14 
dniach od 1. zastosowania – w  przeciwień-
stwie do wzmacniaczy i aparatów efekt dzia-
łania jest odczuwalny niezależnie od tego czy 
w danym momencie korzystamy z urządzenia 
(regeneracja także podczas snu),

2  Zwalcza wieloletnie i wszelkiego rodzaju 
ubytki, niezależnie od wieku – działa doraź-
nie, ale i doprowadza do głębokiej samorege-
neracji kanału słuchowego, zmuszając orga-
nizm do rozpoczęcie procesu samoleczenia 
i  automatycznej odbudowy uszkodzonych 
komórek 

3  Usuwa skutki i walczy z przyczyną, zapo-
biegając nowym ubytkom – poprzez stymu-
lację biopolem najniższej częstotliwości oraz 
głęboką regenerację uszkodzonych komórek, 
pozwala odzyskać młodzieńczy słuch, a  jego 

działanie nie ogranicza się tylko do naprawia-
nia szkód, lecz także potrafi wymusić na orga-
nizmie by więcej do tych szkód nie dopuścił. 

Dr J. Hausner-Kowalik, laryngolog: 

„Tak, stymulacja biopolem jest w  medy-
cynie powszechnie stosowaną metodą. Nic 
dziwnego: każdy  posiada w  swojej krwi fer-
romagnetyk (żelazo), które można stymulo-
wać za pomocą pola elektromagnetycznego. 
Pobudza to krwinki, zmuszając organizm 
do samo naprawy. Mechanizm działania 
jest w 100% naturalny, dlatego tak bezpiecz-
ny i  skuteczny: pobudzona krew przenosi 
w  uszkodzone miejsce składniki odżyw-
cze, które intensywnie regenerują komór-
ki rzęskowe słuchu w  narządzie Cortiego.  
W rezultacie następuje jego odbudowa. 

Skuteczność terapii porównywalna jest 
z  efektem, który daje aparat słuchowy naj-
wyższej klasy wartości nawet 15 tys. Kuracja 
biopolem niewątpliwie jest nie tylko tańsza, 
ale i  co niesamowite często znacznie sku-
teczniejsza – regulacja natężenia dźwięków 
jest stopniowa 
i  naturalna, 
więc nie draż-
ni pacjen-
ta, a  efekt 
utrzymuje 
się kilka lat od 
z a ko ń c z e n i a 
pełnej terapii.

Plastry nadają się dla: 
4 kobiet i  mężczyzn, niezależnie od rodzaju 
i stadium wady (zarówno z silnym jak i bardzo 
lekkim niedosłuchem) 4 niezależnie od wie-
ku gwarantują 100% skuteczności, rekordzi-
sta tej metody, Brytyjczyk Paul McKnight wy-
ostrzył słuch w  wieku niespełna 94  l. 4 osób 
zmagających się z  szumami usznymi, narażo-
nych na duże natężenie dźwięku z otoczenia 4 
osób, których wrażliwa skóra wokół uszu i inne 
bliżej nieokreślone powody zabraniają np. no-
szenia aparatów, korzystania z  zabiegów, la-
serów czy stosowania innych, alternatywnych 
form leczenia.

Terapia Biopolem to w  100% naturalna 
i  bezpieczna metoda, stosowana z  powo-
dzeniem od lata w  wielu krajach świata: 
Szwajcaria, Japonia 2014 r., Dania i Szwecja 
2016  r., Wielka Brytania, Niemcy 2017  r.,  
Czechy maj 2018  r. To alternatywa dla dro-
gich i mniej skutecznych form leczenia. Wyniki 
badań audiometrycznych jednoznacznie udo-
wodniają. Już po kilkunastu dniach stosowania 
plastrów, ich skuteczność waha się między 
90, a 100%.

Płacisz raz, naklejasz  
i znów słyszysz!
Wystarczy, że nakleisz rano i  wieczorem pla-
stry za uchem, by proces samoregeneracji 
kanału słuchowego odbywał się samoistnie. 
Plastry są wodoodporne i  niewidoczne (cieli-
sty kolor). Właściwości lecznicze zachowują 
przez 50 lat, a  terapia b.rzadko wymaga po-
wtórzeń. Pamiętaj! Gdy odzyskasz młodzień-
czy słuch, nie wyrzucaj pozostałych plastrów, 
a schowaj do apteczki tak, by w przyszłości, je-
śli zajdzie taka potrzeba móc skorzystać z nich 
ponownie.

„Każdy ma wybór – może korzystać z  roz-
wiązań, które są sprawdzone, ale kosztują 
fortunę, albo jak p.  Alina M. – emerytowana 
pracownica pralni przemysłowej czy Zofia G. 
dyrygent chóru „Festa”, zaryzykować i skorzy-
stać z metody, która okazała się skuteczna, ale 
i  znacznie tańsza! W  końcu wszystko DA się 
wyleczyć, potrzeba tylko szansy od losu i odro-
biny dobrej woli.  Na początku farmaceuci też 
byli sceptyczni. Jednak udało się – znalazłem 
firmę, którą przekonały opinie szwajcarskich 
laryngologów i  wyniki skuteczności testów 
audiometrycznych. 5 lat temu pierwszy raz 
wprowadzili moje biomedyczne plastry do 
175 najlepszych, zagranicznych aptek w  4 
różnych krajach” – wspomina p. Peter S. 

Dziś w  Polsce w  zamian za uczestnictwo 
w  Fabryce Zdrowia, pierwsze 150 osób, któ-
re zadzwoni do 15 lutego 2019  r., także może 
otrzymać 20 SZT. BIOMEDYCZNYCH PLA-
STRÓW w cenie mocno promocyjnej, zamiast 
323 zł tylko za 97 zł (przesyłka GRATIS!) Ilość 
zestawów promocyjnych jest ograniczona, de-
cyduje kolejność zgłoszeń!  

Laryngolodzy  potwierdzają: 
4 w 100% regeneruje wieloletnie ubytki słuchu, 4 działa podczas snu,  
4 odbudowuje zniszczone od hałasu komórki słuchowe, usprawniając  
ich działanie aż 15-krotnie, 4 pomaga zwalczyć skutki głuchoty,  
wyeliminować ich przyczynę i zapobiec nowym ubytkom!

J

Tel.: 81 300 36 42
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00-20:00  

(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Zlokalizowane w uchu wewnętrz-
nym komórki rzęsate odpowia-
dają za zmianę fal dźwiękowych  
w impulsy elektryczne, które trafiają 
do mózgu. Niestety, wskutek chorób, 
nadmiernego hałasu lub starzenia 
się organizmu mogą one ulec uszko-
dzeniu. Dzięki wykorzystaniu biopola 
możliwa jest skuteczna regeneracja 
komórek rzęsatych. W rezultacie 
dźwięk, który dociera do mózgu, może 
być mocniejszy i bardziej wyraźny. 
[patrz czerwona linia]

9 na 10 osób wyeliminowało: 100% ubytków słuchu, wyostrzyło słyszalność całego spektrum dźwięków, wyciszyło niechciany hałas i szumy uszne!

Uszkodzone komórki nie odbierają dźwię-
ków dobiegających z otoczenia

Zregenerowane komórki odbierają pełen zakres 
dźwięków, od najniższych po najwyższe tony

PRZED

PO 60 DNIACH *Efekty kuracji biopolem  
zmierzone w badaniach  
audiometrycznych  
[ramka, lewy dolny róg]

REK
LA

M
A

40 lat pracuję słuchem, więc i ten 
musiał się w końcu kiedyś zużyć! 
Plastry otrzymałam od jednej 
z niemieckich chórzystek w trakcie 
tournee po Europie. Podczas pracy 
z zespołem jak 10 lat temu, słyszę 

głośno i ostro, wyłapuję nawet najmniejszy fałsz, 
wszystkie wysokie i niskie tony! Przyznaje, jestem 
w szoku, że to tak dobrze działa. 3 miesiące temu 
zmuszona chciałam zrezygnować z pasji, a dzi-
siaj? Żaden dźwięk i szept nie są mi obce!

Zofia G. (64 l.), 
Milanówek

Nareszcie mogę zadzwonić do 
córki, nie mam problemu z do-
gadaniem się w sklepie. Słuch 
wraca stopniowo, nic nie wali, nie 
trzeszczy, nie stuka. Wcześniej co 
rusz gubiłam ten okropny aparat, 

a gdy jechałam autobusem od gwaru myślałam, 
że rozsadzi mi głowę! Nikt ich nie dostrzegł, a 
mija 25 dzień odkąd naklejam je za uchem, dziś 
słyszę 2-krotnie czyściej i wyraźniej niż kiedykol-
wiek. Nieważne czy stoję tyłem czy przodem do 
rozmówcy!

Alina M. (79 l.), 
Gdańsk
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Projekt „Engagiert fur 
Europa” szansą na rozwój

„Najstarsze Licea Częstochowskie - Seniorom Edukacji” 
-  koncert bożonarodzeniowo-noworoczny

Szlakiem kultury po Warszawie

Kolejne sukcesy 
olimpijskie Słowaków

Mieliśmy przyjemność gościć w naszej 
szkole dr Joannę Lawnikowską-Koper, ad-
iunkta Instytutu Filologii Obcych Uniwersy-
tetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza w Częstochowie. Uczniom 
klas 1c oraz 2c zostały przedstawione zało-
żenia międzynarodowego projektu „Enga-
giert fur Europa”. 

Partnerami Częstochowy, biorącymi 
udział w ww. projekcie, są miasta: Pfo-
rzheim w Niemczech, Vicenza we Wło-
szech oraz społeczność niemiecka Osijek 
w Chorwacji. Jednym z podjętych przedsię-
wzięć jest bezpłatny kurs języka niemiec-

kiego dla seniorów, którego celem jest akty-
wizacja osób starszych dzięki wspólnej na-
uce, a także możliwość porozumienia się 
seniorów z rodziną przebywającą za grani-
cą. Ponadto uczestnicy zajęć dowiedzieli 
się, że po ukończonej szkole średniej 
uczniowie mogą studiować w Częstocho-
wie „język niemiecki w obrocie gospodar-
czym”, co daje szansę m.in. na zdobycie 
wykształcenia językowego, ponadto odpłat-
ne staże w TRW oraz możliwość wyjazdu 
na projekty zagraniczne. 

Zajęcia odbyły się z inicjatywy prof. Zofii 
Sandak-Bernat.

Zespół „Słowak i Muza”, pod kierunkiem prof. Mar-
lińskiej, wystąpił w koncercie bożonarodzeniowo-nowo-
rocznym  „Najstarsze Licea Częstochowskie Seniorom 
Edukacji”. Po raz kolejny wzięły w nim udział I LO im. J. 
Słowackiego, II LO im. R. Traugutta i IV LO im. H. Sien-
kiewicza. 

Wśród gości znaleźli się emerytowani nauczyciele, 
dyrektorzy szkół oraz wiceprezydent Częstochowy – 
Ryszard Stefaniak. W programie znalazły się najpięk-
niejsze polskie kolędy i pastorałki. Utalentowani młodzi 
muzycy wprowadzili publiczność w świąteczną, pełną 
wzruszeń i ciepła atmosferę. W roli współprowadzącej 
mogliśmy zobaczyć przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego  I LO  Katarzynę Kozioł. Wszystkim 
uczniom, którzy wystąpili w koncercie dziękujemy za 
piękny występ i godne reprezentowanie naszej szkoły.

Jakub Kościelniak, kl. I d

Uczniowie klas: 1b, 2b, 3c i kilkoro za-
przyjaźnionych miłośników kultury z innych 
klas – w sumie 95 osób! – uczestniczyli w 
wycieczce do Warszawy. W Narodowym In-
stytucie Audiowizualnym wysłuchaliśmy pre-
lekcji na temat „Inny nie znaczy wróg” oraz 
obejrzeliśmy film pt. „Kolorowe pończochy”. 

Kolejnym przystankiem na naszej drodze 
był Kampus Główny Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Udało nam się zobaczyć Pałac Tysz-
kiewiczów – Potockich, Pałac Kazimierzow-
ski – dawną Szkołę Rycerską założoną 
przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
a także Gmach Audytoryjny. 

Kulminacyjnym punktem wyprawy, na który 
wszyscy czekali, był spektakl Rigoletto w Ope-
rze Narodowej. Opowieść o dworskim błaźnie, 
która pozornie podejmuje wyłącznie tematykę 
żartu, niezwykle przypadła nam do gustu. Wy-
jazd umożliwił nam poznanie Warszawy od in-
nej strony – nie tylko jako stolicę państwa, sie-
dzibę władz czy tętniące życiem epicentrum 
życia towarzyskiego, ale jako centrum kultury. 
Kultury, która dociera do każdego z nas w róż-
nych formach, nie jest zarezerwowana dla wą-
skiego grona odbiorców i wymaga od nas cią-
głego poznawania i propagowania.

 Klaudia Stanisz kl. II b

I LO im. J.Słowackiego gościło po raz ko-
lejny uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 
województwa śląskiego. Ich przyjazd do na-
szej szkoły był związany z udziałem w elimi-
nacjach okręgowych dwóch olimpiad – Olim-
piady Wiedzy Historycznej i Olimpiady Wie-
dzy o Społeczeństwie, których organizato-
rem od roku szkolnego 2015/2016 jest czę-
stochowski Słowak. 

Oczywiście, jak przystało na nasze li-
ceum w gronie uczestników nie mogło za-
braknąć naszych uczniów, którzy godnie re-
prezentowali szkołę zdobywając laury w tych 

eliminacjach. W pierwszej z ww. olimpiad aż 
trzech uczniów uzyskało awans do etapu 
centralnego. Są to – Mateusz Stoparek, Ka-
mil Zwoliński i Krzysztof Piwódzki, a w dru-
giej awansem do etapu centralnego może 
się poszczycić Rafał Tyc. 

Wszyscy uczniowie są tegorocznymi 
maturzystami, więc tym bardziej im ser-
decznie gratulujemy, bo widać, że poza 
przygotowaniami do matury, znajdują  rów-
nież czas na przygotowania i starty w olim-
piadach, i jednocześnie robią to z dużym 
powodzeniem.

Nauczyciele kontra ministerstwo

Co z tym porozumieniem?
W szkołach

Zagraniczni  
goście

W Centrum Partnerstwa 
Społecznego „Dialog” odby-
ło się kolejne spotkanie mię-
dzy przedstawicielami Mini-
sterstwa Edukacji Narodo-
wej, a reprezentantami 
związków zawodowych na-
uczycieli. Efekt? Resort 
twierdzi, że doszło do prze-
łomu, druga strona z kolei, 
że nie. 

Ministerstwo swoje...
– Po podpisaniu przez Pre-

zydenta RP ustawy budżeto-
wej, zostanie przyznana druga 
transza zapowiadanej podwyż-
ki, z wyrównaniem od 1 stycz-
nia – twierdzi resort. – Kolej-
na, przyspieszona podwyżka 
płac, nastąpi już od 1 września 
tego roku, a nie, jak wcześniej 
zakładaliśmy od stycznia 2020 
r. Na te zobowiązania są za-
bezpieczone środki w budże-
cie. Tym samym,  w ciągu 17 
miesięcy nauczyciele otrzyma-
ją wyższe wynagrodzenie za-
sadnicze od 371 zł do 508 zł  
w zależności od stopnia awan-
su zawodowego. Licząc walo-
ryzację wynagrodzeń, będą to 
kwoty  od 400 zł do 548 zł. 
Podsumowując, wynagrodze-
nie nauczycieli w stosunku do 
tego z 31 marca 2018 r. łącz-
nie wzrośnie o  16,1% - wyli-
cza.

Ministerstwo twierdzi też, że 
w związku z nową formułą eg-
zaminu ósmoklasisty, zadbało 
również o wyższe wynagrodze-
nie dla egzaminatorów (OKE) 

sprawdzających arkusze. 
W przypadku polonistów ma 
to być prawie 20 zł za arkusz, 
a w przypadku matematyków 
i filologów języka obcego ok. 
12 zł za arkusz.

Resort twierdzi, też że roz-
poczyna pracę na projektami 
przepisów, które pozwolą by 
propozycje zostały wdrożone. 
Aby tak się stało, konieczna 
jest zmiana ustawy Karta na-
uczyciela, jak i rozporządzenie 
w sprawie ramowych planów 
nauczania. - Do 10 lutego pla-
nujemy zakończenie konsulta-
cji z reprezentatywnymi związ-
kami zawodowymi. Następnie, 
do końca kwietnia zakończy-
my prace rządowe tak, aby do 
końca czerwca przedłożyć 
ustawę do podpisu Prezydenta 
RP – twierdzi MEN.

...a ZNP swoje
Mimo że Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej mówi o prze-
łomie, Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego jest nieco inne-
go zdania. – Przebieg rozmów 
w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” 31 stycznia 
w żaden sposób nie uprawnia 
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej do informowania o prze-
łomie w rozmowach – twierdzi 
Sławomir Broniarz, prezes 
ZNP. – Prawdą jest, że w tym 
dniu odbyły się kolejne rozmo-
wy przedstawicieli Minister-
stwa Edukacji Narodowej i re-
prezentatywnych związków 
zawodowych. Nie nastąpiło 

jednak zbliżenie stanowisk 
w kwestii wysokości wzrostu 
wynagrodzeń nauczycieli. 
W związku z tym nieprawdzi-
we, a tym samym dezinformu-
jące opinię publiczną, jest 
stwierdzenie MEN o przełomie 
w rozmowach – podkreśla. 
Zdaniem związkowców, strona 
rządowa po raz kolejny nie 
przedstawiła żadnej nowej 
propozycji wzrostu wynagro-
dzenia nauczycieli od 1 stycz-
nia 2019 r. ponad kwotę ujętą 
w rozporządzeniu płacowym 
(tj. od 120 do 166 złotych). – 
Przedstawiła natomiast propo-
zycję przesunięcia wzrostu 
wynagrodzeń z 1 stycznia 
2020 r.  na 1 września 2019 r. 
o 5 proc., bez jakichkolwiek 
gwarancji zabezpieczenia 
środków finansowych  na ten 
cel w budżecie państwa – wy-
jaśnia Sławomir Broniarz. 
Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego kolejny raz powtórzył 
swoje żądanie wzrostu wyna-
grodzeń nauczycieli od 1 stycz-
nia 2019 r. o 1000 złotych, do-
magając się jednocześnie roz-
mów z premierem Mateuszem 
Morawieckim. Minister Anna 
Zalewska nie spełniła postula-
tu ZNP. - Oznacza to, że roz-
mowy w Centrum „Dialogu” 
nie były żadnym przełomem 
i nie udało się osiągnąć kom-
promisu, ani też spotkać się, 
jak mówi Anna Zalewska 
w tzw. „pół drogi” - podsumo-
wuje ZNP. 

Katarzyna Gwara

Grupa kilkunastu uczniów 
ze szkół Rumunii, Włoch, 
Grecji i Portugalii, odwiedziła 
Częstochowę, w ramach pro-
jektu ,,Aktywni obywatele 
promujący dziedzictwo kultu-
rowe”.

W projekcie uczestnicy rów-
nież częstochowska Szkoła Pod-
stawowa nr 41 im. Jana Matejki. 
Jest  on realizowany w ramach 
programu Erasmus+. Główny cel 
to zachęcenie uczniów do udzia-
łu w wydarzeniach kulturalnych. 
Poza tym ma on za zadanie akty-
wizację zaangażowania obywa-
telskiego wśród uczniów, podnie-
sienie świadomości dziedzictwa 

kulturowego jako kluczowego 
czynnika ułatwiającego dialog 
międzykulturowy wśród młodzie-
ży w wieku 12-14 lat oraz zwięk-
szenie kreatywności, innowacyj-
ności i wrażliwości kulturowej 
uczestników.

W spotkaniu z przedstawicie-
lami miasta  z zagranicznymi 
uczniami, które odbyło się w sali 
sesyjnej urzędu, wzięli udział 
także uczniowie ze SP nr 41. Za-
graniczni goście, w programie wi-
zyty mają m.in. zwiedzanie mia-
sta i klasztoru na Jasnej Górze, 
warsztaty kulinarne, plastyczne i 
teatralne oraz wycieczkę do Kra-
kowa, Wieliczki i Wadowic.

Katarzyna Gwara



PIT za 2018 rok

Kiedy zwrot 
z podatku?

Kiedy możemy spodziewać 
się zwrotu z podatku? Termi-
ny wypłat mogą być różne, po-
nieważ wiele czynników wpły-
wa na cały proces. Jednak mo-
żemy być pewni, że wysłanie 
zeznania podatkowego drogą 
elektroniczną może skrócić 
okres oczekiwania na zwrot.

Zwrot z podatku powinien na-
stąpić w terminie 3 miesięcy od 
dnia złożenia zeznania podatko-
wego w urzędzie skarbowym, 
jednak jeżeli swoje zeznanie wy-
ślemy drogą elektroniczną, mo-
żemy liczyć na to, że czas oczeki-
wania skróci się do 45 dni. Tak-

że w przypadku skorzystania 
z usługi E-PIT na Portalu Podat-
kowym Ministerstwa Finansów, 
możemy liczyć na szybszy zwrot 
nadpłaty podatkowej. 

– Jeżeli z PIT wynika nadpłata 
podatku, to korzystając z usługi 
Twój e-PIT podatnik otrzyma 
zwrot w ciągu maksymalnie 45 
dni – licząc od dnia wysłania ze-
znania. Urzędy skarbowe będą 
się jednak starać, aby ten termin 
był jak najkrótszy – zapewnia 
Ministerstwo. Urzędy Skarbowe 
zachęcają do korzystania z tej 
formy nadsyłania zeznań podat-
kowych. Przyczyni się to do 
usprawnienia całego procesu.
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Stronę opracowała: Paula Nogaj

Terminy na dni: 8 – 14.02.2019 r.
2019-02-11 Zgłoszenie INTRASTAT. Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2019 r.

2019-02-11 Składki ZUS. Wpłata składek ZUS za styczeń 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki na ubezpieczenie wyłącznie za siebie.

Kalendarz przedsiębiorcy

Ulga na dziecko

Kiedy przysługuje?
Podatnik, który wychowuje 

małoletnie dziecko może sko-
rzystać z ulgi podatkowej, by 
w ten sposób zaoszczędzić, 
rozliczając się z dochodów 
osiągniętych w minionym ro-
ku. Jakie warunki muszą zo-
stać spełnione, aby z ulgi sko-
rzystać?

Według ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, 
podatnik ma prawo skorzystać 
z ulgi na każde małoletnie dziec-
ko, jeżeli przez miniony rok po-
datkowy, za który się rozlicza, 
sprawował nad nim władze ro-
dzicielską, pełnił funkcję opieku-
na prawnego (jeżeli dziecko 
z nim zamieszkiwało), sprawo-
wał opiekę poprzez pełnienie 
funkcji rodziny zastępczej na 
podstawie orzeczenia sądu lub 
umowy zawartej ze starostą. 

Za każdy miesiąc kalenda-
rzowy roku podatkowego, 
w którym podatnik sprawował 
opiekę nad małoletnim odlicze-

niu podlega kwota 92,67 zł za 
jedno małoletnie dziecko, jeżeli 
dochody podatnika pozostają-
cego przez cały rok podatkowy 
w związku małżeńskim i jego 
małżonka nie przekroczyły 
w roku podatkowym kwoty 112 
tys. zł. lub jeżeli nie pozostaje 
on w związku małżeńskim, 
w tym również przez część roku 
podatkowego a jego dochód nie 
przekroczył 56 tys. zł. 

W przypadku dwojga małolet-
nich dzieci na każde z nich odli-
cza się kwotę 92,67 zł, na trzecie 
dziecko przysługuje ulga w wy-
sokości 115,67zł, a na czwarte 
i każde kolejne 225 zł w skali 
miesiąca. Odliczenie nie jest 
możliwe poczynając od miesiąca 
kalendarzowego, w którym 
dziecko wstąpiło w związek mał-
żeński lub na podstawie orzecze-
nia sądu zostało umieszczone 
w instytucji zapewniającej cało-
dobowe utrzymanie w rozumie-
niu przepisów o świadczeniach 
rodzinnych. 

Objaśnienia 
w sprawie MDR

Ministerstwo Finansów opu-
blikowało objaśnienia, które 
dotyczą stosowania przepisów 
związanych z obowiązkiem 
przekazywania do Krajowej 
Administracji Skarbowej in-
formacji o schematach podat-
kowych tzw. MDR. Zawarte 
zostały w nich istotne zmia-
ny, które są korzystne dla za-
interesowanych podmiotów. 

Po spotkaniu konsultacyjnym, 
podczas którego przedstawiono 
najważniejsze zagadnienia zwią-
zane ze stosowaniem nowych 
przepisów, przyszedł czas na pu-
blikację objaśnień, które dotyczą 
obowiązku raportowania sche-
matów podatkowych oraz przed-
stawiania sposoby postępowania 
dla prawidłowego spełnienia tych 
obowiązków informacyjnych. 

– W objaśnieniach MDR 
uwzględniono potencjalne pro-
blemy praktyczne, które mogą 
wystąpić na etapie stosowania 
nowych przepisów. W związku z 

tym ostateczna wersja dokumen-
tu zawiera wiele praktycznych 
przykładów w kontekście obo-
wiązku sprawozdawczego, np. 
wskazanie sytuacji, które nie po-
winny powodować konieczności 
złożenia informacji o schemacie 
podatkowym – poinformowało 
Ministerstwo Finansów. 

Do tej pory w polskim prawie 
nie było obowiązku raportowania 
schematów podatkowych, dlate-
go Ministerstwo uspokaja, że ze 
względu na ewentualne opóźnie-
nia dotyczące realizacji obowiąz-
ków informacyjnych na gruncie 
przepisów MDR nie będą rodziły 
negatywnych konsekwencji dla 
podmiotów zobowiązanych, pod 
warunkiem że obowiązki te zo-
staną prawidłowo wykonane do 
28 lutego 2019 r. 

Prawidłowe wykonanie opóź-
nionych obowiązków informacyj-
nych w okresie od 1 marca 2019 
r. do 30 kwietnia 2019 r. będą 
traktowane jako przypadki 
mniejszej wagi.

Co można odliczyć?

Ulga podatkowa  
dla krwiodawców

Jesteś honorowym dawcą 
krwi? Możesz liczyć na spe-
cjalną ulgę podatkową, która 
ma promować politykę odda-
wania krwi. Wysokość ulgi 
uzależniona jest od ilości po-
darowanej krwi i jej składni-
ków. Nie dotyczy to jednak 
osób, które oddawały ją 
w ubiegłym roku odpłatnie.

Odliczeniu podlegają jedynie 
darowizny. Otrzymywane po od-
daniu krwi czekolady lub soki 
nie są formą płatności, o czym 
należy pamiętać. Ekwiwalent 
jest ustalany zgodnie z rozpo-
rządzeniem ministra zdrowia 
w sprawie określenia rzadkich 
grup krwi, rodzajów osocza i su-
rowic diagnostycznych, których 
uzyskanie wymaga przed po-
braniem krwi lub jej składników 
wykonania zabiegu uodpornie-
nia dawcy lub innych zabiegów, 
oraz wysokości rekompensaty. 

Wysokość ulgi nie może jed-
nak przekroczyć 6 proc. docho-
du. Rekompensata pieniężna, 
o której mowa w wyżej wspo-
mnianym rozporządzeniu wy-
nosi 130 zł za 1 litr pobranej 
krwi, 200 zł za litr osocza z wy-
tworzonymi przeciwciałami 
w wyniku zabiegu uodpornie-
nia i 350 zł za litr osocza pobra-
nego od dawcy poddanego za-
biegowi uodpornienia lub in-
nym zabiegom. 1 mililitr krwi 
pobranej do celów diagnostycz-

nych od dawców krwinek wzor-
cowych a także 1 mililitr krwi 
pobranej do uodpornienia zo-
stał wyceniony na 1 zł. 

Oddanie krwi, które umożliwi 
odliczenie podatkowe powinno 
być wykonane zgodnie z ustawą 
o publicznej służbie krwi. Odli-
czenie nie jest możliwe w przy-
padku darowizn na rzecz osób fi-
zycznych lub osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości praw-
nej, prowadzących działalność 
gospodarczą polegającą na wy-
twarzaniu wyrobów przemysłu 
elektronicznego, paliwowego, ty-
toniowego, spirytusowego, wi-
niarskiego, piwowarskiego, 
a także pozostałych wyrobów al-
koholowych o zawartości alko-
holu powyżej 1,5 % oraz wyro-

bów z metali szlachetnych albo 
z udziałem tych metali, lub han-
dlu tymi wyrobami. 

Oznacza to, że skorzystanie 
z ulgi jest możliwe tylko wtedy, 
jeżeli darowizny zostaną doko-
nane na cele publiczne organiza-
cjom, które prowadzą działal-
ność pożytku publicznego w sfe-
rze zadań publicznych, realizu-
jącym te cele. 

W jaki sposób udokumento-
wać fakt darowizny? Nie po-
trzebne jest do tego specjalne 
oświadczenie stacji krwiodaw-
stwa – wystarczy zaświadczenie 
jednostki organizacyjnej, która 
realizuje zadania w zakresie po-
bierania krwi o tym, ile honoro-
wy dawca oddał bezpłatnie 
krwi, a także jakie były jej 
składniki.

Dorabianie do emerytury

Kiedy się to opłaca,  
a kiedy nie?

Osoby, które osią-
gnęły powszechny 
wiek emerytalny – 
w przypadku kobiet 
to 60 lat, w przypad-
ku mężczyzn 65 lat – 
mają prawo dorabiać 
do swoich świadczeń 
bez żadnych ograni-
czeń. Inaczej wyglą-
da sytuacja osób, 
które pobierają wcze-
śniejsze emerytury. 
Ich emerytura może 
zostać zawieszona 
lub zmniejszona – 
w zależności od tego, 
jaki uzyskają dochód.

Emeryci mogą i często ko-
rzystają z możliwości dorabia-
nia do emerytury ze względu 
na wysokość świadczenia. Do-
chody, jakie uzyskają z pracy 
mogą wpłynąć jednak na wy-
sokość świadczenia otrzymy-
wanego z ZUS. Jeżeli przychód 

przekroczy 70% przeciętnego 
wynagrodzenia, kwota świad-
czenia może zostać zmniejszo-
na. Może nawet dojść do sytu-
acji, w której prawo do emery-
tury zostanie zawieszone, jeże-
li przychód wyniesie więcej niż 
130 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia za 
kwartał kalendarzowy. Kwotę 

tę ogłasza Główny 
Urząd Statystyczny. 

Jakie przychody nie 
mają wpływu na za-
wieszenie prawa do 
świadczeń emerytal-
nych? Wszystkie, które 
uzyskuje się z tytułu 
darowizn, zapomóg, 
umów o dzieło, praw 
autorskich czy paten-
towych, wynajmu, 
a także dzierżawy nie-
ruchomości – oczywi-
ście nie może to wyni-
kać z prowadzenia 
działalności gospodar-
czej. 

Przeciętne wynagrodzenie 
w ostatnim kwartale minionego 
roku wyniosło 5071 zł brutto, 
zatem od 1 marca emeryci i ren-
ciści będą mogli dorobić 3 549, 
70 zł brutto. Jeżeli uzyskają oni 
taki właśnie przychód, nie wpły-
nie on na wysokość otrzymywa-
nego świadczenia.



Za 50 euro

Ile kilometrów można przejechać 
samochodem elektrycznym?
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 N
A

S
:

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

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

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

49.900 zł

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

 
 28.900 – 33.900 zł

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

 
27.900 – 25.900 zł  

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

 42.800 zł  

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

  18.900 zł

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

 47.900 zł  

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

 32.900 zł  

CITROEN C3 1.4 E, 
rok prod. 2012, kraj., I – wł., 

  
 23.800 zł

n AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2011, 4x4, quattro 59.500 zł
n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  

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

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

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

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

I – wł.  39.900 zł
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,  

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

polski salon  47.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E+GAZ, rok prod. 2008  11.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

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

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

krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł
n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
n OPEL INSIGNIA 1.4 E,  rok prod. 2012 35.900 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006 11.800 zł

n OPEL ZAFIRA 1.8 E, rok prod. 2006. kraj., I –wł. 13.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008 9.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001 6.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,I – wł.  32.900 zł
n SKODA CITI GO 1.0 E, rok prod. 2012, kraj., 

I – wł. 18.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł., serwis. F. VAT 39.800 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.800 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015, 

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

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

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW GOLF VI 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I – wł. 24.900 zł  
n VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005. 15.800 zł  
n VW JETTA 1.6 D, rok prod. 2010, kraj., I – wł. 22.900 zł  
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 18.900 zł  
n VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,  

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

SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

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

Po drogach Finlandii, Szwe-
cji i Norwegii elektrycznym 
samochodem w zimie – takie-
go wyzwania podjęły się przed-
stawicielki Fortum, podróżu-
jące z Helsinek do Oslo i z po-
wrotem. Ładowanie samocho-
du na całej trasie kosztowało 
niespełna 50 euro.

Fortum, europejski lider tech-
nologii i dostawca inteligentnych 
rozwiązań dla zrównoważonych 
miast, buduje sieć stacji ładowa-
nia o wysokiej mocy do  350  kW 
(High  Power Charging stations – 
HPC) dla samochodów elektrycz-
nych na trasie łączącej stolice 
Finlandii, Szwecji i Norwegii. 
Stacje te umożliwiają ładowanie 
siedmiokrotnie szybsze niż „tra-

dycyjne” urządzenia tego typu. 
Wystarczy 10 minut ładowania, 
by pokonać dystans 250  km.

Instalacje zostały przetesto-
wane przez trzy przedstawicielki 
Fortum – Maiję, Laurę i Lille-
mor, które   wyruszyły w podróż 
obciążonym bagażami elektrycz-
nym samochodem, przemierza-
jąc przy temperaturach poniżej 
zera drogi Finlandii i Skandyna-
wii. Pokonały liczącą 1372  km  
trasę z  Helsinek do Oslo przez 
Turku, Sztokholm i Karlstad 
i z powrotem. Jechały z  prędko-
ścią od  60 km/h (przy dużym 
natężeniu ruchu) do ok. 90 
km/h (na autostradach, gdzie 
ograniczenie prędkości wynosi 
110 km/h). Zużycie energii wa-
hało się między 16,7  kWh  a  

18,2/100  km. Ładowanie na ca-
łej trasie kosztowało dokładnie 
49,58 euro, czyli 3,62 euro za  
każde przejechane 100  km.

– Rozwój elektromobilności to 
jedno z najważniejszych działań 
podejmowanych na rzecz poprawy 
jakości powietrza. Test przeprowa-
dzony na północy Europy udowad-
nia, że  samochody elektryczne są 
przyjazne nie tylko dla środowiska, 
ale także dla domowego budżetu – 
mówi Jacek Ławrecki, rzecznik 
prasowy Fortum w Polsce.

Stacje HPC powstają z myślą 
o samochodach elektrycznych 
przyszłości o  zasięgu przekracza-
jącym 300 km, które będą w sta-
nie wykorzystać pełen potencjał 
nowych instalacji. Stacje te spra-
wią, że długodystansowe podróże 
pojazdem elektrycznym staną się 
rzeczywistością i umożliwią poko-
nanie trasy między Helsinkami a  
Oslo w tym samym czasie co 
„zwykłym” samochodem.

Relacja z wyjazdu dostępna 
na  https://yhdessa.fortum.fi/
hpc-roadtrip

oprac. Katarzyna Gwara
zdj. Fortum

https://yhdessa.fortum.fi/hpc-roadtrip
https://yhdessa.fortum.fi/hpc-roadtrip
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Jest przetarg

Kto przebuduje 
ulicę na Stradomiu?

Miejski Zarząd Dróg 
i Transportu, ogłosił przetarg 
na przebudowę ulicy Mal-
czewskiego w dzielnicy Stra-
dom. Oferty można składać 
do 19 lutego.

Inwestycja obejmie m.in. 
przebudowę jezdni dwukie-
runkowej dwupasmowej 
i chodników obustronnych, 
zjazdy z kostki betonowej oraz 
odwodnienia. Zostaną także 
m.in. wykonane odwodnienie 
z projektowanymi wpustami 
ulicznymi włączonymi do ist-
niejącej kanalizacji deszczo-
wej, odprowadzenie wody z ry-
nien prefabrykowanymi ście-
kami płaskimi, wzmocnienie 
kanału deszczowego i przebu-

dowane przyłącza gazu.
Wyłoniony w postępowaniu 

przetargowym wykonawca, po-
winien zrealizować zadanie do 
końca lipca.  Zamawiający wy-
maga udzielenia minimum 60 
miesięcznej, a maksymalnie 83 
miesięcznej gwarancji na przed-
miot zamówienia.

Oferty można składać do 19 
lutego, do godz. 9.30 w siedzi-
bie Miejskiego Zarządu Dróg 
i Transportu (ul. Legionów 52).

Szczegóły specyfikacji prze-
targowej znajdują się na stronie 
internetowej MZDiT:  http://
mzd.czest.pl/przetargi/aktual-
ne-prze targ i -og loszone/
3574-przebudowa-ulicy-mal-
czewskiego

Katarzyna Gwara
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K ANNA ŻEBROWSKA
PRZEBOJOWE
DEKADY

Największe przeboje m.in.:

Anny Jantar
Ireny Jarockiej

Urszuli Sipińskiej
Karin Stanek

Maryli Rodowicz

16 lutego 2019r., 
godz. 18.00

Sala widowiskowa MDK w Częstochowie
ul. Łukasińskiego 50/68, tel. 34 323 12 79 www.mdk.czest.pl

BILETY W CENIE 30 zł i 25 zł
DO NABYCIA W KASIE MIEJSKIEGO DOMU KULTURY 

Fot. Joanna Musiał
www.annazebrowska.com

AKTUALNOŚCI
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY RĘDZINY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zgodnie z art. 
30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego o uwzględnione uwagi projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny (uchwała 
Nr 85/XXX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny 
w miejscowości Rędziny).
Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie 
ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15 lutego 2019 r. do 15 marca 
2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, w pokoju nr 20 
w godzinach pracy Urzędu.
Ponowna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami w zakresie 
uwzględnionych uwag odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, 
ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, w sali nr 21 w godzinach: 14:00-15:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rędziny na adres: Urząd Gminy Rędziny, ul. Wolności 
87, 42-242 Rędziny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
4 kwietnia 2019 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), uwagi 
do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy 
Rędziny na adres: Urząd Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny lub na adres e-mail: 
ug@redziny.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
4 kwietnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rędziny.
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Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Piłka ręczna dziewcząt
Zakończyły się mistrzostwa 

w piłce ręcznej dziewcząt . 
Zgodnie z regulaminem współ-
zawodnictwa sportowego 
szkół na ten rok szkolny, za-
wody te rozegrane zostały ja-
ko Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej, czyli obejmujące grupę 
uczniów klas VII, VIII, oraz III 
gimnazjum  rocznik  2003 – 
2005.

Do udziału w mistrzostwach 
zgłosiło się w tym roku zaledwie 
siedem zespołów. Najlepsze 
w całej rywalizacji okazały się  
dziewczęta z Publicznej Szkoły 
Podstawowej Sióstr Zmartwych-
wstanek. 

To historyczny wyczyn – 
uczennice tej placówki pierw-
szy raz sięgnęły po ten tytuł. 
Dzięki tej wygranej, dziewczęta 
awansowały do dalszych roz-
grywek na szczeblu rejonowym 
– w marcu spotkają się z naj-
lepszymi drużynami z powiatu 
kłobuckiego i powiatu ziem-
skiego. Będziemy trzymać kciu-
ki – drużyna, która pokona po-
zostałe w zawodach rejono-
wych uzyska awans do  dal-
szych gier już na poziomie pół-
finału mistrzostw Śląska i spo-
tka się tam z najlepszymi ze-
społami z Zawiercia, Dąbrowy 
Górniczej i Sosnowca.

ts

Szkoła  Podstawowa  nr  36  –  III  miejsce zdj. arch

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek – I miejsce zdj. arch

Szkoła  Podstawowa  nr  8 – II  miejsce zdj. arch

TABELA KOŃCOWA  ELIMINACJI
M-CE SZKOŁA PKTY BRAMKI

GRUPA  I
I SP 7 6 22 : 5
II SP 8 3 16 : 14
III SP 21 0  3 : 22

GRUPA  II
I SP SP SZM 9 36 : 5
II SP 36 6 27 : 13
III SP 13 3 14 : 23
IV SP 34 0 11 : 47

TABELA  KOŃCOWA
m-ce Szkoła Punkty Bramki

I SP SZM 6 29 : 18 /+11/
II SP  8 6 16 : 16 /0/
III SP 36 3 17 : 17 /0/
IV SP  7 3 14 : 25 /- 11/

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek: Dala Viktoria, Bielak Kinga, 
Sodela Alicja, Kaczorowska Antonina, Kniaź Karolina, Kaczorowska Michalina, Kowalczyk 
Magdalena, Maj Natalia, Moroz Anna, Pełka Amelia, Podsiedlik Kinga, Pełka Oliwia, Po-
smyk Hanna, Szczepanik Sara. Trener – Tomasz Kapica.

SP 8: Knysak Weronika, Wester Amelia, Struś Marta, Katarzyna Biernacka, Marszałek Róża, 
KLuźniak Zofia, Dębogórska Natalia, Dominiak Karolina, Wódkiewicz Maja, Małgorzata 
Pluta, Patrycja Szczepańczyk, Maja Kokoszczyk. Trener – Łukasz Głusek                                                                                                                                  

SP 36: Daria Kowalczyk, Maja Raźniak, Oliwia Cyrulińska, Hania Bigdowska, Natalia Mora-
wiec, Alicja Ziajor, Maja Cykowska, Natalia Dela, Oliwia Magiera, Wiktoria Tadko, Emilia 
Zasada. Trenerzy – Michał Ryś i Marta Mika .

SP 7: Natalia Wieczorek, Wiktoria Kondracka, Angelika Nowak, Natalia Koźbiak, Wiktoria Du-
bas, Ania Cyrulińska, Malwina Kopka, Julia Ceglarz, Julia Zubarewicz, Paula Olbryś, Na-
talia Holi. Trener – Barbara Ulewicz

Szkoła  Podstawowa  nr  7  –  IV  miejsce  zdj. arch
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Piłka nożna

RKS trenuje 
w Turcji

Piłka nożna

Przygotowania 
Skry

Liga 40-latków w siatkówce

Relacja z 15. kolejki

Piłkarze Rakowa od kilku dni prze-
bywają w Turcji na zgrupowaniu, gdzie 
pod okiem swojego trenera Marka Pap-
szuna trenują do rundy wiosennej. 

Każdy dzień jest szczegółowo zaplano-
wany. W poniedziałek czerwono-niebiescy 
trenowali dwukrotnie. Pracowali m.in. 
nad taktyką, techniką i utrzymaniem 
przy piłce tak jak i w każdy kolejny dzień, 
który kończył się obowiązkową regenera-
cją. Niestety sparing Rakowa z drużyną 
NŠ Mura został odwołany z przyczyn nie-
zależnych od klubu. -Trwają starania o to, 
aby nasz zespół rozegrał w piątek mecz 
kontrolny z innym rywalem – poinformo-
wał klub.

Paula Nogaj

Skra w ramach przygotowań do rundy wiosennej sto-
czyła już pierwsze sparingi, a w minioną sobotę poko-
nała RKS Radomsko 5:2 – następnie zremisowała z 
Górnikiem II Zabrze 1:1. 

– Na boisko przeciwko IV-ligowcowi (lider grupy łódzkiej) 
wybiegło kilku młodych zawodników Skry wspieranych 
przez doświadczonych kolegów. Nasz zespół miał nad rywa-
lami przewagę organizacji gry, ale i szybkości. Skra oddała 
na bramkę przeciwnika przynajmniej kilkanaście strzałów 
z których pięć trafiło do siatki. Warto zwrócić uwagę na dwa 
gole Radosława Gołębiowskiego. 18-latek zagrał na prawym 
skrzydle, zaprezentował się z dobrej strony i zapewne do-
stanie kolejne okazje gry w sparingach pierwszej drużyny – 
zrelacjonował klub. Z Górnikiem nie poszło już tak łatwo. 
Ich rezerwy okazały się niezwykle szybkie i agresywne, dzię-
ki czemu szybko zdobyta przez Skrzaki bramka nie na dłu-
go dała częstochowskiej drużynie prowadzenie. Wynik zo-
stał wyrównany przez Górnika. Paula Nogaj

15. kolejka nie przyniosła 
większych niespodzianek – 
najmocniejsze drużyny pozo-
stały na prowadzeniu, nie da-
jąc sobie odebrać punktów. 
Wszystkie mecze zakończyły 
się wynikiem 2:0. Nie został 
rozegrany pojedynek pomię-
dzy Squadra Robelit a Jedno-
ścią Mykanów Mikrus.

Trzy ostatnie kolejki będą de-
cydujące. – Dużo zależeć będzie 
od postawy Squadry Robelit. 
Drużyna ta ma jeszcze szanse 
skończyć całe rozgrywki na trze-
cim miejscu, bardzo potrzebuje 
więc punktów a grać będzie jesz-
cze między innymi z Flyspotem 

i Blachownią. Końcówka Ligi 
40-latków zapowiada się więc 
bardzo ciekawie ale teraz przed 
drużynami przerwa związana 
z feriami zimowymi a do Sali 
Sportowej „Częstochowianka” 
zespoły wrócą 3 marca – poin-
formował MOSiR. Następne me-
cze odbędą się w niedzielę 3 mar-
ca. Tego dnia zagrają ze sobą Te-
mina i Gmina Rędziny, Nowak-
-Mosty i Gmina Mykanów, Squ-
adra Robelit i Flyspot, Volley 
i Klimas&Klimas Blachownia.  
Pierwszy mecz rozpocznie się 
o godz. 9:00 w Sali Sportowej 
„Częstochowianka” – tradycyj-
nie przy ul. Rejtana 7c.

Paula Nogaj

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

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

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

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Kontynuacja rozgrywek

Liga Futsalu o Puchar 
Prezydenta Miasta 

Częstochowy
W minioną niedzielę konty-

nuowane były rozgrywki Ligi 
Futsalu o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy w Hali 
Polonia. Na tym etapie każdy 
punkt był na wagę złota, po-
nieważ I etap powoli dobiega 
końca. Każda drużyna chciała 
wzmocnić swoją pozycję w ta-
beli na zakończenie pierwszej 
części rozgrywek. 

– Rozpoczęliśmy od gradu bra-
mek ze strony Jagiellończyków, 
którzy tego dnia rozegrali tylko 
jedno spotkanie, ale podeszli do 
niego bardzo ambitnie i konse-
kwentnie wypunktowali Tadex. 
Do udanych ten dzień zaliczą re-
prezentanci Wichrów, którzy bar-

dzo walecznie, dosłownie wyrwali 
swoim rywalom komplet punk-
tów. Na 8 spotkań odnotowa-
lismy tylko jeden remis w cieka-
wej rywalizacji CNC i BT Turysta. 
Formą błysnął zawodnik CNC – 
Rafał Jaczyński, który strzelił 
wszystkie bramki dla swojego ze-
społu – poinformował MOSiR -W 
rozegranym awansem meczu na 
szczycie grupy A, ZC Michaś w 
ostatnich sekundach przechylił 
szalę zwycięstwa na swoją ko-
rzyść w pojedynku z Klubem 54, 
mimo że jako pierwszy stracił 
bramkę i musiał gonić wynik – 
organizatorzy serdecznie zapra-
szają na kolejne mecze, które zo-
stały zaplanowane na 10 lutego. 

Paula Nogaj

Siatkówka

AZS Częstochowa 
vs Exact Systems 

Norwid
W najbliższą sobotę 9 lutego 

AZS zmierzy się z Norwidem. 
Początek meczu w Hali Spor-
towej Częstochowa przy ul. 
Żużlowej zaplanowano na 
godz. 17:00. 

Po wielu problemach drużyna 
biało-zielonych wciąż zamyka ta-
belę w klasyfikacji generalnej. 
Zdobyła jedynie 14 punktów, 

podczas gdy Exact Systems Nor-
wid obecnie zajmuje aktualnie 
mocne 3 miejsce w tabeli z ilo-
ścią 43 punktów. Choć lider wy-
daje się oczywisty, starcie tych 
dwóch drużyn jak zawsze wzbu-
dza w częstochowskich kibicach 
wiele emocji, dlatego warto obej-
rzeć to spotkanie! Organizatorzy 
serdecznie zapraszają.

Paula Nogaj

Pstrąg Kocinki 2019

Odbyła się XV edycja

W minioną  niedzielę 3 
lutego odbyły się XV To-
warzyskie Zawody Węd-
karskie o Puchar Wójta 
Gminy Mykanów – Pstrąg 
Kocinki 2019. Wzięło 
w nich udział pięćdziesię-
ciu trzech zawodników 
z różnych województw.

Pstrąg Kocinki to zawody 
z bogatą tradycją i historią. 
Rokrocznie na miejscu 
zbiórki przy zwalonym mo-
ście na Zasmolu stawia się 
wielu wędkarzy z całej Pol-
ski. Cenią oni wyjątkową atmos-
ferę tego miejsca oraz niezwykle 
czystą i piękną rzekę Kocinkę. 
Nierzadko zawodnicy musieli 
zmagać się podczas tych zawo-
dów ze srogą zimą lub ulewnym 
deszczem - w tym roku pogoda 

okazała się jednak klasycznie 
„pstrągowa” - było pochmurno, 
ale na szczęście bez deszczu. Za-
wodnicy po zgłoszeniu i posile-
niu się gorącym żurkiem wyru-
szyli na łowy. Obowiązywała for-
muła NO-KILL, co oznacza, że 
złowiona ryba po zmierzeniu 
i sfotografowaniu na specjalnej 
miarce wracała do wody. Klasyfi-
kowano w dwóch kategoriach - 
spinning i mucha. Wędkujący 
mogli rozjechać się po całej dłu-
gości rzeki, aby odnaleźć dobre 
i odpowiednie dla siebie miejsce. 
Po powrocie znad rzeki na za-
wodników czekało ognisko, przy 
którym można było się ogrzać 

i upiec kiełbaski. Mogli oni 
liczyć także na ciepły posi-
łek i miłe towarzystwo obec-
nych na polanie kibiców.

Najlepszym wędkarzem 
XV edycji Pstrąga Kocinki 
w kategorii spinning okazał 
się zawodnik z Koła Myka-
nów Łukasz Pruciak, który 
złowił pstrąga potokowego – 
48 cm. Miejsce drugie zajął 
Gogołowicz Marek z Kato-
wic z pstrągiem 40,3 cm. 
Miejsce trzecie natomiast 
wywalczył Włodzimierz Ża-
ba także z Koła Mykanów 

z wynikiem 36,7 cm. Z kolei 
w kategorii mucha pierwsze 
miejsce zajął Rafał Rajm z Siera-
dza. Złowił on lipienia 30 cm. 
Drugie miejsce zajął Dawid Wit-
kowski z Mykanowa, a trzecie 
Tomasz Rajm – również z Siera-
dza. Najlepsi zawodnicy otrzy-
mali okazałe puchary i nagrody. 

Organizatorem wędkarskich 
zmagań było Koło PZW Myka-
nów, które istnieje od 2005 roku 
i aktywnie działa na terenie gmi-
ny Mykanów, dbając m.in. o rze-
kę Kocinkę i stan jej zarybienia. 

Paula Nogaj
zdj. Adam Nogaj

Poznamy najlepszych
Nadszedł długo oczekiwany dzień. W piątkowe popołudnie poznamy 
najpopularniejszego zawodnika, trenera i działacza sportowego regionu 
częstochowskiego 2018 roku. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 
w ratuszu miejskim. Początek o godzinie 15.00. 

PLEBISCYT '2018PLEBISCYT '2018



Zakres obowi¹zków:
- szycie mundurów polowych 
  i mundurów letnich

PSO MASKPOL S.A. og³asza rekrutacjê na stanowisko:

SZWACZKA

Osoby zainteresowane proszone s¹ o przesy³anie swoich aplikacji na adres:
, b¹dŸ bezpoœredni kontakt telefoniczny 

pod numer: 600 434 577.
rekrutacja@maskpol.com.pl

W CV prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.)”.

Wymagania:
- doœwiadczenie w zawodzie,
- umiejêtnoœci manualne,
- umiejêtnoœæ szycia taœmowego,
- dok³adnoœæ, rzetelnoœæ.

MIEJSCE PRACY:  
- Konieczki ko³o K³obucka  
- Czêstochowa

Oferujemy:
- pracê w prê¿nie 
   rozwijaj¹cej siê Spó³ce,
- pe³ny wymiar czasu pracy,
- stabilne zatrudnienie 
   na podstawie umowy 
   o pracê,
- atrakcyjne zarobki.
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NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ DOM —
n KUPIĘ część domu lub zamieszkam z kimś. 

Tel. 784 634 476
— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

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

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

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

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

Tel. 34 3616 425
— KOREPETYCJE —

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

USŁUGI

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

n KATALOGI sukien i mody ślubnej – 11 szt. 
(9 szt francuskie, 2 szt. polskie) – cena za 
komplet – 80 zł. 
BALKONIK rehabilitacyjny kroczący z funkcją 
kółek, nowy – cena 80 zł. Tel. 601 636 915

n ZESTAW narciarski tradycyjny, młodzieżowy: 
narty Mladost, dł. 140 cm; buty Salomon rozm. 
35-36; wiązania Marker. Cena – 50 zł. 
BALKONIK rehabilitacyjny kroczący z funkcją 
kółek, nowy – cena 80 zł. Tel. 601 636 915

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

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

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

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

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI

PRACA



22 lutego 2019 · godz. 1800

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

klasycznie i humorystycznie

NajpiękniejszE  
MelodiE ŚwiatA

ŚWIATOWE PRZEBOJE W mIsTRZOWskIm WYkONANIU

Wystąpią soliści Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej w Warszawie  
i Teatru Wielkiego w Łodzi

Ewelina Hańska - sopran 
Danuta Dudzińska - sopran
Wiesław Bednarek - baryton
Krzysztof Marciniak - tenor
oraz soliści baletu  
Teatru Wielkiego w Łodzi  
Orkiestra Kameralna pod dyrekcją  

Bogny Dulińskiej

Bilety w cenie do nabycia: kasa Filharmonii - pon - pt  9.00 - 19.00, tel. 795 451 438,  34 324 42 30.  
Sprzedaż internetowa: www.aascenic.pl · www.Kupbilecik.pl

Więcej info.: tel. 505 556 487 · a.a.scenic@gmail.com · www.aascenic.pl

Podczas koncertu „Najpiękniejsze 
melodie świata”  usłyszymy wiele 

pięknych, światowych kompozycji jak 
również: arie i duety z największych oper, 

operetek i musicali  Chcemy zwrócić 
Państwa uwagę również na balet, 

który zaprezentuje się m.in. w „Tańcu 
hiszpańskim” Piotra Czajkowskiego 

z baletu „Jezioro łabędzie”, polkę 
Johanna Straussa  „Auf der Jagd”, „Can 

can” Jacquesa Offenbacha …
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PROGRAM TV – PIĄTEK 8 LUTEGO 2019 r.

05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 111; serial; Turcja
07:05 Elif; s.III; odc. 420; 

serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.I; odc. 

12/13; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.V; 

odc. 64; serial TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.II; 

odc. 28 - Sekrety 
klasztoru; serial 
kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w zagrodzie – 

Postęp genetyczny w 
hodowli zwierząt

13:00 Natura w Jedynce – U 
wybrzeży Nowej Zelandii 
seia II; cz. 5 Półwysep 
Banksa; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Roz 
Mason

14:00 Elif; s.III; odc. 421; 
serial; Turcja (2014)

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

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

odc. 112; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3427; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka 

historia...; odc. 21; 
telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
3/106; teleturniej

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. 8 - 

Młoda Anglia; serial; 
Wielka Brytania (2016)

22:35 Taniec pustyni; 
dramat; Wielka Brytania, 
Maroko, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie (2014)

00:25 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 11; serial; 
Hiszpania (2014)

01:20 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 12; serial; 
Hiszpania (2014)

02:20 Wiktoria; s.I; odc. 8 - 
Młoda Anglia; serial; 
Wielka Brytania (2016)

03:20 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

04:10 Ocaleni; reality show

05:20 Koło fortuny; odc. 174 
ed. 4; teleturniej

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

06:50 Anna Dymna - 
spotkajmy się

07:20 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; 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 (285), Na żywo
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

108 „Zazdrość”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 175 
ed. 4; 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. 28; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 416 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2422; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 110; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

2 - Opiekunki; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 41 
„Deklaracja woli”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:45 E = MC2; komedia; 
Polska (2002); reż.:Olaf 
Lubaszenko; 
wyk.:Agnieszka 
Włodarczyk, Olaf 
Lubaszenko, Cezary 
Pazura, Renata Dancewicz, 
Edward Linde, Jan 
Nowicki

22:35 La La Poland; s.I; odc. 
(6); program rozrywkowy

23:10 Sherlock; s.II - Sześć 
razy Thatcher; serial; 
Wielka Brytania (2016); 
reż.:Rachel Talalay; 
wyk.:Benedict 
Cumberbath, Martin 
Freeman, Mark Gatiss, 
Rupert Graves

00:55 Księżyc i Valentino; 
dramat; USA (1995)

02:45 American Hustle. 
Amerykański przekręt; 
film sensacyjny; USA 
(2013)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 SuperPies (9); magazyn 
poradnikowy

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (71) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (834) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (115) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (781) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2818) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (707) 
serial paradokumentalny. 
Marta Rybicka cieszy się, 
kiedy jej najmłodsze 
dziecko, Karolina, 
wyprowadza się z domu. 
To oznacza dla niej koniec 
małżeństwa z...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (170) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (100) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2819) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (382) 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 Kochaj albo rzuć; 
komedia, Polska 1977

22:40 Poszukiwacze 
zaginionej Arki; film 
przygodowy, USA 1981. 
Rok 1936. Archeolog 
Indiana Jones (Harrison 
Ford) otrzymuje tajne 
zadanie od służb 
specjalnych. Ma odszukać 
pustynne miasto. Tam, 
w podziemiach świątyni, 
znajduje się legendarna 
Arka Przymierza. Jones 
wyrusza do Egiptu, by nie 
dopuścić do przejęcia 
zabytku przez nazistów…

1:00 Opętani; horror, 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie/USA 2010

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5577) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(3/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Ciasto kokosowe z 
orzechami (24/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2388) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (654) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (496) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (397) - 
program

14:00 Zakochani po uszy 
(14/120) - program

14:30 Kuchenne rewolucje 8 
(12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (398) - 
program

16:30 Szpital (497) - 
program obyczajowy

17:30 Ukryta prawda (655) - 
program obyczajowy

18:30 Zakochani po uszy 
(15/120) - program

19:00 Fakty (7709) - 
informacje 

19:35 Sport (7692) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7689) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(82/90) - informacje

19:50 Uwaga! (5578) - 
program

20:00 Na skraju jutra - film 
S-F, USA/Kanada 2014. 
Rasa obcych, zwanych 
Mimikami, przypuściła na 
Ziemię bezlitosny atak i 
rozprzestrzeniła się niczym 
pszczeli rój, obracając w 
ruinę całe miasta i 
zostawiając za sobą 
miliony ludzkich ofiar…

22:35 Wyspa - film S-F, 
USA 2005. Połowa XXI 
wieku. Lincoln Six-Echo 
(McGregor) i Jordan Two-
Delta (Johansson) są 
jednymi z setek 
mieszkańców zamkniętego 
ośrodka. Ich codzienne 
życie jest monitorowane, 
pozornie dla ich własnego 
dobra. Jedynym wyjściem 
i nadzieją jest być 
wybranym na Wyspę, 
ostatni skrawek lądu, jaki 
ocalał po katastrofie 
ekologicznej, która 
podobno uśmierciła na 
planecie wszystkich, 
oprócz nich…

01:15 Życie bez wstydu 6 
(9/10) - reality show

02:20 Kuba Wojewódzki 12 
(4/13) - talk show. Goście: 
Jacek Fedorowicz i 
Stanisław Tym.

03:15 Uwaga! (5578) - 
program

03:30 Moc Magii(TVN 
noc) (388) - program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 37

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 153

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 125

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1998; odc. 22

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2001

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2008; 
odc. 3

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2008; 
odc. 4

13:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1998; odc. 23

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 10

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

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

16:00 Idealna 
współlokatorka; thriller, 
Kanada 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 126

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 127

20:00 Wilk wojny; akcja, 
Chiny 2015. Chiński 
żołnierz sił specjalnych 
posiadający niesamowite 
umiejętności strzeleckie 
zostaje zmuszony do walki 
z grupą uzbrojonych, 
zagranicznych 
najemników…

21:50 Arena; akcja, USA 
2011. Słynny biznesmen 
(Samuel L. Jackson) z 
sadystycznym zacięciem 
zbudował swoje imperium 
na brutalnej stronie 
internetowej, gdzie 
gladiatorzy  walczą na 
śmierć i życie. Jego 
najnowszy wojownik to 
strażak - David Lord 
(Kellan Lutz). Mężczyzna 
został porwany i skazany 
na walkę…

23:50 Bez Litości; serial 
akcji, Kanada, USA 2012

01:40 Dyżur; factual, Polska; 
odc. 7

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:10 Menu na miarę; serial 
fabularny

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

05:00 Dyżur; factual, Polska; 
odc. 22

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

05:35 Korona królów; odc. 
112; telenowela 
historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 207 
„Nieprawda”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 208 
„Skrawki pamięci”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Siedem życzeń; odc. 
2/7 - Spojrzenie Faraona; 
serial TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
983; serial TVP

09:10 Na sygnale; odc. 216 
„Miało być inaczej”; serial 
fabularyzowany TVP

09:40 Na sygnale; odc. 217 
„To się jeszcze okaże...”; 
serial fabularyzowany TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
20 Rodzice na 110%; 
serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
21 Ideały, a sprawa 
trawnika; serial 
komediowy TVP

11:15 Bulionerzy; odc. 18/75 
- Sąsiedzkie przysługi; 
serial komediowy TVP

11:45 Ranczo; s.X; odc. 122 
- Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 135 - Zagadki serca; 
serial kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 136 - Siostrzeniec; 
serial kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
225 - Porwanie

16:25 Na sygnale; odc. 208 
„Skrawki pamięci”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 19/75 
- Blokoturystyka; serial 
TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 137; serial TVP

20:25 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 92; serial TVP

21:25 Ranczo; s.X; odc. 126 ; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.X; odc. 127; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 138; serial TVP

00:10 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 259 - Zły los; serial 
kryminalny TVP

00:55 Glina; odc. 15/25; 
serial kryminalny TVP

01:55 Glina; odc. 16/25; 
serial kryminalny TVP

02:55 Siedem życzeń; odc. 
2/7 - Spojrzenie Faraona; 
serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
983; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
20; serial komediowy TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 36 Korfu (134) - 
Wyspa homerycka

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Grilowanie w 
przedszkolu

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – DAAB i 
Zipera

08:40 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 6) - Zaloty; 
reportaż

09:05 Koło fortuny; odc. 388 
ed. 6; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret; /58/ 
- Smuteczki

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /80/ - 
„Normalnie o tej porze” - 
Kaliber 44

10:55 Podróże z historią; 
s.II; odc. 19 Na torach 
historii; cykl dokumentalny

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /7/; 
Francja (2016)

12:05 KabareTOP Story – 
„Zasmażka” – kabaret 
OT. TO

12:25 Życie to Kabaret – 
Bajki według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju (1-
2); program rozrywkowy

14:25 Muzyka łączy 
pokolenia – Michał Bajor 
i Blue Cafe

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa (1); 
widowisko

16:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Maraton 
Niepodległości (1-2)

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Od żniw do chleba; 
magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Mongolia, 1958 (48); cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 36 Korfu (135) - 
Wyspa bukoliczna; 
magazyn kulinarny

19:55 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /8/; 
Francja (2016)

20:35 Muzyka łączy 
pokolenia – Jerzy 
Połomski i Tymon 
Tymański

21:25 Postaw na milion; 
odc. 182; teleturniej

22:25 The Wall. Wygraj 
marzenia; /35/; teleturniej

23:20 Dzięki Bogu już 
weekend; s.II (22); 
program rozrywkowy

00:30 Koło fortuny; odc. 387 
ed. 6; teleturniej

01:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. Teraz 
kabaret! (1-3); widowisko 
rozrywkowe

04:20 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem i 
przyjaciele; widowisko

04:45 Gotowe na wszystko II 
(22/24) - serial, USA

05:40 Ukryta prawda (472) - 
program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (8/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (206) - 
program obyczajowy

08:45 Przyjaciele (13/25) - 
serial komediowy, USA 

09:15 Przyjaciele (14/25) - 
serial komediowy, USA 

09:45 Zakochani po uszy 
(14/120) - program 

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (15/38) - program 
12:25 Ukryta prawda (270) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (9/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (45/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (207) - 
program obyczajowy

16:25 Gotowe na wszystko II 
(23/24) - serial 

17:25 Przyjaciele (15/25) - 
serial komediowy, USA 

17:55 Przyjaciele (16/25) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (183) - serial 
18:55 Brzydula (184) - serial 
19:30 Zakochani po uszy 

(15/120) - program 
20:00 Miłość jak narkotyk - 

komedia, USA 1997. Sam, 
astronom z małego 
miasteczka jest naiwnym 
romantykiem. Maggie, 
artystka z Nowego Jorku 
ma zdecydowanie 
cyniczny stosunek do 
świata. Sam i Maggie nie 
znają się, ich charaktery są 
biegunowo przeciwne, 
jedyne co ich łączy, to... 
obsesja. Obsesja na 
punkcie byłych partnerów 
- okazuje się bowiem, że 
eks-dziewczyna Sama i 
były chłopak Maggie 
mieszkają teraz razem w 
Soho…

22:10 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…

00:40 W garniturach (9/12) - 
serial

01:40 Oszuści (6/10) - serial, 
USA 

02:40 Moc Magii (390) - 
program 

04:50 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show, Polska 
– Mariola Gołota

05:45 Misja Pies (11/12) - 
program 

06:15 Misja Pies (12) - 
program 

06:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (5/12) - 
program lifestylowy 

07:30 Warsztat urody (1/8) - 
program lifestylowy 

08:15 Apetyt na miłość 5 
(5/12) - program 

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (9/10) - reality 
show 

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (8/13) - 
program rozrywkowy 

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (1/12) - program 

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

12:40 Eks-tra zmiana (6/8) - 
program lifestylowy 

13:40 W czym do ślubu 4 
(9/12) - reality show 

14:15 W czym do ślubu? 2 
(1/10) - reality show 

14:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (3/12) - reality 
show 

15:30 Okiełznać agresję 
(1/3) - serial dokum., 
Wielka Brytania 

16:30 Kulisy sławy EXTRA 
(2/9) - program 
lifestylowy

17:00 Gwiazdy prywatnie 2 
(5/8) - program

17:30 Kuchenne rewolucje 
13 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (11/12) - 
program 

19:30 Ugotowani 8 (23) - 
program 

20:05 Ugotowani 8 (24) - 
program 

20:40 SOS - Sablewska od 
stylu (8/10) - program 
rozrywkowy 

21:25 Zanim Cię zobaczę 
(6/8) - program 

22:25 Apetyt na miłość 3 
(1/12) - program 

23:25 Randkowicze w 
Australii 2 (6/12) - 
program rozrywkowy

00:30 Miłość od pierwszego 
pocałunku (6/8) - 
program rozrywkowy

01:25 Kevyn Aucoin: 
Makijażysta gwiazd - film 
dokumentalny, USA 2017, 
reżyseria: Lori Kaye, 
obsada: Cindy Crawford, 
Andie MacDowell, Paulina 
Porizkova, Jed Root, 
Amber Valetta

03:20 W roli głównej - 
Bożena Dykiel (14/16) - 
talk show

03:50 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 6 (16) - 
magazyn 

04:50 Wiem, co jem 2 
(2/15) - magazyn

06:05 Lekkoatletyka - Miting 
Copernicus Cup

08:05 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 

10:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
Mistrzostwa Świata na 
dystansach, Inzell - dz. 1

11:55 Strongman
13:05 Lekkoatletyka - Miting 

Copernicus Cup
15:05 Strongmen - Liga 

mistrzów
16:10 Łyżwiarstwo szybkie - 

Mistrzostwa Świata na 
dystansach, Inzell - dz. 2

19:00 Lekkoatletyka - 
Halowy mityng IAAF 
World Indoor Tour - 
Madryd

22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Łyżwiarstwo szybkie - 

Mistrzostwa Świata na 
dystansach, Inzell - dz. 2

00:35 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 - skróty meczów

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 

04:05 Kapitan Tsubasa
04:35 Kapitan Tsubasa
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (11) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (39) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (40) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (33) 
reality show. Wieś Orłowo 
na Mazurach. Zofia 
Obrębska mieszka w 
starym, zimnym domu z 
sześciorgiem pociech. 
Dzieci nie mają warunków 
do nauki...

9:00 Septagon (24) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (28) 
reality show. Odcinek 
ćwierćfinałowy. Przed 
uczestnikami kolejne 
wyzwanie - filetowanie 
ryb, umiejętność z pozoru 
prosta. Na zwycięzców 
czeka nagroda w iście 
wojskowym...

11:30 Benny Hill (1); 
program rozrywkowy

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

13:00 Galileo (706); 
program 
popularnonaukowy, 
którego twórcy prezentują 
rozmaite ciekawostki z 
różnych stron świata.

14:00 Galileo (707); 
program 
popularnonaukowy

15:00 Policjantki i Policjanci 
(478) serial obyczajowy

16:00 Paulina (17) 
telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(107) telenowela

18:00 Septagon (25) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(479) serial obyczajowy

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

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (245) serial 
kryminalny

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (246) serial 
kryminalny

23:00 W potrzasku; film 
sensacyjny, USA 1995

1:20 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:20 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:40 Disco Polo Life; 
program muzyczny 

3:40 Top 10 - lista przebojów
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; 

magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 8 
lutego; odc. 466; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
8.02.1989

07:40 Korona królów; odc. 
129; telenowela TVP

08:10 Korona królów; odc. 
130; telenowela TVP

08:45 Taśmy bezpieki; odc. 
6 Działania bezpieki wobec 
legalnej Solidarności

09:25 Historia Polski – 
Dziewczęta z Auschwitz; 
film dokumentalny; Polska 
(2010)

10:25 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Martina 
Bormanna; cz. 1; cykl 
dokumentalny

10:55 Plemienna sztuka 
przetrwania 2; odc. 6/6. 
Śmiercionośna zamieć; 
cykl dokum.; USA (2016)

11:45 Polska Kronika 
Filmowa 1993 - Wydanie 
1; cykl dokumentalny

12:00 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 12; serial TVP

13:30 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

14:35 Ziemia: świat 
zwierząt; odc. 4/5; esej 
dokum.; USA (2013)

15:30 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:30 Historia Polski – 
Eugenika - w imię 
postępu; film dokum.; 
Polska (2010)

17:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:10 Ex Libris; magazyn
18:30 Polska Kronika 

Filmowa 1994 - Wydanie 
1; cykl dokumentalny

18:45 Kanclerz; odc. 1; serial 
TVP; Polska (1989)

19:55 Jaster; film dokum.; 
Polska (2013)

21:05 Wojna generałów; 
odc. 3/6 El Alamein; cykl 
dokum.; Wielka Brytania 
(2009)

22:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

22:35 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia degustatorki 
wina w Mołdawii; 
reportaż

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

00:15 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Martina 
Bormanna; cz. 2; cykl 
dokumentalny

00:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Operacja 
Weserubung; cykl dokum.

01:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

01:45 Dziennik telewizyjny – 
8.02.1989

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

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - Aluron 
Virtu Warta Zawiercie

8:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Jastrzębski 
Węgiel

11:00 Magazyn narciarski
11:30 Biatlon: Zawody 

Pucharu Świata w 
Canmore; bieg 
indywidualny kobiet

13:30 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; mecz: BBTS 
Bielsko-Biała - KPS 
Siedlce

16:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

17:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
E.Leclerc Radomka 
Radom - Enea PTPS Piła

20:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
DPD Legionovia 
Legionowo - Developres 
SkyRes Rzeszów

23:00 Boks
1:00 Boks: MB Boxing Night 

w Radomiu; waga 
półciężka: Dariusz Sęk - 
Robert Parzęczewski. 
Popularny Arab po raz 
czwarty staje w tym roku 
między linami. Trzy 
poprzednie pojedynki 
Robert Parzęczewski 
wygrał bez problemów

POLSAT SPORT
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05:35 Klan; odc. 3423; 
telenowela TVP

06:00 Klan; odc. 3424; 
telenowela TVP

06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie-Extra
08:00 Pełnosprawni; odc. 

287; magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:25 Natura w Jedynce – 
film dokumentalny

09:00 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres; 

magazyn
10:00 Korona królów – taka 

historia...; odc. 21; 
telenowela historyczna 
TVP

10:30 Korona królów; odc. 
168; telenowela 
historyczna TVP

11:00 Korona królów; odc. 
169; telenowela 
historyczna TVP

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

12:00 Korona królów; odc. 
171; telenowela 
historyczna TVP

12:30 Podmuch energii; odc. 
8; cykl reportaży

12:50 Jak to działa; odc. 156 
Ewolucja; magazyn

13:20 Spis treści; /51/; 
felieton

13:30 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:05 Blondynka; odc. 88; 
serial TVP

15:00 Sanatorium miłości; 
reality show

16:00 Skoki Narciarskie 
(studio)

16:30 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Lahti - 
konkurs drużynowy

17:30 Teleexpress, Na żywo 
(w przerwie)

18:25 Skoki Narciarskie 
(studio) 

18:55 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Komisarz Alex; s.XII; 

odc. 149; serial 
kryminalny TVP

21:30 Echo serca; serial TVP
22:30 Hit na sobotę – Saga 

Wikingów; film akcji; 
Szwajcaria, Niemcy, 
Republika Południowej 
Afryki (2014); reż.:Claudio 
Fah; wyk.:Tom Hopper, 
Ryan Kwanten, Ken 
Duken, Charlie Murphy

00:15 Funny Games U. S.; 
thriller; USA (2007)

02:10 Jaka to melodia?
02:40 Taniec pustyni; 

dramat; Wielka Brytania, 
Maroko, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie (2014)

04:30 Spis treści; /51/; 
felieton

05:15 Koło fortuny; odc. 176 
ed. 4; teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

06:25 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1417; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda Flesz

11:10 Pogoda Flesz sobota
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra (286), Na żywo
11:45 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem.; 
odc. (8); magazyn 
kulinarny

12:20 Wymarzona 
dziewczyna; komedia; 
USA (2015); reż.:Bradford 
May; wyk.:Anna 
Hutchinson, Jonathan 
Patrick Moore, Gail 
O’Grady

14:00 Familiada; odc. 2521; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 417 
ed. 6; teleturniej

15:15 Herbatka z kabaretem 
(14); program rozrywkowy

16:00 Słowo na niedzielę – 
Blisko Boga

16:05 Rodzinka.pl; odc. 248 
„Żuraw i czapla” sezon 13; 
serial komediowy TVP

16:40 Alternatywy 4; odc. 
9/9 - Upadek; serial 
komediowy TVP

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

odc. 193; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 193
19:35 Lajk!
20:05 Voice Kids; s. II Bitwa; 

widowisko muzyczne
22:05 American Hustle. 

Amerykański przekręt; 
film sensacyjny; USA 
(2013); reż.:David O. 
Russell; wyk.:Christian 
Bale, Amy Adams, Bradley 
Cooper, Jennifer 
Lawrence, Robert De Niro

00:25 The Good Doctor; s.II; 
odc. 26; serial 
obyczajowy; USA (2017)

01:15 La La Poland; s.I; odc. 
(6); program rozrywkowy

01:50 Sherlock; s.II - Sześć 
razy Thatcher; serial; 
Wielka Brytania (2016); 
reż.:Rachel Talalay; 
wyk.:Benedict 
Cumberbath, Martin 
Freeman, Mark Gatiss, 
Rupert Graves

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

8:30 Królowa Śniegu 2; film 
animowany, Rosja 2013. 
Gadatliwy troll Orm składa 
sobie obietnicę, że już 
nigdy nie skłamie. Szybko 
jednak łamie własne 
przyrzeczenie, a kiedy 
zaczyna zmyślać,...

10:00 Ewa gotuje (318); 
magazyn kulinarny. 
Odcinek poświęcony 
potrawom 
bezglutenowym. Najpierw 
prowadząca upiecze chleb 
na kaszy gryczanej. Do 
pieczywa poda pastę 
serową z pestkami dyni. 
Na...

10:30 Brzdąc w opałach; 
komedia, USA 1994

12:35 Wyznania 
zakupoholiczki; komedia 
romantyczna, USA 2009

14:45 Queen of Poland 2018 
(1); program rozrywkowy

15:25 Queen of Poland 2018 
(2); program rozrywkowy

15:50 Kabaret na żywo: 
Przychodzi baba do 
lekarza (1); program 
rozrywkowy

17:50 Chłopaki do wzięcia 
(143) serial dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia 
(144) serial dokumentalny

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

Kiepskich (383) 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 Noc w muzeum; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 2006. 
Strażnik odkrywa, że po 
zmroku muzealne 
eksponaty ożywają. 
Próbuje opanować chaos.

22:35 Speed - niebezpieczna 
szybkość; film sensacyjny, 
USA 1994

1:05 Abraham Lincoln: 
Łowca wampirów; film 
fantasy, USA 2012

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:20 Uwaga! (5578) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1133) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

17 (718) - serial 
obyczajowy

12:50 Domowe rewolucje 
3 (8) - program

13:50 Ameryka Express 
(12/13) - program

15:25 Zakochani po uszy 
(11/120) - program

15:55 Zakochani po uszy 
(12/120) - program

16:25 Zakochani po uszy 
(13/120) - program

17:00 Zakochani po uszy 
(14/120) - program

17:30 Zakochani po uszy 
(15/120) - program

18:00 Kuchenne rewolucje 
16 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Patryk i Żaneta to młode 
małżeństwo, które szukało 
swojego zajęcia na życie. 
Kiedy nadarzyła się okazja 
na kupno restauracji w 
Pszowie, długo nie 
zwlekali i postanowili 
otworzyć własny biznes 
właśnie tam…

19:00 Fakty (7710) - 
informacje 

19:25 Sport (7693) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7690) - 
informacje 

19:40 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(83/90) - informacje

19:45 Uwaga! (5579) - 
program

20:00 Zimowa opowieść - 
melodramat, USA 2014

22:25 To skomplikowane - 
komedia, USA/
Japonia 2009. Jane i jake 
byli kiedyś małżeństwem, 
mają trzech dorosłych, ale 
rozwiedli się przed 
dziesięciu laty. Pozostali 
jednak przyjaciółmi i 
spotykają się na 
uroczystościach 
ukończenia nauki przez 
jednego z synów. 
Nawiązują romans, co im 
komplikuje życie, bo Jake 
ponownie się ożenił, a 
Jane ma poważnego 
adoratora…

01:00 28 dni później - 
horror, Wielka 
Brytania 2002 (dozwolone 
od lat 18). Jim (Cillian 
Murphy) budzi się ze 
śpiączki w opuszczonym 
szpitalu w Londynie. 
Zaskoczony odkrywa, że 
miasto zostało 
spustoszone groźnym 
wirusem…

03:25 Uwaga! (5579) - 
program

03:45 Moc Magii(TVN 
noc) (389) - program

06:00 Pan wzywał, 
Milordzie?; serial, Wielka 
Brytania 1991; odc. 3

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016; 
odc. 4

08:50 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; odc. 39

09:30 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; odc. 40

10:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 113-117

14:50 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa

15:50 Moja wielka grecka 
wycieczka; komedia, USA 
2009. Georgia traci 
posadę na uniwersytecie 
w Atenach. Kobieta 
postanawia zostać 
przewodnikiem po Grecji. 
Podczas jednej z 
wycieczek jej życie 
całkowicie się zmienia…

17:45 Rycerze z Szanghaju; 
akcja, Hongkong, USA 
2003. 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...

20:00 Ghost Rider; akcja, 
Australia, USA 2007. 
Gwiazdor motocyklowy, 
Johnny Blaze, zawiera 
pakt z diabłem, aby 
chronić swoją najbliższą 
rodzinę. Diabeł szybko 
jednak wraca po zapłatę…

22:05 Dredd; akcja, Wielka 
Brytania, RPA, USA 2012

00:05 Donnie Brasco; akcja, 
USA 1997. Połowa lat 70. 
Joe Pisone (Johnny Depp) 
pracuje jako agent FBI. 
Pewnego dnia decyduje 
się na niezwykle 
niebezpieczny krok. 
Postanawia rozpracować 
jedną z grup 
przestępczych…

02:45 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. 4

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

05:45 Daleko od szosy; odc. 
5/7 - Pod prąd; serial TVP

07:10 Daleko od szosy; odc. 
6/7 - Egzamin; serial TVP

08:25 Bulionerzy; odc. 11/75 
- Galernica; serial 
komediowy TVP

08:55 Bulionerzy; odc. 12/75 
- Laska; serial komediowy 
TVP

09:35 Ranczo; s.IX; odc. 117 
- Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; s.X; odc. 118 
- Kto tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
14 „Marzenia Kacperka”; 
serial komediowy TVP

11:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
15 „Hazard”; serial 
komediowy TVP

12:35 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
16 „O miłości..”; serial 
komediowy TVP

13:05 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
17 „Człowiek uczy się całe 
życie”; serial komediowy 
TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 131 - Doskonała; 
serial kryminalny TVP

14:35 Ranczo; s.X; odc. 119 
- Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

15:35 Ranczo; s.X; odc. 120 
- Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

16:30 Ranczo; s.X; odc. 121 
- Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

17:30 Czterdziestolatek; odc. 
8/21 - Otwarcie Trasy, 
czyli czas wolny; serial 
TVP

18:25 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 148; serial 
kryminalny TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 260 - Odpowiedni 
moment; serial kryminalny 
TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 132 - Radar; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 133 - Kolekcjoner; 
serial kryminalny TVP

22:05 Ranczo; s.X; odc. 122 
- Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

22:55 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

23:55 Strażacy; s.II; odc. 13 
- Zanim będzie za późno; 
serial TVP

00:50 Strażacy; s.II; odc. 14 
- Trudne decyzje; serial 
TVP

01:45 Krew z krwi 2; odc. 
7/10; serial TVP

02:45 Instynkt; odc. 3 
„Złamane serce”; serial 
kryminalny TVP

03:40 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
11; serial komediowy TVP

04:15 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
12; serial komediowy TVP

04:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 9; serial TVP

05:35 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 2/; widowisko 
rozrywkowe

06:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 73 Gdański 
Teatr Szekspirowski; 
magazyn

07:20 Kabaret Koń Polski – 
Wielki Sklep w Małym 
Mieście (1); program 
kabaretowy

08:20 Koło fortuny; odc. 389 
ed. 6; teleturniej

08:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Michał 
Szpak; /cz. 1-2/; reportaż

09:50 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru - 
Urodzinowy strzał w 
dychę (1)

10:50 Wszystkie stworzenia 
duże i małe – Na finiszu; 
odc. 9 sezon I; serial; 
Wielka Brytania (1978)

11:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Michał 
Szpak; /cz. 1-2/; reportaż

12:45 Okrasa łamie przepisy 
– Wiosenny polski obiad; 
magazyn kulinarny

13:15 Podróże z historią; s.I; 
odc. 5 W staropolskiej 
zagrodzie; cykl 
dokumentalny

13:50 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 7) - 
Zabawa; reportaż

14:25 Postaw na milion; 
odc. 182; teleturniej

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /81/ - „Ostatni” - 
Edyta Bartosiewicz

15:30 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (10); reality show

15:55 Paranienormalni 
Tonight (2) Piotr 
Chrapkowski i Sławomir 
Szmal; program 
rozrywkowy

16:55 Wszystkie stworzenia 
duże i małe – Na finiszu; 
odc. 9 sezon I; serial; 
Wielka Brytania (1978)

17:55 TUMBLE – Arena 
strachu; /4/; Wielka 
Brytania (2014)

19:15 Kabaret na lato (24) - 
Marzenia Marcina Dańca

19:45 Bake off – Ale ciacho! 
(5) ed. 5; widowisko

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

20:55 Ale Cię urządzą!; /4/; 
Wielka Brytania (2014)

22:10 Big Music Quiz (20); 
teleturniej muzyczny

23:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa - Złote Bobry 
(1-3); program 
rozrywkowy

02:10 Koło fortuny; odc. 388 
ed. 6; teleturniej

02:45 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 2/; widowisko 
rozrywkowe

05:30 Ukryta prawda (473) - 
program obyczajowy

06:45 Mango - Telezakupy
08:50 Brzydula (175/180) - 

serial obyczajowy
09:25 Brzydula (176/180) - 

serial obyczajowy
10:00 Brzydula (177/180) - 

serial obyczajowy
10:35 Brzydula (178/180) - 

serial obyczajowy
11:05 Brzydula (179/180) - 

serial obyczajowy
11:45 Brzydula (180) - serial 

obyczajowy
12:15 Brzydula (181) - serial 

obyczajowy
12:50 Świąteczne psiaki - 

film rodzinny, Kanada/
USA 2009

14:45 Agent Cody Banks - 
film przygodowy, USA/
Kanada 2003

16:55 RRRrrrr!!! - komedia, 
Francja 2004

19:00 Młode szpady - film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/Francja 2001. 
Pewnej nocy D’Artagnan 
ucieka z zamku swego 
ojca zabierając ze sobą 
należący do ojca cenny 
miecz. Młody, 
niedoświadczony 
muszkieter zostaje 
napadnięty, ograbiony i 
przede wszystkim 
pozbawiony 
drogocennego miecza, bez 
którego nie może pokazać 
się ojcu…

21:05 Co z oczu, to z serca - 
film sensacyjny, 
USA 1998. Foley – 
pechowy złodziej obchodzi 
właśnie czterdzieste 
urodziny, a skazano go na 
trzydzieści lat, co w tej 
sytuacji oznacza 
dożywocie. Foley ani myśli 
pozostać za murami i 
razem z kumplem 
Buddym (Ving Rhames) 
planuje ucieczkę. Misterny 
plan omal nie runął, gdy 
na drodze zbiegów stanęła 
atrakcyjna 
funkcjonariuszka Karen 
Sisco (Jennifer Lopez)…

23:40 W cieniu chwały - film 
sensacyjny, USA/
Niemcy 2008. 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…

02:25 Moc Magii (391) - 
program

04:35 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

05:05 Druga strona medalu 
3 (3/8) - talk show – 
Krzysztof Krauze

05:35 Zabójcy długów (5/7) - 
reality show 

06:10 Na kłopoty Zawadzka 
(11/13) - program 

06:40 Na kłopoty Zawadzka 
(12/13) - program 

07:10 Misja ratunkowa 2 
(7/10) - program 

07:55 Ostre cięcie 5 (6/10) - 
program 

08:40 Co nas truje 2 (5/12) - 
program lifestylowy 

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (4/12) - 
program lifestylowy 

10:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (11/12) - 
program 

11:00 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (9/12) - program 

11:45 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (5/8) - 
program 

12:20 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (1/9) - program 

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (4/12) - reality 
show 

13:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (5/8) - reality 
show 

14:30 W czym do ślubu 4 
(9/12) - reality show 

15:00 Afera fryzjera 7 (6/8) - 
program rozrywkowy 

15:45 Pani Gadżet 16 
(14/22) - magazyn 

16:15 Pani Gadżet 16 
(13/22) - magazyn 

16:45 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 

17:30 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy 

18:15 10/10 (8/10) - program 
18:45 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (6/12) - 
program lifestylowy 

19:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (7/12) - 
program lifestylowy 

20:15 Gwiazdy prywatnie 2 
(5/8) - program 

20:45 Kulisy sławy EXTRA 
(4/9) - program 

21:15 Bajeczne życie 
milionerów 2 (3/10) - 
program rozrywkowy 

21:45 Bajeczne życie 
milionerów 2 (4/10) - 
program rozrywkowy 

22:15 Zaskocz mnie! 2 
(8/10) - program 

22:50 Rosyjski Projekt Lady 
2 (12/16) - program 

00:55 33 za zamkniętymi 
drzwiami (4/5) - program 

01:25 33 za zamkniętymi 
drzwiami EXTRA (5) - 
program rozrywkowy 

01:55 W roli głównej - Olga 
Bołądź (8) - talk show

02:25 W roli głównej - Maja 
Sablewska (6) - talk show

02:55 W roli głównej - Rinke 
Rooyens (5/17) - talk 
show 

03:25 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

03:55 Wiem, co kupuję 
(1/12) - program 

04:25 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

06:05 Lekkoatletyka - 
Halowy mityng IAAF 
World Indoor Tour - 
Madryd

07:45 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 

09:45 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata, Oberstdorf 
- podsumowanie

11:30 Stan Futbolu, Na żywo
12:30 Studio TVP Sport
13:10 Łyżwiarstwo szybkie - 

MŚ na dystansach, Inzell - 
dz. 3

13:30 Biegi narciarskie - PŚ, 
Lahti - sprint kobiet i 
mężczyzn

14:00 Short track - Puchar 
Świata - Turyn dz. 1

16:15 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Lahti - konkurs 
drużynowy (studio) 

19:00 Hokej na lodzie - NHL: 
Boston Bruins - Los 
Angeles Kings

22:00 Lekkoatletyka - 
Halowy mityng IAAF – 
Nowy Jork

00:05 Sportowy Wieczór
00:45 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Lahti - 
konkurs drużynowy

02:35 Łyżwiarstwo szybkie - 
Mistrzostwa Świata na 
dystansach, Inzell - dz. 3

04:15 Kapitan Tsubasa
04:45 Kapitan Tsubasa
05:15 Sportowy Wieczór

6:00 Big Box Little Box (9); 
program rozrywkowy. Na 
rynku coraz więcej jest 
gadżetów, które mają 
ułatwić życie. Czy 
rzeczywiście tak jest, 
sprawdzą uczestnicy 
programu. Muszą 
odgadnąć przeznaczenie...

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (17) serial 
animowany

7:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (18) serial 
animowany

8:05 Flintstonowie (16) 
serial animowany

8:35 Dzielna Mysz; serial 
animowany. Kolejne 
przygody Dzielnej Myszy, 
najlepszego agenta 
specjalnego na świecie, 
który ratuje innych przed 
rozmaitymi 
niebezpieczeństwami. 
Pomagają mu asystent 
Pimpek i...

8:50 Pop Star Puppy; film 
familijny, Kanada 2014

10:35 Policjantki i Policjanci 
(475) serial obyczajowy

11:35 Policjantki i Policjanci 
(476) serial obyczajowy

12:35 Policjantki i Policjanci 
(477) serial obyczajowy

13:35 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:45 Mythica: Pogromca 
bogów; film fantasy, USA 
2016. Okrutny król Lisza 
tworzy legion zombi, 
którzy sieją spustoszenie 
w całym magicznym 
świecie. Celem okrutnika 
jest zdobycie władzy 
absolutnej. Czarodziejka...

17:05 Zabójcze tornado; film 
SF, USA 2012

19:00 Galileo (708); 
program 
popularnonaukowy

20:00 Policjantki i Policjanci 
(478) serial obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci 
(479) serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (247) serial 
kryminalny

23:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (248) serial 
kryminalny

0:00 Ultraviolet; film SF, 
USA 2006

1:50 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

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

06:20 Był taki dzień – 9 
lutego; odc. 467; felieton

06:25 Dziennik telewizyjny – 
9.02.1989

07:05 Wszystkie kolory 
świata – Nikaragua. 
Naturalne piękno; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008); reż.:Eric Bacos

08:05 Koło się kręci – Na 
chwałę Pana; reportaż

08:20 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 24 
Trzebnica; magazyn

08:50 Wiedźmin; odc. 11/13 
Jaskier; serial 
fantastyczno-przygodowy

09:50 Okrasa łamie przepisy 
– Ogórkowa kuchnia; 
magazyn kulinarny

10:25 Jaskiniowcy z 
Himalajów (Cave people 
of the Himalaya); film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2011); reż.:Liesl 
Clark

11:30 Life – Życie. cz 8. 
Mieszkańcy głębin; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:30 Świat z lotu ptaka; 
odc. 3. Europa; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

13:35 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia aktorki 
komediowej w Odessie; 
reportaż

14:05 Z Andrusem po Galicji 
- Jedlicze

14:40 Olbrzymy epoki 
lodowcowej; odc. 2/3; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); reż.:Tim 
Martin

15:40 Spór o historię – 
Sowieckie deportacje 
Polaków; debata

16:25 Plemienna sztuka 
przetrwania 2; odc. 6/6. 
Śmiercionośna zamieć 
(odc. 6); cykl dokum.; 
USA (2016)

17:20 Marzyciele – 
Paderewski w Krakowie; 
program publicystyczny

17:55 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 2/7; serial 
TVP

18:55 Nieoboętnie – 
Zamojski Festiwal 
filmowy

20:00 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 2/3; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

21:00 Stawka większa niż 
życie; odc. 6/18 - Żelazny 
krzyż; serial TVP

22:15 Rodzina Niepodległej 
– Zapomniany bohater; 
film dok.; Polska (2018)

22:50 Historia w postaciach 
zapisana – Elżbieta II; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013)

00:50 Dziennik telewizyjny – 
9.02.1989

01:35 Anatomia zła; dramat; 
Polska (2015)

6:00 Siatkówka: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
E.Leclerc Radomka 
Radom - Enea PTPS Piła

8:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

10:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; GKS Katowice - 
ONICO Warszawa

12:30 Koszykówka 
mężczyzn: Energa Basket 
Liga; mecz: Polpharma 
Starogard Gdański - GTK 
Gliwice

14:45 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Jastrzębski 
Węgiel - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - MKS Będzin

20:30 Biatlon: Zawody 
Pucharu Świata w 
Canmore; sztafeta m.

22:40 Biatlon: Zawody 
Pucharu Świata w 
Canmore; sztafeta k.

0:10 Boks: MB Boxing Night 
w Radomiu; waga 
półciężka: Dariusz Sęk - 
Robert Parzęczewski

1:50 Boks: waga ciężka: 
Tomasz Adamek - Joey 
Abell

4:00 Sporty walki: waga 
średnia: Robert Whittaker 
- Kelvin Gastelum
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04:55 Klan; odc. 3425; 
telenowela TVP

05:15 Klan; odc. 3426; 
telenowela TVP

05:40 Klan; odc. 3427; 
telenowela TVP

06:05 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka

06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 103 
Świnoujście; magazyn

09:00 Ziarno – Co to jest 
miłość?; magazyn

09:30 Las bliżej nas; s.II; 
odc. 2; magazyn

10:00 Pisane na wietrze; 
melodramat; USA (1956); 
reż.:Douglas Sirk; 
wyk.:Rock Hudson, 
Lauren Bacall, Dorothy 
Malone

11:50 Między ziemią a 
niebem

12:00 Anioł Pański; Watykan 
(2019)

12:15 Między ziemią a 
niebem

12:40 Sekrety mnichów; 
rozmowa

13:00 Spis treści; /52/; 
felieton

13:10 BBC w Jedynce – 
Kamery wśród zwierząt; 
odc. 2; Wielka Brytania 
(2018); reż.:Anne 
Sommerfield, Clare 
Dornan, Hannah Ward

14:05 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 149; serial 
kryminalny TVP

15:05 Kuloodporne serce; 
odc. 5; serial; Włochy 
(2014)

16:05 Skoki Narciarskie 
(studio) 

16:15 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Lahti - 
konkurs indywidualny 

17:15 Teleexpress, Na żywo 
(w przerwie)

18:10 Skoki Narciarskie 
(studio) 

18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:00 Pogoda, Na żywo
20:05 Sport
20:15 Blondynka; odc. 89; 

serial TVP
21:15 Sanatorium miłości; 

reality show
22:15 Zakochana Jedynka – 

Znów cię kocham; 
komedia; USA (2016); 
reż.:Anne Wheler; 
wyk.:Jesse Metcalfe, 
Autumn Reeser, Laura 
Mennell

23:50 Saga Wikingów; film 
akcji; Szwajcaria, Niemcy, 
Republika Południowej 
Afryki (2014)

01:40 Jaka to melodia?
02:35 Funny Games U. S.; 

thriller; USA (2007)
04:25 Spis treści; /52/; 

felieton

05:10 Słowo na niedzielę – 
Blisko Boga

05:20 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

05:55 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

06:25 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1418; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda Flesz

10:45 Pogoda Flesz 
niedziela

10:55 Rodzinne oglądanie – 
Impale i gazelopki z 
Serengeti; film 
dokumentalny; USA 
(2008); reż.:Alan Miller

11:55 Gwiazdy w południe – 
Królowie Słońca; film 
przygodowo-historyczny; 
USA (1964); reż.:J. Lee 
Thompson; wyk.:Yul 
Brynner, George Chakiris, 
Shirley Anne Field

14:00 Familiada; odc. 2522; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 418 
ed. 6; teleturniej

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

16:15 Bake off – Ale przepis 
(8) ed. 5

16:30 Voice Kids; s. II (12) 
Bitwa; widowisko 
muzyczne

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

730; serial TVP
19:30 Rodzinka.pl; odc. 248 

„Żuraw i czapla” sezon 13; 
serial komediowy TVP

20:05 Kwiat pustyni; film 
obyczajowy; Wielka 
Brytania, Niemcy, Austria 
(2009); reż.:Sherry 
Horman; wyk.:Liya 
Kebede, Sally Hawkins, 
Craig Parkinson, Juliet 
Stevenson, Anthony 
Mackie

22:20 Benefis Lecha 
Makowieckiego

23:40 Kino bez granic – 
Slow West; western; 
Wielka Brytania, Nowa 
Zelandia (2015); reż.:John 
Maclean; wyk.:Michael 
Fassbender, Kodi Smit - 
McPhee, Ben Mendelsohn, 
Caren Pistorius

01:15 Performe; film 
obyczajowy; Polska 
(2015); reż.:Maciej 
Sobieszczański, Łukasz 
Ronduda; wyk.:Oskar 
Dawicki, Agata Buzek, 
Andrzej Chyra, Zbigniew 
Warpechowski, Jakub 
Gierszał, Anda Rottenberg, 
Katarzyna Zawadzka, 
Arkadiusz Jakubik, Anna 
Maria Buczek, Jacek Beler

02:35 Kwiat pustyni; film 
obyczajowy; Wielka 
Brytania, Niemcy, Austria 
(2009)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:10 Sindbad: Legenda 
siedmiu mórz; film 
animowany, USA 2003. 
Sindbad zostaje oskarżony 
o kradzież Księgi Pokoju. 
Jeśli jej nie zwróci - zginie 
jego przyjaciel. Sindbad 
rusza na poszukiwania...

10:55 Noc w muzeum; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 2006. 
Strażnik odkrywa, że po 
zmroku muzealne 
eksponaty ożywają. 
Próbuje opanować chaos.

13:20 Poszukiwacze 
zaginionej Arki; film 
przygodowy, USA 1981

15:50 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 10: Special; 
program rozrywkowy

17:50 Nasz nowy dom (104) 
reality show. Pani 
Agnieszka po rozstaniu z 
mężem mieszkała z 
dziećmi i swoim ojcem w 
zrujnowanym domu. By 
nie stracić córki i...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; 

program publicystyczny
20:05 Opolska Noc 

Kabaretowa 2017 - 800 
lat Opola; widowisko

23:20 Gliniarz z Beverly 
Hills 3; komedia 
sensacyjna, USA 1994. 
Detroit. Dochodzi do 
strzelaniny, w której ginie 
szef Axela. Funkcjonariusz 
chce odnaleźć zabójców i 
pomścić jego śmierć. 
Wszystkie tropy wiodą do 
parku rozrywki w 
Kalifornii. Axel po raz 
trzeci wraca do Beverly 
Hills, gdzie pomaga mu 
detektyw Billy Rosewood 
(Judge Reinhold)…

1:40 Prometeusz; horror SF, 
Wielka Brytania/USA 
2012. Rok 2089. Dwoje 
archeologów odkrywa w 
Szkocji piktogramy 
wykonane ponad 35000 
lat wcześniej. Naukowcy 
uznają, że ludzkość została 
zapoczątkowana przez 
pozaziemską inteligencję, 
którą nazywają 
Inżynierami…

4:10 Kabaretowa Ekstraklasa 
(112); program 
rozrywkowy dla fanów 
polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

05:20 Uwaga! (5579) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1134) - magazyn
11:00 Co za tydzień (888) - 

magazyn
11:40 Potop (1/2) - film 

przygodowy, ZSRR/
Polska 1974. Lata 1656-
1660. Młody chorąży 
orszański Andrzej Kmicic  
ma poślubić piękną pannę 
Aleksandrę (Małgorzata 
Braunek) z rodu 
Bilewiczów. Dochodzi 
jednak do konfliktu między 
jego kompanią i 
miejscową szlachtą. Po 
tym wydarzeniu Oleńka 
zrywa z nim zaręczyny. 
Kmicic postanawia 
odkupić swoje winy w 
służbie dla ojczyzny…

15:00 Farciarz Gilmore - 
komedia, USA 1996. 
Happy Gilmore (Adam 
Sandler) był hokeistą, ale 
w tej dyscyplinie sportu 
nie miał przyszłości. Został 
zawodowym graczem w 
golfa. Były hokeista na 
polu golfowym szybko 
zyskuje sławę trudnego 
gracza, który nie 
przestrzega żadnych 
zasad. A jednak odnosi 
sukces…

17:00 Historia Kopciuszka - 
komedia, USA/
Kanada 2004

19:00 Fakty (7711) - 
informacje 

19:25 Sport (7694) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7691) - 
informacje 

19:40 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(84/90) - informacje

19:45 Uwaga! (5580) - 
program

20:00 Tu się gotuje! 3 (9/10) 
- magazyn

20:05 John Carter - film 
przygodowy, USA 2012

22:55 Uniwersalny żołnierz - 
film S-F. Amerykańska 
armia przeprowadza 
eksperyment, w ramach 
którego do życia 
przywróconych zostaje 
kilku żołnierzy poległych w 
Wietnamie. Modyfikacje 
zamieniają ich w cyborgi, 
gotowe wykonać każdy 
rozkaz dowództwa…

01:10 MasterChef 7 (14) - 
program rozrywkowy. 
Najlepsza trójka siódmej 
edycji „MasterChefa” 
stanie do walki o 
statuetkę, 100 tysięcy 
złotych oraz o możliwość 
wydania własnej książki 
kucharskiej

02:40 Uwaga! (5580) - 
program

03:00 Moc Magii(TVN 
noc) (390) - program

06:00 Flash; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 20-22

08:50 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2012; odc. 10

09:50 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2012; odc. 11

10:50 Mali geniusze; 
familijny, USA 1999

12:50 Skok po marzenia; 
familijny, USA 2007

14:40 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: 
Stańcowane pantofelki; 
familijny, Niemcy 2011

15:55 Kadet Kelly; komedia, 
USA 2002

17:55 Dwa miliony dolarów 
napiwku; komedia, USA 
1994

20:00 Kamienne pięści; 
akcja, USA, Panama 2016. 
Robert Duran wychowuje 
się w niebezpiecznej 
dzielnicy. Liczy się tam 
tylko siła, rządzi prawo 
pięści. Każdego dnia 
chłopak musi walczyć o 
przetrwanie. To czego 
udało mu się tam nauczyć, 
stało się dla niego 
przepustką do lepszego 
świata, okazuje się 
bowiem, że chłopak ma 
niezwykły talent…

22:25 Człowiek mafii; akcja, 
USA 2015. Vaughn 
(Jeffrey Dean Morgan) 
wszelkimi sposobami 
stara się zdobyć pieniądze 
na leczenie śmiertelnie 
chorej córki. Gdy szef 
(Robert De Niro) odmawia 
mu pożyczki, w akcie 
rozpaczy decyduje się 
obrabować prowadzone 
przez niego kasyno. Skok 
się udaje, a łupem 
Vaughna i jego kompanów 
padają 3 miliony dolarów. 
W trakcie ucieczki 
mężczyźni zmuszeni są 
porwać miejski autobus. 
Ścigani przez policję i 
mafię podejmują 
desperacką walkę o życie. 
Czy zwyciężą?

00:05 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2016; odc. 
10

00:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

01:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

01:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

05:55 Na sygnale; odc. 216 
„Miało być inaczej”; serial 
fabularyzowany TVP

06:20 Na sygnale; odc. 217 
„To się jeszcze okaże...”; 
serial fabularyzowany TVP

06:55 Czterdziestolatek; odc. 
7/21 - Judym, czyli czyn 
społeczny; serial TVP

07:55 Czterdziestolatek; odc. 
8/21; serial TVP

08:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 7/12; serial 
komediowy TVP

09:50 Ranczo; s.X; odc. 120; 
serial obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; s.X; odc. 121; 
serial obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
17; serial komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
18 „Zwierzątko domowe”; 
serial komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
19 „Powitanie jesieni”; 
serial komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 133 - Kolekcjoner; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ranczo; s.X; odc. 122 
- Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Daleko od szosy; odc. 
7/7 - We dwoje; serial TVP

18:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 8/12; serial 
komediowy TVP

19:45 Na sygnale; odc. 218 
„Pomóżcie jej”; serial 
fabularyzowany TVP

20:20 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 134 - Ślepy los; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 135 - Zagadki serca; 
serial kryminalny TVP

22:15 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

00:05 Korona królów; odc. 
94; telenowela historyczna 
TVP

00:35 Korona królów; odc. 
95; telenowela historyczna 
TVP

01:10 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 23; serial TVP

01:55 Londyńczycy; odc. 
4/13; serial obyczajowy 
TVP

02:55 Glina; odc. 16/25; 
serial kryminalny TVP

03:55 Bulionerzy; odc. 11/75 
- Galernica; serial 
komediowy TVP

04:25 Bulionerzy; odc. 12/75 
- Laska; serial komediowy 
TVP

04:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 10; serial TVP

05:35 Rozrywka Retro – 
Kabaret z książką w tle 
(2); program rozrywkowy

06:35 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 74 Łowicz; 
magazyn

07:10 Kabaret Koń Polski – 
Wielki Sklep w Małym 
Mieście (2); program 
kabaretowy

08:05 Koło fortuny; odc. 390 
ed. 6; teleturniej

08:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Urszula 
Dudziak; /cz. 1-2/; 
reportaż

09:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru - 
Urodzinowy strzał w 
dychę (2)

10:40 Wszystkie stworzenia 
duże i małe – Cisi 
wspólnicy; odc. 10 sezon 
I; serial; Wielka Brytania 
(1978)

11:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Urszula 
Dudziak; /cz. 1-2/; 
reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Niezwykły czosnek 
niedźwiedzi; magazyn 
kulinarny

13:05 Podróże z historią; s.I; 
odc. 6 Żyć jak Słowianin; 
cykl dokumentalny

13:40 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 8) - Skok w 
bok; reportaż

14:15 Big Music Quiz (20); 
teleturniej muzyczny

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /82/ - 
„Parostatek” - Krzysztof 
Krawczyk

15:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /67/ - „Tin Pan 
Alley” - Halina Frąckowiak

15:30 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (1); reality show

15:55 Paranienormalni 
Tonight (3) Katarzyna 
Pakosińska; program 
rozrywkowy

16:55 Wszystkie stworzenia 
duże i małe – Cisi 
wspólnicy; odc. 10 sezon 
I; serial; Wielka Brytania 
(1978)

17:55 TUMBLE – Arena 
strachu; /5/; Wielka 
Brytania (2014)

19:40 Kierunek Kabaret; /58/ 
- Smuteczki

20:45 Ale Cię urządzą!; /5/; 
Wielka Brytania (2014)

21:55 Hity kabaretu (13) - 
Pan Józek i inne hity 
Grzegorza Halamy; 
program rozrywkowy

22:55 La La Poland; s.I; odc. 
(3); program rozrywkowy

23:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska Noc 
Kabaretowa „K jak 
kabaret” (1-3)

02:50 Koło fortuny; odc. 389 
ed. 6; teleturniej

03:30 Rozrywka Retro – 
Kabaret z książką w tle 
(2); program rozrywkowy

05:40 Ukryta prawda (474) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przyjaciele (15/25) - 

serial komediowy, USA
09:30 Dziewczyny z 

Hollywood – Joan 
Crawford (15/17) - 
program 

09:50 Brzydula (182) - serial 
obyczajowy

10:25 Brzydula (183) - serial 
obyczajowy

11:00 Brzydula (184) - serial 
obyczajowy

11:35 Zakochani po uszy 
(11/120) - program 

12:05 Zakochani po uszy 
(12/120) - program 

12:40 Zakochani po uszy 
(13/120) - program 

13:15 Zakochani po uszy 
(14/120) - program 

13:45 Zakochani po uszy 
(15/120) - program 

14:20 Beethoven VII: 
Świąteczna przygoda - 
film rodzinny, USA/
Kanada 2011

16:05 Młode szpady - film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/Francja 2001

18:10 Liceum Avalon - film 
przygodowy, USA 2010. 
Historia Allie Pennington, 
uczennicy, która odkrywa, 
że jej koledzy ze szkoły to 
reinkarnacje bohaterów 
legend o Królu Arturze. 
Wszystko wskazuje na to, 
że liceum Avalon to 
współczesny Camelot, a 
Allie jako jedyna może 
rozwiązać wielką 
tajemnicę, zanim zdrajca 
Mordred ponownie 
odniesie zwycięstwo…

20:00 Mission: Impossible 
IV - Protokół duchów - 
film sensacyjny, USA/
Czechy/Zjednoczone 
Emiraty Arabskie 2011. 
Agent IMF, Ethan Hunt 
(Tom Cruise), oraz jego 
współpracownicy zostają 
oskarżeni o dokonanie 
ataku terrorystycznego na 
Kreml. Ścigani zarówno 
przez Rosjan, jak i 
Amerykanów, zespół staje 
do nierównej walki…

22:50 Stan zagrożenia - film 
sensacyjny, USA 1994. 
Jack Ryan (Harrison 
Ford), zastępca szefa 
agencji CIA, kolejny raz 
wkracza do akcji. Tym 
razem o pomoc poprosił 
go sam prezydent, został 
bowiem zamordowany 
jego przyjaciel. Jack Ryan 
ustala, że za morderstwem 
kryje się groźny 
kolumbijski kartel 
narkotykowy…

01:45 Agentka o stu 
twarzach 2 (19/22) - 
serial, USA

02:45 Moc Magii (392) - 
program

05:25 Miłość i rodzina 
kontra prawo imigracyjne 
- dokument 

06:30 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (5/9) - 
program rozrywkowy 

07:30 Pani Gadżet 2.0 (8/12) 
- magazyn 

08:00 Kulisy sławy EXTRA 
(4/9) - program 

08:30 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (6/8) - 
program 

09:05 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (7/9) - program 

09:40 Sztuka mięsa (6/12) - 
program 

10:10 Gwiazdy prywatnie 2 
(5/8) - program 

10:40 Afera fryzjera 7 (6/8) - 
program rozrywkowy 

11:25 Co nas truje 2 (6/12) - 
program lifestylowy 

12:10 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (10/12) - program 
rozrywkowy 

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (6/8) - reality 
show 

13:40 W czym do ślubu 4 
(10/12) - reality show 

14:20 10/10 (7/10) - program 
14:55 Eks-tra zmiana (6/8) - 

program lifestylowy 
15:55 Zaskocz mnie! 2 

(8/10) - program 
rozrywkowy 

16:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (12) - 
program 

17:30 Zwalczyć nadwagę 
18:30 Co nas truje (4/12) - 

program lifestylowy 
19:15 Co nas truje 2 (6/12) - 

program lifestylowy 
20:00 Pani Gadżet 16 

(13/22) - magazyn 
20:35 Pani Gadżet 16 

(14/22) - magazyn 
21:10 Apetyt na miłość 4 

(4/12) - program 
rozrywkowy 

22:15 Miłość i władza – 
Michelle i Barack Obama 
- dokument 

23:25 Blaski i cienie mody 
00:00 Pogrzeb na życzenie 
00:30 Misja Pies (11/12) - 

program 
01:00 Misja Pies (12) - 

program 
01:30 Bajeczne życie 

milionerów 2 (3/10) - 
program rozrywkowy 

02:00 Bajeczne życie 
milionerów 2 (4/10) - 
program rozrywkowy 

02:30 W roli głównej - 
Szymon Hołownia (1/8) - 
talk show

03:00 W roli głównej - Sonia 
Bohosiewicz (11/17) - talk 
show

03:30 Wiem, co jem 4 (15) - 
magazyn

04:00 Wiem, co kupuję 
(2/12) - program 
lifestylowy

04:30 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

06:05 Lekkoatletyka - 
Halowy mityng IAAF 
World Indoor Tour - 
Millrose Games, Nowy 
Jork

07:45 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 (62): Boston 
Bruins - Los Angeles 
Kings

08:40 Biegi narciarskie - Ski 
Classics - Jizerska 50 
(50km) 

12:05 Studio tvp Sport, Na 
żywo

13:25 Biegi narciarskie - PŚ, 
Lahti - sprint drużynowy 
kobiet i mężczyzn 

14:00 Short track - PŚ - 
Turyn dz. 2 

14:30 Łyżwiarstwo szybkie - 
MŚ na dystansach, Inzell - 
dz. 4 

16:15 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Lahti - konkurs indyw.

18:45 Short track - PŚ - 
Turyn dz. 2 

20:25 Łyżwiarstwo szybkie - 
MŚ na dystansach, Inzell - 
dz. 4 

22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Lahti - konkurs indyw.
00:35 Biegi narciarskie - PŚ, 

Lahti - sprint drużynowy 
kobiet i mężczyzn 

02:05 Short track - PŚ - 
Turyn dz. 2 

03:45 Łyżwiarstwo szybkie - 
MŚ na dystansach, Inzell - 
dz. 4 

05:20 Sportowy Wieczór

6:00 Tata sam w domu 
(1/12) reality show. 
Agnieszka i Robert 
mieszkają w Warszawie 
wspólnie z ośmioma 
córkami. Na co dzień to 
głównie mama zajmuje się 
domem i...

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (19) serial 
animowany

7:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (20) serial 
animowany

8:05 Flintstonowie (17) 
serial animowany

8:40 Scooby-Doo i 
Frankenstrachy; film 
animowany, USA 2014. 
Velma dziedziczy 
tajemnicze zamczysko w 
Transylwanii. Ciąży na nim 
klątwa. Nawiedzające 
posiadłość zjawy, duchy 
kilkorga dawno zmarłych 
krewnych, nie są...

10:05 Galileo (707); 
program 
popularnonaukowy

11:05 Galileo (708); 
program 
popularnonaukowy

12:10 Krokodyl Dundee w 
Los Angeles; komedia, 
Australia/USA 2001

14:10 Kuloodporny; film 
sensacyjny, USA 2003. 
Tybetański mnich 
strzegący magicznego 
zwoju ucieka przed 
bandytami do USA.

16:30 Wałęsa. Człowiek z 
nadziei; film biograficzny, 
Polska 2013. Historia 
robotnika, który miał 
znaczący udział w 
przełomowych dla Polski 
wydarzeniach.

19:00 Galileo (709); 
program 
popularnonaukowy

20:00 Na linii; dramat 
sensacyjny, USA 2015. 
Pamela (Mischa Barton) 
jest doświadczoną 
dyspozytorką centrum 
alarmowego w jednym z 
amerykańskich miast. 
Pewnego dnia odbiera 
zaskakujący telefon. 
Dowiaduje się,...

21:50 Wszyscy jesteśmy 
Chrystusami; dramat 
psychologiczny, Polska 
2006

0:05 Tuż przed tragedią: 
Katastrofa helikoptera (2) 
serial dokumentalny

1:05 Tuż przed tragedią: 
Pożar w kokpicie (3) 
serial dokumentalny

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:20 Graffiti; program 
publicystyczny

2:40 Disco Polo Life; 
program muzyczny

3:40 Top 10 - lista przebojów
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; 

magazyn reklamowy

06:20 Był taki dzień – 10 
lutego; felieton

06:20 Dziennik telewizyjny – 
10.02.1989

07:00 Wszystkie kolory 
świata – Indie. Tysiące 
zapachów Południa; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008); reż.:Eric Bacos

08:10 Oblicze Miłosierdzia; 
film dokumentalny; USA 
(2016); reż.:David Naglieri 
Naglieri

09:20 Wiedźmin; odc. 12/13 
Falwick; serial 
fantastyczno-przygodowy

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia warszawska; 
magazyn kulinarny

10:40 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010); 
reż.:Richard Miles, Simon 
Russell Beale

11:45 Ziemia: świat 
zwierząt; odc. 4/5; esej 
dokumentalny; USA 
(2013); reż.:Matthew Dyas

12:45 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 4/6. Park 
Narodowy Zatoki Hauraki; 
serial dokumentalny; USA 
(2013); reż.:Alex Clark, 
Nicky Hommond

13:40 Archiwum zimnej 
wojny – Niebezpieczny 
wirus popkultury; 
magazyn

14:20 Stawka większa niż 
życie; odc. 6/18 - Żelazny 
krzyż; serial TVP

15:25 Kuźnia noblistów; film 
dokumentalny; Polska 
(2018); reż.:Dagmara 
Spolniak

16:20 Wielka Gra; teleturniej
17:10 Wojownicy czasu – 

Łomianki, czyli na pomoc 
Warszawie; cykl reportaży

17:45 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 3/7; serial 
TVP

18:50 Rodzina Niepodległej 
– Zapomniany bohater; 
film dokumentalny; Polska 
(2018)

19:25 Zima stulecia; film 
dokumentalny; Polska 
(2018)

20:00 Wojna generałów; 
odc. 3/6 El Alamein; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009); 
reż.:Simon Mayall

21:05 Lagardere; cz. 2; film 
przygodowo-historyczny; 
Francja (2003)

23:00 Miasto z morza; film 
obyczajowy; Polska 
(2009)

01:05 Śmieciarz; odc. 2; 
serial; Polska (1987)

02:45 Warszawa Jana 
Nowaka–Jeziorańskiego; 
film dokumentalny; Polska 
(2007); reż.:Krzysztof 
Korwin Piotrowski

03:45 Dziennik telewizyjny – 
10.02.1989

7:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Jastrzębski 
Węgiel - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

9:00 Boks: Walka o pas 
WBA World w Indio; waga 
superpiórkowa: Alberto 
Machado - Andrew Cancio

10:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - MKS Będzin

12:30 Koszykówka 
mężczyzn: Energa Basket 
Liga; mecz: King Szczecin 
- Legia Warszawa

14:45 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - PGE 
Skra Bełchatów

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - Trefl 
Gdańsk

20:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
ŁKS Commercecon Łódź - 
Energa MKS Kalisz

23:00 Boks: Walka o pas 
WBA World w Indio; waga 
superpiórkowa: Alberto 
Machado - Andrew Cancio

1:00 Sporty walki: KSW 26; 
waga średnia: Michał 
Materla - Jay Silva
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4011; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 112; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 421; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.I; odc. 

13/13 - Ósmy kolor tęczy; 
serial TVP

09:40 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 65 - Ślepa furia; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 29 - Egzamin; serial 
kryminalny TVP

11:30 Korona królów – taka 
historia...; odc. 21; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – 

Sięgnij po wołowinę
12:55 BBC w Jedynce – 

Kamery wśród zwierząt; 
odc. 2; Wielka Brytania 
(2018)

14:00 Elif; s.III; odc. 422; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

– Włoszczyzna na 
polskim stole; magazyn 
kulinarny

16:05 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 113; serial; Turcja 

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

odc. 4012; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3428; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

172; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

4/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 87
21:00 Teatr Telewizji – RIO; 

spektakl teatralny
22:10 Sława i chwała; odc. 6 

Koniec pięknego lata; 
serial TVP

23:20 Współwinny. Historia 
chińskiego dysydenta; 
film dokum.; USA (2017)

00:30 Sanatorium miłości; 
reality show

01:30 Znów cię kocham; 
komedia; USA (2016)

03:05 Życie zaczyna się po 
setce; film dokumentalny; 
Szwecja (2015)

04:10 Notacje; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 177 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1418; serial TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 215 
„Ani słowa”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (287)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

109 „Pierwsze 
mieszkanie”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1998; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 178 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
20; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:05 Bake off – Ale ciacho! 
(7) ed. 5; widowisko

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 29 Wszystko albo 
nic; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 419 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2423; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 111; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

3 - Kieszonkowe; serial 
komediowy TVP

19:00 Na sygnale; odc. 45 
„Leśny zabójca”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1998; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1999; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 81; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1419; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1152

21:55 Rozbite marzenia. 
1918 – 1939 odc. 6; 
dokument fabularyzowany; 
Niemcy (2017)

23:05 Godziny grozy; odc. 
5/8; serial; Wielka 
Brytania, Kanada, USA 
(2016)

23:50 Sfora; odc. 3/9; serial 
sensacyjny TVP

01:00 Slow West; western; 
Wielka Brytania, Nowa 
Zelandia (2015)

02:30 Performer; film 
obyczajowy

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(627) serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (72) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (835) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (116) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (782) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2819) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (708) 
serial paradokumentalny. 
Dorota Szostak zostaje 
wezwana na komendę 
policji, bo jej syn, 17-letni 
Marcin, zaatakował lekarza 
nożyczkami. Został 
zabrany do przychodni 
przez...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (171) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (101) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2820) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
19:20 Sport; magazyn 

sportowy
19:25 Pogoda; magazyn 

informacyjny
19:30 Świat według 

Kiepskich (384) 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 Megahit: Prometeusz; 
horror SF, Wielka 
Brytania/USA 2012

22:50 Ślad (21) serial 
kryminalny. W czasie 
włamania ginie syn Adama 
Kisielewskiego. Sposób 
działania przestępców 
przypomina metody szajki 
okradającej bogaczy. 
Grupa próbuje udowodnić, 
że nie...

23:50 Bad Ass: Twardziel; 
dramat sensacyjny, USA 
2012

1:50 Aż do śmierci; thriller, 
Niemcy/Bułgaria/Wielka 
Brytania/USA 2007

3:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:50 Uwaga! (5580) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie (31/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(31/47) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2389) - magazyn

11:00 Tu się gotuje! 3 (9/10) 
- magazyn

11:05 Ukryta prawda (655) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (497) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (398) - 
program

14:00 Zakochani po uszy 
(15/120) - program

14:30 Kuchenne rewolucje 8 
(13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (399) - 
program

16:30 Szpital (498) - 
program obyczajowy

17:30 Ukryta prawda (656) - 
program obyczajowy

18:30 Zakochani po uszy 
(16/120) - program

19:00 Fakty (7712) 
19:35 Sport (7695) 
19:45 Pogoda (7692) 
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory powietrza 
(85/90) - informacje 

19:50 Uwaga! (5581) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Penne z brokułami w 
sosie serowym (40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2823) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (145) - 
program

21:30 Życie bez wstydu 
6 (10) - reality show

22:30 Martyna na krańcu 
świata (2/4) - program. 
Miłość niejedno ma 
imię… Martyna 
Wojciechowska pozna jej 
wyjątkowe oblicze 
podczas wizyty w Tokio, 
gdzie odwiedzi mężczyznę 
zakochanego w… lalce…

23:40 Ostrza chwały - film 
komedia, USA 2007. Kiedy 
bardzo męski Chazz 
Michael Michaels (Will 
Ferrell) wjeżdża na taflę 
lodowiska pozostawia za 
sobą ślad pokruszonego 
lodu i poruszone do głębi 
fanki. Jedynym 
zawodnikiem, który może 
mu dorównać jest 
cudowne dziecko, Jimmy 
MacElroy (Jon Heder)…

01:45 Co za tydzień (888) - 
magazyn

02:25 Uwaga! (5581) - 
program

02:50 Moc Magii (391) - 
program 

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 38

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 154

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 127

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1998; odc. 24

10:00 Nash Bridges; serial, 
USA 2001; odc. 118

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 5

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 6

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 11

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 12

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 1

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 7

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 8

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 128

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 129

20:00 Nieobliczalny; akcja, 
USA 2006. Pięć lat po 
śmierci jego żony i syna, 
Jack Foster, były 
pracownik CIA, jedzie ze 
swoją ośmioletnią córką 
do Bukaresztu. Ku 
nieszczęściu Jacka, 
Amanda zostaje porwana 
przez obcego agenta. 
Ojciec przeczesuje całe 
miasto w poszukiwaniu 
swojego ukochanego 
dziecka, kiedy orientuje 
się, że jest śledzony przez 
rumuńską policję, 
amerykańską ambasadę 
oraz rosyjskich agentów. 
Wszyscy podejrzewają, że 
Foster jest w posiadaniu 
micro chipa, 
zawierającego informacje 
o śmiertelnym wirusie.

22:00 Wilk wojny; akcja, 
Chiny 2015. Chiński 
żołnierz sił specjalnych 
posiadający niesamowite 
umiejętności strzeleckie 
zostaje zmuszony do walki 
z grupą najemników, 
wynajętych przez bossa 
narkotykowego.

23:50 Strażnik; akcja, USA 
2006

02:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 23

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

05:40 Korona królów; odc. 
113; telenowela TVP

06:10 Na sygnale; odc. 208 
„Skrawki pamięci”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 209 
„Aż po grób”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Siedem życzeń; odc. 
3/7 - Być dorosłym; serial 
TVP

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

09:15 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 260 - Odpowiedni 
moment; serial kryminalny 
TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
21 Ideały, a sprawa 
trawnika; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
22 Wakacje; serial 
komediowy TVP

11:10 Bulionerzy; odc. 19/75 
- Blokoturystyka; serial 
TVP

11:45 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 136 - Siostrzeniec; 
serial kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 137 - Tajemnica 
Możejki; serial kryminalny 
TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
226 - Powrót

16:25 Na sygnale; odc. 209 
„Aż po grób”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 20/75 
- Zwyczajna miłość; serial 
TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 138 - Trefny towar; 
serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 93 - Klątwa mumii; 
serial kryminalny TVP

21:25 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 139; serial TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 
730; serial TVP

01:15 Krew z krwi 2; odc. 
7/10; serial TVP

02:05 Krew z krwi 2; odc. 
8/10; serial TVP

02:55 Siedem życzeń; odc. 
3/7; serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
984; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
21; serial komediowy TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 36 Korfu (135) - 
Wyspa bukoliczna

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Od żniw do chleba

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Michał Bajor 
i Blue Cafe

08:40 Zakochaj się w 
Polsce; s.I - Odc. 19 Szlak 
Pilicy; magazyn

09:10 Koło fortuny; odc. 391 
ed. 6; teleturniej

09:45 Bake off – Ale ciacho! 
(5) ed. 5; widowisko

10:45 Bake off – Ale przepis 
(5) ed. 5

10:55 Podróże z historią; 
s.II; odc. 22 Historia 
wśród fal; cykl 
dokumentalny

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /8/; 
Francja (2016)

12:05 Tylko hity! Opole2012; 
odc. 10 - Maciej Stuhr; 
koncert; .

12:20 Życie to Kabaret – 
Bajki według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju (1-
2); program rozrywkowy

14:25 Kabaretożercy (12); 
teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa - Złote Bobry 
(1-3); program 
rozrywkowy

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Na ryby do Gdańska; 
magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Peru. 
Amazonia, 1973 cz 1(49); 
cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 36 Korfu (136) - 
Kerkyra; magazyn 
kulinarny

19:55 Magiczny świat Luca; 
/9/ ; Francja (2016)

20:30 Kabaretożercy (1); 
teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (31) - Cyrk; 
widowisko rozrywkowe

22:30 Voice Kids; s. II (11) 
Bitwa; widowisko 
muzyczne

00:05 Koło fortuny; odc. 390 
ed. 6; teleturniej

00:40 Sierocki na sobotę; 
odc. 6; program 
rozrywkowy

01:55 Niezapomniane 
Koncerty – Sylwester 
Marzeń z Dwójką; cz. 6; 
koncert

02:55 Dzięki Bogu już 
weekend; s.II (19); 
program rozrywkowy

04:00 Rozrywka Retro – 
Piosenki z Polskich 
Nagrań; widowisko 
muzyczne

TVN 7, poniedziałek, 2019-
02-11

04:45 Gotowe na wszystko II 
(23/24) - serial, USA

05:40 Ukryta prawda (475) - 
program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (9/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (207) - 
program obyczajowy. 
Karetka pogotowia 
przywozi do szpitala 
10-letniego Filipa Bieniaka, 
który jest nieprzytomny. 
Chłopak miał wypadek na 
quadzie

08:45 Przyjaciele (15/25) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (16/25) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(15/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (16/38) - program
12:25 Ukryta prawda (271) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (10/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (46/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (208) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala trafia ciężko 
poparzony Maciej 
Pawłowski. W jego 
mieszkaniu nocą doszło 
do zwarcia instalacji 
elektrycznej i wybuchł 
pożar…

16:25 Gotowe na wszystko 
II (24) - serial, USA

17:25 Przyjaciele (17/25) - 
serial komediowy, USA

17:55 Przyjaciele (18/25) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (185) - serial 
obyczajowy

18:55 Brzydula (186) - serial 
obyczajowy

19:30 Zakochani po uszy 
(16/120) - program

20:00 Opętany - film 
sensacyjny, USA 2008. 
Historia kobiety, której 
mąż i jego brat ulegają 
poważnemu wypadkowi 
samochodowemu. Obaj 
zapadają w śpiączkę. Po 
jakimś czasie budzi się z 
niej brat męża, który jest 
przekonany, iż kobieta jest 
jego żoną...

21:50 W garniturach (10/12) 
- serial, USA. Harvey 
zmuszony jest zwolnić 
księgowego za fałszowanie 
kwalifikacji. Tymczasem 
Louis jest przekonany, że 
znalazł kandydatkę na 
żonę.

22:45 Paranormal Activity III 
- horror, USA 2011. Rok 
1988. Katie i Kristi wraz z 
rodzicami wprowadzają 
się do nowego domu. Ich 
ojczym, właściciel firmy 
wideo, instaluje w całym 
domu kamery. Urządzenia 
zaczynają rejestrować 
tajemnicze zjawiska. 

05:30 Nowy wygląd, nowe 
życie 6 (2/4) - program 
06:55 Ostre cięcie 5 
(6/10) - program 

07:40 Apetyt na miłość 5 
(6/12) - program 

08:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (10) - reality 
show 

09:20 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (9/13) - 
program rozrywkowy 

10:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (5/10) - program 

10:55 Kuchenne rewolucje 
12 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

11:55 Apetyt na miłość (5/8) 
- program rozrywkowy 

12:55 Co za tydzień (888) - 
magazyn 

13:25 Pani Gadżet 16 
(13/22) - magazyn 

14:00 Pani Gadżet 14 (4/12) 
- magazyn 

14:30 W czym do ślubu? 2 
(2/10) - reality show 

15:05 W czym do ślubu 4 
(10/12) - reality show 

15:40 Ugotowani 8 (21) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

16:15 Ugotowani 8 (22) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

16:50 Ugotowani 8 (23) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

17:25 Ugotowani 8 (24) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

18:00 Kuchenne rewolucje 
13 (5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:00 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (8/13) - 
program rozrywkowy 

19:50 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy 

20:35 10/10 (7/10) - program 
21:10 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (10/12) - program 
rozrywkowy 

21:55 Pani Gadżet 16 
(14/22) - magazyn 

22:25 Eks-tra zmiana (7/8) - 
program lifestylowy 

23:25 Afera fryzjera 7 (6/8) - 
program rozrywkowy 

00:10 Blaski i cienie mody 
00:50 Pogrzeb na życzenie 
01:20 Współcześni 

dwudziestolatkowie (3/7) 
- program lifestylowy

02:00 Rozbierana randka 
(19/20) - program 
rozrywkowy 

02:30 W roli głównej - 
Urszula Dudziak (3/8) - 
talk show

03:00 W roli głównej - Ewa 
Kasprzyk (14/17) - talk 
show

03:30 Wiem, co jem 5 
(1/10) - magazyn

04:00 Wiem, co kupuję 
(3/12) - program 
lifestylowy

04:30 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn

06:05 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 (62): Boston 
Bruins - Los Angeles 
Kings 

07:00 Biegi narciarskie - PŚ, 
Lahti - sprint kobiet i 
mężczyzn 

08:15 Skoki Narciarskie - 
PŚ- Lahti - konkurs 
drużynowy 

10:05 Biegi narciarskie - PŚ, 
Lahti - sprint drużynowy 
kobiet i mężczyzn 

11:35 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Lahti - konkurs indyw.

13:30 Turniej WTA Doha
17:30 Tenis stołowy - Liga 

Mistrzyń - 1/4F: ENEA 
Siarka Tarnobrzeg - 
Sporting Lizbona

20:25 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

21:25 Sportowy Wieczór 
21:55 Gol Ekstra; felieton
23:30 Gol - magazyn 

piłkarski
00:15 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Doha - 1 runda 
03:15 Lekkoatletyka - 

Halowy mityng IAAF 
World Indoor Tour - 
Madryd

04:55 Kapitan Tsubasa; odc. 
166; serial animowany; 
Japonia (2018)

05:20 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (12) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (40) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (41) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (34) 
reality show. Przez trzy 
sezony ekipa 
wyremontowała ponad 30 
domów i mieszkań. 
Katarzyna Dowbor, 
architekt Martyna Kupczyk 
i kierownik robót Artur 
Witkowski...

9:00 Septagon (25) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (29) 
reality show

11:30 Benny Hill (2); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (13) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji 
(117) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(479) serial obyczajowy

16:00 Paulina (18) 
telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(108) telenowela

18:00 Septagon (26) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(480) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (249) serial 
kryminalny

21:00 Włatcy móch: Paragon 
czasowy (118) serial 
animowany

21:35 Śmierć na 1000 
sposobów (6) serial 
dokumentalny

22:00 Galileo (708); 
program 
popularnonaukowy

23:00 Galileo (709); 
program 
popularnonaukowy

0:00 Kompletny świr; 
komedia kryminalna, USA 
2002. Z winy mafiosa 
Gregory’ego ginie 
mężczyzna. Jego brat 
planuje zemstę. Zamierza 
włamać się do banku i 
skierować podejrzenie na 
Gregory’ego.

2:05 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 SuperLudzie (27) serial 
dokumentalny

3:30 SuperLudzie (28) serial 
dokumentalny

4:00 Atleci; magazyn 
sportowy

4:40 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 11 
lutego; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
11.02.1989

07:40 Korona królów; odc. 
131; telenowela TVP

08:15 Korona królów; odc. 
132; telenowela TVP

08:45 Historia Polski – 
Eugenika – w imię 
postępu; film dokum.

09:55 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Martina 
Bormanna cz. 2; cykl 
dokumentalny

10:35 Świat z lotu ptaka; 
odc. 3. Europa; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

11:30 Polska Kronika 
Filmowa 1994 - Wydanie 
1; cykl dokumentalny

11:40 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 13 Niespokojna 
granica. Rok 1939; serial 
TVP

13:10 Lagardere; cz. 2; film 
przygodowo-historyczny; 
Francja (2003)

15:05 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 4/6. Park 
Narodowy Zatoki Hauraki; 
serial dokumentalny; USA 
(2013)

15:55 Spór o historię – 
Schyłek wielkiej Europy. 
Zawieszenie broni; debata

16:35 100 lat polskiego 
sportu; film 
dokumentalny; 
reż.:Zbigniew Rytel

17:45 Było, nie minęło 
(premiera)

18:15 Flesz historii; odc. 
429; cykl reportaży

18:35 Polska Kronika 
Filmowa 1990 - 
Wydanie18; cykl 
dokumentalny

18:50 Kanclerz; odc. 2; serial 
TVP

20:00 Historia w postaciach 
zapisana – Elżbieta II; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013); reż.:Laure 
Delalex

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Niebezpieczny 
wirus popkultury; 
magazyn; reż.:Jan 
Sosiński

22:40 Wizyta. Płk Ryszard 
Kukliński; reportaż

23:20 Helikoptery w akcji; 
odc. 4/4 Irak (odc. 4/4); 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008)

00:25 Jazz na Kalatówkach; 
film dokumentalny; 
reż.:Robert Kaczmarek

01:30 Sensacje XX wieku – 
Fabryki śmierci cz. 1; cykl 
dokumentalny

02:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Wojna i 
gospodarka cz. 2; cykl 
dokumentalny

02:35 Było, nie minęło
03:10 Dziennik telewizyjny – 

11.02.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - PGE 
Skra Bełchatów

8:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

10:10 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - Trefl 
Gdańsk

12:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

14:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

17:00 Atleci; magazyn 
17:30 Siatkówka kobiet: Liga 

Siatkówki Kobiet; mecz: 
Bank Pocztowy Pałac 
Bydgoszcz - Grot 
Budowlani Łódź

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - Chemik 
Bydgoszcz

23:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

23:30 UFC Ultimate 
Knockouts; program 

0:00 Boks: waga junior 
ciężka: Oleksandr Usyk - 
Tony Bellew

1:00 Boks: waga ciężka: 
Tomasz Adamek - Eric 
Molina
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4012; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 113; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 422; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc. 

14 - Początek końca 
świata; serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 66; serial TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 30; serial TVP

11:30 Korona królów; odc. 
172; telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Zakochani są wśród 
zwierząt. Małpy; serial 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Laurent 
Charbonnier

14:00 Elif; s.III; odc. 423; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 87
16:05 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 114; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

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

odc. 4013; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3429; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
173; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
5/106; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 88
21:00 Głębia ostrości; cykl 

reportaży
21:40 Echo serca; odc. 5; 

serial TVP
22:35 Kompania X; s.III; odc. 

20; serial; Kanada (2015)
23:35 Weterani. Wyrwani 

śmierci; reportaż
00:10 W tajnej służbie Jej 

Królewskiej Mości; film 
sensacyjny; Wielka 
Brytania (1969); reż.:Peter 
Hunt; wyk.:Diana Rigg, 
Telly Savalas, George 
Lazenby

02:40 Franciszkanie w ruchu 
oporu; dramat; USA 
(1985); reż.:Alexander 
Ramati; wyk.:Ben Cross, 
James Mason, Irene 
Papas

04:40 Notacje; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 179 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1419; serial TVP

06:55 Piekno mowy naszych 
matek; reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 216 
„Miało być inaczej”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (288)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

110 „Przeprowadzka”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1999; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 180 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
21; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:10 M jak miłość; odc. 
1419; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 30; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 420 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2442; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 112; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

4 - Siła argumentu, 
argument siły; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 46; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1999; serial TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2000; serial TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 82; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1420; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1153

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji - 
Wolność jak płomień; film 
dokumentalny

00:05 Rodzinka.pl; odc. 248 
„Żuraw i czapla” sezon 13; 
serial komediowy TVP

00:40 Rozbite marzenia. 
1918 – 1939 odc. 6; 
dokument fabularyzowany; 
Niemcy (2017)

01:45 Godziny grozy; odc. 
5/8; serial; Wielka 
Brytania, Kanada, USA 
(2016)

02:40 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:40 Kim naprawdę jest 
Baszszar al – Asad?; film 
dokum.; Francja (2016)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(629) serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (73) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (836) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (117) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (783) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2820) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (709) 
serial paradokumentalny. 
26-letnia Justyna od 
dwóch miesięcy mieszka 
ze swoim chłopakiem, 
Michałem. Ponad miesiąc 
temu jej ojciec umarł na 
zawał serca. Młodzi...

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (172) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (102) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2821) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (385) serial 
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

20:05 Polowanie na 
czarownice; film 
przygodowy, USA 2011

22:10 Ślad (22) serial 
kryminalny. Anna znajduje 
matkę powieszoną w 
garażu. W przeddzień 
zdarzenia dziewczynę i jej 
partnera zaatakował 
nieznany sprawca. CWŚ 
dowiaduje się, że...

23:10 Zrodzony w ogniu; 
dramat sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA 2013. Były 
skazaniec rozprawia się z 
ludźmi, którzy stoją za 
uprowadzeniem jego 
brata.

1:50 Witajcie w dżungli; film 
przygodowy, USA 2003

4:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 

05:10 Uwaga! (5581) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(4/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Penne z brokułami w 
sosie serowym (40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2390) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (656) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (498) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (399) - 
program

14:00 Zakochani po uszy 
(16/120) - program

14:30 Kuchenne rewolucje 8 
(14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (400) - 
program

16:30 Szpital (499) - 
program obyczajowy

17:30 Ukryta prawda (657) - 
program obyczajowy

18:30 Zakochani po uszy 
(17/120) - program

19:00 Fakty (7713) - 
informacje 

19:35 Sport (7696) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7693) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(86/90) - informacje

19:50 Uwaga! (5582) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Ciasto bakaliowe ze 
śmietaną i owocami 
(26/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2824) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (146) - 
program

21:35 Zabójcza broń IV - film 
sensacyjny, USA 1998. . 
Odnotowano kilka 
morderstw, których 
dokonano na ludziach 
powiązanych z azjatycką 
organizacją przestępczą. 
Gdy Riggs i Murtaugh 
oznajmili swą gotowość 
do poprowadzenia tej 
sprawy, przydzielono im 
nowego pomocnika, 
początkującego detektywa. 
Miał pomagać im w pracy 
i udaremniać ich próby 
zdemolowania okolicy…

00:10 Superwizjer (1150) - 
magazyn reporterów

00:45 Tu się gotuje! 3 (9/10) 
- magazyn

00:50 Kuba Wojewódzki 12 
(5/13) - talk show. Goście: 
Agnieszka Dygant i 
Tomasz Hajto

01:50 Strzelec (5/10) - serial, 
USA

02:45 Uwaga! (5582) - 
program

03:05 Moc Magii(TVN 
noc) (392) - program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 39

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 155

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 129

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 1

10:00 Nash Bridges; serial, 
USA 2001; odc. 119

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 6

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 7

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 13

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 1

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 2

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 9

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 10

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 130

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 131

20:00 Smak zemsty; akcja, 
Kanada 2013. Michael 
Shaw zostaje skazany na 
prace społeczne w szkole 
karate. Wkrótce 
postanawia zakwalifikować 
się do turnieju MMA. Tam 
spotyka mężczyznę, który 
10 lat wcześniej 
zamordował jego rodzinę i 
postanawia się na nim 
zemścić. Zaczyna 
intensywne treningi, by na 
ringu pokonać swojego 
największego przeciwnika, 
i tym samym pomścić 
rodzinę.

22:10 Ghost Rider; akcja, 
Australia, USA 2007

00:15 www.strach; horror, 
USA 2002. Kiedy miastem 
wstrząsają straszne 
zbrodnie, do akcji 
postanawiają wkroczyć 
Mike Reiily i Terry 
Houston. W trakcie 
prowadzonego śledztwa 
wychodzi na jaw, że 
wszystkie ofiary przed 
swoją śmiercią odwiedzały 
perwersyjną stronę 
internetową…

02:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 24

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 20

05:35 Korona królów; odc. 
114; telenowela 
historyczna TVP

06:05 Na sygnale; odc. 209 
„Aż po grób”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 210 
„Bieg Patrioty”; serial 
fabularyzowany TVP

07:10 Siedem życzeń; odc. 
4/7 - Dużo szczęścia i 
słodyczy; serial TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
985; serial TVP

09:15 Na dobre i na złe; odc. 
730; serial TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
22 Wakacje; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
23 „Powrót”; serial 
komediowy TVP

11:15 Bulionerzy; odc. 20/75 
- Zwyczajna miłość; serial 
TVP

11:45 Ranczo; s.X; odc. 124 
(seria X,; odc. 7) - Wet za 
wet; serial obyczajowy 
TVP

12:40 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 137 - Tajemnica 
Możejki; serial kryminalny 
TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 138 - Trefny towar; 
serial kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
227 - Chorobliwy strach; 
serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 210 
„Bieg Patrioty”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 21/75 
- Ostre klimaty; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 139 - Wyścig z 
czasem; serial kryminalny 
TVP

20:25 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 94 - Czarownice; 
serial kryminalny TVP

21:25 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.X; odc. 129; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 140; serial TVP

00:15 Blondynka; odc. 88; 
serial TVP

01:15 Czas honoru; odc. 40 
„Już czas..”; serial TVP

02:05 Czas honoru; odc. 41; 
serial TVP

02:55 Siedem życzeń; odc. 
4/7; serial TVP

04:00 M jak miłość; s.I; odc. 
985; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
22 Wakacje; serial 
komediowy TVP

06:45 Makłowicz w podróży 
– Podróż 36 Korfu (136) - 
Kerkyra

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Na ryby do Gdańska

07:50 Muzyka łączy 
pokolenia – Jerzy 
Połomski i Tymon 
Tymański

08:40 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 20 Zamek 
Książ; magazyn

09:10 Koło fortuny; odc. 392 
ed. 6; teleturniej

09:45 Hity kabaretu (13) - 
Pan Józek i inne hity 
Grzegorza Halamy; 
program rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /79/ - „Lato” - 
Formacja Nieżywych 
Schabuff

10:55 Podróże z historią; 
s.II; odc. 23 Owczym 
pędem; cykl dokumentalny

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /9/ 
; Francja (2016)

12:05 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów – Krystyna 
Sienkiewicz

12:25 Życie to Kabaret – 
Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:20 Kabaretożercy (1); 
teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska Noc 
Kabaretowa „K jak 
kabaret” (1-3)

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Z łąki i z warzywnika; 
magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Peru. 
Amazonia, 1973 cz 2 (50); 
cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 37 Norwegia 
(137) Jej fiordowska 
mość; magazyn kulinarny

19:55 Magiczny świat Luca; 
/10/ ; Francja (2016)

20:30 Kabaretożercy (2); 
teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (32) - Motoryzacja; 
widowisko rozrywkowe

22:25 Bake off – Ale ciacho! 
(6) ed. 5; widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis 
(6) ed. 5

23:35 Koło fortuny; odc. 391 
ed. 6; teleturniej

00:15 Sierocki na sobotę; 
odc. 4; program

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Sylwester 
Marzeń z Dwójką; cz. 4; 
koncert

02:25 Dzięki Bogu już 
weekend; s.II (22); 
program rozrywkowy

03:35 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 2/

TVN 7, wtorek, 2019-02-12
04:45 Gotowe na wszystko 

II (24) - serial, USA
05:40 Ukryta prawda (476) - 

program obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny (10/52) - 

program sądowy
07:45 Szpital (208) - 

program obyczajowy. 
Matka przyprowadza na 
oddział swojego 7-letniego 
syna – Pawła. Dziecko 
było na wizycie u 
stomatologa i podczas 
borowania zęba, dentystka 
zraniła go wiertłem w 
dziąsło i wewnętrzną 
stronę policzka…

08:45 Przyjaciele (17/25) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (18/25) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(16/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (17/38) - program
12:25 Ukryta prawda (272) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (11/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (47/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (209) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala trafia 23-letni 
Marek Kozakiewicz, który 
został pobity przez 
pseudokibiców. Chłopak 
stanął w obronie obcej 
dziewczyny, którą 
zaczepiali chuligani…

16:25 Gotowe na wszystko 
III (1/23) - serial, USA

17:25 Przyjaciele (19/25) - 
serial komediowy, USA

17:55 Przyjaciele (20/25) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (187) - serial 
obyczajowy. Ula jest zła, 
bo myśli, że Piotr ją 
nachodzi. Okazuje się, że 
to jej przyjaciele namawiali 
go do wizyty u niej. 
Wojtek zrywa kontakty z 
Pshemko. Zaczyna 
nocować u Cieplaków. 
Aleks wyrzuca z pracy 
Sebastiana. 

18:55 Brzydula (188) - serial 
obyczajowy

19:30 Zakochani po uszy 
(17/120) - program

20:00 Stan zagrożenia - film 
sensacyjny, USA 1994. 
Jack Ryan (Harrison 
Ford), zastępca szefa 
agencji CIA, kolejny raz 
wkracza do akcji. Tym 
razem o pomoc poprosił 
go sam prezydent, został 
bowiem zamordowany 
jego przyjaciel. Jack Ryan 
ustala, że za morderstwem 
kryje się groźny 
kolumbijski kartel 
narkotykowy. Doradca 
prezydenta, bez zgody 
Ryana, wysyła do 
Kolumbii oddział 
specjalny, który ponosi 

05:35 Na kłopoty Zawadzka 
(11/13) - program 

06:10 Na kłopoty Zawadzka 
(12/13) - program 

06:45 Co za tydzień (888) - 
magazyn 

07:15 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy 

08:00 Apetyt na miłość 5 
(7/12) - program 
rozrywkowy 

09:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (1/6) - reality 
show 

09:45 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (10/13) - 
program rozrywkowy 

10:30 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (3/12) - program 
rozrywkowy 

11:30 Kuchenne rewolucje 
12 (1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:30 Pani Gadżet 16 
(13/22) - magazyn 

13:05 Pani Gadżet 16 
(14/22) - magazyn 

13:40 Eks-tra zmiana (7/8) - 
program lifestylowy 

14:40 10/10 (7/10) - program 
15:10 Zanim Cię zobaczę 

(5/8) - program 
rozrywkowy 

16:10 Apetyt na miłość 4 
(4/12) - program 
rozrywkowy 

17:10 Afera fryzjera 7 (6/8) - 
program rozrywkowy 

17:55 Kuchenne rewolucje 
13 (6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (9/13) - 
program rozrywkowy 

19:40 Życie bez wstydu 5 
(7/12) - reality show 

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (12) - 
program 

21:40 Co nas truje 2 (6/12) - 
program lifestylowy 

22:25 Gwiazdy prywatnie 3 
(3/8) - program 
lifestylowy

22:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (6/8) - reality 
show 

23:40 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy 

00:25 Randkowicze w 
Australii 2 (6/12) - 
program rozrywkowy

01:25 Internetowi oprawcy 2 
(1/8) - program 
obyczajowy

02:25 W roli głównej - 
Agnieszka Grochowska 
(4/8) - talk show

02:55 W roli głównej - Kasia 
Kowalska (15/17) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

03:55 Wiem, co kupuję 
(4/12) - program 
lifestylowy

04:25 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

06:05 Tenis stołowy - Liga 
Mistrzyń - 1/4F: ENEA 
Siarka Tarnobrzeg - 
Sporting Lizbona

07:40 Opowieści o Mundialu 
2018; film dokumentalny; 
Szwajcaria (2018)

08:45 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

09:45 GOL - Ekstra; felieton
11:20 Gol magazyn piłkarski
12:00 Turniej WTA Doha, Na 

żywo
18:00 Lekkoatletyka - 

Halowy mityng skoku o 
tyczce, Szczecin

21:05 RETRO TVP SPORT; 
magazyn

23:00 Sportowy Wieczór
23:45 Lekkoatletyka - 

Halowy mityng skoku o 
tyczce, Szczecin

01:45 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 1 runda 

03:15 Lekkoatletyka - 
Halowy mityng IAAF 
World Indoor Tour - 
Millrose Games, Nowy 
Jork

04:55 Kapitan Tsubasa; odc. 
167; serial animowany; 
Japonia (2018)

05:20 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (13) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (41) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (42) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (35) 
reality show. Wieś 
Dąbrówka-Stany. 
Wdowiec Jacek i jego 
16-letnia córka Kinga 
mieszkają w drewnianym 
domku. Od śmierci żony 
mężczyzny i jego 
3-letniego...

9:00 Septagon (26) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (30) 
reality show

11:45 Making of: 
Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny; felieton, 
Polska 2018

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (14) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji 
(118) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(480) serial obyczajowy

16:00 Paulina (19) 
telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(109) telenowela

18:00 Septagon (27) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(481) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (250) serial 
kryminalny

21:00 Pociąg strachu; film 
sensacyjny, USA 2003. 
Agent stara się 
powstrzymać bandytów, 
którzy opanowali pociąg 
pasażerski.

23:00 Trampolina (11); 
program rozrywkowy. 
Donald Trump w roli 
niekonwencjonalnego 
pracodawcy. Dokonuje 
selekcji kandydatów, 
stawiając przed nimi 
najróżniejsze wyzwania i 
osobiście oceniając ich 
umiejętności, instynkt...

0:00 Trampolina (12); 
program rozrywkowy

1:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:00 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Atleci; magazyn 
sportowy

3:40 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

4:35 SuperLudzie (29) serial 
dokumentalny

5:10 SuperLudzie (30) serial 
dokumentalny

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 12 
lutego; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
12.02.1989

07:40 Korona królów; odc. 
133; telenowela TVP

08:10 Korona królów; odc. 
134; telenowela TVP

08:45 AUDYCJA LOG AUT 
EMISJI - OGÓLNA

09:15 Flesz historii; cykl 
reportaży

09:35 100 lat polskiego 
sportu; film dokumentalny

10:40 Sensacje XX wieku – 
Fabryki śmierci cz. 1; cykl 
dokumentalny

11:15 Spór o historię – 
Niemiecka polityka 
historyczna; debata

11:50 Polska Kronika 
Filmowa 1990 - 
Wydanie18; cykl dokum.

12:05 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 14 Ważne zadanie. 
Rok 1939; serial TVP

13:25 Wszystkie kolory 
świata – Sycylia. 
Wulkaniczna piękność; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

14:30 Historia w postaciach 
zapisana – Talleyrand. 
Dyplomata bez 
skrupułów; cykl dokum.; 
Francja (2013)

16:10 Marzyciele – Sokoły i 
Strzelcy; program 
publicystyczny

16:45 Historia Polski – Orzeł 
i chryzantema; film 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Na Kaplicznej 
Górze

18:25 Rozmowy o 
Niepodległości – Wojna 
polsko – bolszewicka; 
debata

18:50 Polska Kronika 
Filmowa 1991 - Wydanie 
2

19:00 Kanclerz; odc. 3; serial 
TVP

20:10 Bezpieczne rezerwy. 
Historia polskiego złota.; 
film dokumentalny

21:00 Odkryć tajemnicę – 
Włócznia Przeznaczenia; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

22:00 Jak było? – 
Iluzoryczny koniec 
wielkiej wojny; program 
publicystyczny

22:40 Spirala; dramat; 
reż.:Krzysztof Zanussi

00:10 Sensacje XX wieku – 
Fabryki śmierci cz. 2; cykl 
dokumentalny

00:45 Encyklopedia II wojny 
światowej; magazyn 
historyczny

01:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Na Kaplicznej 
Górze

01:50 Dziennik telewizyjny – 
12.02.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - Trefl 
Gdańsk

8:10 KOTV Weekly; magazyn 
bokserski

8:40 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - Chemik 
Bydgoszcz

11:00 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

12:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

14:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

16:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - PGE 
Skra Bełchatów

19:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

19:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

21:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

23:30 Boks: Gala w 
Birmingham; waga 
półśrednia: Amir Khan - 
Samuel Vargas

1:30 Sporty walki: KSW 41; 
walka: Borys Mańkowski - 
Roberto Soldić
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4013; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 114; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 423; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc. 

15 - Ta piękna co zeszła 
na psy; serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 67 - Na pełnym 
gazie; serial kryminalny 
TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 31 - Spa; serial 
kryminalny TVP; 
reż.:Maciej Dejczer; 
wyk.:Artur Żmijewski, 
Piotr Polk, Michał Piela, 
Artur Pontek, Kinga Preis, 
Łukasz Lewandowski, 
Sławomir Orzechowski

11:30 Korona królów; odc. 
173; telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Zakochani są wśród 
zwierząt. W Australii; 
serial dokumentalny; 
Francja (2016)

14:00 Elif; s.III; odc. 424; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 88
16:05 Wieczna miłość; serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 4014; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3430
18:30 Korona królów; odc. 

174; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

6/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 89
20:55 Liga Mistrzów - 1/8F: 

Tottenham Hotspur - 
Borussia Dortmund 

22:55 Liga Mistrzów - 
skróty; Wielka Brytania 
(2019)

00:25 Warto rozmawiać
01:20 Weterani. Wyrwani 

śmierci; reportaż
01:50 wojsko – polskie.pl
02:20 W tajnej służbie Jej 

Królewskiej Mości; film 
sensacyjny; Wielka 
Brytania (1969); reż.:Peter 
Hunt; wyk.:Diana Rigg, 
Telly Savalas, George 
Lazenby

05:20 Koło fortuny; odc. 181 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1420; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 217 
„To się jeszcze okaże...”; 
serial fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (289)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

111 „Oświecenie”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2000; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 182 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
22; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:10 M jak miłość; odc. 
1420; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 31; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 421 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2443; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 113; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

5 - Dziewczyna Tomka; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 47 
„Kubeł zimnej wody”; 
serial fabularyzowany TVP

19:30 Barwy szczęścia; odc. 
2000; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
2001; serial obyczajowy 
TVP

20:35 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 35; felieton

20:50 Na dobre i na złe; odc. 
731; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 219 
„Nic śmiesznego”; serial 
fabularyzowany TVP

22:45 Kino relaks – Seks, 
miłość i terapia; Komedia 
obyczajowa; Francja 
(2014); reż.:Tonie 
Marshall; wyk.:Sophie 
Marceau, Patrick Bruel, 
Andre Wilms, Sylvie 
Vartan

00:25 Za marzenia; s.I; odc. 
9; serial TVP

01:20 Za marzenia; s.I; odc. 
10; serial TVP

02:15 Świat bez tajemnic – 
Takie małe miasteczko 
Batory; film dokumentalny

03:35 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 44; serial TVP

04:05 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 45; serial TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(631) serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (74) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (837) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (118) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (784) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2821) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (710) 
serial paradokumentalny. 
Po czternastu latach 
małżeństwa Aleksandra i 
Krzysztof chcą się 
rozwieść. Ich 13-letnia 
córka postanawia urodzić 
dziecko, by w ten 
sposób...

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (173) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (103) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2822) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (386) serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (256) serial 
komediowy

20:40 Witajcie w dżungli; 
film przygodowy, USA 
2003

22:55 Ślad (23) serial 
kryminalny. Milioner 
Eugeniusz Kucharski 
zostaje zasztyletowany. 
Dzień przed śmiercią kazał 
notariuszowi wykreślić ze 
swojego testamentu 
jednego z synów. 
Podejrzenie o zbrodnię...

23:55 Mocne uderzenie; 
komedia, USA 2012

2:20 Dzień dobry, kocham 
Cię; komedia 
romantyczna, Polska 2014

4:20 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

05:10 Uwaga! (5582) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(5/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Ciasto bakaliowe ze 
śmietaną i owocami 
(26/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2391) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (657) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (499) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (400) - 
program

14:00 Zakochani po uszy 
(17/120) - program

14:30 Kuchenne rewolucje 
8 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (401) - 
program

16:30 Szpital (500) - 
program obyczajowy

17:30 Ukryta prawda (658) - 
program obyczajowy

18:30 Zakochani po uszy 
(18/120) - program

19:00 Fakty (7714) - 
informacje 

19:35 Sport (7697) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7694) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(87/90) - informacje

19:50 Uwaga! (5583) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Kasza jaglana z kurkami i 
żółtym serem (27/40) - 
program

20:15 Gala Bestsellery 
Empiku 2018 - program, 
live 

22:15 Kobieta-Kot - film 
przygodowy, USA/
Australia 2004. Czasem 
trzeba umrzeć, aby 
ponownie się narodzić. 
Patience Phillips (Halle 
Berry) osiągnęła wiele i 
wiedziała zbyt dużo. Ktoś 
postanowił się jej pozbyć. 
Zadanie wykonano, ale 
Patience powróciła do 
życia za sprawą 
obdarzonego niezwykłą 
mocą kota…

00:35 Zombieland - horror, 
USA 2009

02:15 American Horror Story 
I: Murder House (2/12) - 
serial, USA. Ben 
dowiaduje się, że jeden z 
jego pacjentów – chłopiec 
o imieniu Tate, nawiązał 
bliską relację z Violet. To 
skłania go do przerwania 
terapii. Wkrótce zaczyna 
odbierać dziwne 
telefony…

03:10 Uwaga! (5583) - 
program

03:30 Moc Magii(TVN 
noc) (393) - program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 40

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 156

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 131

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 2

10:00 Nash Bridges; serial, 
USA 2001; odc. 120

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 8

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 9

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 14

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 2

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 3

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny; odc. 11

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny; odc. 12

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 132

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 133

20:00 Strażnik; akcja, USA 
2006. Doświadczony 
agent Secret Service, Pete 
Garrison podejrzewa, iż 
pośród pracowników 
Białego Domu jest zdrajca. 
Zostaje jednak zmuszony 
do porzucenia śledztwa w 
tej sprawie, ponieważ 
pojawia się szantażysta, 
grożący ujawnieniem jego 
romansu z pierwszą damą 
Stanów Zjednoczonych - 
Sarą Ballentine. Wkrótce 
Pete zostaje oskarżony o 
zdradę i udział w zamachu 
na prezydenta. Popada w 
konflikt ze swoim 
podwładnym, agentem 
Davidem Breckinridgem, 
który jest przekonany o 
jego winie. Oficjalnie 
zwolniony ze służby, 
Garrison ucieka i próbuje 
udowodnić swoją 
niewinność…

22:05 Kamienne pięści; 
akcja, USA, Panama 2016

00:20 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 10

01:15 Flash; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 20

02:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 25

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:35 Korona królów; odc. 
115; telenowela 
historyczna TVP

06:05 Na sygnale; odc. 210 
„Bieg Patrioty”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 211 
„Pojedynek”; serial 
fabularyzowany TVP

07:10 Siedem życzeń; odc. 
5/7 - Magiczny pierścień; 
serial TVP

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

09:20 Blondynka; odc. 88; 
serial TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
23 „Powrót”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
24 „W szponach 
konsumpcji”; serial 
komediowy TVP

11:15 Bulionerzy; odc. 21/75 
- Ostre klimaty; serial 
komediowy TVP

11:45 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

12:45 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 138 - Trefny towar; 
serial kryminalny TVP

14:40 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 139 - Wyścig z 
czasem; serial kryminalny 
TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
228 Nieszczęsny skarb; 
serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 211 
„Pojedynek”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 22/75 
- Wycieraczka; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 140 - Zagubiona; 
serial kryminalny TVP

20:30 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 95 - Śmiertelna 
fascynacja; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 141 - Wypadek; serial 
kryminalny TVP

00:20 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 149; serial 
kryminalny TVP

01:20 Londyńczycy; odc. 
5/13; serial TVP

02:20 Londyńczycy; odc. 
6/13; serial TVP

03:15 Siedem życzeń; odc. 
5/7; serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
986; serial TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 37 Norwegia 
(137) Jej fiordowska mość

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Z łąki i z warzywnika

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Perfect i 
Myslovitz

08:35 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 21 
Otwock; magazyn

09:05 Koło fortuny; odc. 393 
ed. 6; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (20); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /80/ - 
„Normalnie o tej porze” - 
Kaliber 44

10:55 Podróże z historią; 
s.III; odc. 24 W świecie 
Łemków; cykl dokum.

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /10/ 
; Francja (2016)

12:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru - 
Urodzinowy strzał w 
dychę (1-2)

14:20 Kabaretożercy (2); 
teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – 9 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2003. 
Na Kabarecie w 
Hipermarkecie (1-2)

17:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
Przeboje Lata (3)

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Pomorski król - 
ziemniak; magazyn 
kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Wyspy 
Trobrianda (1968) (51); 
cykl reportaży

19:20 Makłowicz w podróży 
– Podróż 37 Norwegia 
(138) Rybobranie; 
magazyn kulinarny

19:55 Magiczny świat Luca; 
/11/ ; Francja (2016)

20:30 Kabaretożercy (3); 
teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (29) - Wieś i 
wiocha; widowisko 
rozrywkowe

22:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (20) - Ksiądz; 
program rozrywkowy

23:20 Koło fortuny; odc. 392 
ed. 6; teleturniej

23:55 Sierocki na sobotę; 
odc. 5; program 
rozrywkowy

01:00 Niezapomniane 
Koncerty – Sylwester 
Marzeń z Dwójką; cz. 5; 
koncert

01:50 Kabaretowe Hity - 
Kabaret Ani Mru Mru; 
program rozrywkowy

02:15 Olga Lipińska 
zaprasza (29); talk-show

03:00 Rozrywka Retro – 
Kabaret z książką w tle 
(2); program rozrywkowy

TVN 7, środa, 2019-02-13
04:45 Gotowe na wszystko 

III (1/23) - serial, USA
05:40 Ukryta prawda (477) - 

program obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny (11/52) - 

program sądowy
07:45 Szpital (209) - 

program obyczajowy. 
Karetka przywozi na 
oddział ratunkowy 
12-letniego Dominika 
Stefanowskiego, który 
zgubił się w lesie na 
treningu szkoły 
przetrwania. Szukając 
drogi przewrócił się i 
złamał nogę…

08:45 Przyjaciele (19/25) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (20/25) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(17/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (18/38) - program
12:25 Ukryta prawda (273) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (12/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (48/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (210) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala trafiają 
poszkodowani w trakcie 
zderzenia samochodu z 
tramwajem: 30-letnia 
Iwona Waśkowicz i 
18-letni Krystian 
Lutkowski…

16:25 Gotowe na wszystko 
III (2/23) - serial, USA

17:25 Przyjaciele (21/25) - 
serial komediowy, USA

17:55 Przyjaciele (22/25) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (189) - serial 
obyczajowy. Odmieniona 
Ula wzbudza sensację w 
firmie. Adam próbuje się z 
nią umówić. Ula próbuje 
uniknąć spotkania z 
Markiem. Paulina obraża 
się na Pshemko za to, że 
dokonał przemiany Uli. 

18:55 Brzydula (190) - serial 
obyczajowy. Adamowi 
udaje się namówić Ulę na 
spotkanie. Aleks wyrzuca z 
pracy Alę. Marek usiłuje 
porozmawiać z Ulą, ale 
ona jest wściekła na niego, 
bo myśli, że to on zwolnił 
Alę. 

19:30 Zakochani po uszy 
(18/120) - program

20:00 Odważna - film 
sensacyjny, USA/
Australia 2007. Młoda 
dziennikarka radiowa, 
Erica (Jodie Foster), 
wiedzie szczęśliwe życie w 
Nowym Jorku - ma 
ciekawą pracę i 
narzeczonego, którego 
szaleńczo kocha. Pewnego 
wieczoru jej życie zmienia 
się w koszmar - oboje z 
narzeczonym padają 

05:30 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (16/20) - 
program rozrywkowy 

06:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (6/12) - 
program lifestylowy 

07:20 Ugotowani 8 (21) - 
program 

07:55 Ugotowani 8 (22) - 
program 

08:30 Apetyt na miłość 5 
(8/12) - program 

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6) - reality 
show 

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (11/13) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (4/12) - program 

11:50 Kuchenne rewolucje 
12 (3/15) - program 

12:50 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (7/9) - program 

13:20 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (6/8) - 
program 

13:50 Sztuka mięsa (6/12) - 
program 

14:20 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (6/8) - reality 
show 

15:05 Zaskocz mnie! 2 
(8/10) - program 

15:35 Ostre cięcie 5 (7/10) - 
program 

16:20 Oddać dziecko 2 
(11/12) - program 
dokumentalny 

17:20 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy 

18:05 Kuchenne rewolucje 
13 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (10/13) - 
program rozrywkowy 

19:50 Życie bez wstydu 5 
(8/12) - reality show 

20:50 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 

21:30 Eks-tra zmiana (7/8) - 
program lifestylowy 

22:25 Pani Gadżet 16 
(15/22) - magazyn 

23:00 10/10 (7/10) - program 
23:30 Pani Gadżet 

EROTYCZNIE (1/2) - 
magazyn

00:00 Pani Gadżet 3 (1/16) - 
magazyn

00:30 Kulisy sławy EXTRA 
(4/9) - program 
lifestylowy

01:00 Kontrowersyjna 
cesarka - dokument 

02:10 W roli głównej - 
Patryk Vega (2/8) - talk 
show

02:40 W roli głównej - Jacek 
Braciak (7/8) - talk show

03:10 W roli głównej - Iza 
Miko (2/9) - talk show

03:40 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

04:10 Wiem, co kupuję 
(5/12) - program 
lifestylowy

04:40 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

06:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
Mistrzostwa Świata na 
dystansach, Inzell - dz. 2 

08:00 Lekkoatletyka - 
Halowy mityng skoku o 
tyczce, Szczecin

09:55 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata, Lahti - 
sprint kobiet i mężczyzn 

11:10 Pełnosprawni; odc. 
287; magazyn dla 
niepełnosprawnych

11:40 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Lahti - 
konkurs drużynowy 

13:30 Turniej WTA Doha, Na 
żywo

19:30 Liga Mistrzów - 1/8F 
(studio) 

20:55 Liga Mistrzów - 1/8F: 
Tottenham Hotspur - 
Borussia Dortmund 

22:55 Liga Mistrzów - skróty; 
Wielka Brytania (2019)

00:15 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 2 runda 

03:15 Lekkoatletyka - 
Halowy mityng skoku o 
tyczce, Szczecin

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (14) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (42) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (43) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (36) 
reality show. Cztery lata 
temu mąż Barbary zginął 
w wypadku, a kilka lat 
później spłonął dom, w 
którym mieszkała z 
dziećmi. Rodzina...

9:00 Septagon (27) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (1) 
reality show

11:30 Benny Hill (3); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (15) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji 
(119) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(481) serial obyczajowy

16:00 Paulina (20) 
telenowela. Uboga Paulina 
spotyka bogatą Paolę, do 
której jest bardzo 
podobna. Kobieta 
proponuje jej, by przez rok 
udawała przed jej 
mężem...

17:00 Światło twoich oczu 
(110) telenowela

18:00 Septagon (28) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(482) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (251) serial 
kryminalny

21:00 Drzewo Jozuego; film 
sensacyjny, USA 1993

23:10 Silent Hill; horror, 
Francja/Kanada/USA 2012. 
Heather Mason w dniu 
osiemnastych urodzin 
trafia do świata demonów. 
Staje z nimi do walki.

1:10 Trampolina (13); 
program rozrywkowy. 
Donald Trump w roli 
niekonwencjonalnego 
pracodawcy. Dokonuje 
selekcji kandydatów, 
stawiając przed nimi 
najróżniejsze wyzwania i 
osobiście oceniając ich 
umiejętności, instynkt...

2:10 Włatcy móch: Móżynek 
bambo (117) serial 
animowany

2:40 Disco Polo Life; 
program muzyczny 

3:40 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; 

magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 13 
lutego; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
13.02.1989

07:50 Korona królów; odc. 
135; telenowela TVP

08:20 Korona królów; odc. 
136; telenowela TVP

08:50 Archiwum zimnej 
wojny – Polskie 
miesiące; magazyn

09:35 Historia Polski – Orzeł 
i chryzantema; film 
dokumentalny

10:45 Sensacje XX wieku – 
Fabryki śmierci cz. 2; cykl 
dokumentalny

11:25 Bezpieczne rezerwy. 
Historia polskiego złota.; 
film dokumentalny

12:10 Polska Kronika 
Filmowa 1991 - Wydanie 
2

12:25 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 15 Wycieczka w 
niedzielę. Rok 1941; serial 
TVP

13:50 Wszystkie kolory 
świata - Peru: inkaski 
klejnot; serial dokum.; 
Francja (2008)

14:55 Rodzina Niepodległej 
– Zapomniany bohater; 
film dokumentalny

15:25 O jedno miasto
16:00 Helikoptery w akcji; 

odc. 4/4 Irak (odc. 4/4); 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008)

17:00 Historia Polski – 
Okolice Chopina; film 
dokumentalny

18:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Polowa lekcja 
historii

18:35 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

19:00 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
2; cykl dokumentalny

19:15 Kanclerz; odc. 4; serial 
TVP

20:20 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 3/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:15 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Weterani. Wyrwani 
śmierci; /3/; cykl 
dokumentalny

22:35 11 minut; Irlandia, 
Polska (2015); reż.:Jerzy 
Skolimowski

00:05 Sensacje XX wieku – 
Bunkier cz. 1; cykl 
dokumentalny

00:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Wojna i 
gospodarka cz. 3; cykl 
dokumentalny

01:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Polowa lekcja 
historii

01:45 Dziennik telewizyjny – 
13.02.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - PGE 
Skra Bełchatów

8:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - Trefl 
Gdańsk

11:00 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

12:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

14:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

17:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - Chemik 
Bydgoszcz

19:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

21:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

23:30 Boks: Gala w 
Liverpoolu; waga 
półśrednia: Amir Khan - 
Phil Lo Greco. Były mistrz 
świata Amir Khan powraca 
na ring po dwuletniej 
przerwie. W swoim 
ostatnim pojedynku w 
maju 2016 roku King...

1:00 Sporty walki: KSW 34: 
New Order; walka: Karol 
Bedorf - James 
McSweeney. W walce 
wieczoru o pas w wadze 
ciężkiej zmierzyli się Karol 
Bedorf i James 
McSweeney. Brytyjczyk 
zadebiutował w KSW 
podczas...
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4014; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; serial 
obyczajowy

07:05 Elif; s.III; odc. 424; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc. 

16 - Każdy musi mieć coś 
do kochania; serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 68 - Uciekinierzy; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 32 - Pamięć; serial 
kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Bo ja wybieram 

zdrowie; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Zakochani są wśród 
zwierząt. Na sawannie; 
serial dokumentalny; 
Francja (2016); 
reż.:Laurent Charbonnier

14:00 Elif; s.III; odc. 425; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 89
16:05 Wieczna miłość; serial 

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

odc. 4015; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3431; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
175; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
7/106; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; 

s.XVII; odc. 218 - Zakład; 
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

01:40 Opole 2018 na bis; 
/19/; koncert

02:30 Kompania X; s.III; odc. 
20; serial; Kanada (2015)

03:30 Sprawa dla reportera
04:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn

05:15 Koło fortuny; odc. 183 
ed. 4; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
731; serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/16/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 218 
„Pomóżcie jej”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (290), Na żywo
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

112 „Gips”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2001; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 184 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
23; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:10 Na dobre i na złe; odc. 
731; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział; 
odc. 32; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 422 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2444; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 114; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

6 - Co jest do jedzenia?; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 48 
„Lewizna góry”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2001; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2002; serial obyczajowy 
TVP

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 27; serial 
obyczajowy; USA (2017)

21:40 Świątek piątek – 
walentynki; komedia 
romantyczna; USA (2017); 
reż.:Steven Monroe; 
wyk.:Nicky Whelan, Greg 
Vaughan, Marina Sirtis

23:05 Na sygnale; odc. 219 
„Nic śmiesznego”; serial 
fabularyzowany TVP

23:35 Seks, miłość i terapia; 
komedia obyczajowa; 
Francja (2014); reż.:Tonie 
Marshall; wyk.:Sophie 
Marceau, Patrick Bruel, 
Andre Wilms, Sylvie 
Vartan

01:10 Szpieg D’83 - ep. 5; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

02:10 Art Noc

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(633) serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(634) serial 

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (75) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (838) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (119) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (785) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2822) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (711) 
serial paradokumentalny. 
Rozwódka Natalia mieszka 
sama z dziećmi 
w Warszawie. Gdy dostaje 
propozycję dobrej posady 
w Szczecinie, postanawia 
ją przyjąć. Były mąż...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (174) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (104) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2823) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Zakochany 

Madagaskar; film 
animowany, USA 2013. 
Zbliżają się walentynki, 
ulubione święto Aleksa. 
Melman planuje 
niespodziankę dla Glorii, 
a Marty próbuje 
zaimponować nowym 
znajomym. Wszyscy 
czekają też...

20:10 Dzień dobry, kocham 
Cię; komedia 
romantyczna, Polska 2014

21:55 Ślad (24) serial 
kryminalny. CWŚ dostaje 
zadanie odnalezienia 
zaginionego 
siedemnastolatka, Tymona 
Tarkowskiego. 
Wychowany we 
wpływowej rodzinie 
adopcyjnej chłopak został 
uprowadzony dla okupu. 
Jest dwoje...

22:55 Gangster; dramat 
kryminalny, USA 2012

1:30 Chirurdzy (137) serial 
obyczajowy

2:30 Chirurdzy (138) serial 
obyczajowy

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5583) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(6/8) - program 
07:50 Doradca smaku 9 - 

Kasza jaglana z kurkami i 
żółtym serem (27/40) 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2392) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (658) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (500) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (401) - 
program

14:00 Zakochani po uszy 
(18/120) - program

14:30 Kuchenne rewolucje 
16 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (402) - 
program

16:30 Szpital (501) - 
program obyczajowy

17:30 Ukryta prawda (659) - 
program obyczajowy

18:30 Zakochani po uszy 
(19/120) - program

19:00 Fakty (7715) 
19:30 Odwróceni – ojcowie i 

córki – premiera serialu 
(1/2) - program

19:35 Sport (7698) 
19:45 Pogoda (7695) 
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory powietrza 
(88/90) - informacje

19:50 Odwróceni – ojcowie i 
córki – premiera 
serialu (2) - program

19:55 Uwaga! (5584) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Tatar z pstrąga 
tęczowego (28/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2825) - serial 
obyczajowy. Michał 
znajdzie Kingę?! Iga i 
Robert wzywają 
Brzozowskiego, żeby 
zobaczył monitoring z 
dworca autobusowego, 
gdzie według zgłoszenia 
widziano Kingę. Michał 
potwierdza - to jego żona! 

20:55 Milionerzy (147) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
17 (1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Książę w Nowym 
Jorku - komedia, 
USA 1988. Z dalekiej 
afrykańskiej krainy 
przybywa do Nowego 
Jorku następca tronu - 
książę Akeem (Eddie 
Murphy). Bogaty książę 
przebywa w Ameryce 
incognito, szukając dla 
siebie żony…

01:00 MasterChef 7 (14) - 
program rozrywkowy

02:30 Uwaga! (5584) - 
program

02:50 Moc Magii (396) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 41

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 157

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 133

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 3

10:00 Nash Bridges; serial, 
USA 2001; odc. 121

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 10

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 11

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 15

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 3

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 4

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 1

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 2

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 134

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 135

20:00 Dirty Dancing; 
obyczajowy, USA 1987. 
Rok 1963, młoda 
dziewczyna – Frances – 
spędza wakacje z rodziną  
w luksusowym 
pensjonacie. Podczas 
zwiedzania ośrodka, 
natrafia przypadkiem na 
popis taneczny 
instruktorów – Penny i 
Johnny’ego. Dziewczyna 
jest zachwycona tym co 
widzi. Na dodatek młody 
mężczyzna od razu wpada 
jej w oko. Frances 
postanawia się do niego 
za wszelką cenę zbliżyć…

22:05 Wichry namiętności; 
obyczajowy, USA 1994

00:50 System; akcja, USA 
1995. Angela Bennett 
(Sandra Bullock) jest 
wolnym strzelcem w 
branży komputerowej i 
cały swój czas spędza 
przed ekranem monitora. 
Niestety wszystko się 
zmienia, gdy Angela 
wchodzi w posiadanie 
dyskietki zawierającej 
ściśle tajne informacje...

03:00 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 9

03:30 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 10

04:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 26

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

05:35 Korona królów; odc. 
116; telenowela TVP

06:05 Na sygnale; odc. 211 
„Pojedynek”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Siedem życzeń; odc. 
6/7 - Klątwa bogini Bast; 
serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
987; serial TVP

09:30 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 149; serial 
kryminalny TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
24 „W szponach 
konsumpcji”; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
25 „Kwestia zaufania”; 
serial komediowy TVP

11:20 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; serial 
TVP

11:40 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 139 - Wyścig z 
czasem; serial kryminalny 
TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 140 - Zagubiona; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
229 Uśpiona miłość

16:20 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 23/75 
- Savoir - vivre; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 141 - Wypadek; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 96 - Tajemnica 
lekarska; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.X; odc. 130; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 1; 
serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 142; serial TVP

00:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 143; serial TVP

01:05 Instynkt; odc. 3; serial 
kryminalny TVP

01:55 Instynkt; odc. 4 - Znak 
Lucyfera; serial kryminalny 
TVP

02:50 Siedem życzeń; odc. 
6/7 - Klątwa bogini Bast; 
serial TVP

04:05 M jak miłość; s.I; odc. 
987; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
24; serial komediowy TVP

06:45 Makłowicz w podróży 
– Podróż 37 Norwegia 
(138) Rybobranie

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Pomorski król - 
ziemniak

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Zbigniew 
Wodecki i Norbi

08:40 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 6) - Zaloty; 
reportaż

09:05 Koło fortuny; odc. 394 
ed. 6; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (19) - 
Gospodyni domowa

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /81/ - „Ostatni” - 
Edyta Bartosiewicz

10:55 Podróże z historią; 
s.III; odc. 25 
Bursztynowym szlakiem; 
cykl dokumentalny

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /11/ 
; Francja (2016)

12:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Mumio; 
widowisko

13:15 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki przedstawia - 
Kabaret Czesuaf i goście; 
program kabaretowy

14:20 Kabaretożercy (3); 
teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Maraton 
Niepodległości (1-2)

17:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa (1); 
widowisko

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie na biwaku; 
magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (93) - 
Tony Halik; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 37 Norwegia 
(139) Na wsi; magazyn 
kulinarny

19:55 Magiczny świat Luca; 
/12/ ; Francja (2016)

20:30 Kabaretożercy (4); 
teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (30) - Dolce Vita; 
widowisko rozrywkowe

22:30 Kierunek Kabaret; /59/ 
- Męskość

23:30 Dzięki Bogu już 
weekend; s.II (23); 
program rozrywkowy

00:35 Koło fortuny; odc. 393 
ed. 6; teleturniej

01:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. Teraz 
kabaret! (1-3); widowisko 
rozrywkowe

04:25 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 1/

04:45 Gotowe na wszystko 
III (2/23) - serial, USA

05:40 Ukryta prawda (478) - 
program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (12/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (210) - 
program obyczajowy

08:45 Przyjaciele (21/25) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (22/25) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(18/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (19/38) - program
12:25 Ukryta prawda (274) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (13/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (49/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (211) - 
program obyczajowy

16:25 Gotowe na wszystko 
III (3/23) - serial, USA

17:25 Przyjaciele (23/25) - 
serial komediowy, USA

17:55 Przyjaciele (24/25) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (191) - serial 
18:55 Brzydula (192) - serial 
19:30 Zakochani po uszy 

(19/120) - program
20:00 Nie cierpię 

Walentynek - komedia, 
USA 2009. Genevieve (Nia 
Vardalos) prowadzi 
kwiaciarnię w Nowym 
Jorku. Kobieta stroni od 
stałych związków. Uważa, 
że krótki i płomienny 
romans to lepsze 
rozwiązanie, gdyż nie 
niesie ze sobą zobowiązań 
i nie złamie jej serca. 
Wszystko zmienia się, gdy 
poznaje przystojnego 
właściciela sąsiadującej z 
kwiaciarnią restauracji 
(John Corbett)…

21:55 Windykatorzy - film 
S-F, USA/Kanada 2010. 
Świat przyszłości, każdy 
może wszczepić sobie 
sztuczne narządy w 
miejsce uszkodzonych 
własnych. Kiedy jednak 
zabraknie mu pieniędzy na 
spłatę, pojawią się 
nieprzyjemni panowie z 
zadaniem odebrania 
zadłużonych narządów i 
nie interesuje ich, że może 
to skończyć się śmiercią 
delikwenta...

00:20 Oszuści (7/10) - serial, 
USA

01:15 Moc Magii (396) - 
program

03:25 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

03:55 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

05:20 Ściąga z szafy (1/5) - 
program lifestylowy 

05:55 Ostre cięcie 5 (7/10) - 
program 

06:35 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (7/9) - program 

07:05 Ugotowani 8 (23) - 
program 

07:35 Ugotowani 8 (24) - 
program 

08:10 Apetyt na miłość 5 
(9/12) - program 

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6) - reality 
show 

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (12/13) - 
program rozrywkowy 

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (5/12) - program 

11:40 Kuchenne rewolucje 
12 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:40 Afera fryzjera 7 (6/8) - 
program rozrywkowy 

13:25 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (10/12) - program 

14:10 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy 

14:55 Zanim Cię zobaczę 
(6/8) - program 
rozrywkowy 

15:55 Zwalczyć nadwagę 
16:55 Co nas truje 2 (6/12) - 

program lifestylowy 
17:40 Kuchenne rewolucje 

13 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:40 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (11/13) - 
program rozrywkowy 

19:25 Ugotowani 8 (25) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

20:00 Ugotowani 8 (26) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

20:30 W czym do ślubu? 2 
(9/10) - reality show 

21:05 W czym do ślubu 4 
(10/12) - reality show 

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (6/8) - reality 
show 

22:25 Pani Gadżet 16 
(16/22) - magazyn 

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (10/12) - program 
rozrywkowy 

23:30 Zaskocz mnie! 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy 

00:05 Gwiazdy prywatnie 3 
(3/8) - program 
lifestylowy

00:35 Rosyjski Projekt Lady 
2 (12/16) - program 
rozrywkowy

02:35 Pani Gadżet 
EROTYCZNIE (1/2) - 
magazyn

03:05 Pani Gadżet 3 (1/16) - 
magazyn

03:35 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn

04:05 Wiem, co kupuję 
(6/12) - program 
lifestylowy

04:35 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

06:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
Mistrzostwa Świata na 
dystansach, Inzell - dz. 3 

07:45 Łyżwiarstwo szybkie - 
Mistrzostwa Świata na 
dystansach, Inzell - dz. 4 

09:25 Reportaż/dokument
09:55 Short track - Puchar 

Świata - Turyn dz. 2 
11:35 RETRO TVP SPORT; 

magazyn
13:30 Turniej WTA Doha, Na 

żywo
21:25 Sportowy Wieczór
22:05 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Lahti - 
podsumowanie 

23:45 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 1/4F - 1 

01:30 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 

04:30 Kapitan Tsubasa; odc. 
168; serial animowany; 
Japonia (2018)

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (15) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (43) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (44) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (37) 
reality show. Pani Jolanta, 
odkąd odeszła od męża 
alkoholika, sama 
wychowuje sześcioro 
dzieci. Po rozstaniu z 
partnerem rodzina 
zamieszkała u rodziców 
Jolanty....

9:00 Septagon (28) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (2) 
reality show. Wojciech 
Modest Amaro sprawdza 
wiedzę swoich 
podopiecznych na temat 
steków. Każdy z 
uczestników musi 
odpowiedzieć na pytania 
dotyczące stopnia ich...

11:30 Benny Hill (4); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów 2 (16) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji 
(120) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(482) serial obyczajowy

16:00 Paulina (21) 
telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(111) telenowela

18:00 Septagon (29) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(483) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (252) serial 
kryminalny

21:00 Zaginiony w akcji 2: 
Początek; dramat 
wojenny, USA 1985

23:00 Tuż przed tragedią: 
Katastrofa helikoptera (2) 
serial dokumentalny. 
Przypomnienie 
największych katastrof 
naszych czasów

0:00 Tuż przed tragedią: 
Pożar w kokpicie (3) 
serial dokumentalny

1:00 Trampolina (14); 
program rozrywkowy

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:20 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:40 Disco Polo Life; 
program muzyczny

3:40 Top 10 - lista przebojów
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; 

magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 14 
lutego; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
14.02.1989

07:40 Korona królów; odc. 
137; telenowela TVP

08:15 Korona królów; odc. 
138; telenowela TVP

08:45 Bitwa pod 
Łowczówkiem 1914

09:20 Historia Polski – 
Okolice Chopina; film 
dokumentalny

10:30 Sensacje XX wieku – 
Bunkier cz. 1; cykl dokum.

11:00 Olbrzymy epoki 
lodowcowej; odc. 3/3; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

12:00 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
2; cykl dokumentalny

12:15 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 16 Nasi są daleko. 
Rok 1943; serial TVP

13:40 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 1. 
Zima; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

14:45 Life - Życie. cz. 9. 
Rośliny; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2009)

15:45 Odkryć tajemnicę – 
Włócznia Przeznaczenia; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

16:45 Historia Polski – 
Profesor od serca – 
Zbigniew Religa; film 
dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:20 Taśmy bezpieki; odc. 
7 Gospodarka niedoboru

18:45 Polska Kronika 
Filmowa 1993 - Wydanie 
2; cykl dokumentalny

19:00 Kanclerz; odc. 5; serial 
TVP

20:05 Wyjęci spod prawa; 
odc. 1/4. Ned Kelly; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

21:10 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 3/3 Zwycięstwo i 
porażka; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:05 Spór o historię – 
Władcy polscy: Kazimierz 
IV Jagiellończyk; debata

22:45 Szerokie tory – Dżulia 
z Dagestanu; reportaż

23:25 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 3/8; 
film dokumentalny; USA 
(2016)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Bunkier cz. 2; cykl 
dokumentalny

00:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Wojna i 
gospodarka cz. 4; cykl 
dokumentalny

01:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

01:45 Dziennik telewizyjny – 
14.02.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - Chemik 
Bydgoszcz

8:10 Koszykówka mężczyzn: 
magazyn poświęcony 
koszykarskiej ekstraklasie 
mężczyzn. Skróty spotkań 
ostatniej kolejki, analizy i 
zapowiedzi meczów oraz 
wywiady.

8:40 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - PGE 
Skra Bełchatów. Batalia 
zespołów, które w tym 
sezonie PlusLigi nie 
spełniają oczekiwań 
kibiców i ekspertów, 
mimo że mają w składach 
uznanych siatkarzy,...

11:00 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

12:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

14:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

16:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; mecz: Exact 
Systems Norwid 
Częstochowa - KS Lechia 
Tomaszów Mazowiecki

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - MKS Będzin

23:00 Boks
1:00 Boks

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

POLSAT SPORT


