
Drogi lokalne

Które przejdą metamorfozę?
47 mln złotych zamierza wydać Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie 

na związane z infrastrukturą drogową zadania lokalne. Zakres inwestycji będzie obej-
mować między innymi budowę i przebudowę dróg, dostosowanie sygnalizacji świetl-
nych do wymogów prawnych, nowe oświetlenie, a także budowę i przebudowę chodni-
ków oraz miejsc parkingowych.

Ciąg dalszy na str. 11

W marcu

Emeryci dostaną więcej
Ta wiadomość – przynaj-

mniej w niewielkim stopniu 
– powinna ucieszyć emery-
tów. W marcu nastąpi mo-
dyfikacja obecnie obowiązu-
jących zasad waloryzacji. 
W efekcie świadczenia eme-
rytalno-rentowe wzrosną 
przynajmniej o 70 zł brutto 
(ok. 56 zł netto). Jednocze-
śnie najniższe świadczenia 
podniesione zostaną odpo-
wiednio do 1100 oraz 825 zł 
(w przypadku najniższej 
renty z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy). Do-
datkowo  w związku z pod-
niesioną kwotą wolną od po-
datku w 2018 r. ZUS zwróci 
emerytom nadpłacony po-
datek.

Waloryzacja rent i emerytur
W tym roku od 1 marca eme-

rytury i renty zostaną objęte wa-
loryzacją kwotowo-procentową. 
Oznacza to, że każde świadcze-
nie zwiększamy o taki sam pro-
cent, z zastrzeżeniem, że kwota 
podwyżki nie może być mniejsza 
niż 70 zł brutto. Osoby, które nie 
mają prawa do minimalnej eme-
rytury, nie otrzymają gwaranto-
wanej podwyżki 70 zł, ich świad-

czenie zostanie przeliczone przy 
użyciu wskaźnika waloryzacji. 
Niezbędnym warunkiem decy-
dującym o prawie do minimalne-
go świadczenia emerytalnego 
jest zgromadzenie odpowiednie-
go stażu pracy: kobiety 20 lat 
składkowych i nieskładkowych, 
mężczyźni - 25 lat składkowych 
i nieskładkowych.

Według rządowych szacun-
ków w 2019 r. wskaźnik walory-
zacji rent i emerytur miał wy-
nieść 103,26 proc. Rzeczywi-
stość okazała się inna - ostatecz-
nie zatrzymał się na 102,86 
proc. Z czego to wynika?

– Ustawowy wskaźnik walory-
zacji świadczeń to średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług 

Częstochowa

Będą kolejne szczepienia 
przeciwko żółtaczce?

Wciąż docierają do nas niepokojące sygnały o rosnącej w Częstochowie liczbie zachorowań 
na wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli żółtaczkę. Spośród 118  przypadków WZW od-
notowanych w styczniu na terenie całego województwa śląskiego, ponad połowa wystąpiła 
właśnie w naszym mieście. Dzięki miejskiemu programowi do walki z wirusem udało się na-
tomiast zaszczepić blisko 1300 osób. W pierwszej kolejności szczepione były osoby z grup ry-
zyka, kierowane przez Sanepid, jednostki miejskie, a także indywidualnie zgłaszające się do 
wyznaczonych przychodni.

Ciąg dalszy na str. 3
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Rewolucja w podatkach

Sprawdź swój PIT
Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła ponad 25 mi-

lionom podatników ich wypełnione zeznania podatkowe za 
ubiegły rok. Można je sprawdzić wyłącznie elektronicznie na 
Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. PITy zostały przygoto-
wane automatycznie i bezpłatnie na podstawie danych zgro-
madzonych przez administrację skarbową.

Ciąg dalszy na str. 3

konsumpcyjnych w poprzednim 
roku kalendarzowym zwiększo-
ny o co najmniej 20 proc. realne-
go wzrostu przeciętnego wyna-
grodzenia w poprzednim roku 
kalendarzowym – tłumaczy mi-
nister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej Elżbieta Rafalska.
Ogłoszone przez Prezesa Głów-

nego Urzędu Statystycznego 
w połowie stycznia dane dotyczą-
ce średniorocznych wskaźników 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych ogółem dla gospodarstw 
domowych emerytów i  rencistów 
w roku ubiegłym to odpowiednio 
101,6 i 101,8.  Oznacza to, że do 
ustalenia wskaźnika waloryza-
cji w 2019 r. został przyjęty 
średnioroczny wskaźnik inflacji 
dla gospodarstw domowych 
emerytów i rencistów w 2018 r. 
na poziomie 101,8 proc.  Z kolei 
ogłoszony przez Prezesa GUS 11 
lutego realny wzrost przeciętne-
go wynagrodzenia w 2018 r. wy-
niósł 5,3  proc. – To oznacza, że 
najniższa emerytura wzrośnie 
od 1 marca o 70,20 zł, z kwoty 
1029,80 zł do kwoty 1100  zł. 
Przeciętna renta z tytułu nie-
zdolności do pracy z FUS wzro-
śnie o ok. 49,54 zł z kwoty 
1732,21 zł do kwoty 1781,75 zł, 
natomiast przeciętna renta ro-
dzinna z FUS wzrośnie o ok. 
57,14 zł – z kwoty 1997,85  zł 
do 2054,99 zł – wskazuje mini-
ster Elżbieta Rafalska. 

Ciąg dalszy na str. 3

„¯ycie Czêstochowy i Powiatu” zaprasza na:

Targi Edukacyjne Szkó³ Wy¿szych i Policealnych
oraz 

spektakl Teatru Kamienica z Warszawy

„My, dzieci z dworca ZOO”
5.03.2019 r. w MDK przy ul. £ukasiñskiego 50/68

XIV Targi Budowlane 
w C.H. Auchan Poczesna 30-31.03.2019 r.
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Krzepice

Miał ponad 4 promile. 
Wsiadł za kierownicę

Policjanci z kłobuckiej dro-
gówki zatrzymali do kontroli 
osobowe renault. Podejrzewa-
li, że mężczyzna może być pi-
jany. Takiego efektu się chyba 
jednak nie spodziewali. Już w 
czasie pierwszego badania 
okazało się bowiem, że... w or-
ganizmie mężczyzny stężenie 
alkoholu wyniosło co najmniej 
2.00 mg/l, czyli ponad 4 pro-
mile!

Policjanci z kłobuckiej dro-
gówki prowadzili kontrole dro-
gowe na terenie Krzepic. W 
pewnym momencie ich uwagę 
przykuło jadące ulica Polną 
osobowe renault. Policjanci od 
razu podejrzewali, że samocho-
dem może jechać nietrzeźwy 
kierowca. Zatrzymali go więc do 

kontroli. Efekt? W czasie pierw-
szego badania okazało się, że w 
organizmie mężczyzny stężenie 
alkoholu wyniosło co najmniej 
2.00 mg/l, czyli ponad 4 promi-
le! Jest to maksymalna wartość 
stężenia alkoholu, jaką może 
pokazać urządzenie typu Alco-
sensor.

Aktualnie sprawą nieodpowie-
dzialnego kierowcy zajmują się 
śledczy z krzepickiego komisa-
riatu. Mężczyzna, mieszkaniec 
gminy Krzepice, usłyszy policyj-
ne zarzuty, a o jego dalszym losie 
zadecyduje prokurator i sąd. Za 
jazdę w stanie nietrzeźwości gro-
żą: wysoka grzywna, utrata pra-
wa jazdy i kilkuletni zakaz pro-
wadzenia pojazdów, a nawet po-
byt w więzieniu. 

Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Będą kolejne szczepienia przeciwko 
żółtaczce?

Dokończenie ze str. 1  
Tylko w samym styczniu w 

Częstochowie odnotowano 71 
przypadków zachorowań na wiru-
sowe zapalenie wątroby typu A. W 
związku z rosnącą od kilku mie-
sięcy liczbą zachorowań, władze 
samorządowe podjęły decyzję pod 
koniec ubiegłego roku decyzję o 
sfinansowaniu szczepień przeciw-
ko temu schorzeniu. Środki na 
ten ten pochodziły z rezerwy celo-
wej budżetu miasta, z przezna-
czeniem na realizację zadań wła-
snych z  zakresu zarządzania kry-
zysowego. Na realizację programu 
przeznaczono 350 tys. zł. Osta-
tecznie – w związku z ograniczoną 
dostępnością do szczepionek i 
długim okresem   oczekiwania na 
ich otrzymanie - udało się do koń-
ca 2018 roku wydatkować 254 
tys. zł , szczepiąc w sumie ponad 
1,1 tys. osób.

Kiedy pierwsza partia zamó-
wionych szczepionek dotarła 
wreszcie do miasta, w pierwszej 
kolejności szczepione były miesz-
kanki i mieszkańcy Częstochowy 
od 16. roku życia z tzw. kontak-
tu domowego i otoczenia osób 
zarażonych w ostatnim czasie 
„żółtaczką” typu A. Grupa doce-
lowa była typowana przez Powia-
tową Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną. Oprócz tego szcze-
pienia objęły też grupy podwyż-
szonego ryzyka wśród pracowni-
ków jednostek miejskich (w tym 
Urzędu Miasta, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Straży Miejskiej czy Powiatowe-
go Urzędu Pracy), a także osoby 
indywidualnie zgłaszające się do 
wytypowanych przychodni.

Osoby powyżej 40. roku życia 
przed szczepieniem były podda-
wane badaniom na obecność 

przeciwciał, które dają odpor-
ność na zakażenie WZW typu A. 
Okazało się, że liczba osób uod-
pornionych na żółtaczkę, któ-
rych nie trzeba było ostatecznie 
szczepić, wyniosła w przebada-
nej grupie tylko ok. 24%.

Miasto chce w tym roku za-
pewnić środki na druga dawkę 
szczepionki dla osób z grup ry-
zyka, które otrzymały pierwszą 
dawkę w ramach miejskiego 
programu pod koniec 2018 r.

W przypadku utrzymywania 
się stosunkowo wysokiego po-
ziomu nowych zachorowań na 
żółtaczkę, władze miasta rozwa-
żą też możliwość objęcia szcze-
pieniem kolejnych grup.

Realizator zadania: 
Przychodnia Lekarska 

PÓŁNOC, ul. Andersa 12, we 
współpracy z:

l Przychodnią Lekarską   ARS 
MEDICA Bis,  
ul. Mościckiego 7,

l Przychodnią Lekarską 
SANUS, ul. Kopernika 45,

l Przychodnią Lekarską 
POŁUDNIE,  
ul. Mireckiego 29 a,

l Przychodnią Lekarską  
EURO-MED.,  
ul. Kopalniana 45,

l Przychodnią Lekarską 
KSIĘŻYCOWA,  
ul. Księżycowa 5.

Uczestnicy programu:
Liczba mieszkanek i miesz-

kańców, którzy wzięli udział w 
programie - 1 280 osób, w tym:
n liczba osób zaszczepionych 

(po badaniach i bez badań) - 
1 105 osób, z czego:

n szczepionych po badaniach – 
548 osób;

n zaszczepionych bez badań – 
557 osób.
Liczba osób, którym wykona-

no badania na przeciwciała  an-
ty-HAV: 723 osoby, w tym:

Liczba mieszkańców uodpor-
nionych (co stwierdzono w trak-
cie badań) – 175 osób.

Informacja o odporności wg 
grup wiekowych mieszkańców, 
u których wykonano badania na 
przeciwciała. Przebadano ogó-
łem 723 osoby, w tym:
u osoby poniżej   40 .r. ż - 22 ba-

dania, 2 wyniki dodatnie 
(wskazujące na uodpornienie),

u osoby pomiędzy   40. a 60. rż - 
580 badań, 129 wyników do-
datnich,

u osoby powyżej 60 r. ż - 121 ba-
dań, 44 wyniki dodatnie.

oprac. Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
W marcu

Emeryci dostaną więcej
Dokończenie ze str. 1  

Każdy emeryt i rencista otrzy-
ma decyzję z ZUS z informacją 
o nowej wysokości swojego 
świadczenia, a podwyższone 
świadczenie otrzyma w dotych-
czasowym terminie wypłaty. Cał-
kowity koszt waloryzacji świad-
czeń emerytalno-rentowych i in-
nych świadczeń z systemu po-
wszechnego, rolniczego i mun-
durowego szacowany jest na ok. 
7,9 mld zł. 

ZUS zwróci nadpłacony 
podatek

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych zwróci emerytom nadpła-
cony podatek. Zwroty związane 
są z podniesieniem od 1 stycznia 
2018 r. kwoty wolnej od podatku 

z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Podatni-
cy płacili zaliczki na podatek do-
chodowy, jakby kwota wolna się 
nie zmieniła. Dlatego teraz osoby 
pobierające niskie świadczenia 
będą mogły liczyć na zwrot po-
datku. - Emeryci, którzy otrzy-
mali z ZUS-u roczne rozliczenie 
podatku PIT 40A, mogą spraw-
dzić, czy będzie im się należał 
zwrot nadpłaconego podatku. 
Osoby, których dochód nie prze-
kracza 8 tys. zł, otrzymają zwrot 
całego podatku. Dzięki temu se-
niorzy o najniższych świadcze-
niach wraz z wypłatą marcowej 
emerytury, otrzymają jednorazo-
wo zwrot nadpłaconego podatku 
- mówi Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS wo-
jewództwa śląskiego. 

Osoba, której emerytura lub 
renta nie przekracza 813 zł brut-
to otrzyma w marcu 440 zł, 
a przy świadczeniu minimal-
nym, czyli 1029 zł brutto mie-
sięcznie ten zwrot wyniesie 122 
zł . Wysokość zwrotu będzie zale-
żała od różnicy między wysoko-
ścią uzyskanych dochodów i wy-
sokością kwoty wolnej od podat-
ku.  Im wyższe  świadczenie, tym 
zwrot nadpłaconego podatku bę-
dzie niższy.

– Co ważne, nie trzeba wypeł-
niać żadnych wniosków, żeby 
dostać te pieniądze. ZUS sam 
rozliczy świadczenia – dodaje 
rzeczniczka. Pieniądze trafią do 
emerytów automatycznie wraz 
z marcową wypłatą. 

Katarzyna Gwara

Rewolucja w podatkach

Sprawdź swój PIT
Dokończenie ze str. 1  

Aby uzyskać dostęp do swojego 
zeznania podatkowego za 2018 r., 
przygotowanego w ramach usługi 
Twój e-PIT, nie trzeba składać 
żadnego wniosku ani przynosić 
dokumentów do urzędu skarbo-
wego – zeznanie jest wystawione 
automatycznie i bezpłatnie dla 
wszystkich podatników, którzy 
rozliczają się na formularzach 
PIT-37 i PIT-38. Można je spraw-
dzić od 15 lutego do 30 kwietnia 
2019 r. wyłącznie elektronicznie 
na Portalu Podatkowym Minister-
stwa Finansów (podatki.gov.pl). - 
Nasze systemy informatyczne są 
już na tyle zaawansowane i wypo-
sażone w odpowiednie dane, że 
możemy zaproponować zupełnie 
nowe podejście do rozliczeń po-
datkowych. Na bazie informacji 
przesyłanych od płatników udo-
stępnimy propozycję rocznego ze-
znania. To istotna zmiana w du-
chu filozofii 3xP, czyli prostych, 
przejrzystych i przyjaznych po-
datków – twierdzi minister finan-
sów prof. Teresa Czerwińska.

Co zawiera Twój e-PIT
W usłudze Twój e-PIT to sys-

tem automatycznie przygotował i 
udostępnił dla podatnika zezna-
nie roczne. Usługa wykorzystała 
przy tym wyłącznie te dane, któ-
re posiada administracja skar-
bowa. Są to informacje od praco-
dawców, dane z ubiegłorocznych 
zeznań dotyczące ulgi na dzieci 
czy informacje o organizacji po-
żytku publicznego, którą podat-
nik wskazał rok wcześniej.

Jeżeli podatnik chce skorzystać 
np. z odliczenia darowizny na cele 
krwiodawstwa czy kultu religijne-
go, wydatków na cele rehabilita-
cyjne lub użytkowania internetu 
czy wpłat na IKZE – musi uzupeł-
nić swoje zeznanie samodzielnie, 
po zalogowaniu do usługi. Resort 
finansów zapewnia, że będzie ofe-
rować pomoc w przypadku pytań 
dotyczących rozliczenia (telefo-
nicznie, e-mailowo, czy podczas 
czatu z konsultantem). 

Zeznanie w usłudze Twój 
e-PIT jest wypełnione dla podat-
nika  indywidualnie.  Sposób 

rozliczenia można zmienić na  
wspólny z małżonkiem  lub jako  
osoba samotnie wychowująca 
dzieci. Aby to zrobić, również wy-
starczy się zalogować do usługi i 
wybrać odpowiednią opcję.

Wsparcie dla podatników
Usługa Twój e-PIT ma ułatwić 

coroczne rozliczenie PIT. Po za-
poznaniu się z dokumentem, 
każdy zdecyduje czy chce sko-
rzystać z przygotowanego dla 
niego zeznania podatkowego i 
ewentualnie je uzupełnić, czy też 
chce samodzielnie rozliczyć PIT 
(elektronicznie lub składając for-
mularz w wersji papierowej w 
urzędzie skarbowym).

W 2020 r. z usługi Twój e-PIT 
będą mogli skorzystać kolejni 
podatnicy, którzy rozliczają się 
na formularzach PIT-36, PIT-
-36L i PIT-28. Resort twierdzi, że 
będzie to można zrobić bezpłat-
nie i bez konieczności składania 
jakichkolwiek dodatkowych do-
kumentów.

Katarzyna Gwara
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Mogą być groźne dla zdrowia

Popularne leki 
na przeziębienie 

wycofane!

AKTUALNOŚCI
Konflikt

W ZF TRW dojdzie  
do strajku?

Przedstawicieli najpięk-
niejszych, najrzadszych, ale 
także i... najdroższych ko-
cich ras będzie można po-
dziwiać w najbliższą niedzie-
lę w Galerii Jurajskiej. 
Wszystko za sprawą odbywa-
jącego się tam IX Jurajskie-
go Pokazu Kotów Rasowych 
oraz Dnia Kota, który przy-
pada 17 lutego!

Koty fascynują ludzi od ty-
siącleci i odgrywają ogromną 
rolę w naszej kulturze i popkul-
turze. Dowód? Nie ma dnia, 
żeby przeciętny polski inter-
nauta nie obejrzał dla poprawy 
humoru przynajmniej jednego 
filmiku z kotem!

Teraz najciekawsze kocie ra-
sy, znane m.in. z literatury, re-
klam, filmów i seriali będzie 
można zobaczyć w Galerii 
Jurajskiej. Już w najbliższą 
niedzielę odbędzie się tam 
dziewiąta edycja Jurajskiego 
Pokazu Kotów Rasowych.

Impreza ściągnie do Często-
chowy kilkadziesiąt zwierza-
ków z najlepszych hodowli w 
regionie. Będzie można nie niej 
zobaczyć m.in. gentelmana z 
Krainy Czarów, czyli kota bry-
tyjskiego, kota, który zacho-
wuje się    jak... pies, czyli ma-

ine coona, a także koty o uro-
dzie kosmitów, czyli devon 
rexy.

Nie zabraknie również m.in. 
sfinksów, kotów syberyjskich i 
norweskich czy kotów per-
skich, które często na świecie 
„wykorzystywane” są w felino-
terapii, czyli koto-terapii np. 
osób niepełnosprawnych lub 
po silnej traumie. W sumie ho-
dowcy przywiozą do Jurajskiej 
kilkanaście różnych ras. -  Te 
zwierzaki to prawdziwa kocia 
arystokracja. Rodzą się w naj-
lepszych hodowlach w regio-
nie, pojawiają się także na naj-
lepszych wystawach w kraju i 
zagranicą, gdzie często są na-
gradzane za swoją urodę i cha-
rakter  –  mówi Violetta Dziu-
bin-Łuszczyk, marketing ma-
nager Galerii Jurajskiej.

Ale koci pokaz – jak zapew-
niają organizatorzy – to nie 
tylko okazja do podziwiania 
kociej urody. –  Jeśli ktoś my-
śli o posiadaniu kota, powi-
nien przyjść na pokaz. Warto 
przed taką decyzją porozma-
wiać z hodowcami, dowiedzieć 
się, jaki kot pasuje do naszej 
osobowości oraz do warun-
ków domowych, jakie możemy 
mu zapewnić  – mówi Dziu-
bin-Łuszczyk.

  To nie wszystko. Na miej-
scu będzie można zasięgnąć 
także porad dotyczących ulu-
bionych kocich zabaw, diety 
zwierzaka czy kociego języka. -  
Pokaz gromadzi ludzi, którzy 
jak nikt inny znają się na ko-
tach. Jest więc okazja, żeby u 
źródła zadać najbardziej nur-
tujące pytanie  – dodaje.

  Impreza w Jurajskiej odby-
wa się dokładnie w Światowy 
Dzień Kota. Wydarzenie to w 
Polsce obchodzone jest od 13 
lat i z roku na rok świętuje je 
coraz więcej osób. Powód? Z 
danych TNS OBOP wynika, że 
już co czwarte gospodarstwo 
domowe w Polsce posiada przy-
najmniej jednego kota! -  Koty 
zawładnęły naszymi domami i 
naszą wyobraźnią. Są wszędzie 
– w filmach, internecie, książ-
kach. Polacy pokochali zarów-
no zwykłe dachowce, jak i koty 
rasowe. Te ostatnie, patrząc 
chociażby na liczbę odwiedza-
jących pokaz, cieszą się z roku 
na rok coraz większą popular-
nością  – mówi przedstawiciel-
ka Galerii Jurajskiej.

  IX Jurajski Pokaz Kotów 
Rasowych rozpocznie się o 
godz. 12.

Wstęp jest bezpłatny.
oprac. Katarzyna Gwara

Policjant wstępując do służby 
ślubuje wiernie służyć narodowi, 
chronić porządek prawny, a tak-
że strzec bezpieczeństwa pań-
stwa i jego obywateli, nawet z 
narażeniem życia. Po 24 latach 
służby, funkcjonariusz Samo-
dzielnego Pododdziału Prewencji 
Policji w Częstochowie udowod-
nił, że słowa policyjnej roty obo-
wiązują również poza służbą. 
Mundurowy zatrzymał kierowcę, 
który miał w organizmie 3 pro-
mile alkoholu.

Mł. asp. Andrzej Kucharski je-
chał akurat z żoną na wycieczkę. 
W miejscowości Skrzydlów za-
uważył audi, którego kierowca po-

ruszał się całą szerokością drogi. 
Funkcjonariusz stwierdził, że 
mężczyzna może być pod wpły-
wem alkoholu. Gdy samochód zje-
chał na pobliski parking, policjant 
otworzył drzwi i uniemożliwił kie-
rującemu dalszą jazdę. W zatrzy-
maniu pomogła mu żona, która 
na co dzień również pracuje w po-
licji. Gdy na miejsce przyjechał 
patrol z Kłomnic, okazało się, że 
59-letni mieszkaniec Częstocho-
wy miał w wydychanym powietrzu 
aż 3 promile. Mężczyzna odpowie 
za kierowanie w stanie nietrzeź-
wości. Oprócz utraty prawa jazdy 
i wysokiej grzywny, grożą mu 2 la-
ta więzienia.

Katarzyna Gwara

Główny Inspektorat Farma-
ceutyczny poinformował o 
wstrzymaniu w obrocie popu-
larnych leków na przeziębie-
nie dla dzieci i dorosłych. Po-
wód? Zagrożenie dla zdrowia 
publicznego. Wszystkie tablet-
ki i syropy zawierały substan-
cję czynną fenspiryd. Niewy-
kluczone, że w najbliższym 
czasie będą decyzje o wstrzy-
maniu w obrocie kolejnych te-
go typu medykamentów.

Jak do tej pory Główny In-
spektorat Farmaceutyczny 
wstrzymał obrót 6 preparatów 
przeciwzapalnych, stosowanych 
przy infekcjach górnych dróg od-
dechowych. 

Konkretne chodzi o:
Eurespal 80 mg - wszystkie 

serie
Elofen 2 mg/ml - wszystkie 

serie 
Eurefin 2 mg/ml - wszystkie 

serie 
Fenspogal 2 mg/ml - wszystkie 

serie 
Fosidal o smaku malinowym 2 

mg/ml - wszystkie serie 
Fosidal o smaku 

pomarańczowym 2 mg/ml - 
wszystkie serie 

Pulneo 25 mg/ml - wszystkie 
serie 

Pulneo 2 mg/ml - wszystkie 
serie 

Pulneo o smaku coli 2 mg/ml - 
wszystkie serie

Decyzja o wstrzymaniu obrotu 
produktami została podjęta po 
analizie danych z przeprowadzo-
nych badań nieklinicznych, na 
podstawie których podmiot od-
powiedzialny uznał, że w zakre-
sie zarejestrowanych wskazań 
stosunek korzyści do ryzyka dla 
substancji czynnej fenspiryd nie 
jest korzystny. Działa ona roz-
kurczająco, przeciwzapalnie, 
przeciwalergicznie. Zdaniem czę-
ści farmaceutów fenspiryd jedy-
nie maskuje objawy, zamiast le-
czyć. Z tego też powodu powi-
nien być przepisywany przy za-
paleniu oskrzeli, wyłącznie po 
konsultacji lekarskiej. 

Jednocześnie francuska 
Agencja ds. Leków dodatkowo 
wystąpiła o wszczęcie unijnych 
procedur, w celu dokonanie po-
nownej analizy korzyści do ryzy-
ka produktów leczniczych zawie-
rających substancję czynną fen-
spiryd. - Po przeprowadzeniu 
procedury, zostanie podjęta de-
cyzja, czy pozwolenia na dopusz-
czenie do obrotu produktów 
leczniczych zawierających fen-
spiryd powinny zostać utrzyma-
ne, zmienione, zawieszone lub 
wycofane – informuje Główny 
Inspektorat Farmaceutyczny. 

Decyzja ma rygor natychmia-
stowej wykonalności. Osoby za-
żywające leki z listy wycofanych, 
powinny skonsultować się z le-
karzem lub farmaceutą, by zde-
cydować o kolejnych krokach.

Katarzyna Gwara

Zaostrza się konflikt po-
między pracownikami za-
trudnionymi w ZF TRW, a 
pracodawcą. Domagają się 
oni między innymi podwyżek 
sięgających 400 zł (brutto). 
Jak na razie odbyło się refe-
rendum strajkowe. Spotkanie 
strony związkowej z dyrekcją 
zaplanowano na 18 lutego. 

Przypomnijmy, na początku 
stycznia zakładowa “Solidar-
ność” weszła w spór zbiorowy z 
pracodawcą. - Żądamy wzrostu 
funduszu wynagrodzenia płac 
od dnia 1 stycznia 2019 roku 
na poziomie 400 zł brutto do 
stawki zasadniczej, dla każdego 
pracownika zatrudnionego na 
umowę o pracę w TRW Polska 
Sp. z o.o. w Częstochowie oraz 
wprowadzenia z dniem 1 stycz-
nia 2019 r. do Regulaminu Wy-
nagradzania uzgodnionych 
zgodnie z pkt. 9 zawartego po-
rozumienia z dnia 14 lutego 
2018 r. zasad przyznawania i 
wypłat nagród jubileuszowych 
dla pracowników TRW Polska 
Sp. z o.o. w Częstochowie – mó-
wią reprezentanci „S”. 

Podczas jednego ze spotkań 
mediacyjnych dyrekcja zakładu 
przedstawiła propozycję wpro-
wadzenia od dnia 1 lutego pod-
wyżki stawki zasadniczej dla 
pracowników produkcji o kwotę 
bazową 210 złotych brutto; 
wprowadzenie dodatkowej pre-
mii frekwencyjnej – wypłacanej 
w kwocie 240 złotych brutto co 

pół roku dla pracowników z 
100% obecnością w pracy; 
utrzymanie wysokości mie-
sięcznej premii frekwencyjnej w 
kwocie 200 złotych brutto, wy-
płacanej na dotychczasowych 
zasadach zapisanych w Regula-
minie Wynagradzania oraz 
wprowadzenie nagród jubile-
uszowych w tegorocznym pro-
cesie podwyżkowym przy zaak-
ceptowaniu przez stronę związ-
kową całego proponowanego 
pakietu podwyżkowego (nagro-
dy jubileuszowe miałyby wy-
nieść 2000 zł brutto za 20 lat 
pracy i 2500 zł brutto za 25 lat 
pracy). 

Członkowie NSZZ “Solidar-
ność” nie zaakceptowali takiego 
rozwiązania. Ich zdaniem wyso-
kość podwyżki kwoty bazowej 
dla pracowników produkcji jest 
za niska wobec oczekiwań pra-
cowników. Kolejnym etapem to-
czącego się sporu jest referen-
dum strajkowe. Miało ono dać 
odpowiedź, czy pracownicy 
przystępują do akcji strajko-
wych, czy mimo wszystko ak-
ceptują wypłatę podwyżki w wy-
sokości proponowanej przez 
pracodawcę. Wynik referendum 
ma zostać dostarczony praco-
dawcy 16 lutego. 

– Zdajemy sobie oczywiście 
sprawę z tego, że nie zakończy 
to sporu zbiorowego, ale pozwo-
li na podjęcie konstruktywnych 
i merytorycznych rozmów – 
twierdzą związkowcy. 

Dyrekcja deklaruje pełną dys-

pozycyjność i wolę dalszego pro-
wadzenia rozmów ze związkow-
cami. Ci jednak nie wierzą w do-
bre intencje. – Z jednej strony  
pracodawca wykazuje wolę roz-
mów, z drugiej strony do człon-
ków Komisji Zakładowej dociera-
ją sygnały, że niektóre osoby z 
kierownictwa niższego szczebla 
próbują zastraszyć pracowników 
produkcji podczas prowadzo-
nych z nimi rozmów dotyczących 
referendum strajkowego w za-
kładach TRW Polska w Często-
chowie. Takie działania są skru-
pulatnie odnotowywane przez 
Komisję Zakładową i zostaną 
przedstawione przedstawicielom 
Europejskiej Rady Zakładowej 
na najbliższym posiedzeniu w 
dniach 5-7 marca br. w ZF, by 
zapoznali się z opiniami pracow-
ników produkcji o ich traktowa-
niu w zakładach w Częstochowie 
– podkreślają. 

Co ciekawe, mimo że do po-
rozumienia nie doszło, praco-
dawca rozesłał już stosowną in-
formację do pracowników o... 
podwyżce wynagrodzeń. – Ko-
misja Zakładowa NSZZ “Soli-
darność” nie wyraża zgody na 
tego rodzaju praktyki ze strony 
pracodawcy i jednocześnie 
zwraca się do Dyrekcji TRW 
Polska Sp. z o.o. w Częstocho-
wie o natychmiastowe wycofa-
nie tej informacji – apelują 
związkowcy. Kolejne spotkanie z 
pracodawcą zaplanowano na 18 
lutego. 

Katarzyna Gwara

Wystawa w Galerii Jurajskiej

Najpiękniejsze koty świata 
w Częstochowie

Mogło dojść do tragedii

Po służbie zatrzymał 
pijanego kierowcę



Częstochowa była pierwszym miastem, które wprowadziło pro-
gram dofinansowania leczenia in vitro.  Zabiegi finansuje już siód-
my rok. Odbyły się dwie edycje programu, obecnie trwa trzecia - 
na lata 2018-2020. Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz 
z oświadczeniami dostępne są na stronie www.czestochowa.pl 
(baner – programy polityki zdrowotnej realizowane przez miasto).

Do programu kwalifikowane są pary, które spełniają 
następujące kryteria:

l wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika uro-
dzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury 
u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) jeżeli stę-
żenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,

l pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
l są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy,
l poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło 

się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do 
zapłodnienia pozaustrojowego,

l zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłod-
nienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie 
z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

In vitro

Zgłosiło się ponad 50 par
Miejski program przeciw-

działania niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego 
cieszy się niesłabnącym zain-
teresowaniem. Tradycyjnie 
jest więcej chętnych niż pie-
niędzy przeznaczonych w bu-
dżecie na ten cel. W sumie w 
tegorocznym naborze zgłosiły 
się 52 pary. Po weryfikacji for-
malnej złożonych wniosków – 
oświadczeń, czeka je kwalifi-
kacja medyczna   w wybra-
nych klinikach. W razie po-
trzeby prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk rozważy zwięk-
szenie środków na dofinanso-
wanie zabiegów in vitro.

Z programu in vitro w Czę-
stochowie skorzystają w tym ro-
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Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy co roku jednoczy 
serca wielu Polaków. W tym roku, 
po raz kolejny VII Liceum Ogólno-
kształcące im. Mikołaja Koperni-
ka postanowiło całą swoją do-
broć i empatię przekazać na 
udział w 27. Finale WOŚP.

Na hali sportowej należącej do 
VII LO, Samorząd Uczniowski zor-
ganizował licytację, z której cały 
dochód został przeznaczony na 

Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Po-
mocy. Przy orga-
nizacji tej akcji 
współpraca i ini-
cjatywa nauczy-
cieli wraz                               
z uczniami była 
p r ze p e ł n i o n a 
hojnością i życz-
liwością. Ponad 
dwudziestu na-
uczycieli przeka-
zało własnoręcz-
nie robione fanty 
lub pomysły na 
spędzenie wol-
nego czasu razem, np. wyjście na 
kręgle z nauczycielką chemii, wyj-
ście na trampoliny do Stacji Grawi-
tacji z nauczycielką biologii, czy 
lekcja szydełkowania z nauczyciel-
ką języka francuskiego. 

Najwyższą cenę, bo aż 700 zł 
osiągnęły kawa, ciastko oraz nie-
spodzianka od nauczycielki geo-
grafii. 

Zaangażowanie i determinacja 
wśród uczniów były niesamowite, a 
emocje i atmosfera były nieustan-

nie napędzane przez oprawę mu-
zyczną. 

W tym roku udało się zebrać naj-
wyższą sumę spośród wszystkich 
lat i szkół średnich w Częstochowie. 

Zebrano aż 4 840,93 zł. Z roku 
na rok zainteresowanie jest coraz 
większe, a sumy przekazywane na 
Wielką Orkiestrę coraz wyższe, 
więc w ciągu następnych lat VII LO 
na pewno będzie brało czynny 
udział w Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

KOPERNIK NEWS: Anna Chorzelska

środków na program wynosi 
150 tysięcy złotych – dzięki te-
mu będzie można sfinansować 
zabiegi dla 30 par. W razie po-
trzeby prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk rozważy 
– wzorem lat ubiegłych – prze-
sunięcie środków w ramach bu-
dżetu programów zdrowotnych, 
żeby z dofinansowania mogły 
skorzystać wszystkie zdeklaro-
wane pary z medycznym wska-
zaniem do in vitro.

Przy tej okazji przypomina-
my, że uczestniczkom i uczest-
nikom programu przysługuje 
możliwość jednorazowego dofi-
nansowania do zabiegu w wy-
sokości do 5 tys. zł, pod wa-

runkiem przeprowadzenia co 
najmniej jednej procedury. Po-
zostałe koszty ponoszą sami 
pacjenci.

Od 2012 r., dzięki dofinan-
sowaniu miasta urodziło się 
już w Częstochowie 39 dzieci – 
20 dziewczynek i 19 chłopców, 
w tym cztery pary bliźniąt. 
Obecnie oczekujemy na kolej-
ną siódemkę, będącą efektem 
programu, od którego startu 
przeprowadzono do tej pory 
141 dotowanych przez miasto 
procedur. Dla par, które do-
czekały się dzieci, częstochow-
ska firma Deltim dodatkowo 
nieodpłatnie przekazała wózki.

Katarzyna Gwara

O niepłodności mówimy, gdy kobieta ma problem z zajściem w 
ciąże pomimo rocznego współżycia seksualnego z przeciętną czę-
stotliwością 3–4 stosunków tygodniowo, bez stosowania jakich-
kolwiek środków antykoncepcyjnych. Problem dotyczy 10–15% 
par w wieku reprodukcyjnym. Naukowcy twierdzą, że 35% przy-
czyna niepłodności leży po stronie kobiety i w tylu samo po stro-
nie mężczyzny, a za 10% odpowiadają oboje. Należy jednak pa-
miętać, że u kobiet po 35 roku życia niepłodność rozpoznaje się 
już po 6 miesiącach prób. Wiąże się to z drastycznym zmniejsza-
niem się potencjału reprodukcyjnego wraz z wiekiem kobiety. 

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje niepłodność za choro-
bę społeczną. Dlaczego? Bo choroba wpływa destrukcyjnie na 
zdrowie i życie społeczne nie tylko dwojga ludzi, ale również ich 
bliskich.

ku pary, które zgłosiły się w jed-
nodniowym naborze i przejdą 
medyczną procedurę, w której 
zostaną zweryfikowane ich 
wskazania do metody in vitro. 

W tym roku do samorządowego 
programu aplikowały 52 często-
chowskie pary. Zainteresowa-
nie jest więc ciągle duże. Jak na 
razie pula zarezerwowanych 

Nasza szkoła nawiązała współ-
pracę ze szkołą z Izraela Rabin 
High School. Współpraca została 
podjęta za sprawą Pana Alona – 
Przewodniczącego Związku Ży-
dów Częstochowian w Izraelu i 
jest częścią realizowanego przez 
naszą szkołę Programu „Zacho-
wać Pamięć.   Historia i Kultura   
Dwóch Narodów” pod kierun-
kiem prof. A. Warzechy oraz prof. 
A. Warty

Rabin High School znajduje  się w 
miejscowości Kfar Saba, która  poło-
żona jest w centralnej części Izraela. 
Efektem kilkumiesięcznych działań 
jest przygotowanie wizyty stuosobo-

wej grupy uczniów z tej szkoły i na-
uczycieli,  która   odbędzie się 15 
marca 2019 r.

W czasie półrocznej współpracy 
zostały stworzone założenia pobytu   
grupy w naszym liceum, a także mia-
ła miejsce wymiana mailowa między 
uczniami.   Jest to druga partnerska 
szkoła z Izraela, z którą podjęliśmy 
współpracę, wcześniej   trzykrotnie 
gościliśmy   szkołę Hayovel   High 
School z  Herzely. W ramach przygo-
towań do wizyty w styczniu tego roku 
gościliśmy w naszej szkole Alona 
Godmana.

KOPERNIK NEWS: prof. Agnieszka 
Warzecha, prof. Agata Warta

27 stycznia, w rocznicę 
wyzwolenia obozu Au-
schwitz, obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Pa-
mięci o Ofiarach Holokau-
stu. Święto to zostało wpro-
wadzone decyzją Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ w 
2005 roku. Ma na celu 
uczczenie pamięci ofiar po-
chodzenia żydowskiego, pomordo-
wanych w okresie II wojny światowej.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się 
czynnie do tej międzynarodowej akcji. 
W piątek zrobiono wspólne zdjęcie dy-
rekcji, nauczycieli i uczniów z wypisa-
nym hasłem #WeRemember (Pamię-
tamy). Zdjęcie to zostało umieszczone 
na międzynarodowych portalach spo-
łecznościowych.

Natomiast w poniedziałek, 28 
stycznia, młodzież przeprowadziła ak-
cję społeczną poza szkołą. Z plakietka-

mi #WeRemember odwiedziliśmy 
Urząd Miasta Częstochowy. Zostaliśmy 
miło przyjęci przez Zastępcę Prezyden-
ta Pana Ryszarda Stefaniaka i Panią 
Naczelnik Wydziału Edukacji Magdale-
nę Dębską. Akcja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem i poparciem spo-
łeczności lokalnej.

Naszym najważniejszym obowiąz-
kiem jest pamięć o tym, że to ludzie lu-
dziom zgotowali ten los.

KOPERNIK NEWS: prof. Agata Warta i 
prof. Agnieszka Warzecha. 

Zdj. Karol Baryła, kl. 1f.

Zjednoczeni w pomocy

#WeRemember w Koperniku

Współpraca międzynarodowa 
z Rabin High School z Izraela



Uroczyste otwarcie Izby Tradycji Czynu Niepodległościowego w V LO już za nami!
Piątek, 8 lutego 2019 roku, był bardzo waż-

nym dniem nie tylko dla społeczności V LO im. A. 
Mickiewicza w Częstochowie, ale także dla 
wszystkich, licznie zgromadzonych gości. To za 
sprawą uroczystego otwarcia Izby Tradycji Czynu 
Niepodległościowego, która od marca 2018 roku 
powstawała w naszym liceum z inicjatywy płk. Ja-
na Trzcińskiego. Przewodniczącym zespołu do 
spraw jej utworzenia został dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych, Rafał Piotrowski. 

Tuż przed godziną 12:00, w sali gimnastycz-
nej V LO, tłumnie zgromadzili się zaproszeni go-
ście. Każdy z nich otrzymał specjalnie przygoto-
wane na tę uroczystość, wydanie gazety „Goniec 
częstochowski”. Wśród osób, które pojawiły się 
tego dnia w naszej szkole byli m.in.: wiceprezy-
dent Częstochowy – Ryszard Stefaniak, wizytator 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie 
– Agnieszka Kocela, naczelnik Wydziału Kultury, 
Promocji – Aleksander Wierny, prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Reduta Częstochowa im. Po-
rucznika Ordyńskiego – Adam Kurus, Komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstocho-
wie – ppłk Adrian Klimek, Kapelan Środowisk 
Kombatanckich – ks. Stanisław Rospondek, pre-
zes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej – Juliusz Domagalski, prezes Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów – Edward Szostak, prezes 
Związku Sybiraków – Grzegorz Lipowski, prezes 
Związku Inwalidów Wojennych RP – Tadeusz Mu-
szyński, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rodzi-
na Katyńska” – Beata Bielecka, prezes Związku 
Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Pol-
skiego – Edmund Nowakowski, prezes Zarządu 
Terenowego Stowarzyszenia Polaków Poszkodo-
wanych przez III Rzeszę – Józef Sowa, prezes 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich – Adam Kiwacki, prezes Pol-
skiego Związku Byłych Więźniów Politycznych – 
Mieczysław Stasiak, prezes Związku Piłsudczy-
ków RP Towarzystwo Przyjaciół Józefa Piłsud-
skiego – Artur Stępień, prezes Stowarzyszenia 

„Rodzina Policyjna 1939”, dyrektor Samorządo-
wego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie – 
Zbigniew Janus, syn Stefana Pabiańczyka, szefa 
łączności 7 Dywizji AK – Stefan Pabjańczyk oraz 
dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież. 

Na wstępie głos zabrała dyrektor V LO im. A. 
Mickiewicza w Częstochowie – Małgorzata Witek, 
która w imieniu głównego organizatora uroczysto-
ści – Urzędu Miasta Częstochowy i gospodarza – 
całej społeczności V LO powitała wszystkich zgro-
madzonych gości, a następnie oddała głos wice-
prezydentowi Częstochowy, historykowi – Ry-
szardowi Stefaniakowi, który mówił nie tylko o 
Izbie Tradycji, ale również o Ojczyźnie i patrioty-
zmie, podkreślając jakże ważną dewizę – „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”. Następnie głos zabrał prze-
wodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych - płk Jan Trzciński – inicjator 
powstania Izby Tradycji Czynu Niepodległościo-
wego w naszym liceum. 

Po przemowach nadszedł czas, aby podzię-
kować wszystkim tym, którzy pamięć o przeszło-
ści szczególnie pielęgnują. Wiceprezydent Czę-
stochowy - Ryszard Stefaniak wraz z Komendan-
tem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Często-
chowie – ppłk. Adrianem Klimkiem wręczyli brązo-

we medale za zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Od-
znaczenia otrzymali: inspektor Dariusz Sil, inspek-
tor Henryk Wilczyński oraz Agnieszka Jeż. Krzyże 
Korpusu Kadetów, z rąk wiceprezydenta Stefania-
ka oraz młodszego inspektora Adama Dłużniaka, 
odebrali: inspektor Artur Wojciechowski, inspektor 
Rafał Kluba i Grzegorz Basiński. 

Następnie, po wprowadzeniu sztandaru szko-
ły, odśpiewaliśmy hymn państwowy, a chwilę póź-
niej rozpoczął się montaż słowno-muzyczny pt. 
„Pieśni, z którymi szliśmy do wolności” w wykona-
niu Amatorskiego Teatru Szkolnego V LO pod 
opieką: mgr Eweliny Aleksandrowicz i mgr Danu-
ty Zielińskiej. Montaż poświęcony tym wszystkim 
Polakom: dowódcom, żołnierzom, sanitariuszom, 
kombatantom, którzy swą postawą i ofiarą swej 
krwi wywalczyli niepodległość Naszej Ojczyzny 
100 lat temu, a następnie, w czasie II wojny świa-
towej, jej bronili. 

Prowadzący występ: Kuba Demczuk i Oliwia 
Wiśniewska (IA) przypomnieli nam historię „Ma-
zurka Dąbrowskiego” oraz pieśni „Boże, coś Pol-
skę”, którą usłyszeliśmy w wykonaniu Doroty Pie-
tras (IB) i aktorów Amatorskiego Teatru Szkolne-
go. Mistrzowska, pełna ekspresji recytacja „Redu-
ty Ordona” w wykonaniu Grzegorza Kulika (IIB) 
poruszyła serca widzów.

Następnie na scenie pojawił się Tomasz Bejm 
(IIC), który wcielił się w postać Józefa Piłsudskie-
go i mocnym, żołnierskim głosem odczytał rozkaz 
z dn. 3 sierpnia 1914 roku. Oczarowana widownia 
z przyjemnością wysłuchała patriotycznych pieśni: 
„Przybyli ułani pod okienko”, „Wojenko, wojenko”, 
„Pałacyk Michla” w wykonaniu szkolnego chóru. 

A kiedy na scenę wkroczyły ze swoim repertu-
arem: Julia Bodziachowska (IIIF) „Miejcie nadzie-
ję”, Oliwia Migoń (IIB) „Rozkwitały pąki białych 
róż” i Karolina Kasztelan (IIIB) „Taki kraj” – publicz-
ność zamarła z zachwytu i gromkimi brawami na-
grodziła talent oraz artystyczne kreacje naszych 
aktorek. 

Nie zabrakło również kolejnych, wzruszających 
recytacji. Wysłuchaliśmy „Balladę o Jurku Bitscha-
nie” (Macieja Heromińskiego IIIB), fragment „Poko-
lenia” K. K Baczyńskiego (Grzegorza Kulika IIB) 
oraz fragment „Ballady” Czesława Miłosza (Wikto-
rii Bednarek IIIA). Ostatnim elementem artystycz-
nym programu było wspomnienie słów naszego 
wielkiego rodaka św. Jana Pawła II, który dla sze-
roko pojętej wolności i niepodległości zrobił wiele 
dla Polaków, dla Polski, dla świata. Wysłuchaliśmy, 
jak mądrze i obrazowo mówił o ojczyźnie, o tym, do 
czego nie tylko my jako Polacy, ale my jako ludzie 
jesteśmy w życiu zobowiązani. Krótkie wyjątki z 

licznych wystąpień Karola Wojtyły odczytali chłop-
cy z IIA: Piotr Juszczyk, Bartłomiej Strojec i Jakub 
Łach przy akompaniamencie „Barki”, zagranej na 
skrzypcach przez Oliwię Migoń (IIB).

Po zakończonej części artystycznej, wszyscy 
udaliśmy się w stronę Izby Tradycji Czynu Nie-
podległościowego. Tam nastąpiło symboliczne 
przecięcie biało-czerwonej wstęgi przez wicepre-
zydenta Częstochowy – Ryszarda Stefaniaka, ka-
pelana Środowisk Kombatanckich - ks. Stanisła-
wa Rospondka oraz dyrektor – Małgorzatę Witek. 
Najpierw wszyscy z uwagą wczytywali się w 10 
tablic edukacyjnych, w których została przedsta-
wiona historia Częstochowy, a następnie każdy, 
ze skupieniem i koncentracją, oglądał wystawę, 
którą tworzy Izba. Znalazły się w niej m.in.: znale-
ziska cywilne z bitwy pod Mokrą; dowody kłam-
stwa katyńskiego; polskie odznaczenia i odznaki 
wojskowe, na czele z Virtuti Militari; pamiątki II 
Korpusu Polskiego; elementy „Błyskawicy”, czyli 
radiostacji z powstania warszawskiego, która po-
wstała właśnie w Częstochowie; granat ręczny 
odłam wz. 1931; pistolet M.Steir wz. 1913 i M.EN 
wz. 1923/25, a także liczne pamiątki i fotografie ze 
zbiorów związków kombatanckich działających w 
Częstochowie.

Jesteśmy dumni, że to właśnie w naszym li-
ceum powstała Izba Tradycji Czynu Niepodległo-
ściowego. Dziękujemy wszystkim osobom, które 
wspierały tworzenie Izby, a także tym, którzy poda-
rowali swoje cenne pamiątki i zbiory. Takie miejsca, 
jak to, pozwalają ocalić od zapomnienia ludzi goto-
wych poświęcić swoje życie w imię walki o wolną i 
niepodległą Ojczyznę. My – jako młodzi ludzie, 
przyszłość tego narodu – musimy pamiętać o na-
szej historii i przeszłości. Jak mawiał kard. Stefan 
Wyszyński: „Naród bez dziejów, bez historii, bez 
przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, 
narodem bezdomnym, bez przyszłości”. Nasze 
dzieje należą do tych, o których nie można zapo-
mnieć i niech takie miejsca będą tego dowodem.

Dawid Zębik (klasa IIIB)

Owocowy dzień
Promocja zdrowia oraz wyrabianie zdrowotnych nawyków to jedno z 

ważniejszych zadań szkoły. Dlatego też w ramach realizacji programu 
„Trzymaj formę” 30 stycznia 2019r. zorganizowano w naszej szkole „Owo-
cowy dzień”. 

Głównym celem przeprowadzonej akcji było zachęcanie młodzieży do 
spożywania owoców. Każdy wie, jakie znaczenie dla rozwoju dzieci i mło-
dzieży ma odpowiednie odżywianie. 

Ale to nie jedyny cel na-
szych działań. Powszechnie 
uważa się, że „jemy oczami”, 
dlatego tak ważne jest pięk-
ne i estetycznie zaprezento-
wanie przygotowanych dań. 
Udowodniono, że ładnie po-
dany posiłek wzmaga apetyt 
i zmienia sposób, w jaki od-
bieramy jego smak. Zajęcia 
warsztatowe w ramach 
„Owocowego dnia” dotyczyły 
wykonania najciekawszej i 
najapetyczniejszej owocowej 
dekoracji. Do wykonania tego rodzaju dekoracji potrzeba było właściwie tyl-
ko odrobinę wyobraźni i zdolności manualnych. Uwieńczeniem owocowych 
dzieł była degustacja samodzielnie wykonanych przez uczniów przysma-
ków. 

Nikogo nie trzeba było namawiać do degustacji, bo młodzież wie, że owo-
ce są nie tylko pyszne, ale zawierają cenne witaminy, które wpływają korzy-
stanie na nasz organizm. Dekoracje z owoców cieszyły oko i pobudzały zmy-
sły. Z każdego owocu można wyczarować prawdziwe cuda!

 „Owocowy dzień”  upłynął w atmosferze dobrej zabawy pachnącej owo-
cami i nowych doświadczeń. 

Nad obchodami Owocowego Dnia w naszej szkole objęła honorowy pa-
tronat Pani dyrektor Ilona Walczak – Dądela oraz Natur House Częstochowa, 
który dla zwycięzców konkursu przygotował atrakcyjne nagrody.

Po burzliwej debacie jury przyznało następujące miejsca:
I – klasa Ia LO
II – klasa IIb LO
III – klasa IIIa Gimnazjum
oraz wyróżnienie dla klasy III c Gimnazjum.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy … smacznego :)

Potyczki z językiem polskim, 
czyli II Powiatowy Konkurs 

Poprawnej Polszczyzny
1 lutego br. odbył się II Po-

wiatowy Konkurs Poprawnej 
Polszczyzny „Potyczki z języ-
kiem polskim”. Wzięło w nim 
udział 15 uczestników- 
uczniów klas VIII i gimnazjali-
stów z  8 częstochowskich 
szkół. Organizatorką konkur-
su była pani Jolanta Cpałka.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
 1. miejsce: Wiktoria Nadolska ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Ja-

dwigi w Częstochowie
 2. miejsce: Joanna Wrześniewska ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henry-

ka Sienkiewicza w  Częstochowie
 3. miejsce: Martyna Mazurek ze Szkoły Podstawowej nr 41 im Jana Matejki 

w Częstochowie
Wyróżnienia: 

Martyna Kubiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców  Przestworzy w 
Częstochowie                                                                                                                                                   

Olga Marzec  ze Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstocho-
wie                                                                                                                                                  

 Agata Krętuś  ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w 
Częstochowie
Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w 

konkursie. Życząc jednocześnie wytrwałości, dociekliwości poznawczej i suk-
cesów w zgłębianiu zawiłości języka ojczystego.

Bal 100(0) i jednej nocy,  
czyli Studniówka 2019

Hej za rok matura…!
Za pół roku…
Już niedługo coraz bliżej…
Za pół roku…

2 lutego 2019 r. odbył się 
Bal Studniówkowy naszych 
tegorocznych Maturzystów. 
Uśmiechnięte i podekscyto-
wane twarze prześlicznych 
dziewcząt i eleganckich chłopaków z niecierpli-
wością czekały na słowa: „Poloneza czas za-
cząć”. Ruszają para za parą. Nadeszła ważna i 
długo wyczekiwana chwila, choć bardzo stresu-
jąca, mimo to jedna z najpiękniejszych chwil te-
go wieczoru. Nie obyło się również bez przemówień Pani dyrektor Ilony Wal-
czak-Dądeli, rodziców oraz samych Maturzystów. To właśnie podczas tej wy-
jątkowej nocy czuliśmy najsilniejsze więzi z osobami, z którymi widujemy się 
niemal codziennie od prawie trzech lat. Parkiet pękała w szwach od tańczą-
cej młodzieży oraz nauczycieli. W trakcie balu znalazło się też miejsce na 
wspomnienia. Maturzyści przygotowali sentymentalną prezentację, taką po-
dróż w przeszłość. Wraz z nauczycielami mogli powspominać piękne chwile 
spędzone w murach VIII LOS.  Niestety, czas mija nieubłaganie i wszystko, 
co dobre szybko się kończy. Kilka minut po godzinie czwartej nad ranem Bal 
dobiegł końca. Ostanie takty muzyki wypełniały salę bankietową „Tango”, a 
Maturzystom żal było wracać do domu. 

Ta wyjątkowa noc zapewne na długo pozostanie naszej w pamięci. 
Długie przygotowania, zakup sukienek, garniturów, podwiązek, czerwonej 

bielizny, wizyty u kosmetyczek i fryzjerów…. To już niestety za nami. Uroki te-
go jedynego dania w życiu pozostaną pięknymi wspomnieniami. Maturzystom 
pozostaje już tylko nauka  do najważniejszego egzaminu, czyli MATURY.
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Mapy i atlasy

Nasz przewodnik 
najlepszy w kraju!
Przewodnik po Jurze Kra-

kowsko-Częstochowskiej za-
jął pierwsze miejsce w kate-
gorii ,,mapy i atlasy” na 27. 
Przeglądzie Książki Krajo-
znawczej i Turystycznej w 
Poznaniu. Podczas wydarze-
nia promowano wartościowe 
publikacje krajoznawcze i tu-
rystyczne dotyczące Polski.

W 27. Przeglądzie Książki 
Krajoznawczej i Turystycznej w 
Poznaniu wzięło udział 70 wy-
stawców, którzy w 113 zgłosze-
niach nadesłali 134 publikacje. 
Wydawnictwa oceniane były w 
sześciu kategoriach – albumy 
krajoznawcze, przewodniki, 
monografie oraz inne opraco-
wania krajoznawcze, mapy i 
atlasy, wydawnictwa dla dzieci 
oraz informatory krajoznawcze i 
foldery. - Przy ocenie pod uwagę 
brana była krajoznawcza za-
wartość publikacji oraz forma 
prezentacji walorów opisywane-
go terenu, czyli m.in. walory 
treściowe, jakość dokumenta-
cji, język i styl, użyteczność czy 
jakość opracowania edytorskie-
go i graficznego – wyjaśnia Mar-
cin Breczko z biura prasowego 
magistratu.

Przewodnik wydany przez 
Związek Gmin Jurajskich,,Jura – 
przewodnik turystyczny + mapy” 
zajął pierwsze miejsce w kategorii 
,,mapy i atlasy”. Składa się on z 
dwóch dwustronnych map regio-
nu w skali 1:50 000 oraz liczące-

go bez mała sto stron przewodni-
ka turystycznego. Pierwsza mapa 
przedstawia część północno-za-
chodnią Jury; druga – południo-
wo-wschodnią.   W przewodniku 
można znaleźć z kolei m.in. opisy 
walorów krajobrazowych Jury 
oraz wszystkich gmin członkow-
skich Związku (w tym Częstocho-
wy), szlaków turystycznych (pie-
szych i rowerowych), warowni 
składających się na Szlak Orlich 
Gniazd czy sanktuariów regionu. 

Nagrodzona publikacja to jed-
no z wielu wydawnictw promo-
cyjno-turystycznych przygoto-
wywanych rokrocznie przez 
Związek Gmin Jurajskich. - Zaj-
muje się także m.in. poprawą 
przebiegu i oznaczenia szlaków 
turystycznych, systemem juraj-
skiej informacji turystycznej, 
wymianą zabezpieczeń na juraj-
skich skałkach z wyznaczonymi 
drogami wspinaczkowymi, 
czyszczeniem skał z nielegalnego 
graffiti czy promocją Jury na tar-
gach i w czasie imprez turystycz-
nych – wylicza Marcin Breczko. 

Organizatorami Przeglądu były 
Międzynarodowe Targi Poznań-
skie, Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego oraz Polskie To-
warzystwo Turystyczno-Krajo-
znawcze Zarząd Główny. Patronat 
Honorowy nad wydarzeniem ob-
jęły m.in. Polska Organizacja Tu-
rystyczna, Polskie Towarzystwo 
Wydawców Książek oraz Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie.

Oprac. Katarzyna Gwara

MOPS

Działania w dzielnicach
Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej zachęca miesz-
kanki i mieszkańców do 
włączenia się w działania 
Dzielnicowych Ośrodków 
Społeczności Lokalnej. Są 
one doskonałą okazją do 
organizowania spotkań 
i integracji między miesz-
kańcami, rozwijania pasji, 
a także realizowania wspól-
nych działań na rzecz spo-
łeczności lokalnej i dziel-
nicy.

MOPS realizuje część działań 
związanych z powstaniem 
Dzielnicowych Ośrodków Spo-
łeczności Lokalnych (DOSL) w 
ramach   projektu „Częstocho-
wa silna dzielnicami”, które 
mają przyczynić się do zapobie-
gania procesom ubóstwa, mar-
ginalizacji i wykluczenia spo-
łecznego, zapewniają zindywi-
dualizowane i kompleksowe 
wsparcie.   

Ideą funkcjonowania ośrod-
ków jest oferta wsparcia dostoso-

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
iż dnia 8 lutego 2019 roku zmarł w wieku 66 lat  

Nasz Kochany Mąż, Tato i Dziadek

Ś.P.
Jan Kolanek

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 15 lutego 2019 r. 
o godz. 12.00 w Kościele pw. św. Jacka w Częstochowie, po którym 

nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz w dzielnicy 
Mirów przy ul. Mstowskiej.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku i żałobie 
żona, córka z mężem, syn z żoną oraz wnuki.

Autokar będzie podstawiony przy kościele (powrót zapewniony).

wana do potrzeb mieszkańców 
danej dzielnicy, dlatego formy 
mogą być różne w poszczegól-
nych DOSL. Wśród nich wymie-
nić można między innymi: zago-
spodarowanie czasu osób z róż-
nych kategorii wiekowych, inte-
grację osób z niepełnosprawno-
ściami i ich rodzin, organizację 
imprez o charakterze integracyj-
nym np. pikniki sąsiedzkie, 
uczestnictwo w warsztatach z za-
kresu gospodarowania własnymi 
środkami finansowymi,  zajęcia z 
trenerem umiejętności psycho-
społecznych, inicjowanie ruchów 
obywatelskich, a także włączanie 
mieszkańców w życie dzielnicy.

Katarzyna Gwara
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Zbliża się termin rozliczeń podatkowych

Przekaż 1% podatku. To nic nie kosztuje

AKTUALNOŚCI

Rozliczając swój PIT, moż-
na wspomóc najbardziej po-
trzebujących. W jaki spo-
sób? Przekazując wybranej 
organizacji pożytku publicz-
nego 1% części swojego po-
datku. Nas nic to nie kosztu-
je, a dla innych stanowi 
ogromne wsparcie. O tym, 
aby wypełnić odpowiednią 
rubrykę, należy pamiętać 
zwłaszcza w tym roku.

W tym roku nieco inaczej
Działalność organizacji po-

żytku publicznego opiera się na 
hojności darczyńców. Jedną 
z form wsparcia organizacji po-
siadających status OPP jest 
możliwość przekazania 1% po-
datku.  Każdy z nas realizując 
swoje roczne rozliczenie z fisku-
sem w deklaracji podatkowej 
PIT może zaznaczyć, że chce 
przekazać 1%  swojego podatku 
wybranej organizacji (posiada-
jącej status OPP). W tym roku 
zasady składania rocznych ze-
znać uległy zmianie. Obowiąz-
kowych formalności dokona za 
nas Krajowa Administracja 
Skarbowa. Będzie to robić nie-
mal z automatu, co oznacza, że 
nie trzeba składać specjalnych 
wniosków w tej sprawie.  Trzeba 
jednak pamiętać, że system ni-
czego sam nie napisze. Jeśli 
więc do tej pory nie przekazy-
waliśmy 1% podatku, a chcemy 
zrobić to w tym roku, musimy 
zadbać o to sami. 

Oczywiście system jest do-
browolny. To podatnik zdecy-

duje czy chce skorzy-
stać z przygotowanego 
zeznania czy też samo-
dzielnie je wypełnić i  
złoży do urzędu skar-
bowego. 

Jak przekazać 1%?
W przypadku samo-

dzielnego wypełniania 
zeznania podatkowe-
go, po wyliczeniu, ile 
podatku będziemy 
mieli do zapłacenia 
w tym roku, w odpo-
wiednich rubrykach 
(które zatytułowane są 
„Wniosek o przekazanie 1% 
podatku należnego na rzecz 
organizacji pożytku publiczne-
go OPP”) wpisujemy nazwę 
i numer pod jakim widnieje 
w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym (KRS) organizacja, której 
chcemy przekazać 1% należ-
nego podatku.

Wpisujemy także kwotę, 
którą chcemy przekazać dla 
opp, nie może ona jednak prze-
kraczać 1 % podatku należne-
go, wynikającego z zeznania 
podatkowego, po zaokrągleniu 
do pełnych dziesiątek groszy 
w dół.

Na jednym formularzu PIT 
podatnik może przekazać odpis 
1% tylko dla jednej organizacji. 
Jeśli jednak podatnik rozlicza 
się na więcej niż jednym for-
mularzu – w każdym z nich 
może wskazać inną organizację 
pożytku publicznego.

Podatnik w składanym ze-

znaniu podatkowym może po-
dać dodatkowe informacje, 
które w jego ocenie mogą mieć 
wpływ na rozdysponowanie 
pieniędzy z 1% przez organiza-
cję pożytku publicznego (np. 
wskazać na konkretny cel). 
Przeznaczona jest na to spe-
cjalna rubryka „Informacje 

uzupełniające” (PIT-28 
poz. 132-134,PIT-36 
poz. 308 – 310, PIT-
-36L poz. 108 –  110, 
PIT-37 poz. 127 –  129, 
PIT-38 poz. 61 –  63 ). 
Informacje te zostaną 
przesłane organizacji 
pożytku publicznego 
jako uszczegółowienie 
przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo 
wyrazić zgodę na po-
danie swych danych 
osobowych (imienia, 
nazwiska oraz adresu) 
organizacji pożytku 

publicznego. Informacje te 
przekazuje urząd skarbowy. 
Zgodę podatnik wyraża w for-
mularzu PIT, zakreślając od-
powiednią rubrykę (PIT-28 
poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-
-36L poz. 110, PIT-37 poz. 
129, PIT-38 poz. 63).

Wniosek podatnika o prze-
kazanie 1% wybranej organi-
zacji, zostanie zrealizowany 
tylko wtedy, gdy podatnik za-
płaci w pełnej wysokości należ-
ny podatek.

Pieniądze – 1% podatku na-
leżnego – na konto wybranej 
organizacji przekaże urząd 
skarbowy w lipcu lub w sierp-
niu roku podatkowego, w któ-
rym jest składane zeznanie po-
datkowe.

1% można przekazać w ze-
znaniach podatkowych złożo-
nych w terminie lub w korek-
cie zeznania podatkowego, pod 
warunkiem, że zostanie ona 
złożona w ciągu dwóch miesię-
cy od upływu terminu składa-
nia zeznań podatkowych. Ma-
my na to czas do  30 kwietnia, 
ale warto pomyśleć o tym już 
dziś.

Katarzyna Gwara

Różnice między 1% a darowizną
Są cztery zasadnicze różnice między darowizną a mechanizmem 1%:
1% przysługuje tylko i wyłącznie OPP; darowiznę można przekazać różnym podmiotom - organiza-

cjom i instytucjom.
 Kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego państwu podatku dochodowego od osób fizycznych 

(czyli tego, który i tak musimy odprowadzić do skarbu państwa); kwota darowizny jest dowolna i do-
browolna.

1% nie zmniejsza podatku dochodowego płaconego przez podatnika - to do kasy skarbu państwa 
wpada mniej pieniędzy. Darowizna może być odliczona od podstawy opodatkowania, zmniejsza się 
więc kwota odprowadzanego podatku dochodowego.

1% trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia 
złożenia zeznania podatkowego przez podatnika (który w swoim formularzu PIT – wypełniając odpo-
wiednie rubryki – wyraził wolę, aby 1% jego podatku należnego skarbowi państwa powędrował do or-
ganizacji pożytku publicznego). Darowizna może być przesłana bezpośrednio na konto organizacji (lub 
innego podmiotu, wskazanego w prawie) albo przekazana w gotówce (choć wtedy nie można jej odli-
czyć podstawy opodatkowania).

1%



Handel zagraniczny

GUS odnotował ujemne saldo
Obroty towarowe handlu za-

granicznego po dwunastu mie-
siącach 2018 roku według da-
nych tymczasowych wyniosły 
w cenach bieżących 940,4 
mld zł w eksporcie oraz 961,8 
mld zł w imporcie. Ujemne 
saldo ukształtowało się na po-
ziomie 21,4 mld zł, podczas 
gdy w 2017r. było dodatnie 
i wyniosło 2,5 mld zł. W po-
równaniu z 2017 rokiem eks-
port wzrósł o 6,5%, a import 
o 9,3% - poinformował Główny 
Urząd Statystyczny.

To z krajami rozwiniętymi Pol-
ska ma ogółem największy udział 

w eksporcie. Wyniósł on 87,0%. 
Jeżeli chodzi o import, Główny 
Urząd Statystyczny oszacował go 
na 65,5%. 

Najmniejszy udział Polska ma 
z krajami Europu Środkowo-
-Wschodniej – eksport wyniósł 
zaledwie 5,8%, podobnie import 
9,1%. - Ujemne salda odnotowa-
no z krajami rozwijającymi się – 
minus 176,6 mld zł (minus  49,1 
mld  USD, minus 41,5 mld EUR) 
i z krajami Europy Środkowo-
-Wschodniej – minus 32,7 mld zł 
(minus 9,1 mld USD, minus 7,7 
mld EUR). 

Dodatnie saldo uzyskano w  
obrotach z   krajami rozwiniętymi 

187,9 mld zł (52,3 mld USD, 
44,1 mld EUR), w tym  z  krajami 
UE saldo osiągnęło poziom 194,7 
mld zł (54,1 mld USD, 45,7  mld  
EUR) – wynika z danych GUS. 

W 2018 roku wśród głównych 
partnerów handlowych Polski 
odnotowano wzrost eksportu 
oraz importu do wszystkich kra-
jów z pierwszej dziesiątki na-
szych partnerów. Wyjątek stano-
wiły Włochy, jeżeli chodzi o eks-
port. Udział Niemiec był znaczą-
cy. Są one naszym największym 
partnerem handlowym zarówno 
w eksporcie, jak i imporcie od 
wejścia naszego kraju do Unii 
Europejskiej. 
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2019-02-15 Składki ZUS. Wpłata składek ZUS za grudzień 2018 r. - przedsiębiorcy zatrudniający pracowników oraz inne podmioty (za wyjątkiem osób 
fizycznych opłacających składki wyłączenie za siebie a także jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

2019-02-15 Podatek leśny. Wpłata podatku leśnego za styczeń 2019 r. - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiada-
jących osobowości prawnej.

2019-02-15 Deklaracja VAT-UE. Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za grudzień 2018 r. w wersji papierowej.
2019-02-15 Deklaracja VAT-UE. Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za IV kwartał 2018 r. w wersji papierowej.
2019-02-15 Złożenie deklaracji na podatek leśny i rolny za rok 2019 - osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej.

2019-02-21 Wpłata na PFRON. Wpłata na PFRON za grudzień 2018 r.

2019-02-21 Podatek PIT.  Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2018 r. (Nie dotyczy podatników, którzy 
w tym terminie złożyli zeznanie roczne i wpłacili wynikający z niego podatek)

2019-02-21 Podatek dochodowy. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy za grudzień 2018 r.

2019-02-21 Podatek dochodowy. Wpłata kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy za IV kwartał 2018 r. (Nie dotyczy podatników, którzy w tym ter-
minie złożyli zeznanie roczne i wpłacili wynikający z niego podatek)

2019-02-21 Podatek CIT.  Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2018 r. (Nie dotyczy podatników, którzy 
w tym terminie złożyli zeznanie roczne i wpłacili wynikający z niego podatek)

2019-02-21 Złożenie wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej (PIT-16).

2019-02-21 Zgłoszenie/rezygnacja z rozliczania przychodów z zaliczek zaewidencjonowanych na kasie fiskalnej w dacie ich otrzymania na rok 2019.

2019-02-21 Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 updof pobranych zaliczek na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczał-
towanego podatku dochodowego za grudzień 2018 r.

2019-02-21 Złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na rok 2019.
2019-02-21 Zawiadomienie o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za okresy kwartalne

Kalendarz przedsiębiorcy

Dane ministerstwa

Bezrobotnych mniej niż przed rokiem
Na koniec stycznia tego ro-

ku liczba bezrobotnych w kra-
ju wynosiła 1 024,0 tys. osób, 
czyli o 109,7 tys. mniej niż w 
tym samym okresie w roku 
ubiegłym, co wynika z najnow-
szych danych Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Natomiast w porówna-
niu do grudnia 2018 roku licz-
ba ta wzrosła o 5,7 proc., co 
stanowi 55,1 tys. osób. Mini-
sterstwo tłumaczy, że wynika 
to m.in. z zakończenia prac 
sezonowych w branżach rolni-
czych, budowlanych, czy tury-
styce, a także z faktu rejestra-
cji osób, którym zakończyły 
się umowy na czas określony. 

  – Styczeń, podobnie jak 
grudzień, należy do tych mie-
sięcy, kiedy bezrobocie rośnie. 
Z informacji uzyskanych z urzę-
dów pracy wynika, że do wzro-
stu bezrobocia w styczniu br. 
przyczyniły się m.in.  rejestracje 
osób powracających do ewiden-
cji po formach aktywnych, któ-
re zakończyły się z  końcem 
grudnia 2018 r., rejestracje 
osób, którym zakończyły się 
umowy na czas określony, a 
także zakończenie prac sezono-
wych w takich branżach jak rol-
nictwo, budownictwo czy tury-
styka – powiedział wiceminister 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Stanisław Szwed. 

W styczniu 2019 roku pra-
codawcy zgłosili do urzędów 
pracy 130,4 tys. wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywiza-
cji zawodowej. Jest ich zatem o 
47,7 tys. więcej niż w grudniu 
ubiegłego roku. 

Wzrost dotyczący właśnie 
wolnych miejsc pracy w stycz-
niu tego roku odnotowano we 
wszystkich województwach.  – 
Poziom stopy bezrobocia w 
styczniu br. był o 0,6 pkt. proc. 
niższy niż w styczniu ub.  r. Po-
cząwszy od 1991 roku nigdy 
wskaźnik bezrobocia rejestro-
wanego w styczniu nie był tak 
niski – podkreślił wiceminister 
Stanisław Szwed.

Kryteria kredytowe zaostrzone

Będzie trudniej uzyskać pomoc
W IV kwartale 2018 r. an-

kietowane banki zaostrzyły 
kryteria udzielania kredytów 
mieszkaniowych i kredytów 
dla przedsiębiorstw oraz nie-
znacznie złagodziły kryteria 
udzielania kredytów kon-
sumpcyjnych. Jednocześnie 
banki zmodyfikowały niektóre 
warunki polityki kredytowej - 
poinformował Narodowy Bank 
Polski. 

W ostatnich kwartale 2018 ro-
ku ankietowane banki zaostrzyły 

kryteria udzielania kredytów dla 
przedsiębiorstw. Skala zaostrze-
nia była istotnie większa w seg-
mencie kredytów dla MSP. Po-
nadto warunki polityki kredyto-
wej uległy zmianie – wydłużony 
został maksymalny okres kredy-
towania, a także obniżono mak-
symalną kwotę kredytu. NBP po-
daje, że banki nie zaobserwowały 
zmian popytu na kredyty dla 
przedsiębiorstw i nie przewidują 
go także w bieżącym kwartale. 
-Kryteria przyznawania kredytów 
mieszkaniowych w IV kwartale 

2018 r. zostały istotnie zaostrzo-
ne, choć jednocześnie złagodzo-
no nieznacznie niektóre warunki 
polityki kredytowej.  Banki obni-
żyły marżę kredytową i pozaod-
setkowe koszty kredytu. Do za-
ostrzenia polityki kredytowej w 
tym segmencie przyczyniły się 
głównie przewidywania banków 
dotyczące przyszłej sytuacji go-
spodarczej. Na I kwartał 2019 r. 
banki deklarują niewielkie za-
ostrzenie polityki kredytowej 
oraz oczekują istotnego spadku 
popytu – wyjaśnia NBP

Na przedsiębiorców z miast średnich

Czeka 550 mln zł
na dofinansowania

550 mln zł to kwota, jaka 
ma zostać przeznaczona w 
ramach programu Inteli-
gentny Rozwój w konkursie 
„Badania na rynek” na dofi-
nansowanie dla przedsię-
biorców z miast średnich. 
Mogą oni ubiegać się o dota-
cje dla swoich firm na 
wzmocnienie konkurencyj-
ności i innowacji. 

Od tego roku kryteria wyboru 
projektów w konkursach o dofi-
nansowanie wdrożenia wyników 
prac badawczo-rozwojowych i 
wprowadze-
nia na rynek 
innowacyj-
nych pro-
d u k t ó w 
zmieniły się 
– zniesiono 
limit maksy-
malnej kwo-
ty dofinan-
s o w a n i a 
projektu w 
wysokośc i 
20 mln zł, a 
t a k ż e 
zmniejszono 
minimalny 
próg kosz-
tów kwalifikowanych projektu z 
5 do 1 mln zł. Ponadto włączono 
możliwość finansowania inno-
wacji procesowych. -Wprowa-
dzone ułatwienia umożliwią uzy-
skanie wsparcia szerszemu gro-
nu przedsiębiorców z sektora 
małych i średnich przedsię-
biorstw. Szczególnie zależy nam 
na rozwoju innowacyjnych firm 

w miastach średnich. Dla nich 
przygotowaliśmy w tym roku 
dwa konkursy – powiedział wi-
ceminister Adam Hamryszczak. 
Pierwszy z nich ma zostać ogło-
szony 20 lutego, przy czym na-
bór wniosków o dofinansowania 
ma trwać od 25 marca do 8 ma-
ja 2019 r. Kwota na dofinanso-
wanie projektów wynosi 550 mln 
zł. W drugiej połowie roku ma 
zostać ogłoszony drugi konkurs, 
a nabór przeprowadzać będzie 
Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości. -  Wprowadzenia 
na rynek innowacyjnych pro-
duktów to domena nie tylko 

większych 
firm z du-
żych miast. 
Obserwuje-
my również 
rosnące za-
interesowa-
nie przed-
siębiorców 
wdrażaniem 
innowac j i 
w miastach 
średnich – 
za znaczy ł 
w icemin i -
ster. Inno-
w a c y j n e 

przedsiębiorstwa w średnich 
miastach, którym grozi utrata 
funkcji społeczno-gospodar-
czych mogą liczyć na wsparcie 
z krajowym programów opera-
cyjnych, a także z środków kra-
jowych, dzięki „Pakietowi dla 
miast średnich”. Inteligentny 
Rozwój to program, który jest 
jednym z jego elementów.  

Deficyt budżetu za 2018 rok

Niższy niż w roku 
ubiegłym

Ministerstwo Finansów opu-
blikowało szacunkowe wyko-
nanie budżetu państwa za 
2018 rok. Wyniósł on 10,4 
mld zł, co oznacza, że był niż-
szy o 14,9 mld zł w stosunku 
do roku ubiegłego. Większe 
były ponadto dochody budże-
tu państwa, które oszacowano 
na 380,1 mld zł – to o 8,5 
proc. więcej od dochodów uzy-
skanych w roku ubiegłym. Wy-
datki wyniosły natomiast 
390,5 mld zł, co stanowiło 
98,3 proc. planu. 

– Wstępne dane wskazują, 
że w 2018 r. zredukowaliśmy 
deficyt budżetu państwa do 
10,4 mld zł, tj. 25,1 proc. war-
tości planowanej w ustawie bu-
dżetowej. To najniższy deficyt 
budżetowy od 1998 r., o 14,9 
mld zł niższy niż w roku ubie-
głym. Wynik ten jest efektem 
przestrzegania dyscypliny bu-
dżetowej, dobrej koniunktury 
gospodarczej i korzystnej sytu-
acji na rynku pracy, zarówno 
pod względem wzrostu zatrud-
nienia jak i płac, która pozy-
tywnie wpłynęła na dochody 
budżetu państwa – powiedziała 
minister finansów prof. Teresa 
Czerwińska. 

Jak podaje Ministerstwo Fi-

nansów, ze wstępnych informa-
cji wynika, że dochód budżetu 
państwa wyniósł w minionym 
roku 380,1 mld zł – to o 24,4 
mld zł więcej niż prognozowano 
w ustawie budżetowej. Prof. Te-
resa Czerwińska tłumaczy, że 
główną przyczyną były wyższe 
wpływy z podatku VAT. 

– Wzrost dochodów podatko-
wych budżetu państwa jest, 
obok dobrej sytuacji makroeko-
nomicznej, również wynikiem 
wprowadzenia szeregu działań 
uszczelniających system podat-
kowy i wdrażania nowych roz-
wiązań w zakresie analizy da-
nych. Działania te dotyczyły 
głównie obszaru podatku VAT, 
gdzie w znaczny sposób ograni-
czono straty budżetu państwa 
z tytułu oszustw oraz unikania 
opodatkowania. Widoczne są 
również efekty w zakresie 
uszczelniania, ograniczenia 
agresywnej optymalizacji po-
datkowej i wzrostu compliance 
w obszarze podatku CIT” – pod-
kreśliła prof. Teresa Czerwiń-
ska. Niższe wydatki budżetu 
państwa od tych, które oszaco-
wano w ustawie wynikały zda-
niem ministerstwa z racjonali-
zowania wydatkowania środ-
ków publicznych i naturalnych 
oszczędności.



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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Drogi lokalne

Które przejdą metamorfozę?
Dokończenie ze str. 1  

Program budowy i przebu-
dowy ulic oraz dróg lokalnych 
(ok. 31 mln zł) zakłada w tym 
roku   m.in.:
l budowę ul. Różanej (podpi-

sana umowa na wykonanie 
prac budowlanych),

l przebudowa drogi bocznej 
od ul. Zaciszańskiej (podpi-
sana umowa wykonawcza),

l budowę ul. Artyleryjskiej 
(zadanie dwuletnie),

l przebudowę i rozbudowę ul. 
Łódzkiej (zadanie dwuletnie)

l przebudowę ul. Sikorskiego 
(w realizacji – zakończenie 
prac latem)

l rozbudowę ul. Boya – 
Żeleńskiego (przed przetar-
giem).

  Przygotowanie dokumenta-
cji przyszłościowej dla plano-
wanych zadań drogowych (z 
budżetem ok. 1,6 mln zł), obej-
muje z kolei następujące inwe-
stycje:
n budowa ul. Obrońców We-

sterplatte (podpisana umo-
wa na wykonanie projektu),

n przebudowa ul. Mirowskiej 
(podpisana umowa na wyko-
nanie projektu),

n rozbudowa ul. Narcyzowej 
(podpisana umowa na wyko-
nanie projektu),

n przebudowa ul. Lwowskiej 
(przed przetargiem na doku-
mentację)

n budowa ul. Sosnowieckiej 
(przed przetargiem na doku-
mentację),

n budowa łącznika Żyznej i 
Wirażowej (przed przetar-
giem na dokumentację)

n budowa połączenia Korfan-
tego z Bugajską (przed prze-
targiem na dokumentację).

Poza tym ma zostać przebu-
dowany most nad rzeką Wartą  
w ul. Zawodziańskiej. - MZDiT 
zabezpieczył tu wkład własny 
(ok. 4,9 mln zł) w inwestycję, o 
dofinansowanie której aplikuje 
z subwencji ogólnej budżetu 
państwa (realizacja zadania do 
końca roku) – mówi Maciej Ha-
sik, rzecznik prasowy MZDiT. 
W sumie na inwestycje „mosto-
we” zarezerwowano  5,2 mln zł

Z kolei w zadaniach związa-
nych z odwodnieniem miasta 

(2,6 mln zł) znalazła się budo-
wa odwodnienia ulicznego 
w ul. Złotej (przed przetar-
giem). Inwestycja ma być kon-
tynuowana w ramach progra-

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 14 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. 2013, 
kraj., I wł. 

 
27.900 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  

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2016, kraj., I – wł., 
serwis., gwarancja

  
 33.900 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   1.900 zł
n FIAT STILO 1.6 E, rok prod. 2003 5.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,  

kraj., serwis.  19.900 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 32.900 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 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 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 ! ! !

mu budowy i przebudowy dróg 
w latach 2020-2021. - Na po-
zostałe inwestycje, obejmujące 
dostosowanie sygnalizacji 
świetlnej do wymogów praw-
nych, inwestycje oświetlenio-
we czy program budowy i prze-
budowy chodników oraz miejsc 
parkingowych MZDiT przezna-
czy w tym roku ok. 6,1 mln zł, 
w sumie wyda więc – według 
obecnych zapisów w budżecie 
miasta i zarządu dróg – ok.  47 
mln zł  na związane z infra-
strukturą drogową zadania lo-
kalne – wylicza Maciej Hasik.

Oprócz tego miasto będzie 
rozpoczynać lub finalizować 
realizację strategicznych dro-
gowych inwestycji miejskich 
z udziałem środków unijnych. 
- Mowa tutaj o przebudowach 
DK-1 (na odcinku od alei Jana 
Pawła II do ul. Rakowskiej) 
i DK-46 (ulice: Główna i Prze-
jazdowa wraz z budową nowej 
drogi – obejścia kościoła św. 
Barbary do ul. Pułaskiego) czy 
trwającej już w terenie budo-
wie węzłów przesiadkowych 
przy dworcach kolejowych 
(wraz z przebudową układów 
drogowych wokół nich) – pod-
sumowuje Maciej Hasik. W po-
łowie roku sfinalizowana zo-
stanie inwestycja związana 
z odwodnieniem Kiedrzyna. 
Łączna wartość tylko tych 
czterech zadań ze wsparciem 
UE to blisko 360 mln zł.

Katarzyna Gwara



12. PIĄTEK-NIEDZIELA, 15-17 LUTEGO 2019

Jubileusz Mieczysława Hrehorowa

95 urodziny nestora częstochowskiego 
sportu akademickiego 

SPORT

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Piłka ręczna chłopców
Zakończyła się kolejna impre-

za organizowana przez Szkolny 
Związek Sportowy w Częstocho-
wie – piłka ręczna chłopców. 
Rywalizacja odbywała się w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. Uczestniczyli w niej chłop-
cy z klas VII, VIII i III gimna-
zjów rocznik 2003-2005. 

W mistrzostwach udział wzięło 
16 zespołów, które w wyniku loso-
wania zostały podzielone na czte-
ry grupy grając każdy z każdym. 
Do półfinału awansowały dwie 
najlepsze drużyny z każdej grupy.

Tytułu mistrzowskiego z roku 
ubiegłego bronili chłopcy Szkoły 
Podstawowej nr 9. W tym roku 
szkolnym drużyna „dziewiątki” 
zajęła jednak czwarte miejsce.

Szczęście uśmiechnęło się na-
tomiast do chłopców ze Szkoły 
Podstawowej nr 29, którzy okaza-
li się „czarnym koniem” rozgry-
wek? 

W półfinale - chłopcy z Szkoły 
Podstawowej nr 29 musieli uznać 
wyższość swoich kolegów z SP nr 
41. Przegrali dwoma bramkami, ale 
już w finale - w rewanżu – lepsi 
okazali się zawodnicy z „29” wygry-
wając finał czterema bramkami.          

ts

Szkoła Podstawowa 29 – I miejsce zdj. arch

TABELA  KOŃCOWA 
MIEJSCE SP NR

I SP 29
II SP 41
III SP 13
IV SP 9
V SP SZM
VI SP 8
VII SP 36
VIII SP 31

SP 29: Trelowski Kacper, Stacherczak Igor, 
Kantorowicz Jakub, Olczyk Maciej, Pośpiech 
Marcel, Załucki Jakub, Zyzik Maksymilian, 

Kwiatecki Seweryn, Tomasik Kacper, Płat-
kowski Wiktor, Witecki Wiktor, Kempa Miko-
łaj. Trener: Dariusz Szlubowski
SP 41: Kacper Jóźwiak, Pędzioch Piotr, Kryst 
Mateusz, Kubera Mariusz, Foksowicz Szy-
mon, Chmielewski Filip, Janosik Wojciech, 
Krosowski Wiktor, Centkowski Igor, Gradek 
Bartosz, Duszczyk Piotr, Woźniak Krzysztof, 
Trośniak Michał, Turek Bartosz. Trener: Da-
mian Piwowarczyk. 
SP 13: Hacaś Michał, Lasoń Filip, Gliński Mi-
kołaj, Ligus Norbert, Narolski Amadeusz, 
Staroszczyk Antoni, Mermer Ignacy, Korcz 
Marcin, Rogacki Eryk, Barasiński Mateusz, 
Gniatkowski Łukasz. Trenerzy: Leszek Maty-
ja, Maciej Wawrzaszek.

Szkoła Podstawowa 41 – II miejsce zdj. archSzkoła Podstawowa 13 – III miejsce zdj. arch

Mieczysław Hrehorów, je-
den z najbardziej znanych 
i zasłużonych w Częstochowie  
działaczy w dziedzinie kultury 
fizycznej, świętował 95 uro-
dziny. Sala w miejskim ra-
tuszu, gdzie sympatyczny 
starszy pan obchodził jubile-
usz, wypełniła się po brzegi. 
Nie ma się zresztą co dziwić - 
wszyscy, którzy go znajdą, da-
rzą ogromną sympatią. Pan 
Mieczysław udowodnił, że cały 
czas jest w znakomitej formie 
– popisał się nawet umiejęt-
nościami wokalnymi. 

Mieczysław Hrehorów nie jest 
rodowitym częstochowianinem 
– urodził się 11 lutego 1924 ro-
ku w Złoczowie na Kresach – 
ale jest mocno związany z na-
szym miastem. Pochodzi z wie-
lopokoleniowej rodziny patrio-
tycznej. Wzrastał z pasją spo-
łecznego, patriotycznego i spor-
towego działania. Wpływ na 
kształtowanie jego charakteru 
i późniejsze spojrzenie na świat, 
w dużej mierze zawdzięcza też 
harcerstwu, do którego wstąpił 
jako dziecko. Późniejszy nestor 
częstochowskiego sportu akade-
mickiego niejednokrotnie cudem 
uniknął śmierci. Szczęśliwie 
przeżył trzy okupacje: sowiecką 
od 17 września 1939 roku, nie-
miecką w latach 1941-1944 
i powtórną sowiecką w 1944. To 

właśnie podczas tej ostatniej zo-
stał aresztowany i – jak sam za-
znacza - cudem uniknąłem wy-
wózki przez NKWD. Tuż po za-
kończeniu II Wojny Światowej 
został przesiedlony z Lwowa wła-
śnie do Częstochowy. Mieszkał 
w tzw. Domu Księcia. Co cieka-
we, w czasie swojej – zaledwie 
drugiej - wizyty na basenie po-
znał przyszłą żonę. Pan Mieczy-
sław i pani Krystyna zawarli 
związek małżeński w kościele 
pw. św. Jakuba w Częstocho-
wie w dniu 29 października, 
1949 roku. Żona bohatera na-
szego tekstu, Krystyna Kryków-
na była doskonałą pływaczką, 
zawodniczką Klubu AZS przy 
Wyższej Szkole Administracyj-
no-Handlowej. Małżeństwo do-
czekało się dwojga dzieci. 

Niemal całego życie pana Mie-
czysława związane jest ze spo-

łeczną działalnością sportową. 
Już w 1945 roku rozpoczął stu-
dia i wraz z przyjaciółmi powołał 
Akademicki Związek Sportowy. 
Ale to nie wszystko. Z chwilą 
rozpoczęcia pracy zawodowej 
w budownictwie, wraz z innymi 
działaczami sportu, doprowa-
dził do powstania Związkowego 
Klubu Sportowego „Budowla-
ni”, znanego dziś jako CKS 
„Budowlani”. Współtworzył 
również Towarzystwo Krzewie-
nia Kultury Fizycznej, Harcer-
ski Klub Sportowy „Żubr” oraz 
„Ognisko” TKKF-u. Powoływał 
do życia specjalistyczne zespoły 
ćwiczebne, sportowe i rekre-
acyjny, a także doprowadził do 
powstania Ośrodka Rekreacji 
Fizycznej TKKF, który przejął 
później MOSiR. 

Trudno zliczyć odznaczenia 
i ordery, jakimi uhonorowano 
Mieczysława Hrehorowa. Ma 
w swym dorobku m.in. Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złotą Odznakę Zasłużonego 
Działacza Kultury Fizycznej, Za-
służonego dla Województwa Czę-
stochowskiego, Katowickiego 
i Opolskiego oraz Krzyż „Niezłom-
ni Tobie Ojczyzno”. Jest także 
Honorowym Członkiem Akade-
mickiego Związku Sportowego, 
Honorowym Prezesem Organiza-
cji Środowiskowej AZS w Często-
chowie, Honorowym Prezesem 
Częstochowskiego Związku To-

warzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej, Honorowym Człon-
kiem Śląskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej, Za-
służonym Członkiem Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo-Wschodnich, Zasłu-
żonym Działaczem Federacji 
Sportowej „Budowlani”, Zasłużo-
nym Działaczem Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 
oraz Nestorem AZS. 

Mimo że pan Mieczysław ma 
95 lat energii i życiowego optymi-
zmu może mu pozazdrościć nie-
jeden młody. Co zresztą udowod-
nił podczas świętowania jubile-
uszu w ratuszu miejskim. W uro-
czystości wzięli udział przedsta-
wiciele władz miasta, posłowie, 
senatorowie, radni, działacze 
sportowi, wychowankowie, przy-
jaciele i rodzina. Sympatycznego 
starszego pana wciąż można spo-
tkać na meczach AZS-u w hali 
przy ul. Żużlowej. 

Katarzyna Gwara



Plebiscyt 2018

Najlepsi sportowcy, działacze i trenerzy wybrani!
Plebiscyt na najpopularniejszego za-

wodnika, trenera i działacza sportowe-
go regionu częstochowskiego w  2018 
roku został rozstrzygnięty. Uroczystość 
związana z tym wydarzeniem odbyła się 
w ratuszu miejskim.

Plebiscyt, którego organizatorami byli 
Regionalna Rada Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w   Częstochowie, Urząd 
Miasta oraz redakcje: Życia Częstochowy 
i Telewizja Orion, odbył się już po raz 62. 
W tym roku wpłynęło w sumie 79 kandy-
datur. - W gronie zgłoszonych sportowców 
byli zawodnicy i  zawodniczki reprezentu-
jący gry zespołowe i konkurencje indywi-
dualne. Wśród nich drużynowi i indywidu-
alni mistrzowie świata i  Europy, a  także 
medaliści mistrzostw Polski – mówi Jerzy 
Raganiewicz, wiceprezes  Regionalnej Ra-
dy Polskiego Komitetu Olimpijskiego w   
Częstochowie. 

Plebiscyt tradycyjnie prowadzony był w  
trzech kategoriach: najlepszy zawodnik, 
trener i  działacz sportu. Poza tym wręczo-
no również statuetki: „Nadzieja często-
chowskiego sportu” oraz „Ambasador 
częstochowskiego sportu”.  Pierwszą 
otrzymała Paulina Myrda, zawodniczka 
UKS  48, drugą Jerzy Brzęczek. Wręczono 
także wyróżnienie dla Przemysława Drą-
ga – zawodnika LKS Gol-Start z niepełno-
sprawnością. 

Specjalne statuetki otrzymali również 
zawodnik Przemysław Drąg (LKS Gol-
Start), trener Tomasz Pokorski    (Stowa-
rzyszenie Speedway Fan Club) oraz dzia-
łacz Michał Świącik (Włókniarz SA), któ-
rzy zwyciężyli w internetowym głosowaniu 
naszych czytelników.

Nagrody wręczali laureatom przedsta-
wiciele władz miasta, środowiska sporto-
wego oraz lokalnych mediów. Całości to-
warzyszył wokalno-muzyczny występ w    
wykonaniu Weroniki Skalskiej (wokal) i Mi-
chała Rorata (akompaniament). 

– Dzięki sportowej rywalizacji zawodni-
ków, pracy i zaangażowaniu trenerów oraz 
działaczy, mogliśmy na co dzień zachwy-
cać się występami i osiągniętymi wynika-
mi. Wybór najlepszych z  najlepszych nie 
jest jednak rzeczą łatwą. W imieniu orga-
nizatorów, gratulujemy wszystkim spor-
towcom, trenerom, działaczom osiągnię-
tych wyników sportowych dziękując za 
chwile wzruszeń i emocji sportowych do-
starczonych w ubiegłym roku – podsumo-
wał Jerzy Raganiewicz.

Katarzyna Gwara

LISTA LAUREATÓW
Zawodnicy (kolejność według punktów 

przyznanych przez kapitułę 
konkursową)

1. Leon Madsen (Włókniarz SA);
2. Andrzej Niewulis (RKS Raków SA);
3. Fredrik Lindgren (Włókniarz SA);
4. Michał Klimaszewski (Aeroklub);
5. Roksana Załomska (Klub Uczelniany 

AZS Uniwersytetu im. Jana Długosza);
6. Marcin Szymański (Stowarzyszenie 

Speedway Fan Club);
7. Robert Parzęczewski (niezrzeszony);
8. Jakub Jelonek (CKS Budowlani);
9. Arkadiusz Słomian (KS Wojownik 

Kłobuck)
10. Karolina Dziura (KS Dragon Janów).

Szkoleniowcy
1. Marek Papszun (RKS Raków SA)
2. Marek Cieślak (Włókniarz SA);
3. Tomasz Pokorski (Stowarzyszenie 

Speedway Fan Club);
4. Miłosz Przybylik (Klub Uczelniany AZS 

Uniwersytetu im. Jana Długosza)
5. Andrzej Zaguła (WLKS Kmicic).

Działacze
1. Michał Świącik (prezes Włókniarz SA);
2. Marek Fijałkowski (prezes Klubu 

Uczelnianego AZS Uniwersytetu im. 
Jana Długosza)

3. Janusz Danek (prezes  Stowarzyszenia 
Speedway Fan Club).
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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.

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
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Zgrupowanie RKS-u Raków w Turcji

Zawodnicy radzą sobie dobrze

Siatkówka

Częstochowianka zmierzy 
się z MKS Polonia Świdnica

Kolejny mecz kontrolny za 
czerwono-niebieskimi. Poko-
nali FC SKA Khabarovsk 2:0. 
Był to piąty mecz z rzędu w 
2019 roku. Jak dotąd zawod-
nicy Rakowa nie ponieśli ani 
jednej porażki. 

Bramki dla częstochowskiej 
drużyny zdobyli Marcin Listow-
ski i Rafał Figiel. -Spotkanie od 
samego początku toczyło się 

pod dyktando Rakowa. To czę-
stochowianie zagrażali bramce 
Kabarovska stwarzając sobie 
coraz groźniejsze sytuacje – po-
informował klub. Skład RKS-
-u wyglądał następująco: Mi-
chał Gliwa - Tomáš Petrášek 
(31 Łukasz Góra), Andrzej Nie-
wulis (46 Tomáš Petrášek, 73 
Andrzej Niewulis), Arkadiusz 
Kasperkiewicz (46 Kamil Ko-
ścielny) - Daniel Bartl (46 Karol 

Mondek), Rafał Figiel (46 Da-
mian Michalik), Igor Sapała (59 
Rafał Figiel), Maciej Domański 
(46 Mateusz Zachara), Miłosz 
Szczepański (26 Marcin List-
kowski, 73 Jakub Apolinarski), 
Patryk Kun (46 Piotr Malinow-
ski) - Sebastian Musiolik (46 
Patrick Friday Eze, 69 Franci-
szek Wróblewski). Kolejny mecz 
już w najbliższą sobotę. 

Paula Nogaj

Zarząd klubu Częstocho-
wianka zaprasza na dwa me-
cze, które zostaną rozegrane 
w ramach rundy play-off w 
najbliższy weekend. Walka o 
awans do I ligi będzie z pew-
nością emocjonujący.

Pierwszy mecz został zapla-
nowany 16 lutego o godz. 16:00. 

Dzień później 17 lutego o godz. 
18:00 odbędzie się drugi mecz 
pomiędzy Częstochowianką 
a MKS-em Polonia Świdnica. 
Klub zaprasza wszystkich kibi-
ców i zainteresowanych do Sali 
Sportowej przy ul. Rejtana 7c. 
Wstęp na te wydarzenia jest 
wolny.

Paula Nogaj

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

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

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

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

SPORT

Siatkówka

Tauron AZS Częstochowa 
wciąż zamyka tabelę

Akademicy przegrali z Nor-
widem 0:3 w minionym spotka-
niu i wciąż zamykają tabelę. Na 
swoim koncie zgromadzili zale-
dwie 14 punktów. Przed nimi 
mecz z KPS Siedlce.

Spotkanie zostanie rozegrane 
w sobotę 16 lutego o godz. 17:00 
w Hali Sportowej Częstochowa. 
Chociaż KPS Siedlce znajdują się 
obecnie na 8 miejscu w tabeli 

z ilością 27 punktów, w tym se-
zonie przegrali 15 meczów. Dru-
żyna ta może być w zasięgu Aka-
demików. – Nigdy nie potrzebo-
waliśmy Waszego wsparcia bar-
dziej niż teraz. Nadchodzą decy-
dujące momenty tego sezonu. 
Pokażcie wszystkim jak ważny 
jest dla Was TAURON AZS Czę-
stochowa SSA bądźcie z nami! – 
zaapelował klub na początku 
miesiąca. Paula Nogaj

Żużel

Grupa Wróbel oficjalnym 
sponsorem Włókniarza

Do grona oficjalnych partne-
rów ForBET Włókniarz Często-
chowa w sezonie 2019 dołą-
czyła Grupa Wróbel. Sponso-
rem tytularnym pozostał for-
BET, a strategicznym firma 
zielona-energia.com. Dzięki ta-
kim sponsorom drużyna lwów 
będzie mogła rozpocząć nowy 
sezon na wysokich obrotach.

Grupa Wróbel przekazała do 
dyspozycji klubu samochód 
Mercedes-Benz GLC SUV pod-
czas spotkania w częstochow-
skim oddziale marki. Kluczyki z 
rąk Roberta Zmyślonego – dy-
rektora oddziału Mercedes-Benz 

Grupa Wróbel w Poczesnej ode-
brał prezes Włókniarza Michał 
Świącik. 

– Jesteśmy bardzo zadowole-
ni, że kolejny rok z rzędu będzie-
my wspierać logistycznie For-
BET Włókniarz Częstochowa. 
Zresztą, nie mogło być inaczej! 
Od 4 lat angażujemy się w dzia-
łalność klubu i kibicujemy czę-
stochowskim żużlowcom z ca-
łych sił. Za chwilę rusza nowy 
sezon, który zapowiada się szcze-
gólnie atrakcyjnie – obiecujemy, 
że będzie głośno na trybunach – 
powiedział Robert Zmyślony – 
Życzymy klubowi i sobie, by zbli-
żający się sezon zaowocował 

przede wszystkim utrzymaniem 
zeszłorocznego wyniku, czyli wy-
walczeniem awansu do fazy 
play-off, ale także by drużyna 
lwów mocno powalczyła o zdoby-
cie medalu w sezonie 2019 – do-
dał. Dla Włókniarza miniony se-
zon z PGE Ekstralidze zakończył 
się na 4 miejscu w tabeli klasyfi-
kacji generalnej, co oczywiście 
było świetnym wynikiem. W 
lwich barwach w tym sezonie zo-
baczymy nowego zawodnika – 
Pawła Przedpełskiego, który do-
łączył do Leona Madsena, Adria-
na Miedzińskiego, Fredrika 
Lindgrena i Mateja Zagara.

Paula Nogaj

MOSiR zaprasza 

Sztuczne lodowisko i miejska 
ślizgawka

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji przypomina o trwa-
jącym sezonie zimowym na 
sztucznym lodowisku przy ul.  
Boya-Żeleńskiego 6/8 i miej-
skiej ślizgawce – zachęca tak-
że do skorzystania z atrakcji. 

Obiekty są czynne od godz. 
10:00 do godz. 20:00. Miejska 
Ślizgawka kolejny rok z rzędu 

funkcjonuje w  parkach podjan-
sogórskich, na terenie Miejskich 
Kortów Tenisowych przy ul. 3 
Maja 1. -Korzystanie z tafli, szat-
ni i toalet tradycyjnie jest bez-
płatne. Za wypożyczenie pary ły-
żew należy uiścić opłatę 5 zł za 
godzinę (3,50 zł dla posiadaczy 
kart: „Częstochowski senior”, 
„Rodzina+”, „Karta Dużej Rodzi-
ny”) - informuje MOSiR i dodaje 

-Najmłodsi bezpłatnie korzystać 
mogą z kasków ochronnych 
i pingwinów pomagających 
w jeździe na łyżwach. O wszel-
kich przerwach w funkcjonowa-
niu obiektu (dni świąteczne, złe 
warunki atmosferyczne itp.) in-
formować będziemy na naszej 
stronie internetowej i pod nume-
rem telefonu 605 475  548.

Paula Nogaj

Siatkówka

Finały Mistrzostw Śląska 
kadetów

Od 13 lutego w hali IV LO 
im. H. Sienkiewicza przy ul. 
Racławickiej 56 rozgrywane są 
finały Mistrzostw Śląska kade-
tów. Potrwają one do niedzieli 
17 lutego. O tytuł najlepszej 
drużyny w województwie wal-
czy pięć klubów. 

Oprócz AZS-u 2020 startują 
dwie drużyny Akademii Talen-
tów Żory Jastrzębski Węgiel, 
BBTS Bielsko-Biała a także AN-
BUD MKS Będzin. Częstocho-
wianie drużyna swoje najbliższe 
mecze rozegrają w sobotę i nie-
dzielę.  Paula Nogaj

Przed Galerią Jurajską

Wciąż można poszaleć na torze 
saneczkowym

Do końca ferii można szaleć 
na specjalnie „ściągniętej” do 
naszego kraju, pokrytej lo-
dem, górce z 3 torami sanecz-
kowymi, która stanęła przed 
Galerią Jurajską.

Górka przed Galerią Jurajską 
ma ponad 3 metry wysokości 
i znajdują się na nim aż trzy 
35-metrowe tory. Do 24 lutego, 
odwiedzając centrum handlowe, 
a dokładnie bulwar Warty, moż-
na bawić się na stoku, zjeżdżać 
na specjalnych sankach oraz or-
ganizować własne zawody 
w zjeździe na czas.

– Chcemy namówić miesz-

kańców miasta i regionu, zwłasz-
cza tych najmłodszych, do ak-
tywności fizycznej i dobrej zaba-
wy. Górka, którą sprowadziliśmy 
do Częstochowy, jest alternaty-
wą dla nudy w domu w czasie fe-
rii i braku pomysł na to, co zro-
bić z sobą w zimie – mówi Violet-
ta Dziubin-Łuszczyk, marketing 
manager Galerii Jurajskiej.

– Górka daje dziesiątki możli-
wości zabawy, a co najważniej-
sze zachęca dzieci do ruchu, 
spędzenia czasu z przyjaciółmi, 
a nie leniuchowania przed table-
tem – dodaje.

Z atrakcji mogą skorzystać  
zarówno dzieci powyżej 4. roku 

życia, jak również dla młodzież 
i dorośli. Ci młodsi muszą zjeż-
dżać na sankach z opiekunem.    
Na miejscu każdy może nieod-
płatnie wypożyczyć specjalne 
sanki oraz kask. Ten ostatni jest 
obowiązkowy!

Co ciekawe, w przeciwień-
stwie do prawdziwych górskich 
stoków, ten przed Jurajską od-
porny jest na pogodę.

Cała górka pokryta została bo-
wiem syntetycznym lodem. – Ta 
atrakcja będzie bawić nawet, je-
śli wyjdzie słońce i wiosna zawi-
ta do nas w połowie lutego – do-
daje przedstawicielka galerii.

 Katarzyna Gwara

Piłka nożna

Skra przegrywa 
sparing z Jastrzębiem

Wynikiem 0:2 zakończył się 
sparing Skry Częstochowa z 
GKS-em Jastrzębie. Był to 
ósmy z kolei mecz, który został 
rozegrany w ramach przygoto-
wań do wiosennej rundy II ligi. 

Należy pamiętać, że rywal to 
pierwszoligowiec, zajmując 7 
miejsce w Fortunie. – Przygoto-
wania do rewanżowej części zma-
gań w II ligi zbliżają się do końca. 
Nasza drużyna ma już za sobą 

szereg testów. W środę miała za 
rywala zajmujący 7. miejsce 
w Fortuna I Lidze GKS Jastrzębie 
i doznała porażki. Przegrała 0:2 
tracąc bramki w końcówkach 
pierwszej i drugiej połowy. Nie 
był to jednak zły występ skrza-
ków – skomentował klub. Na-
stępny mecz sparingowy zapla-
nowany został na sobotę 16 lute-
go. Odbędzie się on w Kaliszu 
z KKS-em, który zabiega o awans 
do II ligi. Paula Nogaj

Liga Futsalu – terminy najbliższych meczów
niedziela, 17 lutego

11.30 Amator - ZC Michaś  
12.00 Gmina Kłomnice - Old Boys Czarny 

Las
12.30  Amator - Raków i Przyjaciele
13.00  Old Boys Czarny Las - Jędryka 

Klub 54 Exact Systems    
13.30  Gmina Kłomnice - ZIB Bernat 

Miedźno  
14.00  Raków i Przyjaciele - Dachy 

Orlikowscy     
14.30  MK Team - ZIB Bernat Miedźno
15.00  Grubasy - Dachy Orlikowscy

15.30  Jagiellończycy - Zawodzie 

16.00  MK Team - Grubasy 

16.30  Zawodzie - Romtrans 

17.00  Jagiellończycy - ZF Group

17.30 Tadex – Romtrans

18.00  Wichry – Abstynent 

18.30  CNC Wieczorek - ZF Group

19.00  Wichry - BT Turysta

19.30  CNC Wieczorek – Abstynent
 Paula Nogaj
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4015; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; serial 
obyczajowy

07:05 Elif; s.III; odc. 425; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc. 

17 - To co zdarzy się 
jutro; serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 69 - Bratobójstwo; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 33 - Najpiękniejsza; 
serial kryminalny TVP

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

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

Ziemniak, ulubione 
warzywo Polaków

12:50 Natura w Jedynce – 
Zakochani są wśród 
zwierząt. W lesie; serial 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Laurent 
Charbonnier

14:00 Elif; s.III; odc. 426; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata (studio) 
15:45 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Willingen 
- konkurs drużynowy 

16:45 Teleexpress (w 
przerwie)

18:00 Klan; telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka 

historia...; odc. 22; 
telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
8/106; teleturniej

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

marzenia; /37/; teleturniej
21:30 Wiktoria; s.II; odc. 9; 

Córka żołnierza; serial 
kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

22:35 Rodzina Kennedych. 
Zmierzch legendy. - 
część 1; serial; USA 
(2016)

00:15 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 13; serial; 
Hiszpania (2014)

01:15 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 14; serial; 
Hiszpania (2014)

02:10 Wiktoria; s.II; odc. 9 
Córka żołnierza; serial; 
Wielka Brytania (2016)

03:05 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

03:55 Ocaleni; reality show

05:20 Koło fortuny; odc. 185 
ed. 4; teleturniej

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

06:50 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 40 Żuławska 
depresja; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 219 
„Nic śmiesznego”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (291)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

113 „Nowe gniazdo”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2002; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 188 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
24; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:35 Operacja Zdrowie!; 
/16/; magazyn medyczny

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 33; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 423 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2445; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 115; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

7 - Jedna kobieta, czterech 
facetów; serial komediowy 
TVP

19:05 Na sygnale; odc. 49 
„Dzidziuś”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2002; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2003; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Facet (nie)potrzebny 
od zaraz; komedia; 
reż.:Weronika Migoń

22:20 La La Poland; s.I; odc. 
(7); program rozrywkowy

22:50 Sherlock; s.II - 
Zakłamany detektyw; 
serial; Wielka Brytania 
(2016)

00:35 Stacja; film fabularny; 
reż.:Piotr Wereśniak

02:20 Autostopem po 
śmierć; thriller; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Abner Pastoll; 
wyk.:Andrew Simpson, 
Josephine de la Baume, 
Barbara Crampton, 
Frederic Pierrot, Feodor 
Atkine

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 SuperPies (10); 
magazyn poradnikowy. 
Jamnik Pawła Deląga, 
Neo, ma niedowład 
tylnych kończyn. 
Widzowie dowiedzą się, 
jak wygląda opieka nad 
niepełnosprawnym psem. 
Aneta Awtoniuk 
odwiedzi...

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (76) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (839) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (120) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (786) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2823) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (712) 
serial paradokumentalny. 
Marta kilka miesięcy temu 
rozstała się z mężem. 
W sprawie rozwodu 
kobieta chce poradzić się 
ojca, Henryka, który 
z zawodu...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (175) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (105) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2824) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (387) 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 Kogel-mogel; komedia 
obyczajowa, Polska 1988

22:20 Indiana Jones 
i Świątynia Zagłady; film 
przygodowy, USA 1984

1:00 UFO; film SF, Wielka 
Brytania 2012. Pięcioro 
przyjaciół odsypia huczną 
imprezę. Gdy się budzą, 
dostrzegają ogromny 
statek kosmiczny. 
W całym kraju wybucha 
panika.

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

05:10 Uwaga! (5584) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(7/8) - program kulinarno-
rozrywkowy. 

07:50 Doradca smaku 
9-Tatar z pstrąga 
tęczowego (28/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2393) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (659) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (501) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (402) - 
program

14:00 Zakochani po uszy 
(19/120) - program

14:30 Kuchenne rewolucje 
16 (2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (403) - 
program

16:30 Szpital (502) - 
program obyczajowy

17:30 Ukryta prawda (660) - 
program obyczajowy

18:30 Zakochani po uszy 
(20/120) - program

19:00 Fakty (7716) - 
informacje 

19:35 Sport (7699) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7696) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(89/90) - informacje

19:50 Uwaga! (5585) - 
program

20:00 Battleship: Bitwa o 
Ziemię - film przygodowy, 
USA 2012

22:45 Shaft - film 
sensacyjny, USA/
Niemcy 2000. Walter 
Wade zabija 
czarnoskórego studenta. 
Detektyw John Shaft 
aresztuje go, ale ojciec 
chłopaka natychmiast 
wpłaca kaucję. Walter 
ucieka z kraju. Dla Shafta 
sprawa pozostaje otwarta, 
cierpliwie czeka na powrót 
Waltera. Po dwóch latach, 
chłopak wraca. Detektyw 
aresztuje go ponownie i 
znów historia się 
powtarza. Bogaty tata 
wpłaca kaucję, Walter 
wychodzi na wolność. 
Jednak tym razem chłopak 
postanawia zemścić się na 
Shafcie i zabić go…

00:45 Życie bez wstydu 
6 (10) - reality show

01:45 Kuba Wojewódzki 12 
(5/13) - talk show. Goście: 
Agnieszka Dygant i 
Tomasz Hajto

02:45 Uwaga! (5585) - 
program

03:00 Moc Magii(TVN 
noc) (395) - program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 42

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 158

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 135

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 4

10:00 Nash Bridges; serial, 
USA 2001; odc. 122

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 12

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 1

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 16

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 4

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 5

16:00 Sekret z przeszłości; 
thriller, Kanada 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 136

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 137

20:00 Skok życia; akcja, 
Chiny 2017. Cheung 
(Andy Lau) to złodziej, 
razem ze swoim 
wspólnikiem – Xiao (Tony 
Young) – oraz piękną Ye 
(Shu Qi) łączą siły, żeby 
dokonać napadu życia – 
zrabować drogocenne 
klejnoty w Europie…

23:00 Dredd; akcja, Wielka 
Brytania, RPA, USA 2012. 
W niedalekiej przeszłości 
prawo egzekwują 
sędziowie. Sami ścigają 
przestępców, wydają 
wyroki i wymierzają kary. 
Budzą oni lęk i nienawiść 
w całym przestępczym 
świecie. W Mega City One, 
największej na świecie 
metropolii, za najbardziej 
okrutnego uchodzi sędzia 
Dredd…

01:00 Bez Litości; serial 
akcji, Kanada, USA 2012

02:50 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 13

03:30 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. 7

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 27

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

05:40 Korona królów; odc. 
117; telenowela 
historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Siedem życzeń; odc. 
7/7 - Senemedar; serial 
TVP

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

09:10 Na sygnale; odc. 217 
„To się jeszcze okaże...”; 
serial fabularyzowany TVP

09:40 Na sygnale; odc. 218 
„Pomóżcie jej”; serial 
fabularyzowany TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
25 „Kwestia zaufania”; 
serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
26 „Wielka wyprzedaż”; 
serial komediowy TVP

11:10 Bulionerzy; odc. 23/75 
- Savoir - vivre; serial 
komediowy TVP

11:40 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 140 - Zagubiona; 
serial kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 141 - Wypadek; serial 
kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
230 Pilny zabieg

16:25 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

18:55 Bulionerzy; odc. 24/75 
- Henry; serial komediowy 
TVP

19:35 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 142 - Cudowne 
dziecko; serial kryminalny 
TVP

20:30 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 97 - Sława za 
wszelką cenę; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ranczo; s.I; odc. 1; 
serial obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; s.I; odc. 2; 
serial obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 143; serial TVP

00:25 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 260; serial TVP

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

02:20 Glina; odc. 17/25; 
serial kryminalny TVP

03:20 Siedem życzeń; odc. 
7/7 - Senemedar; serial 
TVP

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
988; serial TVP

06:45 Makłowicz w podróży 
– Podróż 37 Norwegia 
(139) Na wsi; magazyn 
kulinarny

07:20 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie na biwaku; 
magazyn kulinarny

07:50 Muzyka łączy 
pokolenia – Danuta Rinn 
i Kasia Stankiewicz

08:45 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 7) - 
Zabawa; reportaż

09:10 Koło fortuny; odc. 395 
ed. 6; teleturniej

09:50 Kierunek Kabaret; /59/ 
- Męskość

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /82/ - 
„Parostatek” - Krzysztof 
Krawczyk

10:55 Podróże z historią; 
s.III; odc. 26 Na ratunek w 
górach; cykl 
dokumentalny

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /12/ 
; Francja (2016)

12:10 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret cz. 1; 
program rozrywkowy

13:15 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret cz. 2

14:15 Kabaretożercy (4); 
teleturniej

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

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– W krainie papryki; 
magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (53) - 
Ludożercy; cykl reportaży

19:20 Makłowicz w podróży 
– Podróż 37 Norwegia 
(140) Bergen; magazyn 
kulinarny

19:55 Magiczny świat Luca; 
/13/ ; Francja (2016)

20:30 Kabaretożercy (5); 
teleturniej

21:25 Postaw na milion; 
odc. 183; teleturniej

22:25 The Wall. Wygraj 
marzenia; /36/; teleturniej

23:25 Dzięki Bogu już 
weekend; s.II (24); 
program rozrywkowy

00:30 Koło fortuny; odc. 394 
ed. 6; teleturniej

01:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – XII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo - TROPICIELE 
TALENTÓW (1-2); 
widowisko rozrywkowe

03:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2005 - 
Kabareton

04:35 Rozrywka Retro – 
Kabaret z telewizją w tle 
(3); program rozrywkowy

04:45 Gotowe na wszystko 
III (3/23) - serial, USA

05:40 Ukryta prawda (479) - 
program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (13/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (211) - 
program obyczajowy

08:45 Przyjaciele (23/25) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (24/25) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(19/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (20/38) - program
12:25 Ukryta prawda (275) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (14/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (50/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (212) - 
program obyczajowy. Dr 
Michał Morawski 
przyjmuje 37-letnią 
Monikę Piątek, która 
zemdlała podczas 
rozmowy z byłym mężem. 
Mężczyzna porzucił żonę 
12 lat temu. Zostawił ją z 
ich 2-letnią córeczką…

16:25 Gotowe na wszystko 
III (4/23) - serial, USA

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

17:55 Przyjaciele (1/24) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (193) - serial 
18:55 Brzydula (194) - serial 
19:30 Zakochani po uszy 

(20/120) - program
20:00 Miłość bez końca - 

film, USA 2014
22:15 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. Agenci 
zmuszeni do życia w 
ukryciu, pozbawieni 
środków agenci starają się 
oczyścić swoje dobre 
imię. Trafiają na ślad 
spisku, mogącego 
doprowadzić do wojny 
nuklearnej…

01:00 W garniturach (10/12) 
- serial, USA

01:55 Oszuści (7/10) - serial, 
USA

02:50 Moc Magii (397) - 
program

05:00 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

05:40 Zabójcy długów (1/7) - 
reality show 

06:15 Zabójcy długów (2/7) - 
reality show 

06:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (7/12) - 
program lifestylowy 

07:35 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy 

08:20 Apetyt na miłość 5 
(10/12) - program 

09:20 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (4/6) - reality 
show 

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (13) - program 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (6/12) - program 

11:50 Kuchenne rewolucje 
12 (5/15) - program 

12:50 Eks-tra zmiana (7/8) - 
program lifestylowy 

13:50 W czym do ślubu 4 
(10/12) - reality show 

14:20 W czym do ślubu? 2 
(2/10) - reality show 

14:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (4/12) - reality 
show 

15:35 Okiełznać agresję 
(2/3) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania 

16:35 Kulisy sławy EXTRA 
(4/9) - program 

17:05 Gwiazdy prywatnie 3 
(3/8) - program 

17:35 Kuchenne rewolucje 
13 (9/14) - program 

18:35 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (12) - 
program 

19:35 Ugotowani 8 (27) - 
program 

20:10 Ugotowani 8 (28) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

20:45 SOS - Sablewska od 
stylu (9/10) - program 
rozrywkowy 

21:30 Zanim Cię zobaczę 
(7/8) - program 
rozrywkowy 

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

23:25 Randkowicze w 
Australii 2 (7/12) - 
program rozrywkowy

00:30 Miłość od pierwszego 
pocałunku (7/8) - 
program rozrywkowy

01:25 Młodzi starcy (1/3) - 
serial dokumentalny, 
Wielka Brytania

02:45 W roli głównej - 
Karolina Korwin 
Piotrowska (4/6) - talk 
show

03:15 W roli głównej - 
Marcin Tyszka (1/6) - talk 
show

03:50 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

04:20 Wiem, co kupuję 
(7/12) - program 
lifestylowy

04:50 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

06:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 1/4F - 4

07:50 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 

09:30 RETRO TVP SPORT; 
magazyn

11:30 Lekkoatletyka - Miting 
Copernicus Cup - Toruń

13:30 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 17; relacja; 
Wielka Brytania (2018)

14:30 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata (studio) 

16:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- konkurs drużynowy 

19:20 RING TVP SPORT; 
magazyn

21:00 Sportowy Wieczór
21:45 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Doha - 1/2F 
01:05 Hokej na lodzie - NHL 

2018/19 - skróty meczów 
01:30 Hokej na lodzie - NHL 

2018/19 
04:35 Kapitan Tsubasa; odc. 

169; serial animowany; 
Japonia (2018)

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (16) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (44) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (45) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (38) 
reality show. Katarzyna 
Dowbor pomaga 
siedmioosobowej rodzinie 
mieszkającej w dawnym 
kurniku w Ludwikowie. 
Ekipa budowlana musi 
wyremontować budynek, 
doprowadzić kanalizację 
oraz zbudować...

9:00 Septagon (29) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (3) 
reality show. Czerwoni i 
Niebiescy przygotowują 
torty weselne dla Izabeli 
Janachowskiej, 
uczestniczki programu 
‚Dancing with the Stars. 
Taniec z gwiazdami’. 
Tancerka oceni,...

11:30 Benny Hill (8); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (17) serial 
przygodowy

13:00 Galileo (708); 
program 
popularnonaukowy

14:00 Galileo (709); 
program 
popularnonaukowy

15:00 Policjantki i Policjanci 
(483) serial obyczajowy

16:00 Paulina (22) 
telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(112-ost.) telenowela

18:00 Septagon (30) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(484) serial obyczajowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu (2); 
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 (249) serial 
kryminalny

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (250) serial 
kryminalny

23:05 Drzewo Jozuego; film 
sensacyjny, USA 1993

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 – 15 
lutego; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
15.02.1989

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

08:15 Korona królów; odc. 
140; telenowela TVP

08:45 Taśmy bezpieki; odc. 
7 Gospodarka niedoboru

09:20 Marzyciele – Sokoły i 
Strzelcy; program 
publicystyczny

09:50 Historia Polski – 
Profesor od serca – 
Zbigniew Religa; film 
dokumentalny

10:55 Sensacje XX wieku – 
Bunkier cz. 2; cykl 
dokumentalny

11:30 Z biegiem Nilu; odc. 
1/4; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

12:20 Polska Kronika 
Filmowa 1993 - Wydanie 
2; cykl dokumentalny

12:30 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 17 Przyjazna hałda. 
Rok 1944; serial TVP

13:55 Złoto Jukonu; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2016)

15:00 Ziemia: świat 
zwierząt; odc. 5/5; esej 
dokum.; USA (2013)

15:55 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:50 Historia Polski – Taka 
jest historia; film 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:25 Ex Libris; magazyn
18:50 Polska Kronika 

Filmowa 1994 - Wydanie 
2; cykl dokumentalny

19:05 Sprawiedliwi. Kto 
ratuje jedno życie...; odc. 
1/7; serial TVP

20:00 Już nie zapomnisz 
mnie; film dokumentalny

21:05 Wojna generałów; 
odc. 4/6 Bitwa 
Stalingradzka; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

22:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; mag.

22:35 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia biznesmena 
w Azerbejdżanie

23:15 Wyjęci spod prawa; 
odc. 1/4. Ned Kelly; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Dwa żywioły. Skrzydła; 
cykl dokumentalny

00:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Wojna i 
gospodarka cz. 5; cykl 
dokumentalny

01:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

01:50 Dziennik telewizyjny – 
15.02.1989
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6:00 Siatkówka mężczyzn: 1. 
liga; mecz: Exact Systems 
Norwid Częstochowa - KS 
Lechia Tomaszów 
Mazowiecki

8:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - MKS Będzin

11:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League

12:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

14:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

17:00 Puncher Extra Time; 
magazyn dla fanów 
sportów walki

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Chemik 
Bydgoszcz - Indykpol AZS 
Olsztyn

20:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Grot Budowlani Łódź - 
Chemik Police

23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW. 

Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

POLSAT SPORT
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05:15 Klan; odc. 3428; 
telenowela TVP

05:35 Klan; odc. 3429; 
telenowela TVP

06:00 Klan; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 

288; magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:25 Natura w Jedynce – 
Planeta lasów. Mroczne 
serce Afryki; film 
dokumentalny; Hiszpania 
(2017)

08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:55 Korona królów – taka 

historia...; odc. 22; 
telenowela historyczna 
TVP

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

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

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

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

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

12:45 Jak to działa; odc. 157 
Biodegradacja; magazyn

13:15 Spis treści; /53/; 
felieton

13:20 Okrasa łamie przepisy 
- Zielona kuchnia; 
magazyn kulinarny

13:55 Blondynka; odc. 89; 
serial TVP

14:55 Sanatorium miłości; 
reality show

15:50 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata (studio) 

16:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- konkurs indywidualny 

17:00 Teleexpress (w 
przerwie)

18:35 Jaka to melodia?; 
odc. 4016; teleturniej 
muzyczny

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Komisarz Alex; s.XII; 

odc. 150; serial TVP
21:30 Echo serca; odc. 5; 

serial TVP
22:30 Hit na sobotę – Do 

utraty sił; dramat; USA 
(2015)

00:40 Następcy parszywej 
dwunastki; film akcji; USA 
(1996)

02:20 Jaka to melodia?; 
odc. 4016; teleturniej muz.

03:15 Rodzina Kennedych. 
Zmierzch legendy. - 
część 1; serial; USA 
(2016)

04:50 Spis treści; /53/; 
felieton

05:20 Koło fortuny; odc. 189 
ed. 4; teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1999; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
2000; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1419; serial TVP

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

11:25 Pytanie na śniadanie 
Extra (292)

11:55 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem.; 
odc. (9); magazyn 
kulinarny

12:25 Świątek piątek – 
walentynki; komedia 
romantyczna; USA (2017); 
reż.:Steven Monroe; 
wyk.:Nicky Whelan, Greg 
Vaughan, Marina Sirtis

14:00 Familiada; odc. 2523; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 424 
ed. 6; teleturniej

15:15 Kabaret w samo 
południe - 8; program 
rozrywkowy

16:15 Słowo na niedzielę – 
Srebrna rybka

16:35 Kevin sam w Irlandii
17:10 Serial fabularny
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion; 

teleturniej
19:25 Kulisy Postaw na 

milion
19:35 Lajk!
20:05 Voice Kids; s. II (13) 

Bitwa; widowisko 
muzyczne

22:05 Autostopem po 
śmierć; thriller; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Abner Pastoll; 
wyk.:Andrew Simpson, 
Josephine de la Baume, 
Barbara Crampton, 
Frederic Pierrot, Feodor 
Atkine

23:50 The Good Doctor; s.II; 
odc. 27; serial 
obyczajowy; USA (2017)

00:45 La La Poland; s.I; odc. 
(7); program rozrywkowy

01:25 Sherlock; s.II – 
Zakłamany detektyw; 
serial; Wielka Brytania 
(2016)

03:05 Facet (nie)potrzebny 
od zaraz; komedia

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

8:35 Księga dżungli; film 
animowany, USA 1967

10:15 Ewa gotuje (319); 
magazyn kulinarny. 
Kuchnia włoska od wielu 
lat cieszy się w Polsce 
powodzeniem. Ewa 
Wachowicz sięgnęła po 
receptury ze słonecznej 
Italii. Zacznie od...

10:50 Finn sam w domu: 
Świąteczny skok; 
komedia, Kanada/USA 
2012. Ośmioletni Finn 
przeprowadza się z 
rodziną do Maine. 
Chłopiec uważa, że ich 
nowy dom jest 
nawiedzony, zastawia w 
nim więc...

12:50 Książę i ja; komedia 
romantyczna, Czechy/USA 
2004

15:15 Jaś Fasola; serial 
komediowy

15:45 Kabaret na żywo (41); 
program rozrywkowy. 
Członkowie kabaretu 
Smile będą wyjaśniać 
zawiłe kwestie dnia 
codziennego. Dylematy 
teścia i problemy z 
językiem polskim Michał 
Kincel rozwiąże 
śpiewająco....

17:45 Chłopaki do wzięcia 
(145) serial dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia 
(146) serial dokumentalny

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

Kiepskich (388) 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 2; film 
przygodowy, Kanada/USA 
2009

22:30 Speed 2: Wyścig z 
czasem; film sensacyjny, 
USA 1997

1:05 Grace księżna Monako; 
film biograficzny, Belgia/
Francja/Szwajcaria/
Włochy/USA 2014

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

05:20 Uwaga! (5585) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1135) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

17 (719) - serial 
obyczajowy

12:30 Obsesja doskonałości 
- dokument

13:50 Ameryka Express (13) 
- program

15:25 Zakochani po uszy 
(16/120) - program

15:55 Zakochani po uszy 
(17/120) - program

16:25 Zakochani po uszy 
(18/120) - program

17:00 Zakochani po uszy 
(19/120) - program

17:30 Zakochani po uszy 
(20/120) - program

18:00 Kuchenne rewolucje 
17 (1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty (7717) - 
informacje 

19:25 Sport (7700) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7697) - 
informacje 

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

19:45 Uwaga! (5586) - 
program

20:00 Czas na miłość - 
komedia, Wielka 
Brytania 2013. Młody 
prawnik odkrywa, że 
mężczyźni w jego rodzinie 
posiadają niezwykłą 
umiejętność- potrafią 
podróżować w czasie. Dar 
ten postanawia 
wykorzystać, by zdobyć 
serce ukochanej. Wrótce 
zrozumie jednak, że 
wszystkie jego działania 
mają swoje 
konsekwencje…

22:30 Bezpieczna przystań - 
film obyczajowy, 
USA 2013. Do małego 
miasteczka w Północnej 
Karolinie przyjeżdża 
tajemnicza kobieta o 
imieniu Katie. Jest młoda i 
atrakcyjna, ale wiedzie 
życie pustelniczki. 
Wycofana, cicha, stroni od 
kontaktów towarzyskich, 
pozostaje na uboczu 
miejscowej społeczności. 
Pewnego dnia los stawia 
na jej drodze właściciela 
małego sklepiku…

01:00 Battleship: Bitwa o 
Ziemię - film przygodowy, 
USA 2012. Starcie między 
Ziemią, a obcą siłą 
zagrażającą planecie…

03:35 Uwaga! (5586) - 
program

03:55 Moc Magii(TVN 
noc) (396) - program

06:00 Pan wzywał, 
Milordzie?; serial, Wielka 
Brytania 1991; odc. 4

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016; 
odc. 5

08:55 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; odc. 41

09:30 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; odc. 1

10:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 118

11:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 119

12:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 120

13:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 121

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 122

15:00 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa; odc. 4. IV

16:00 Kochany urwis 2; 
komedia, USA 1991

17:55 Kadet Kelly; komedia, 
USA 2002

20:00 Terrorysta; akcja, USA 
2001. Nieuchwytny 
terrorysta Alex Swan 
podkłada ładunki 
wybuchowe. Wybuchy 
przynoszą wiele ofiar, a 
śledztwo prowadzi do 
nikąd. Na tropie 
przestępcy jest Ray 
Nettles, któryw wyniku 
jednego z wybuchów 
stracił kolegę z pracy. Nie 
tylko Nettles chce złapać 
Swana. Po pietech 
terroryście depcze również 
Frank Glass. Obydwaj 
bardzo angażują się w 
sprawę, ale czy uda im się 
złapać przestępcę?

21:50 Nieobliczalny; akcja, 
USA 2006

23:50 Podziemny krąg; akcja, 
USA 1999. Jack cierpi na 
chroniczną bezsenność i 
jest całkowicie znudzony 
swym dotychczasowym 
życiem. Za namową 
lekarza trafia na spotkania 
terapeutyczne ludzi ciężko 
i śmiertelnie chorych. Na 
swojej drodze spotyka też 
charyzmatycznego Tylera 
Durdena - sprzedawcę 
mydła o dość pokrętnej 
filozofii życia... 

02:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

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

05:30 Daleko od szosy; odc. 
6/7 - Egzamin; serial TVP

06:55 Daleko od szosy; odc. 
7/7 - We dwoje; serial TVP

08:25 Bulionerzy; odc. 13/75 
- Grupa; serial komediowy 
TVP

08:55 Bulionerzy; odc. 14/75 
- Tygrys; serial 
komediowy TVP

09:35 Ranczo; s.X; odc. 122 
- Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
19 „Powitanie jesieni”; 
serial komediowy TVP

11:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
20 Rodzice na 110%; 
serial komediowy TVP

12:35 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
21 Ideały, a sprawa 
trawnika; serial 
komediowy TVP

13:05 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
22 Wakacje; serial 
komediowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 136 - Siostrzeniec; 
serial kryminalny TVP

14:35 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

15:30 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

16:30 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

17:30 Czterdziestolatek; odc 
9/21 - Rodzina, czyli obcy 
w domu; serial TVP

18:30 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 149; serial 
kryminalny TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 261 - Tajemnica 
chemika; serial kryminalny 
TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 137 - Tajemnica 
Możejki; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 138 - Trefny towar; 
serial kryminalny TVP

22:15 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

23:55 Strażacy; s.II; odc. 15 
- Krok przed metą; serial 
TVP

00:55 Strażacy; s.II; odc. 16 
- Kryzys; serial TVP

01:45 Krew z krwi 2; odc. 
8/10; serial TVP

02:45 Instynkt; odc. 4 - Znak 
Lucyfera; serial kryminalny 
TVP

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

04:10 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
14; serial komediowy TVP

04:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 11; serial TVP

05:55 Rozrywka Retro – Z 
katowickiej szuflady - 
MELODIE I PIOSENKI Z 
MUSICALI - Orkiestra 
Miliana

06:35 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 74 Łowicz; 
magazyn

07:15 Kabaret Koń Polski 
przedstawia - Wielki 
Skarb w Małym Mieście; 
program kabaretowy

08:10 Koło fortuny; odc. 396 
ed. 6; teleturniej

08:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Maciej 
Miecznikowski; /cz. 1-2/; 
reportaż

09:45 Życie to Kabaret – 
Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1)

10:45 Wszystkie stworzenia 
duże i małe – Głową 
muru nie przebijesz; odc. 
11 sezon I; serial; Wielka 
Brytania (1978)

11:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Maciej 
Miecznikowski; /cz. 1-2/

12:45 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia białostocka

13:15 Podróże z historią; 
s.III; odc. 27 Jedyne takie 
miasto; cykl dokumentalny

13:50 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 8) - Skok w 
bok; reportaż

14:25 Postaw na milion; 
odc. 183; teleturniej

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /83/ - „Rudy 
Rydz” - Halina Majdaniec

15:30 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (1); reality show

15:55 Paranienormalni 
Tonight (3) Katarzyna 
Pakosińska

16:55 Wszystkie stworzenia 
duże i małe – Głową 
muru nie przebijesz; odc. 
11 sezon I; serial; Wielka 
Brytania (1978)

17:55 TUMBLE – Arena 
strachu; /5/; Wielka 
Brytania (2014)

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

20:35 Bake off – Ale przepis 
(6) ed. 5

20:50 Ale Cię urządzą!; /5/; 
Wielka Brytania (2014)

22:05 Big Music Quiz (21); 
teleturniej muzyczny

23:00 Tylko jeden skecz –- 
„Imię dla dziecka” - 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju

23:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa (1); 
widowisko

00:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Maraton 
Niepodległości (1-2)

02:20 Koło fortuny; odc. 395 
ed. 6; teleturniej

02:55 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (1)

05:40 Ukryta prawda (480) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przyjaciele (25) - 

serial komediowy, USA
09:25 Przyjaciele (1/24) - 

serial komediowy, USA
09:55 Brzydula (185) - serial 

obyczajowy
10:30 Brzydula (186) - serial 

obyczajowy
11:00 Brzydula (187) - serial 

obyczajowy
11:35 Brzydula (188) - serial 

obyczajowy
12:10 Brzydula (189) - serial 

obyczajowy
12:40 Brzydula (190) - serial 

obyczajowy
13:15 RRRrrrr!!! - komedia, 

Francja 2004
15:25 Liceum Avalon - film 

przygodowy, USA 2010
17:10 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).

19:00 Złote dziecko - 
komedia, USA 1986. Co 
tysiąc lat w Tybecie rodzi 
się „złote dziecko”, które 
ma zaprowadzić pokój na 
świecie. Za każdym razem 
szatan próbuje je porwać. 
Zawsze też musi znaleźć 
się jakiś śmiałek, który z 
narażeniem życia będzie 
bronił cudownego dziecka. 
Tym razem ten zaszczyt 
spotkał detektywa 
Chandlera (Eddie 
Murphy)…

21:05 Pora na miłość - 
komedia, USA 2013. 
Portia Nathan wiedzie 
spokojne życie - pracuje 
na Uniwersytecie 
Princeton, jest w 
szczęśliwym związku z 
Markiem. Gdy pewnego 
dnia spotyka przypadkiem 
znajomego ze studiów jej 
świat zostaje wywrócony 
do góry nogami…

23:20 Pretty Woman - 
komedia, USA 1990

01:50 Moc Magii (398) - 
program

04:10 Druga strona medalu 
4 (3/8) - talk show – 
Tomasz Gollob

04:40 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show – 
Caroline Woźniacki

05:10 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show – 
Henryk Blida

05:25 Zabójcy długów (6/7) - 
reality show 

06:00 Oddać dziecko 2 
(11/12) - progr. dokum.

07:00 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 

07:45 Ostre cięcie 5 (7/10) - 
program 

08:30 Co nas truje 2 (6/12) - 
program lifestylowy 

09:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (6/12) - 
program lifestylowy 

10:00 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (12) - 
program 

11:00 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (10/12) - program 

11:45 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (6/8) - 
program 

12:20 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (7/9) - program 

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (5/12) - reality 
show 

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

14:30 W czym do ślubu 4 
(10/12) - reality show 

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

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

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

16:45 Misja ratunkowa 2 
(9/10) - program 

17:30 Warsztat urody (5/8) - 
program lifestylowy 

18:15 10/10 (7/10) - program 
18:45 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (8/12) - 
program lifestylowy 

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

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

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

21:15 Bajeczne życie 
milionerów 2 (5/10) - 
program rozrywkowy 

21:45 Bajeczne życie 
milionerów 2 (6/10) - 
program rozrywkowy 

22:15 Zaskocz mnie! 2 
(9/10) - program 

22:50 Rosyjski Projekt Lady 
2 (13/16) - program 

00:45 66 - walka płci (1/8) - 
program rozrywkowy 

01:15 66 - walka płci (2/8) - 
program rozrywkowy 

01:45 66 - walka płci (3/8) - 
program rozrywkowy 

02:15 66 - walka płci (4/8) - 
program rozrywkowy 

02:45 W roli głównej - Anna 
Mucha (4/8) - talk show

03:15 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn

03:45 Wiem, co kupuję 
(8/12) - program 

04:15 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn

04:45 W roli głównej - 
Olivier Janiak (3/8) - talk 
show

06:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 1/2F 

09:25 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- konkurs drużynowy 

11:15 Stan futbolu; magazyn
12:25 Biegi narciarskie - 

Puchar Świata, Cogne - 
sprint kobiet i mężczyzn 

14:20 Lekkoatletyka - 
Halowy mityng IAAF 
World Indoor Tour - 
Birmingham

15:35 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata (studio ) 

16:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- konkurs indywidualny 

18:30 Lekkoatletyka - 
Halowe Mistrzostwa 
Polski, Toruń - dz. 1

21:00 Sportowy Wieczór
21:40 Lekkoatletyka - 

Halowy mityng IAAF 
World Indoor Tour - 
Birmingham

22:40 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - Finał 

00:30 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 - skróty meczów 

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 

04:05 Kapitan Tsubasa; odc. 
171; serial animowany; 
Japonia (2018)

04:35 Kapitan Tsubasa; odc. 
172; serial animowany; 
Japonia (2018)

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Tata sam w domu (2) 
reality show. Ewelina i 
Paweł wychowują czworo 
dzieci, najmłodsze ma 9 
miesięcy, a najstarsze - 8 
lat. Mama przebywa na 
urlopie macierzyńskim...

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

8:35 Dzielna mysz (7) serial 
animowany

8:50 Pup Star: Razem 
raźniej; film familijny, 
Kanada 2017. 
Utalentowana psia 
gwiazda muzyczna, Tina, 
przypadkowo zamienia się 
miejscami z łudząco do 
niej podobną bezpańską 
Srappy i trafia na ulicę....

10:55 Policjantki i Policjanci 
(480) serial obyczajowy

11:55 Policjantki i Policjanci 
(481) serial obyczajowy

12:55 Policjantki i Policjanci 
(482) serial obyczajowy

13:55 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Miesiąc miodowy w 
Las Vegas; komedia, USA 
1992. W zamian za długi 
Jacka szuler chce spędzić 
weekend z jego 
narzeczoną.

17:00 Szklane piekło; dramat 
kryminalny, Belgia/Francja 
2017. W kancelarii, na 60. 
piętrze wieżowca, Brianna 
(Claire Forlani) i Tom 
szykują się do podpisania 
dokumentów 
rozwodowych. 
Tymczasem na 20....

19:00 Galileo (710); 
program 
popularnonaukowy

20:00 Policjantki i Policjanci 
(483) serial obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci 
(484) serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (251) serial 
kryminalny

23:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (252) serial 
kryminalny

0:00 Dom woskowych ciał; 
horror, Australia/USA 
2005

2:25 Graffiti; 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 – 16 
lutego; felieton

06:25 Dziennik telewizyjny – 
16.02.1989

07:10 Wszystkie kolory 
świata – Sycylia. 
Wulkaniczna piękność; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

08:10 Koło się kręci – Dom 
Świętej Rodziny; reportaż

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

08:50 Wiedźmin; odc. 13 
Ciri; serial fantastyczno-
przygodowy

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

10:30 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 1. 
Zima; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

11:30 Life - Życie. cz. 9. 
Rośliny; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:30 Świat z lotu ptaka; 
odc. 4. Ameryka 
Południowa; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

13:35 Szerokie tory - Jeden 
dzień z życia maszynisty 
metra w Moskwie

14:05 Z Andrusem po Galicji 
- Stary Sącz

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

15:45 Spór o historię – 
Gospodarka II RP; debata

16:25 Z biegiem Nilu; odc. 
1/4; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

17:20 Marzyciele – 
Dmowski. Polak 
nowoczesny; program 
publicystyczny; 
reż.:Sylwester Szefer

17:50 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 4/7; serial 
TVP

18:55 Atlas Niepodległości; 
film dokumentalny; 
reż.:Piotr Kuciński

20:05 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 3/3 Zwycięstwo i 
porażka; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:05 Stawka większa niż 
życie; odc. 7/18 - 
Podwójny Nelson; serial 
TVP

22:15 Rodzina Niepodległej 
– W obronie 
Suwalszczyzny

23:15 Historia w postaciach 
zapisana – Juliusz Cezar; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013); reż.:Laure 
Delalex

01:15 Zmory; dramat; 
reż.:Wojciech Marczewski

03:05 Dziennik telewizyjny – 
16.02.1989

6:00 Siatkówka: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Grot Budowlani Łódź - 
Chemik Police

8:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały poświęcone...

10:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - MKS Będzin

12:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Chemik 
Bydgoszcz - Indykpol AZS 
Olsztyn

14:45 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Asseco 
Resovia Rzeszów

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: GKS 
Katowice - Cerrad Czarni 
Radom

20:30 Boks
22:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW 21: 

Ostateczne Wyjaśnienie; 
walka: Mamed Chalidow 
-Kendall Grove. 
Przypomnienie gali, która 
odbyła się 1 grudnia 2012 
w Warszawie
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05:15 Klan; odc. 3430; 
telenowela TVP

05:40 Klan; odc. 3431; 
telenowela TVP

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

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 104 Dolina 
Biebrzy; magazyn

09:05 Ziarno – Dbamy o 
zwierzaki; magazyn

09:35 Rzymskie wakacje; 
komedia romantyczna; 
USA (1953); reż.:William 
Wyler; wyk.:Gregory Peck, 
Audrey Hepburn, Eddie 
Hartley, Harcourt 
Williams, Margaret 
Rawlings

11:45 Między ziemią a 
niebem

12:00 Anioł Pański; Watykan 
(2019)

12:15 Między ziemią a 
niebem

12:40 Misja w Afryce - 
Franciszkanie; reportaż

13:00 Spis treści; /54/; 
felieton

13:10 BBC w Jedynce – 
Kamery wśród zwierząt; 
odc. 3; Wielka Brytania 
(2018)

14:10 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 150; serial 
kryminalny TVP

15:05 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata (studio) 

15:15 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- konkurs indywidualny 

17:15 Teleexpress
17:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; /40/; teleturniej
18:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3988; teleturniej 
muzyczny

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:15 Blondynka; odc. 90; 

serial TVP
21:15 Sanatorium miłości; 

reality show
22:15 Zakochana Jedynka – 

Gry małżeńskie; komedia 
romantyczna; USA (2011); 
reż.:Dermot Mulroney; 
wyk.:Mandy Moore, Kellan 
Lutz, Jessica Szohr, Jane 
Seymour, James Brolin, 
Marta Żmuda - 
Trzebiatowska

23:55 Do utraty sił; dramat; 
USA (2015)

02:00 Jaka to melodia?; 
odc. 3988; teleturniej 
muzyczny

02:55 Następcy parszywej 
dwunastki; film akcji; USA 
(1996)

04:25 Spis treści; /54/; 
felieton

05:15 Słowo na niedzielę – 
Srebrna rybka

05:20 Barwy szczęścia; odc. 
2001; serial obyczajowy 
TVP

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
2002; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
2003; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1420; serial TVP

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

10:35 Rodzinne oglądanie – 
W krainie żyraf; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012); 
reż.:Anton Munster

11:35 Gwiazdy w południe – 
Prawdziwe męstwo; 
western; USA (1969); 
reż.:Henry Hathaway; 
wyk.:John Wayne, Glen 
Campbell, Darby Kim, 
Jeremy Slate, Robert 
Duvall, Strother Slate, 
Dennis Hopper

14:00 Familiada; odc. 2524; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 425 
ed. 6; teleturniej

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

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

16:30 Voice Kids; s. II (13) 
Bitwa; widowisko 
muzyczne

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

731; serial TVP
19:30 Kevin sam w Irlandii
20:05 Rozgrywka; film 

fabularny; Niemcy, USA 
(2001); reż.:Frank Oz; 
wyk.:Robert De Niro, 
Edward Norton, Marlon 
Brando, Angela Bassett, 
Gary Farmer

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

00:15 Stulatek, który 
wyskoczył przez okno i 
zniknął; komedia; Szwecja 
(2013); reż.:Felix 
Herngren; wyk.:Robert 
Gustafsson, Iwar 
Wiklander, Mia Skaringer, 
David Wiberg

02:20 Rozgrywka; film 
fabularny; Niemcy, USA 
(2001); reż.:Frank Oz; 
wyk.:Robert De Niro, 
Edward Norton, Marlon 
Brando, Angela Bassett, 
Gary Farmer

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

8:55 Herkules; film 
animowany, USA 1997. 
Herkules nie wie, że jest 
synem wielkiego boga 
Zeusa. Gdy poznaje 
prawdę, chce powrócić na 
Olimp. Musi wykazać się 
prawdziwym...

10:55 Noc w muzeum 2; film 
przygodowy, Kanada/USA 
2009

13:15 Indiana Jones 
i Świątynia Zagłady; film 
przygodowy, USA 1984. 
Rok 1935. Indiana Jones 
(Harrison Ford) 
z sprytnym Chińczykiem 
Shortem Roundem 
(Jonathan Ke Quan) 
trafiają do indyjskiej 
wioski, w której spotykają 
przedstawicieli 
tajemniczego plemienia. 
Proszą oni słynnego 
awanturnika 
o odnalezienie świętego 
kamienia, skradzionego im 
przez wyznawców okrutnej 
bogini Kali. Archeolog 
z przyjaciółmi wyrusza na 
poszukiwania…

15:50 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo: Specjal; 
odcinek specjalny

17:50 Nasz nowy dom (105) 
reality show. W Szczytnie 
mieszka Lidia z córkami - 
Małgosią i Darią, która jest 
upośledzona. We trzy 
mieszkają w dwóch 
pokoikach, bez...

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

program publicystyczny
20:05 Kabaret Skeczów 

Męczących. Radio. 
Muzyka. Żarty; program 
rozrywkowy

23:05 48 godzin; komedia 
sensacyjna, USA 1982. 
Z więzienia stanowego 
ucieka niebezpieczny 
przestępca Ganz (James 
Remar). Ściga go 
doświadczony detektyw 
Jack Cates (Nick Nolte). 
Wyciąga on z zakładu 
karnego byłego partnera 
Ganza, drobnego oszusta 
Reggiego Hammonda 
(Eddie Murphy). 
Szantażuje go, by ten 
zgodził się mu pomóc 
w ujęciu groźnych 
zbiegów…

1:10 Bogowie Egiptu; film 
przygodowy, Australia/
USA 2016

3:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 

05:20 Uwaga! (5586) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1136) - magazyn
11:00 Co za tydzień (889) - 

magazyn
11:45 Potop (2) - film 

przygodowy, ZSRR/
Polska 1974

14:45 Johnny English - 
komedia, Francja/Wielka 
Brytania/USA 2003. Kiedy 
plan kradzieży Klejnotów 
Koronnych zostaje 
ujawniony, pozostał tylko 
jeden człowiek, niosący 
nadzieję na uratowanie 
kraju. Do akcji wkracza 
Johnny English (Rowan 
Atkinson). Agent, który nie 
zna strachu. Nie zna 
niebezpieczeństwa. W 
ogóle o niczym nie ma 
bladego pojęcia… 

16:40 Pamiętnik księżniczki 
- komedia, USA 2001

19:00 Fakty (7718)
19:25 Sport (7701)
19:35 Pogoda (7698)
19:40 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (91), Polska

19:45 Uwaga! (5587) - 
program

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

20:05 Non stop - film 
sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/
Kanada 2014. Agent 
federalny Bill Marks (Liam 
Neeson) ma za zadanie 
bronić bezpieczeństwa 
pasażerów linii lotniczych. 
Nie znosi latać, a swoją 
pracę traktuje jako zło 
konieczne. Ale dzisiejszy 
lot będzie daleki od rutyny. 
Chwilę po starcie na jego 
szyfrowany telefon 
przychodzi wiadomość z 
żądaniem 150 milionów 
dolarów okupu. W 
przypadku odmowy co 20 
minut ginąć będzie kolejny 
pasażer…

22:25 Nagła śmierć - film 
sensacyjny, USA 1995. Na 
lodowisku największej hali 
sportowej w Pittsburgu 
trwa najważniejszy w 
sezonie mecz hokeja. 
Wśród publiczności jest 
amerykański 
wiceprezydent (Raymond 
J. Barry). On i kilkadziesiąt 
innych osób podczas 
meczu stają się 
zakładnikami terrorystów, 
którzy grożą wysadzeniem 
w powietrze hali, jeżeli nie 
dostaną miliarda 
dolarów…

00:35 Kolekcjoner - film 
sensacyjny, USA 1997

02:55 Uwaga! (5587) - 
program

03:15 Moc Magii(TVN 
noc) (397) - program

06:00 Flash; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 23

06:55 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 1

07:55 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 2

08:50 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2012; odc. 12

09:50 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2012; odc. 13

10:50 Garbi: szybki jak 
błyskawica; familijny, 
USA 1997

12:45 Kochany urwis 2; 
komedia, USA 1991

14:40 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: O rybaku i 
jego żonie; familijny, 
Niemcy 2013

15:50 Dwa miliony dolarów 
napiwku; komedia, USA 
1994

17:55 Dirty Dancing; 
obyczajowy, USA 1987

20:00 Con Air: Lot 
skazańców; akcja, USA 
1997. Zwolniony 
warunkowo więzień - 
Cameron Poe (Nicolas 
Cage) - wraca do domu na 
pokładzie samolotu. Gdy 
przestępcy pod 
dowództwem 
psychopatycznego Cyrusa 
„Wirusa” Grissoma (John 
Malkovich) przejmują 
kontrolę nad maszyną, 
Poe uświadamia sobie, że 
znalazł się w śmiertelnej 
pułapce…

22:15 W akcie desperacji; 
akcja, USA 1998. Frank 
Conner (Andy Garcia) to 
policjant pracujący w San 
Francisco. Od śmierci 
żony mężczyzna sam 
wychowuje syna (Joseph 
Cross). Chłopiec od 
dłuższego czasu choruje 
na białaczkę. 
Niespodziewanie 
następuje pogorszenie 
stanu Matthew i do 
uratowania życia 
niezbędny jest przeszczep 
szpiku kostnego…

00:20 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2016

01:10 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10

01:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:05 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 8

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 1

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:50 Na sygnale; odc. 217 
„To się jeszcze okaże...”; 
serial fabularyzowany TVP

06:20 Na sygnale; odc. 218 
„Pomóżcie jej”; serial 
fabularyzowany TVP

06:55 Czterdziestolatek; odc. 
8/21 - Otwarcie Trasy, 
czyli czas wolny; serial 
TVP

07:50 Czterdziestolatek; odc. 
9/21 - Rodzina, czyli obcy 
w domu; serial TVP

08:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 8/12; serial 
komediowy TVP

09:45 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

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

12:15 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
23 „Powrót”; serial 
komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
24 „W szponach 
konsumpcji”; serial 
komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 138 - Trefny towar; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

17:15 Alternatywy 4; odc. 
1/9 - Przydział; serial 
komediowy TVP

18:30 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 9/12; serial 
komediowy TVP

19:15 Na sygnale; odc. 218 
„Pomóżcie jej”; serial 
fabularyzowany TVP

19:45 Na sygnale; odc. 219 
„Nic śmiesznego”; serial 
fabularyzowany TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 139; serial TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 140 - Zagubiona; 
serial kryminalny TVP

22:15 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial TVP

23:20 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

00:15 Korona królów; odc. 
96; telenowela TVP

00:45 Korona królów; odc. 
97; telenowela TVP

01:25 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 24; serial TVP

02:20 Londyńczycy; odc. 
5/13; serial TVP

03:20 Glina; odc. 17/25; 
serial kryminalny TVP

04:10 Bulionerzy; odc. 13/75 
- Grupa; serial TVP

04:40 Bulionerzy; odc. 14/75 
- Tygrys; serial TVP

05:30 Rozrywka Retro – 
Kabaret z miłością w tle 
(1); program rozrywkowy

06:30 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 75 Lipnica 
Murowana; magazyn

07:05 Super hity Elity i 
Studia 202

08:05 Koło fortuny; odc. 397 
ed. 6; teleturniej

08:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /66/ - „Talerzyk” 
- Raz Dwa Trzy

08:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Enej; /cz. 
1-2/; reportaż

09:45 Życie to Kabaret – 
Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (2)

10:40 Wszystkie stworzenia 
duże i małe – W zdrowym 
ciele zdrowy duch; odc. 
12 sezon I; serial; Wielka 
Brytania (1978)

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

12:40 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby z augustowskich 
jezior; magazyn kulinarny

13:10 Podróże z historią; 
s.III; odc. 28 Kulisy 
dawnych podróży; cykl 
dokumentalny

13:45 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 9) - Partner 
na wagę złota; reportaż

14:20 Big Music Quiz (21); 
teleturniej muzyczny

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /84/ - 
„Scyzoryk” - Liroy

15:25 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (2); reality show

15:55 Paranienormalni 
Tonight (4) Rafał Sonik; 
program rozrywkowy

16:55 Wszystkie stworzenia 
duże i małe – W zdrowym 
ciele zdrowy duch; odc. 
12 sezon I; serial; Wielka 
Brytania (1978)

17:55 TUMBLE – Arena 
strachu; /6/; Wielka 
Brytania (2014)

19:35 Tylko jeden skecz – 
„Tofik” - Kabaret Ani Mru 
Mru; /1/; program 
rozrywkowy

19:45 Kierunek Kabaret; /59/ 
- Męskość

20:45 Ale Cię urządzą!; /6/; 
Wielka Brytania (2014)

21:55 Hity kabaretu (14) - 
Psychiatryk i inne hity 
Kabaretu Skeczów 
Męczących; program 
rozrywkowy

22:55 La La Poland; s.I; odc. 
(4); program rozrywkowy

23:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa - Złote Bobry 
(1-3); program

02:40 Koło fortuny; odc. 396 
ed. 6; teleturniej

03:20 Rozrywka Retro – 
Kabaret z miłością w tle 
(1); program rozrywkowy

05:40 Ukryta prawda (481) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Brzydula (191) - serial 

obyczajowy
09:30 Brzydula (192) - serial 

obyczajowy
10:05 Brzydula (193) - serial 

obyczajowy
10:40 Brzydula (194) - serial 

obyczajowy
11:15 Zakochani po uszy 

(16/120) - program 
11:50 Zakochani po uszy 

(17/120) - program 
12:15 Zakochani po uszy 

(18/120) - program 
12:50 Zakochani po uszy 

(19/120) - program 
13:25 Zakochani po uszy 

(20/120) - program 
14:00 Hop - komedia, 

USA 2011
16:00 Czarna kawaleria - 

western, USA 1998. W 
1866 roku podjęto decyzję 
o utworzeniu w 
amerykańskiej armii 
9-tego i 10-ego oddziałów 
kawalerii składających się 
w większości z weteranów 
wojennych i z byłych 
niewolników. Głównym 
celem postawionym tym 
formacjom była obrona 
ludności cywilnej przed 
atakami Indian…

18:00 Złote dziecko - 
komedia, USA 1986. Co 
tysiąc lat w Tybecie rodzi 
się „złote dziecko”, które 
ma zaprowadzić pokój na 
świecie. Za każdym razem 
szatan próbuje je porwać. 
Zawsze też musi znaleźć 
się jakiś śmiałek, który z 
narażeniem życia będzie 
bronił cudownego dziecka. 
Tym razem ten zaszczyt 
spotkał detektywa 
Chandlera (Eddie 
Murphy)…

20:00 Pretty Woman - 
komedia, USA 1990

22:35 Terminal - komedia, 
USA 2004. Turysta Viktor 
Navorski (Tom Hanks), z 
Europy Wschodniej chce 
odwiedzić Nowy Jork. W 
czasie, gdy Navorski leci 
do Ameryki, w jego 
ojczyźnie dochodzi do 
zamachu stanu. Uwięziony 
na lotnisku Kennedy’ego, z 
paszportem znikąd, Viktor 
nie może legalnie 
przedostać się na teren 
Stanów Zjednoczonych i 
zmuszony jest dniami i 
nocami koczować w hali 
tranzytowej terminalu, aż 
do zakończenia wojny w 
jego ojczyźnie…

01:15 Moc Magii (399) - 
program

03:30 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show – 
Monika Palikot

04:00 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show – 
Weronika Marczuk

05:25 Kontrowersyjna 
cesarka - dokument

06:35 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (6/9) - 
program rozrywkowy

07:35 Pani Gadżet 2.0 (6/12) 
- magazyn

08:05 Kulisy sławy EXTRA 
2 (8) - program 

08:35 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (7/8) - 
program

09:10 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (8/9) - program

09:45 Sztuka mięsa (7/12) - 
program

10:15 Gwiazdy prywatnie 3 
(3/8) - program 
lifestylowy

10:45 Afera fryzjera 7 (7/8) - 
program rozrywkowy

11:30 Co nas truje 2 (7/12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS – Sablewska od 
stylu 2 (11/12) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (7/8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu 4 
(11/12) - reality show

14:20 10/10 (10) - program
14:55 Eks-tra zmiana (7/8) - 

program lifestylowy
15:55 Subiektywny ranking 

naj… (2/6) - program 
16:30 Śluby marzeń
17:30 Tajemnice 

popularnych diet
18:30 Co nas truje (6/12) - 

program lifestylowy
19:15 Co nas truje 2 (7/12) - 

program lifestylowy
20:00 Pani Gadżet 16 

(15/22) - magazyn
20:35 Pani Gadżet 16 

(16/22) - magazyn
21:10 Niezwykłe Stany 

Prokopa 2 (2/6) - program
21:45 Niezwykłe Stany 

Prokopa 2 (3/6) - program
22:15 Sekrety stylu księżnej 

Kate - dokument
23:15 Starsze od swoich 

partnerów - dokument 
00:25 Cała prawda o Iron 

Majdan (5/10) - program 
rozrywkowy

00:55 Cała prawda o Iron 
Majdan (6/10) - program 
rozrywkowy

01:25 Bajeczne życie 
milionerów 2 (5/10) - 
program rozrywkowy

01:55 Bajeczne życie 
milionerów 2 (6/10) - 
program rozrywkowy

02:25 W roli głównej – 
Cezary Pazura (2/6) - talk 
show

02:55 W roli głównej – 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show

03:25 Wiem, co jem 5 
(7/10) - magazyn

03:55 Wiem, co kupuję 
(9/12) - program 
lifestylowy

04:25 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn

06:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - Finał 

08:00 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 17; relacja; 
Wielka Brytania (2018)

09:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- konkurs indywidualny 

10:50 Liga Mistrzów - 1/8F: 
Tottenham Hotspur - 
Borussia Dortmund 

12:55 Liga Mistrzów - skróty; 
Wielka Brytania (2019)

14:15 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata (studio)

15:15 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- konkurs indywidualny 

17:35 Lekkoatletyka - 
Halowe Mistrzostwa 
Polski, Toruń - dz. 2

20:10 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- konkurs indywidualny 

22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Lekkoatletyka - 

Halowe Mistrzostwa 
Polski, Toruń - 
podsumowanie

00:35 Lekkoatletyka - 
Halowy mityng IAAF 
World Indoor Tour - 
Birmingham

02:30 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata, Cogne - 
sprint kobiet i mężczyzn 

04:05 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Tata sam w domu (3) 
reality show. Magdalena i 
Bartosz wychowują 
6-letnie bliźnięta Klaudię i 
Kaspra. Tata pracuje w 
serwisie samochodowym. 
Widzowie przekonają się, 
czy mężczyzna poradzi...

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (21) serial 
animowany

7:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (22) serial 
animowany

8:05 Flintstonowie (18) 
serial animowany

8:40 Scooby-Doo! Na Dzikim 
Zachodzie; film 
animowany, USA 2017. 
Scooby i przyjaciele 
wybierają się na ranczo 
kuzynki Shaggy’ego. 
Odkrywają, że straszy tam 
duch przodka Shaggy’ego, 
niezwykle do niego 
podobny....

10:20 Galileo (709) program 
popularnonaukowy

11:20 Galileo (710) program 
popularnonaukowy

12:25 Nasza niania jest 
agentem; komedia, USA 
2010

14:25 Nie można pocałować 
panny młodej; komedia 
romantyczna, USA 2011. 
Skromny fotograf zostaje 
zmuszony do poślubienia 
córki chorwackiego 
gangstera.

16:30 Siła i honor; dramat 
obyczajowy, USA 2000

19:00 Galileo (711) program 
popularnonaukowy. 
Twórcy programu zbadają, 
jak powstały tajemnicze 
kręgi na wyspie Lanzarote. 
Odwiedzą też pewne 
miasteczko w Chinach, w 
którym znajdują się...

20:00 Gangi Nowego Jorku; 
dramat sensacyjny, 
Niemcy/Holandia/Włochy/
USA/Wielka Brytania 2002

23:35 Pociąg strachu; film 
sensacyjny, USA 2003

1:25 Tuż przed tragedią (4) 
serial dokumentalny

2:25 Tuż przed tragedią (5) 
serial dokumentalny

3:30 Graffiti; program 
publicystyczny

3:40 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

4:40 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy. 
Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego 
użytku, które można kupić, 
nie wychodząc z domu.

06:20 Był taki dzień – 17 
lutego; felieton

06:25 Dziennik telewizyjny – 
17.02.1989

07:10 Wszystkie kolory 
świata – Peru: inkaski 
klejnot; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008); reż.:Eric Bacos

08:15 Klerycy w 
komunistycznej armii; 
film dokumentalny

09:20 Sposób na 
Alcybiadesa; odc. 1; serial 
TVP; reż.:Waldemar 
Szarek; wyk.:Łukasz 
Lewandowski, Radosław 
Elis, Jacek Liwot, 
Władysław Kowalski, 
Krzysztof Kowalewski, 
Sławomir Orzechowski, 
Jarosław Jakimowicz

10:20 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie dla 
strażaków; magazyn 
kulinarny

10:55 Złoto Jukonu; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2016); 
reż.:Ben Crichton

11:55 Ziemia: świat 
zwierząt; odc. 5/5; esej 
dokumentalny; USA 
(2013)

12:50 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 5/6. Parki 
Narodowe Tongariro i 
Whanganui; serial 
dokumentalny; USA 
(2013)

13:50 Archiwum zimnej 
wojny – Polskie 
miesiące; magazyn; 
reż.:Jan Sosiński

14:30 Stawka większa niż 
życie; odc. 7/18 - 
Podwójny Nelson; serial 
TVP

15:40 Trzy losy, jedna 
Polska – bracia 
Pomarańscy; film 
dokumentalny; reż.:Leszek 
Wiśniewski

16:40 Wielka Gra; teleturniej
17:45 Wojownicy czasu – 

Różowi Ułani czyli, 13 
Pułk w Kielcach; cykl 
reportaży

18:20 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 5/7; serial 
TVP

19:20 Rodzina Niepodległej 
– W obronie 
Suwalszczyzny

20:20 Wojna generałów; 
odc. 4/6 Bitwa 
Stalingradzka; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

21:25 Pan Wołodyjowski; cz. 
I; film historyczny; 
reż.:Jerzy Hoffman

22:50 Wielki test o Polskich 
Serialach

00:30 Śmieciarz; odc. 3; 
serial obyczajowy

02:05 Jazz na Kalatówkach; 
film dokumentalny

03:10 Dziennik telewizyjny – 
17.02.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Chemik 
Bydgoszcz - Indykpol AZS 
Olsztyn

8:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: GKS 
Katowice - Cerrad Czarni 
Radom

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

12:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Asseco 
Resovia Rzeszów

14:45 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - Jastrzębski 
Węgiel

17:30 Koszykówka 
mężczyzn: Puchar Polski; 
mecz finałowy

20:30 Boks
22:00 Boks
1:00 Boks: Gala Polsat 

Boxing Night
4:00 Sporty walki: waga 

ciężka: Francis Ngannou 
-Cain Velasquez

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

POLSAT SPORT
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04:55 TELEZAKUPY
05:30 Crusoe; film 

przygodowy; USA (1988); 
reż.:Caleb Deschanel; 
wyk.:Aidan Quinn, 
Timothy Spall, Jimmy Nail

07:05 Elif; s.III; odc. 426; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc. 

18 - Trująca słodycz; 
serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 70 - Powstały z 
martwych; serial 
kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 34 - Skandal; serial 
kryminalny TVP

11:30 Korona królów – taka 
historia...; odc. 22; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce – 

Kamery wśród zwierząt; 
odc. 3; Wielka Brytania 
(2018)

14:00 Elif; s.III; odc. 427; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

– Zielona kuchnia; 
magazyn kulinarny

16:05 Wieczna miłość; serial 
obyczajowy

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 4017; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3433; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
176; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
9/106; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 90
21:00 Teatr Telewizji – 

Chory z urojenia; spektakl 
teatralny

22:55 Sława i chwała; odc. 7 
Równina; serial TVP

00:05 Granica: Życie w 
cieniu muru; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

01:05 Sanatorium miłości; 
reality show

01:55 Gry małżeńskie; 
komedia romantyczna; 
USA (2011)

03:35 Zabójczy wirus; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

04:35 Notacje – Aleksander 
Rozenfeld – Literacka 
Legenda; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 190 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1420; serial TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 1; 
serial fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (293)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

114 „Dziadkowie 
kontratakują”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2003; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 191 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
25; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:05 Bake off – Ale ciacho! 
(8) ed. 5; widowisko

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 34; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 425 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2448; 
teleturniej

17:15 Łzy Cennet; odc. 116; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

8 - Święta, święta i po 
świętach; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 50 
„Sopel lodu”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2003; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2004; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 83; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1421; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1154

21:55 Rozbite marzenia. 
1918 – 1939; odc. 7; 
dokument fabularyzowany; 
Niemcy (2017)

23:05 Godziny grozy; odc. 
6/8; serial; Wielka 
Brytania, Kanada, USA 
(2016)

23:50 Sfora; odc. 4/9
01:00 Kapitał ludzki; dramat; 

Włochy (2014)
03:00 Stulatek, który 

wyskoczył przez okno i 
zniknął; komedia; Szwecja 
(2013)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(636) serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (77) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (840) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (121) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (787) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2824) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (713) 
serial paradokumentalny. 
Aneta za spowodowanie 
wypadku i ucieczkę z 
miejsca zdarzenia idzie na 
dwa lata do więzienia. Ten 
czas jej córka ma...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (176) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (106) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2825) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (389) serial 
komediowy

20:10 Megahit: Bogowie 
Egiptu; film przygodowy, 
Australia/USA 2016

22:55 Ślad (25) serial 
kryminalny. W eksplozji 
samochodu ginie kobieta. 
Jej syn doznaje drobnych 
obrażeń. Sześć lat 
wcześniej został skazany 
za zgwałcenie dwóch 
dziewcząt. Podejrzewano...

23:55 Bad Ass: Twardziele 
2; film sensacyjny, USA 
2014. Trener chce 
pomścić swojego 
podopiecznego. Wraz z 
przyjacielem wplątuje się 
w kryminalną intrygę.

1:55 Jestem Bogiem; thriller, 
USA 2011. Młody 
mężczyzna staje się 
królem życia. Płaci za to 
jednak wysoką cenę.

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

05:50 Uwaga! (5587) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie (32/40) - 
magazyn

07:55 Akademia ogrodnika 
(32/47) - magazyn 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2394) - magazyn

11:00 Tu się gotuje! 3 (10) - 
magazyn

11:05 Ukryta prawda (660) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (502) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (403) - 
program

14:00 Zakochani po uszy 
(20/120) - program

14:30 Kuchenne rewolucje 
16 (3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (404) - 
program

16:30 19 + (339) - program
17:00 Szpital (503) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (661) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7719)
19:35 Sport (7702)
19:45 Pogoda (7699)
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (92), Polska

19:50 Uwaga! (5588) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Ciasto marchewkowe z 
bakaliami (29/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2826) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (148) - 
program

21:30 Dług - film sensacyjny, 
Węgry/Wielka Brytania/
USA/Izrael 2010. 
Opowieść o Rachel Singer 
(Mirren), byłej agentce 
Mossadu, usiłującej 
schwytać nazistowskiego 
lekarza i zbrodniarza 
wojennego…

23:55 Non stop - film 
sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/
Kanada 2014 . Agent 
federalny Bill Marks (Liam 
Neeson) ma za zadanie 
bronić bezpieczeństwa 
pasażerów linii lotniczych. 
Chwilę po starcie na jego 
telefon przychodzi 
wiadomość z żądaniem 
okupu. W przypadku 
odmowy co 20 minut 
ginąć będzie kolejny 
pasażer. Wkrótce okaże 
się jednak, że przestępcom 
nie chodzi o pieniądze. 
Stawka jest znacznie 
wyższa…

02:10 Co za tydzień (889) - 
magazyn

02:50 Uwaga! (5588) - 
program

03:10 Moc Magii(TVN 
noc) (398) - program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 43

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 159

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 137

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 5

10:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 6

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 2

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 3

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 17

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 5

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 6

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 4

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 5

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 137

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 138

20:00 Odrzut; akcja, Kanada 
2011. Ryan Varrett (Steve 
Austin) to były oficer 
policyjny. Jego życie legło 
w gruzach, gdy jego 
rodzina została brutalnie 
zamordowana. Ryan 
postanowił dopaść 
sprawców aby 
sprawiedliwość została 
wymierzona. Rayan zabija 
jednego ze sprawców. 
Brat ofiary - Drayke 
(Danny Trejo), będzie się 
mścił.

21:55 Podziemny krąg; akcja, 
USA 1999

00:45 Miami Vice; akcja, 
USA 2006. Do akcji 
przeciwko dealerom 
narkotykowym zostają 
przydzieleni agenci – 
Sonny Crockett (Colin 
Farrell) oraz Ricardo 
Tubbs (Jamie Foxx). 
Policjanci pod przykrywką 
przemytników mają 
przeniknąć do środowiska 
mafijnego, aby rozbić 
system od wewnątrz. Kto 
jest informatorem i jak 
daleko sięgają macki 
świata przestępczego?

03:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:35 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 28

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:45 Korona królów; odc. 
118; telenowela TVP

06:15 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; serial  TVP

06:45 Na sygnale; odc. 214 
„Polowanie na małpy”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Alternatywy 4; odc. 
1/9 - Przydział; serial 
komediowy TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
989; serial TVP

09:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 261; serial 
kryminalny TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
26 „Wielka wyprzedaż”; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
27 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 141 - Wypadek; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 142 - Cudowne 
dziecko; serial kryminalny 
TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
231 Tenisistka

16:15 Na sygnale; odc. 214 
„Polowanie na małpy”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 25/75 
- Kukła; serial komediowy 
TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 143 - Gorące rytmy; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 98 - Jeden zawsze 
ginie; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 144 - Poker; serial 
kryminalny TVP

00:20 Na dobre i na złe; odc. 
731; serial TVP

01:25 Krew z krwi 2; odc. 
8/10; serial TVP

02:20 Krew z krwi 2; odc. 
9/10; serial TVP

03:15 Alternatywy 4; odc. 
1/9 - Przydział; serial 
komediowy TVP

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 
989; serial TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 37 Norwegia 
(140) Bergen; magazyn

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– W krainie papryki

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Piotr 
Szczepanik i Maciej 
Maleńczuk

08:40 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 22 
Księstwo Świdnicko - 
Jaworskie; magazyn

09:10 Koło fortuny; odc. 398 
ed. 6; teleturniej

09:45 Bake off – Ale ciacho! 
(6) ed. 5; widowisko

10:45 Bake off – Ale przepis 
(6) ed. 5

10:55 Podróże z historią; 
s.III; odc. 25 
Bursztynowym szlakiem; 
cykl dokumentalny

11:40 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/13/; Francja (2016)

12:15 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret; cz. 1; 
program rozrywkowy

13:20 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret; cz. 2

14:20 Kabaretożercy (5); 
teleturniej

15:15 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 
– Perliczka na nowo 
odkryta; magazyn 
kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (54) - 
Kava - a nie kawa; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (141) - Bawarski 
szlak; magazyn kulinarny

19:55 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/14/; Francja (2016)

20:35 Kabaretożercy (6); 
teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (33) - Zdrowie; 
widowisko rozrywkowe

22:25 Voice Kids; s. II (12) 
Bitwa; widowisko 
muzyczne

00:05 Koło fortuny; odc. 397 
ed. 6; teleturniej

00:40 Sierocki na sobotę; 
odc. 7; program 
rozrywkowy

01:55 Niezapomniane 
Koncerty – Golec 
uOrkiestra - 20 - lecie 
zespołu (cz. 1); koncert

02:45 Dzięki Bogu już 
weekend; s.II (23); 
program rozrywkowy

03:55 Rozrywka Retro – 
Helena i mężczyźni; 
program rozrywkowy

04:45 Gotowe na wszystko 
III (4/23) - serial, USA

05:40 Ukryta prawda (482) - 
program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (14/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (212) - 
program 

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

09:15 Przyjaciele (1/24) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(20/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (21/38) - program
12:25 Ukryta prawda (276) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (15/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (51/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (213) - 
program obyczajowy. 
15-letnia Katarzyna 
Gryniak jest bardzo słaba i 
ciężko oddycha. Ma 
obrzęknięte nogi pokryte 
ranami. Dziewczyna 
wydepilowała je woskiem. 
Nie wie, że jest uczulona 
na składnik preparatu…

16:25 Gotowe na wszystko 
III (5/23) - serial, USA

17:25 Przyjaciele (2/24) - 
serial komediowy, USA

17:55 Przyjaciele (3/24) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (195) - serial 
obyczajowy. Marek i 
Krzysztof namawiają Ulę, 
żeby objęła prezesurę 
Febo&Dobrzański i 
wprowadziła w życie swój 
plan ratowania firmy. 
Jasiek próbuje odzyskać 
Kingę. 

18:55 Brzydula (196) - serial 
19:30 Zakochani po uszy 

(21/120) - program
20:00 Zakochani - 

komedia 2000
22:20 W garniturach (11/12) 

- serial, USA. Harveyowi 
grozi pozbawienie 
uprawień, jeśli nie zezna w 
prokuraturze przeciwko 
swojemu dawnemu 
mentorowi. Tymczasem 
Mike udaje się na 
niezręczną podwójną 
randkę.

23:25 Paranormal Activity: 
Naznaczeni - horror, 
USA 2013. Jesse słyszy 
przerażające odgłosy 
dobiegające z mieszkania 
sąsiadów. Włącza kamerę 
i staje w oko w oko ze 
starożytnym złem…

01:15 Moc Magii (400) - 
program

03:30 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show – córka 
Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska

04:05 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show – Jolanta 
Szczypińska

05:05 Nowy wygląd, nowe 
życie 6 (3/4) - program 

06:35 Ostre cięcie 5 (7/10) - 
program 

07:20 Apetyt na miłość 5 
(11/12) - program 

08:20 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (5/6) - reality 
show 

09:05 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (1/13) - 
program rozrywkowy 

09:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (7/12) - program 

10:50 Kuchenne rewolucje 
12 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

11:50 Apetyt na miłość (6/8) 
- program rozrywkowy 

12:50 Co za tydzień (889) - 
magazyn 

13:20 Pani Gadżet 16 
(15/22) - magazyn 

13:55 Pani Gadżet 14 (5/12) 
- magazyn 

14:30 W czym do ślubu? 2 
(3/10) - reality show 

15:05 W czym do ślubu 4 
(11/12) - reality show 

15:40 Ugotowani 8 (25) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

16:15 Ugotowani 8 (26) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

16:50 Ugotowani 8 (27) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

17:25 Ugotowani 8 (28) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

18:00 Kuchenne rewolucje 
13 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:00 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (12/13) - 
program rozrywkowy 

19:50 Warsztat urody (5/8) - 
program lifestylowy 

20:35 10/10 (10) - program 
21:10 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (11/12) - program 
rozrywkowy 

21:55 Pani Gadżet 16 
(16/22) - magazyn 

22:25 Eks-tra zmiana (8) - 
program lifestylowy 

23:25 Afera fryzjera 7 (7/8) - 
program rozrywkowy 

00:10 Starsze od swoich 
partnerów

01:20 Współcześni 
dwudziestolatkowie (4/7) 
- program lifestylowy

02:00 Rozbierana randka 
(1/20) - program 
rozrywkowy 

02:30 W roli głównej - Agata 
Młynarska (4/6) - talk 
show

03:00 W roli głównej - 
Katarzyna Grochola (8) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn

04:00 Wiem, co kupuję 
(10/12) - program 
lifestylowy

04:30 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn

06:00 Lekkoatletyka - 
Halowe Mistrzostwa 
Polski, Toruń - 
podsumowanie

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 1 runda (1)

18:45 Hokej na lodzie - PHL: 
1.runda play - off 

20:25 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

21:25 Sportowy Wieczór
22:00 Gol Ekstra; felieton
23:35 Gol - magazyn 

piłkarski
00:10 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Dubaj - 1 runda 
03:15 Lekkoatletyka - 

Halowe Mistrzostwa 
Polski, Toruń - 
podsumowanie

05:10 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach wampirów 
3 (17) serial przygodowy

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

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

8:00 Nasz nowy dom (39) reality 
show. Katarzyna Dowbor 
przyjeżdża do Parysowa, by 
pomóc Grzegorzowi, który 
sam wychowuje dwie córki. 
Rodzina mieszka w budynku 
z dziurawym dachem...

9:00 Septagon (30) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna 
Kuchnia (4) reality show. W 
czwartym odcinku programu 
zawodników czeka 
niespodzianka. Dołączy do 
nich nowa osoba. Już na 
początku, razem ze 
wszystkimi, będzie musiała...

11:30 Benny Hill (6) program 
rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (18) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji (121) 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator (1) 
serial kryminalny. 
Sympatyczny, nierozstający 
się ze swoim psem 
prokurator McCabe oraz 
młody detektyw Jake 
rozwiązują kryminalne 
zagadki.

16:00 Gliniarz i prokurator: 
Laura (2) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(484) serial obyczajowy

18:00 Septagon (31) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(485) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (253) serial 
kryminalny

21:00 Włatcy móch: Dyrzór 
(119) serial animowany

21:35 Śmierć na 1000 
sposobów (7) serial 
dokumentalny

22:00 Galileo (710) program 
popularnonaukowy. Jak 
produkuje się popularne na 
całym świecie klocki oraz co 
dzieje się z walizkami po 
odprawie na...

23:00 Galileo (711) program 
popularnonaukowy. Jak 
powstały tajemnicze kręgi na 
wyspie Lanzarote. Odwiedzą 
też pewne miasteczko w 
Chinach, w którym znajdują 
się...

0:05 Afera w Strefie 51l film 
SF, USA 2007

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:30 Cafe Futbol; magazyn 
4:05 Atleci; magazyn
4:40 Trans World Sport; 

magazyn 
5:45 Telezakupy TV Okazje; 

magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 18 
lutego; odc. 476; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
18.02.1989

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

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

08:45 Ex Libris; odc. 371; 
magazyn

09:15 Historia Polski – Taka 
jest historia; film dokum.

10:10 Sensacje XX wieku – 
Dwa żywioły. Skrzydła; 
cykl dokumentalny

10:45 Świat z lotu ptaka; 
odc. 4. Ameryka 
Południowa; film dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

11:40 Polska Kronika 
Filmowa 1994 - Wydanie 
2; cykl dokumentalny

12:00 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 18 Ta zima była 
gorąca. Rok 1945; serial 
TVP

13:20 Film dokumentalny
13:45 Pan Wołodyjowski; cz. 

I; film historyczny
15:15 Dziewicza Nowa 

Zelandia; odc. 5/6. Parki 
Narodowe Tongariro i 
Whanganui; serial 
dokumentalny; USA 
(2013)

16:05 Spór o historię – Czy 
II RP była państwem 
antysemickim?; debata

16:40 Historia Polski – 
Gdzie się podziało 80 
milionów; film 
dokumentalny

17:50 Było, nie minęło
18:25 Flesz historii; odc. 

430; cykl reportaży
18:40 Polska Kronika 

Filmowa 1990 – Wydanie 
19; cykl dokumentalny

18:55 Sprawiedliwi. Kto 
ratuje jedno życie...; odc. 
2/7 - Kara śmierci; serial 
TVP

19:55 Historia w postaciach 
zapisana – Juliusz Cezar; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Na celowniku 
agentury; magazyn

22:40 Marzyciele – 
Dmowski. Polak 
nowoczesny; program 
publicystyczny

23:20 Wojna o morza – 
Pancerniki z bazy Scapa 
Flow.; odc. 1/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

00:20 21 x Nowy Jork; film 
dokumentalny

01:20 Sensacje XX wieku – 
Tajna kwatera; /1/; cykl 
dokumentalny

01:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Zwycięzcy i 
pokonani; cz. 1; cykl 
dokumentalny

02:35 Było, nie minęło
03:10 Dziennik telewizyjny – 

18.02.1989

7:00 Koszykówka mężczyzn: 
Puchar Polski; mecz 
finałowy

9:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały poświęcone...

10:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: GKS 
Katowice - Cerrad Czarni 
Radom

12:20 Atleci; magazyn dla 
wszystkich, którzy kochają 
sport. W programie relacje 
z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

13:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Asseco 
Resovia Rzeszów

15:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - Jastrzębski 
Węgiel

17:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Energa MKS Kalisz - 
E.Leclerc Radomka 
Radom

20:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

22:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

0:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

2:30 Sporty walki: KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4017; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; serial 
obyczajowy

07:05 Elif; s.III; odc. 427; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc. 

19 - Uważajcie lisy, dziki i 
rogacze; serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 71 - Śmierć w 
muzeum; serial 
kryminalny TVP

10:30 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 35 - Zakładnik; serial 
kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Amur. Amazonka Azji. 
Daleki Wschód; serial 
dokumentalny; Austria 
(2015); reż.:Franz Hafner, 
Klaus Feichtenberger

14:00 Elif; s.III; odc. 428; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 90
16:05 Wieczna miłość; serial 

obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 4019; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3434; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
177; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
10/106; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 91
21:00 Głębia ostrości; cykl 

reportaży
21:40 Echo serca; odc. 6; 

serial TVP
22:35 Koncert z okazji 

Stulecia Sejmu 
Ustawodawczego z 
Teatru Wielkiego.

00:20 Diamenty są wieczne; 
film sensacyjny; Wielka 
Brytania (1971)

02:25 Egzorcyzmy Dorothy 
Mills; thriller; Francja, 
Irlandia (2008)

04:15 Notacje – Roman 
Kłosowski. Pan Maliniak; 
cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 192 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1421; serial TVP

06:55 Wszyscy jesteśmy 
dziećmi tego samego 
Boga; reportaż

07:25 Na sygnale; odc. 2; 
serial fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (294)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

115 „Rywalizacja ojciec - 
syn”; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2004; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 193 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
26; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:10 M jak miłość; odc. 
1421; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 35; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 426 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2449; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

9 - Niedaleko pada jabłoń 
od jabłka; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 51; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2004; serial TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2005; serial TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 84; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1422; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1155

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów, Na żywo

23:00 Świat bez fikcji – 
Biegacze; film dokum.; 
Polska (2015)

00:20 Rodzinka.pl; odc. 249 
„Nasza klasa” sezon 13; 
serial komediowy TVP

00:55 Rozbite marzenia. 
1918 – 1939; odc. 7; 
dokument fabularyzowany; 
Niemcy (2017)

02:00 Godziny grozy; odc. 
6/8; serial; Wielka 
Brytania, Kanada, USA 
(2016)

02:50 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:55 Bliźniaczki; film 
dokumentalny; Norwegia 
(2013); reż.:Mona Friis 
Bertheussen

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(638) serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (78) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (841) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (122) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (788) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2825) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (714) 
serial paradokumentalny. 
Do Bogdana i Elizy 
Sokołowskich przychodzi 
policja. Znaleziono zwłoki 
chłopaka ich córki, który 
został zamordowany. 
Małżonkowie są 
zszokowani. Byli 
przekonani,...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (177) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (107) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2826) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (390) serial 
komediowy

20:10 Jestem Bogiem; 
thriller, USA 2011. Młody 
mężczyzna staje się 
królem życia. Płaci za to 
jednak wysoką cenę.

22:25 Ślad (26) serial 
kryminalny. W parku 
znaleziono zwłoki 
uduszonej tydzień 
wcześniej dziewczyny. 
Bliscy i znajomi denatki są 
w szoku, gdyż cały czas 
kontaktowali się...

23:35 Polowanie na łowcę; 
thriller, USA 2013

1:50 Ciacho; komedia, Polska 
2010

4:15 Kabaretowa Ekstraklasa 
(90); program rozrywkowy 
dla fanów polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze 
w wykonaniu m.in. Ani 
Mru-Mru, Kabaretu 
Młodych Panów, 
Łowców.B i Neo-Nówki.

05:10 Uwaga! (5588) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Ciasto marchewkowe z 
bakaliami (29/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2395) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (661) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (503) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (404) - 
program

14:00 19 + (339) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

16 (4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (405) - 
program

16:30 19 + (340) - program
17:00 Szpital (504) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (662) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7720)
19:35 Sport (7703)
19:45 Pogoda (7700)
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (93), Polska

19:50 Uwaga! (5589) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Karczek wieprzowy z 
sałatką z natki pietruszki 
(30/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2827) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (149) - 
program

21:30 Kolekcjoner - film 
sensacyjny, USA 1997. W 
miasteczku dochodzi do 
kilku napadów na młode 
kobiety. W tym samym 
czasie zastaje porwana 
Naomi Cross (Gina 
Ravera). Jej stryj, Alex 
Cross (Morgan Freeman), 
nie chce czekać na wynik 
policyjnego śledztwa z 
założonymi rękami i 
postanawia przeprowadzić 
własne dochodzenie…

23:55 Superwizjer (1150) - 
magazyn reporterów (dla 
małoletnich od lat 16)

00:30 Tu się gotuje! 3 (10) - 
magazyn

00:35 Kuba Wojewódzki 12 
(6/13) - talk show. Król 
TVN powraca w świetnej 
formie, z językiem ciętym 
jak brzytwa, garścią 
autorskich złotych myśli 
oraz sypiącymi się z 
rękawa dowcipami. 
Goście: Marieta Żukowska 
i Kuba Badach

01:35 Strzelec (6/10) - serial, 
USA

02:35 Uwaga! (5589) - 
program

02:55 Moc Magii(TVN 
noc) (399) - program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 44

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 160

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 138

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 6

10:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 7

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 3

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 4

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 18

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 6

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 7

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 6

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 7

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 139

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 140

20:00 Skok życia; akcja, 
Chiny 2017. Cheung 
(Andy Lau) to niezwykle 
charyzmatyczny złodziej. 
Ze swoim wspólnikiem – 
Xiao (Tony Young) – oraz 
piękną Ye (Shu Qi) łączą 
siły, żeby dokonać napadu 
życia – zrabować 
drogocenne klejnoty w 
Europie…

23:00 Plan bez skazy; akcja, 
Wielka Brytania 2007. 
1960 rok, Londyn. Laura 
Quinn to pracownica 
London Dimond 
Corporation. Pomimo 
wieloletniej pracy i 
wysokich umiejętności 
kobieta nie może doczekać 
się awansu. Wszystkiemu 
winna jest jej płeć. 
Niespodziewanie Laura 
zostaje zwolniona. Wtedy 
z nietypową propozycją 
wychodzi do niej dozorca 
budynku. Proponuje jej 
zemstę na pracodawcy…

01:05 Wichry namiętności; 
obyczajowy, USA 1994

03:55 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 11

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 29

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:40 Korona królów; odc. 
119; telenowela 
historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 214 
„Polowanie na małpy”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 215 
„Ani słowa”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Alternatywy 4; odc. 
2/9 - Przeprowadzka; 
serial komediowy TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
990; serial TVP

09:20 Na dobre i na złe; odc. 
731; serial TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
27 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
28 „Urocze nastolatki”; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 142 - Cudowne 
dziecko ; serial kryminalny 
TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 143 - Gorące rytmy; 
serial kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe; odc. 
232 Polityczne uderzenie; 
serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 215 
„Ani słowa”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP

17:40 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 26/75 
- Jadło domowe; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 144 - Poker; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 99 - Do ostatniego 
pocisku; serial kryminalny 
TVP

21:15 Ranczo; s.I; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 4 - 
Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 145 - Kurtka; serial 
kryminalny TVP

00:20 Blondynka; odc. 89; 
serial TVP

01:20 Czas honoru; odc. 41 
„W pułapce”; serial TVP

02:15 Czas honoru; odc. 42 
„Kim Pani jest?”; serial 
TVP

03:15 Alternatywy 4; odc. 
2/9 - Przeprowadzka; 
serial komediowy TVP

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
990; serial TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (141) - Bawarski 
szlak; magazyn kulinarny

07:10 Okrasa łamie przepisy 
– Perliczka na nowo 
odkryta; magazyn 

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Reni Jusis i 
Ewa Bem

08:35 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 23 
Sanok; magazyn

09:05 Koło fortuny; odc. 399 
ed. 6; teleturniej

09:45 Hity kabaretu (14) - 
Psychiatryk i inne hity 
Kabaretu Skeczów 
Męczących; program 

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /81/ - „Ostatni” - 
Edyta Bartosiewicz

10:55 Podróże z historią; 
s.III; odc. 26 Na ratunek w 
górach; cykl dokum.

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/14/; Francja (2016)

12:05 KabareTOP Story; /8/ - 
„Nudzę się”; program 
rozrywkowy

12:20 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Co jest 
śmieszne (1-2)

14:25 Kabaretożercy (6); 
teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa - Złote Bobry 
(1-3); program 

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Kapłony w Wilanowie; 
magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (55) - 
Vanuatu; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (142) - 
Ratyzbona; magazyn 
kulinarny

19:55 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/15/; Francja (2016)

20:30 Kabaretożercy (7); 
teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (34) - Rycerze; 
widowisko rozrywkowe

22:25 Bake off – Ale ciacho! 
(7) ed. 5; widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis 
(7) ed. 5

23:35 Koło fortuny; odc. 398 
ed. 6; teleturniej

00:20 Sierocki na sobotę; 
odc. 5; program 
rozrywkowy

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Sylwester 
Marzeń z Dwójką -; cz. 5; 
koncert

02:25 Dzięki Bogu już 
weekend; s.II (24); 
program rozrywkowy

03:35 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (1)

04:45 Gotowe na wszystko 
III (5/23) - serial, USA

05:40 Ukryta prawda (483) - 
program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (15/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (213) - 
program obyczajowy

08:45 Przyjaciele (2/24) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (3/24) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(21/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (22/38) - program
12:25 Ukryta prawda (277) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (16/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (52/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (214) - 
program obyczajowy

16:25 Gotowe na wszystko 
III (6/23) - serial, USA

17:25 Przyjaciele (4/24) - 
serial komediowy, USA

17:55 Przyjaciele (5/24) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (197) - serial 
18:55 Brzydula (198) - serial 
19:30 Zakochani po uszy 

(22/120) - program
20:00 Tłumaczka - film 

sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA/
Francja 2005. Tłumaczka 
przy ONZ (w tej roli Nicole 
Kidman) przypadkowo 
słyszy wypowiedzianą w 
bardzo rzadkim języku 
groźbę pod adresem 
jednego z afrykańskich 
przywódców. Kiedy 
zawiadamia o tym 
ochronę ONZ, sama staje 
się celem dla 
zamachowców…

22:45 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...

01:00 Moc Magii (401) - 
program

03:10 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show – Otylia 
Jędrzejczak

03:40 Druga strona medalu 
(6/8) - talk show – Jacek 
Olszewski

04:10 Druga strona 
medalu (8) - talk show – 
Alicja Tysiąc

05:35 Na kłopoty Zawadzka 
(1/13) - program 

06:10 Na kłopoty Zawadzka 
(2/13) - program 

06:45 Co za tydzień (889) - 
magazyn

07:15 Misja ratunkowa 2 
(9/10) - program 

07:55 Apetyt na miłość 
5 (12) - program 

08:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (6) - reality show

09:40 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (2/13) - 
program rozrywkowy

10:30 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (8/12) - program 
rozrywkowy

11:30 Kuchenne rewolucje 
12 (7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:30 Pani Gadżet 16 
(15/22) - magazyn

13:05 Pani Gadżet 16 
(16/22) - magazyn

13:40 Eks-tra zmiana (8) - 
program lifestylowy

14:40 10/10 (10) - program
15:10 Zanim Cię zobaczę 

(6/8) - program 
rozrywkowy

16:10 Apetyt na miłość 4 
(5/12) - program 
rozrywkowy

17:10 Afera fryzjera 7 (7/8) - 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
13 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (13) - program 
rozrywkowy

19:40 Niezwykłe Stany 
Prokopa 2 (2/6) - program

20:10 Niezwykłe Stany 
Prokopa 2 (3/6) - program

20:40 Śluby marzeń
21:40 Co nas truje 2 (7/12) - 

program lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 3 

(2/8) - program 
lifestylowy

22:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (7/8) - reality 
show

23:35 Warsztat urody (5/8) - 
program lifestylowy

00:20 Randkowicze w 
Australii 2 (7/12) - 
program rozrywkowy

01:25 Internetowi oprawcy 2 
(2/8) - program 
obyczajowy

02:25 W roli głównej – 
Michał Żebrowski (1/8) - 
talk show

02:55 W roli głównej – 
Natalia Kukulska (6/8) - 
talk show

03:25 Wiem, co jem 5 
(9/10) - magazyn

03:55 Wiem, co kupuję 
(11/12) - program 
lifestylowy

04:25 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

06:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- konkurs drużynowy 

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 2 runda (1)

15:45 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

16:40 Gol Ekstra; felieton
18:20 Hokej na lodzie - PHL: 

1.runda play - off
21:05 RETRO TVP SPORT; 

magazyn
23:00 Sportowy Wieczór
23:45 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Dubaj - 2 runda 
02:45 Wszystkie gole 

Mistrzostw Świata FIFA 
2018 

04:35 Reportaż
05:10 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (18) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (46) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (47) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (42) 
reality show. Przemek i 
Agnieszka planują ślub. W 
lokalu, w którym 
zamierzali zamieszkać, 
wybuchł pożar. Narzeczeni 
wzięli kredyt na wesele. 
Nie stać...

9:00 Septagon (31) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (5) 
reality show. Uczestnicy 
programu muszą 
przygotować jajko. 
Okazuje się, że nie jest to 
łatwe. Wygrani w tej 
konkurencji mają świetną 
zabawę. W...

11:30 Benny Hill (12); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (19) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji 
(122) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(3) serial kryminalny

16:00 Gliniarz i prokurator 
(4) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(485) serial obyczajowy

18:00 Septagon (32) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(486) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (254) 
serial kryminalny

21:00 4.3.2.1.; dramat 
obyczajowy, Wielka 
Brytania 2010. Szajka 
rabusiów kradnie 
diamenty. W intrygę 
zostają wplątane cztery 
pochodzące z różnych 
miast dziewczyny m.in. 
Shannon (Ophelia 
Lovibond). Afera 
kryminalna...

23:30 Trampolina (13); 
program rozrywkowy

0:30 Trampolina (14); 
program rozrywkowy

1:30 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:30 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:50 Graffiti; program 
publicystyczny

3:00 Atleci; magazyn 
3:40 Trans World Sport; 

magazyn 
4:35 SuperLudzie 2 (31) 

serial dokumentalny
5:10 SuperLudzie (1) serial 

dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; 

magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 19 
lutego; odc. 477; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
19.02.1988

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

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

08:45 Flesz historii; odc. 
430; cykl reportaży

09:10 Historia Polski – 
Gdzie się podziało 80 
milionów; film dokum.

10:15 Sensacje XX wieku – 
Tajna kwatera; /1/; cykl 
dokumentalny

10:50 Spór o historię – 
Polskie królewny na 
obcych dworach; debata

11:25 Polska Kronika 
Filmowa 1990 – Wydanie 
19; cykl dokumentalny

11:45 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 19 Nastała wiosna. 
Rok 1945; serial TVP

13:45 Wszystkie kolory 
świata – Wyspy 
Kanaryjskie – atlantycki 
tygiel; serial dokum.; 
Francja (2008)

14:50 Lady Liberty. 
Narodziny Symbolu; 
dokument fabularyzowany; 
Francja (2013)

16:25 Marzyciele – 
Daszyński w Krakowie; 
program publicystyczny

16:55 Historia Polski – 
Kronikarz czasu wojny; 
film dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Historia bez 
zakończenia

18:20 Rozmowy o 
Niepodległości – Polska i 
co dalej, czyli co można 
było zrobić lepiej; debata

18:35 Polska Kronika 
Filmowa 1991  
- Wydanie 3

18:50 Sprawiedliwi. Kto 
ratuje jedno życie...; odc. 
3/7 - Grzech; serial TVP

19:50 Londyńskie dni 
generała Sikorskiego; 
film dokumentalny; Polska 
(2003); reż.:Leszek 
Wiśniewski

21:00 Ostatnie dni dyktatora: 
zakazana biografia Kim 
Dzong Ila; film dokum.; 
Francja (2010)

22:00 Jak było? – Rewolucja 
Październikowa. Fakty i 
mity; program 

22:40 Zazdrość i medycyna; 
dramat; Polska (1973)

00:25 Sensacje XX wieku – 
Tajna kwatera; /2/; cykl 
dokumentalny

01:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna; cz. 1; cykl dokum.

01:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Historia bez 
zakończenia

02:15 Dziennik telewizyjny – 
19.02.1988

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: GKS 
Katowice - Cerrad Czarni 
Radom

8:30 KOTV Weekly; magazyn 
bokserski

9:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy. Co 
tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

10:10 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Energa MKS Kalisz - 
E.Leclerc Radomka 
Radom

12:20 Atleci; magazyn dla 
wszystkich, którzy kochają 
sport. W programie relacje 
z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

13:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - Jastrzębski 
Węgiel

15:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Asseco 
Resovia Rzeszów

17:30 UFC Ultimate 
Knockouts; program 
sportowy

18:30 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; mecz: MKS Ślepsk 
Suwałki - APP Krispol 
Września

20:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

23:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

1:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

2:30 Sporty walki: Gala KSW 
42; walka: Mamed 
Khalidov - Tomasz 
Narkun. Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4019; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; serial 
obyczajowy

07:00 Elif; s.III; odc. 428; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc. 

20 - Koleżka Pana Boga; 
serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 72 - Mężczyzna, 
który patrzy; serial 
kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 36 - Świadek; serial 
kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Amur. Amazonka Azji. 
Rzeka Czarnego Smoka; 
serial dokumentalny; 
Austria (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 429; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 91
16:05 Wieczna miłość; serial 

obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 4020; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3435; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
178; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
11/106; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 92
20:55 Liga Mistrzów - 1/8F; 

Wielka Brytania (2019)
23:35 Liga Mistrzów - 

skróty; Wielka Brytania 
(2019)

00:25 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

01:20 Głębia ostrości; cykl 
reportaży

01:50 wojsko – polskie.pl
02:25 Diamenty są wieczne; 

film sensacyjny; Wielka 
Brytania (1971)

04:25 Notacje – Włodzimierz 
Kowalczyk. Dzieciństwo 
na zesłaniu; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 194 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1422; serial TVP

06:55 Program gminy 
żydowskiej

07:25 Na sygnale; odc. 3; 
serial fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (295)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

116 „Dzieci nas 
wyprzedzają”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2005; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 195 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
27; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:10 M jak miłość; odc. 
1422; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział; 
odc. 36; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 427 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2450; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

10 - Spółka rodzinna; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

19:30 Barwy szczęścia; odc. 
2005; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
2006; serial obyczajowy 
TVP

20:35 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 36; felieton

20:50 Na dobre i na złe; odc. 
732; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 220 
„Iluzjonista”; serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks – Eve i 
Alex; Komedia obyczaj.; 
Australia (2015)

00:05 Za marzenia; s.I; odc. 
11; serial TVP

00:55 Za marzenia; s.I; odc. 
12; serial TVP

01:55 Świat bez tajemnic – 
Jak zatrzymać młodość; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Nat 
Sharman

02:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 46; serial komediowy 
TVP

03:25 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 47; serial komediowy 
TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(640) serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (79) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (842) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (123) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (789) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2826) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (715) 
serial paradokumentalny. 
Roksana stoi przed 
trudnym życiowym 
wyborem. Jest w trakcie 
rozwodu i ma 5-letniego 
syna. Tymczasem 
dowiaduje się, że zaszła 
w...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (178) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (108) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2827) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (391) serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (257) serial 
komediowy

20:40 Ciacho; komedia, 
Polska 2010

23:05 Ślad (27) serial 
kryminalny. Podczas 
obiadu lokalny polityk, 
właściciel dużego zakładu 
chemicznego, Jerzy 
Wielorzewski, i jego 
rodzina zostają otruci. 
Umiera tylko mężczyzna, 
jego bliskim...

0:05 Klub Dzikich Kotek; 
komedia, USA 2007

2:10 Słaba płeć?; komedia, 
Polska 2015. Dziewczyna 
z prowincji przyjeżdża do 
Warszawy, by robić 
karierę. Marzenia nie 
przystają do 
rzeczywistości.

4:15 Kabaretowa Ekstraklasa 
(95); program rozrywkowy 
dla fanów polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze 
w wykonaniu m.in. Ani 
Mru-Mru, Kabaretu 
Młodych Panów, 
Łowców.B i Neo-Nówki.

05:10 Uwaga! (5589) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(1/14) - program 
07:50 Doradca smaku 9 - 

Karczek wieprzowy z 
sałatką z natki pietruszki 
(30/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2396) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (992) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (881) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (644) - 
program

14:00 19 + (345) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

16 (5/13) - program 
15:30 Szkoła (645) - 

program
16:30 19 + (346) - program
17:00 Szpital (882) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (993) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7721) 
19:35 Sport (7704) 
19:45 Pogoda (7701) 
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (94) 

19:50 Uwaga! (5590) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Krem porowo-
ziemniaczany z wędzonym 
pstrągiem (31/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2828) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (230) - 
program

21:30 Agent - Gwiazdy 4 
(1/13) - program

22:35 Ścigany - film 
sensacyjny, USA 1993. 
Ceniony chirurg z 
Chicago, doktor Richard 
Kimble zostaje oskarżony 
o zabójstwo żony. 
Dowody świadczą 
przeciwko lekarzowi i po 
zakończeniu procesu 
niewinny Kimble skazany 
zostaje na śmierć. Jednak 
ucieka z autobusu 
przewożącego skazańców 
i wyrusza na poszukiwanie 
mordercy. Rusza za nim 
pościg, któremu 
przewodzi uparty i 
wytrwały agent federalny, 
szeryf Sam Gerard…

01:10 American Horror Story 
I: Murder House (3/12) - 
serial, USA. Mimo 
sprzeciwu Bena i Violet, 
Vivien postanawia 
wystawić dom na 
sprzedaż. Gdy nie odnosi 
sukcesu sama postanawia 
dowiedzieć się czegoś 
więcej na temat 
poprzednich właścicieli…

02:10 Uwaga! (5590) - 
program

02:35 Moc Magii(400) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 45

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 161

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 140

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; odc. 7

10:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 8

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 5

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serialfabularny, 
Niemcy 2012; odc. 6

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 19

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 7

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 8

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 8

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 9

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 141

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 142

20:00 S.W.A.T. Jednostka 
Specjalna; akcja, USA 
2003. Były członek 
zespołu S.W.A.T. został 
zdegradowany i trafił do 
pracy w zbrojowni. 
Pojawia się przed nim 
jednk nowa szansa. 
Dowodzący ekipą Hondo 
(Samuel L. Jackson) ma 
za zadanie zrekrutować 
żołnierzy najwyższej klasy, 
którzy dołączą do 
specjalnej jednostki…

22:15 W akcie desperacji; 
akcja, USA 1998. Frank 
Conner (Andy Garcia) to 
policjant pracujący w San 
Francisco. Od śmierci 
żony mężczyzna sam 
wychowuje syna (Joseph 
Cross), który choruje na 
białaczkę…

00:20 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 11

01:15 Flash; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 23

02:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2009; odc. 14

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6

05:40 Korona królów; odc. 
120; telenowela 
historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 215 
„Ani słowa”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 216 
„Miało być inaczej”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Alternatywy 4; odc. 
3/9 - Pierwsza noc; serial 
komediowy TVP

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

09:15 Blondynka; odc. 89; 
serial TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
28 „Urocze nastolatki”; 
serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
29 „Dzień ojca”; serial 
komediowy TVP

11:15 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

12:15 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 143 - Gorące rytmy; 
serial kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 144 - Poker; serial 
kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe; odc. 
233 Zostać gwiazdą; serial 
TVP

16:05 Na sygnale; odc. 216 
„Miało być inaczej”; serial 
fabularyzowany TVP

16:35 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.I; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 27/75 
- Hazard; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 145 - Kurtka; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 100 - Jego ostatnia 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.I; odc. 4 - 
Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 5 - 
Wieść gminna; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 146 - Wesele; serial 
kryminalny TVP

00:20 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 150; serial 
kryminalny TVP

01:20 Londyńczycy; odc. 
6/13; serial obyczajowy 
TVP

02:15 Londyńczycy; odc. 
7/13; serial TVP

03:15 Alternatywy 4; odc. 
3/9 - Pierwsza noc; serial 
komediowy TVP

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
991; serial TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (142) - 
Ratyzbona; magazyn 

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Kapłony w Wilanowie

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Andrzej 
Rosiewicz i Krzysztof K. 
A.; s. A Kasowski

08:40 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 24 
Trzebnica; magazyn

09:05 Koło fortuny; odc. 400 
ed. 6; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (21); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /82/ - 
„Parostatek” - Krzysztof 
Krawczyk

10:55 Podróże z historią; 
s.III; odc. 27 Jedyne takie 
miasto; cykl dokumentalny

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/15/; Francja (2016)

12:05 KabareTOP Story; /11/ 
- „Awas”; program 

12:20 Życie to Kabaret – 
Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:15 Kabaretożercy (7); 
teleturniej

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

18:15 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia na wodzie 
termalnej; magazyn 
kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (56) - 
Kastom; cykl reportaży

19:20 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (143) - Bawarski 
ziemniak i chmiel; 
magazyn kulinarny

19:50 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/16/; Francja (2016)

20:30 Kabaretożercy (8); 
teleturniej

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (31) - Cyrk; 
widowisko rozrywkowe

22:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz; cz. 
1; program rozrywkowy

23:20 Koło fortuny; odc. 399 
ed. 6; teleturniej

23:55 Niezapomniane 
Koncerty – Sylwester 
Marzeń z Dwójką -; cz. 6; 
koncert

00:50 Sierocki na sobotę; 
odc. 6; program 
rozrywkowy

01:55 Mariolka Prawdę ci 
powie; widowisko 
rozrywkowe

02:30 Olga Lipińska 
zaprasza (31); talk-show

03:10 Rozrywka Retro – 
Kabaret z miłością w tle 
(1); program rozrywkowy

04:45 Gotowe na wszystko 
III (6/23) - serial, USA

05:40 Ukryta prawda (484) - 
program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (16/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (214) - 
program obyczajowy

08:45 Przyjaciele (4/24) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (5/24) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(22/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (23/38) - program
12:25 Ukryta prawda (278) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (17/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (53/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (215) - 
program obyczajowy. 
Karetka pogotowia 
przywozi do szpitala 
Wojciecha Gruzińskiego, 
który próbował popełnić 
samobójstwo. Pacjent 
zażył dużą dawkę leków 
nasennych i stracił 
przytomność…

16:25 Gotowe na wszystko 
III (7/23) - serial, USA

17:25 Przyjaciele (6/24) - 
serial komediowy, USA

17:55 Przyjaciele (7/24) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (199) - serial 
18:55 Brzydula (200) - serial 
19:30 Zakochani po uszy 

(23/120) - program
20:00 Pożegnanie z Afryką - 

film obyczajowy, 
USA 1985. Rok 1914, 
przyszła pisarka, Karen 
Blixen (Meryl Streep), 
przyjeżdża do Nairobi. 
Karen zaczyna zajmować 
się swoją afrykańską 
plantacją i przypisanymi 
do niej ludźmi. Wielka 
miłość pojawia się w jej 
życiu niespodziewanie, 
gdy Karen zakochuje się 
ze wzajemnością w 
poszukiwaczu przygód i 
idealiście, Brytyjczyku 
Finch-Hattonie (Robert 
Redford)…

23:30 Sęp - film 
sensacyjny 2012. 
Oskarżony o podwójne 
morderstwo Radosław 
Raczek, podczas procesu 
zostaje odbity z najpilniej 
strzeżonego sądu w 
Polsce. Transmisję tego 
wydarzenia śledzi cała 
Polska. Sprawa jest tym 
bardziej niepokojąca, że to 
kolejny groźny przestępca, 
który zniknął w 
tajemniczych 
okolicznościach w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy…

02:15 Moc Magii (402) - 
program

05:10 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (17/20) - 
program rozrywkowy 

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (8/12) - 
program lifestylowy 

07:00 Ugotowani 8 (25) - 
program 

07:35 Ugotowani 8 (26) - 
program 

08:10 Apetyt na miłość 2 
(1/10) - program 

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (1/6) - reality 
show 

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (3/13) - 
program rozrywkowy 

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (9/12) - program 

11:40 Kuchenne rewolucje 
12 (8/15) - program 

12:40 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (8/9) - program 

13:10 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (7/8) - 
program 

13:40 Sztuka mięsa (7/12) - 
program 

14:10 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (7/8) - reality 
show 

14:55 Zaskocz mnie! 2 
(9/10) - program 
rozrywkowy 

15:25 Ostre cięcie 5 (8/10) - 
program 

16:10 Oddać dziecko 2 (12) - 
program dokumentalny 

17:10 Warsztat urody (5/8) - 
program lifestylowy 

17:55 Kuchenne rewolucje 
13 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (1/12) - 
program rozrywkowy 

19:40 Życie bez wstydu 5 
(10/12) - reality show 

20:40 Misja ratunkowa 2 
(9/10) - program 
rozrywkowy 

21:25 Eks-tra zmiana (8) - 
program lifestylowy 

22:25 Pani Gadżet 16 
(17/22) - magazyn 

23:00 10/10 (10) - program 
23:30 Jestem z Polski (9) - 

program 
00:30 Kulisy sławy EXTRA 

2 (8) - program 
lifestylowy

01:00 Anioły śmierci w Iraku 
- dokument

01:55 W roli głównej - Kinga 
Baranowska (3/8) - talk 
show

02:25 W roli głównej - Anna 
Dereszowska (3/8) - talk 
show

02:55 W roli głównej - 
Aleksandra Kwaśniewska 
(1/7) - talk show

03:25 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn

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

04:25 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

06:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- konkurs indywidualny 

07:55 MARZENIA - 
MISTRZOSTWA ŚWIATA 
FIFA ROSJA 2018 

09:25 Pełnosprawni; odc. 
288; magazyn dla 
niepełnosprawnych, 

10:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 3 runda 

18:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- podsumowanie 

19:30 Liga Mistrzów - 1/8F; 
Wielka Brytania (2019), 
Na żywo

22:55 Liga Mistrzów - skróty; 
Wielka Brytania (2019)

00:25 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 3 runda 

03:25 Retro TVP Sport
05:15 reportaż

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (19) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (47) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (48) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (43) 
reality show. Wieś Kokot. 
Katarzyna Dowbor 
pomaga pani Ewelinie, 
która ma za sobą szereg 
trudnych doświadczeń. 
Potrzebuje ona remontu 
domu, w którym...

9:00 Septagon (32) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (6) 
reality show. Wojciech 
Modest Amaro 
przygotował uczestnikom 
niezwykle trudne zadanie. 
Każdy z nich musi 
odtworzyć przygotowane 
przez niego danie. Jednak 
żaden z...

11:30 Benny Hill (10); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (20) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji 
(123) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(5) serial kryminalny

16:00 Gliniarz i prokurator 
(6) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(486) serial obyczajowy

18:00 Septagon (33) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(487) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (255) 
serial kryminalny

21:00 Blow; dramat 
obyczajowy, USA 2001. 
Handlarz narkotyków 
zdobywa fortunę. Nie 
przynosi mu ona jednak 
szczęścia...

23:45 Dom woskowych ciał; 
horror, Australia/USA 
2005

2:05 Włatcy móch: Dyrzór 
(119) serial animowany

2:40 Disco Polo Life; 
program muzyczny

3:40 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

4:40 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 20 
lutego; odc. 478; felieton

07:00 Dziennik telewizyjny – 
20.02.1989

07:45 Korona królów; odc. 
149; telenowela TVP

08:15 Korona królów; odc. 
150; telenowela TVP

08:50 Jak było? – Grudzień 
70; program publ.

09:30 Historia Polski – 
Kronikarz czasu wojny; 
film dokumentalny

10:20 Sensacje XX wieku – 
Tajna kwatera; /2/; cykl 
dokumentalny

10:50 Londyńskie dni 
generała Sikorskiego; 
film dokumentalny

11:50 Polska Kronika 
Filmowa 1991 - Wydanie 
3

12:05 Maria Curie; odc. 1/3; 
serial biograficzny; 
Francja, Polska (1991)

13:40 Wszystkie kolory 
świata – Wieczna 
Japonia; serial dokum.; 
Francja (2008)

14:45 Rodzina Niepodległej 
– W obronie 
Suwalszczyzny

15:50 Wojna o morza – 
Pancerniki z bazy Scapa 
Flow.; odc. 1/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

16:50 Historia Polski – 
Nieznane życie Jana 
Pawła II; film dokum.

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Historia bez 
zakończenia

18:25 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

18:55 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
3; cykl dokumentalny

19:20 Sprawiedliwi. Kto 
ratuje jedno życie...; odc. 
4/7 - Żegota; serial TVP

20:15 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 4/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:10 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Weterani. Wyrwani 
śmierci; /4/; cykl dokum.

22:35 Bilet na księżyc; film 
obyczajowy; Polska 
(2013)

00:45 Sensacje XX wieku – 
Tajna kwatera; /3/; cykl 
dokumentalny

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna; cz. 2; cykl 
dokumentalny

02:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Historia bez 
zakończenia

02:35 Dziennik telewizyjny – 
20.02.1989

6:00 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Energa MKS Kalisz - 
E.Leclerc Radomka 
Radom

8:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - Jastrzębski 
Węgiel

10:10 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: GKS 
Katowice - Cerrad Czarni 
Radom

12:20 Atleci; magazyn 
13:00 Siatkówka mężczyzn: 

PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Asseco 
Resovia Rzeszów. ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle w tym 
sezonie wywalczyła 
Puchar Polski, a w 
PlusLidze po 15 kolejkach 
miała na koncie komplet 
wygranych. W...

15:30 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; mecz: MKS Ślepsk 
Suwałki - APP Krispol 
Września

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - Trefl 
Gdańsk

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - PGE Skra 
Bełchatów. ONICO 
Warszawa ma z PGE Skrą 
Bełchatów, mistrzem 
PlusLigi, rachunki do 
wyrównania. Przegrał z 
nimi bowiem cztery mecze 
z rzędu....

23:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

1:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

2:30 Boks: MB Boxing Night 
w Radomiu; waga 
półciężka: Dariusz Sęk - 
Robert Parzęczewski
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4020; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; serial 
obyczajowy

07:05 Elif; s.III; odc. 429; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc. 

21 - Szkoła przetrwania; 
serial TVP

09:40 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 73 - Piękna śmierć; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 37 - Zlecenie; serial 
kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Bo ja wybieram 

zdrowie; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Amur. Amazonka Azji. 
Tajemnicze źródła; serial 
dokumentalny; Austria 
(2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 430; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 92
16:05 Wieczna miłość; serial 

obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 4021; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3436; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
179; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
12/106; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; 

s.XVII; odc. 219 - Córka 
blacharza; serial 
kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Dzień kobiet; dramat 
obyczajowy; Polska 
(2012)

03:25 Sprawa dla reportera
04:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn

05:15 Koło fortuny; odc. 196 
ed. 4; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
732; serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/18/; magazyn medyczny

07:25 Na sygnale; odc. 4; 
serial fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (296)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2006; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 197 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
28; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:10 Na dobre i na złe; odc. 
732; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 37 Złudne nadzieje; 
serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 428 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2451; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

11 „Nienormalnie 
normalna rodzina”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2006; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2007; serial obyczajowy 
TVP

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 27; serial 
obyczajowy; USA (2017)

21:40 Mickey Niebieskie 
Oko; komedia; USA, 
Wielka Brytania (1999); 
reż.:Kelly Makin; 
wyk.:Hugh Grant, James 
Caan, Jeanne Tripplehorn, 
James Fox

23:20 Na sygnale; odc. 220 
„Iluzjonista”; serial 
fabularyzowany TVP

23:55 Eve i Alex; Komedia 
obyczajowa; Australia 
(2015)

01:35 Szpieg D’83 - ep. 6; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

02:35 Art Noc – Dyskretny 
urok trójkąta, czyli 
namiętne show - Tercet 
egzotyczny

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(642) serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (80) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (843) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (124) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (790) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2827) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (716) 
serial paradokumentalny. 
20-letnia Luiza wraca 
z rocznego pobytu w USA 
do rodzinnych Gierałtowic. 
Kiedy jej mama przyjeżdża 
na lotnisko sama, 
dziewczyna coś...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (179) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (109) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2828) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (392) 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 Słaba płeć?; komedia, 
Polska 2015. Dziewczyna 
z prowincji przyjeżdża do 
Warszawy, by robić 
karierę. Marzenia nie 
przystają do 
rzeczywistości.

22:20 Ślad (28) serial 
kryminalny. Obok 
własnego samochodu 
zostaje zabita 29-letnia 
wrocławianka. Początkowo 
detektywi sądzą, że 
morderstwo było zemstą 
właściciela psa za 
potrącenie jego pupila....

23:20 88 minut; thriller, 
Niemcy/USA 2007

1:50 Chirurdzy (139) serial 
obyczajowy

2:45 Chirurdzy (140) serial 
obyczajowy

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5590) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(3/14) - program 
07:50 Doradca smaku 9 - 

Krem porowo-
ziemniaczany z wędzonym 
pstrągiem (31/40) 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2397) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (663) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (505) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (406) - 
program

14:00 19 + (341) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

16 (6/13) - program 
15:30 Szkoła (407) - 

program
16:30 19 + (342) - program
17:00 Szpital (506) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (664) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7722) 
19:30 Szóstka – premiera 

serialu (1/2) - program
19:35 Sport (7705) 
19:45 Pogoda (7702) 
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (95) 

19:50 Szóstka – premiera 
serialu (2) - program

19:55 Uwaga! (5591) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Wegetariański smalec z 
suszonymi śliwkami 
(32/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2829) - serial 
obyczajowy. Pętla na szyi 
nauczyciela-pedofila się 
zaciska… Julka jest w 
coraz gorszym stanie 
psychicznym. Igor próbuje 
rozmawiać z córeczką, 
która daje mu wyraźne 
sygnały, że ktoś ją 
skrzywdził… 

20:55 Milionerzy (151) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
17 (2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Tammy - komedia, 
USA 2014. Tammy 
(Melissa McCarthy) ma zły 
dzień. Skasowała swój 
samochód, została 
zwolniona z pracy i na 
dodatek odkryła, że mąż ją 
zdradza Jest kompletnie 
spłukana, a jej jedyną 
deską ratunku jest babcia 
Pearl (Susan Sarandon). 
Obie wybierają się na 
przejażdżkę - jak zakończy 
się ta podróż?

00:35 Kuba Wojewódzki 11 
(1/14) - talk show. Goście 
programu: Monika 
Lewczuk i Joanna Krupa

01:40 Uwaga! (5591) - 
program

02:00 Moc Magii (403) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 46

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 162

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 142

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 8

10:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 9

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 7

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 8

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 20

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 8

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 9

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 10

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 11

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 143

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 144

20:00 Jaś Fasola: Nadciąga 
totalny kataklizm; 
komedia, Wielka Brytania 
1997

21:55 Komedia mało 
romantyczna; komedia, 
USA 2006. Julia marzy o 
wielkiej miłości, rycerzu na 
białym koniu i hucznym 
weselu ze szczęśliwym 
zakończeniem. Kiedy 
wydaje jej się, że wreszcie 
go odnalazła, musi 
zmierzyć się z całym 
światem. Wkrótce okazuje 
się jednak, że nawet Julia 
ma jeszcze szansę 
zrealizować swoje 
marzenia…

23:20 Żyleta; akcja, USA 
1996

01:20 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 11

02:00 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 12

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

03:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

03:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2009; odc. 15

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8

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

06:05 Na sygnale; odc. 216 
„Miało być inaczej”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 1; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Alternatywy 4; odc. 
4/9 - Profesjonaliści; serial 
komediowy TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
992; serial TVP

09:20 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 150; serial 
kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
29 „Dzień ojca”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
30 „Muzykoterapia”; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP

12:25 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 144 - Poker; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 145 - Kurtka; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
234 Zawodowe 
rozczarowanie; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 1; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.I; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.I; odc. 4 - 
Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Bulionerzy; odc. 28/75 
- Chleb powszedni

19:35 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 146 - Wesele; serial 
kryminalny TVP

20:30 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 101 - Przypadkowy 
strzał; serial kryminalny 
TVP

21:25 Ranczo; s.I; odc. 5 - 
Wieść gminna; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; s.I; odc. 6 - 
Racja gminy; serial 
obyczajowy TVP

23:35 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 147 - Oskarżony; 
serial kryminalny TVP

00:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 148 - Ślady 
przeszłości; serial 
kryminalny TVP

01:25 Instynkt; odc. 4 - Znak 
Lucyfera; serial kryminalny 
TVP

02:20 Instynkt; odc. 5 „Ten 
pierwszy raz”; serial 
kryminalny TVP

03:20 Alternatywy 4; odc. 
4/9 - Profesjonaliści; serial 
komediowy TVP

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 
992; serial TVP

06:45 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (143) - Bawarski 
ziemniak i chmiel

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia na wodzie 
termalnej

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Sława 
Przybylska i Kasia 
Nosowska

08:40 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 7) - 
Zabawa; reportaż

09:05 Koło fortuny; odc. 401 
ed. 6; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (20) - Ksiądz; 
program rozrywkowy

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /83/ - „Rudy 
Rydz” - Halina Majdaniec

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /33/ - „Wars 
wita was” - Wały 
Jagiellońskie

10:55 Podróże z historią; 
s.III; odc. 28 Kulisy 
dawnych podróży; cykl 
dokumentalny

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/16/; Francja (2016)

12:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru - 
Urodzinowy strzał w 
dychę (1-2)

14:20 Kabaretożercy (8); 
teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. Teraz 
kabaret! (1-3)

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Las - największa 
spiżarnia; magazyn

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (94) - 
Polowanie na słonie

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (144) - 
Oktoberfest

19:55 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/17/; Francja (2016)

20:30 Kabaretożercy (9); 
teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (32) - Motoryzacja

22:25 Kierunek Kabaret; /60/ 
- Ekologia

23:25 Dzięki Bogu już 
weekend; s.III (25)

00:35 Koło fortuny; odc. 400 
ed. 6; teleturniej

01:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – XII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo - TROPICIELE 
TALENTÓW (1-2)

03:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2005 - 
Kabareton

04:35 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 2/; widowisko

04:45 Gotowe na wszystko 
III (7/23) - serial, USA

05:40 Ukryta prawda (485) - 
program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (17/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (215) - 
program obyczajowy

08:45 Przyjaciele (6/24) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (7/24) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(23/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (24/38) - program
12:25 Ukryta prawda (279) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (18/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (54/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (216) - 
program obyczajowy

16:25 Gotowe na wszystko 
III (8/23) - serial, USA

17:25 Przyjaciele (8/24) - 
serial komediowy, USA

17:55 Przyjaciele (9/24) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (201) - serial 
obyczajowy

18:55 Brzydula (202) - serial 
obyczajowy

19:30 Zakochani po uszy 
(24/120) - program

20:00 Terminal - komedia, 
USA 2004. Historia 
Viktora Navorskiego (Tom 
Hanks), pochodzącego z 
Europy Wschodniej 
turysty, który chce 
odwiedzić Nowy Jork. W 
czasie, gdy Navorski leci 
do Ameryki, w jego 
ojczyźnie dochodzi do 
zamachu stanu. Uwięziony 
na lotnisku Kennedy’ego, z 
paszportem znikąd, Viktor 
nie może legalnie 
przedostać się na teren 
Stanów Zjednoczonych i 
zmuszony jest dniami i 
nocami koczować w hali 
tranzytowej terminalu, aż 
do zakończenia wojny w 
jego ojczyźnie…

22:40 Miłość bez końca - 
film obyczajowy, 
USA 2014. Burzliwy 
romans nastolatków Jade 
Butterfield (Gabriella 
Wilde) i Davida Axelroda 
(Alex Pettyfer). Zamożni 
rodzice Jade nie akceptują 
związku córki ze 
skromnym Davidem i 
próbują zniszczyć ich 
miłość… 

00:50 Oszuści (8/10) - serial, 
USA

01:50 Moc Magii (403) - 
program

04:00 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

05:35 Ostre cięcie 5 (8/10) - 
program

06:20 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (8/9) - program

06:55 Ugotowani 8 (27) - 
program 

07:30 Ugotowani 8 (28) - 
program 

08:05 Apetyt na miłość 2 
(2/10) - program 

09:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (2/6) - reality 
show

09:50 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (4/13) - 
program rozrywkowy

10:35 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (10/12) - 
program rozrywkowy

11:35 Kuchenne rewolucje 
12 (9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:35 Afera fryzjera 7 (7/8) - 
program rozrywkowy

13:20 SOS – Sablewska od 
stylu 2 (11/12) - program 
rozrywkowy

14:10 Misja ratunkowa 2 
(9/10) - program 
rozrywkowy

14:55 Zanim Cię zobaczę 
(7/8) - program 
rozrywkowy

15:55 Śluby marzeń
16:55 Co nas truje 2 (7/12) - 

program lifestylowy
17:40 Kuchenne rewolucje 

13 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:40 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (2/12) - 
program rozrywkowy

19:25 Ugotowani 8 (29) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:00 Ugotowani 8 (30) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:30 W czym do ślubu? 
2 (10) - reality show

21:05 W czym do ślubu 4 
(11/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (7/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16 
(18/22) - magazyn

23:00 SOS – Sablewska od 
stylu 2 (11/12) - program 
rozrywkowy

23:45 Gwiazdy prywatnie 3 
(2/8) - program 
lifestylowy

00:20 Subiektywny ranking 
naj… (2/6) - program 

00:50 Rosyjski Projekt Lady 
2 (13/16) - program 
rozrywkowy

02:45 W roli głównej – 
Dawid Woliński (4/8) - 
talk show

03:15 W roli głównej – 
Jarosław Kuźniar (2/7) - 
talk show

03:45 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn

04:15 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

06:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Willingen - konkurs ind.

08:05 Lekkoatletyka - 
Halowe MP, Toruń - 
podsumowanie

10:00 RETRO TVP SPORT; 
magazyn

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 1/4F 

14:00 Narciarstwo klasyczne 
- MŚ - Seefeld: Biegi 
narciarskie - sprint k. i m. 
(studio) 

14:30 Narciarstwo klasyczne 
- MŚ - Seefeld: Biegi 
narciarskie - sprint k. i m. 

16:20 Narciarstwo klasyczne 
- MŚ - Seefeld: Biegi 
narciarskie - sprint k. i m.

16:25 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 1/4F

19:55 Hokej na lodzie - PHL: 
1.runda play - off 

22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Narciarstwo klasyczne 

- MŚ - Seefeld: Biegi 
narciarskie - sprint k. i m. 

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19

04:05 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (20) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (48) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (49) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (45) 
reality show. Pani Danuta 
wychowuje troje dzieci. Od 
7 lat mieszka w domu, w 
którym brakuje kuchni i 
łazienki. Problemem są 
również...

9:00 Septagon (33) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (7) 
reality show. W programie 
zostało już tylko siedmiu 
najlepszych uczestników. 
Z drużyny Niebieskiej i 
Czerwonej Wojciech 
Modest Amaro tworzy 
jedną - Czarną....

11:30 Benny Hill (15); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (21) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji 
(124) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(7) serial kryminalny

16:00 Gliniarz i prokurator 
(8) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(487) serial obyczajowy

18:00 Septagon (34) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(488) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (256) 
serial kryminalny

21:00 Zaginiony w akcji 3; 
dramat sensacyjny, USA 
1988

23:20 Tuż przed tragedią (4) 
serial dokumentalny

0:20 Tuż przed tragedią (5) 
serial dokumentalny

1:20 Włatcy móch: Ó źrudła 
(116) serial animowany

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

06:50 Był taki dzień – 21 
lutego; odc. 479; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
21.02.1988

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

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

08:45 Errata do biografii – 
Zofia Kossak–Szczucka

09:20 Historia Polski – 
Nieznane życie Jana 
Pawła II; film dokum.

10:10 Sensacje XX wieku – 
Tajna kwatera; /3/; cykl 
dokumentalny

10:40 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa 
– Początek; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

11:40 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
3; cykl dokumentalny

12:00 Maria Curie; odc. 2/3; 
serial biograficzny; 
Francja, Polska (1991)

13:45 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 2. Lato; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

14:45 Life – Życie.; cz. 10. 
Naczelne; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2009)

15:45 Ostatnie dni dyktatora: 
zakazana biografia Kim 
Dzong Ila; film dokum.; 
Francja (2010)

16:55 Historia Polski – 
Wszystko może się 
przytrafić; film dokum.

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Skrzydlate 
marzenia

18:15 Taśmy bezpieki; odc. 
8 Mniejszość grecka w 
PRL

18:45 Polska Kronika 
Filmowa 1993 - Wydanie 
3; cykl dokumentalny

19:00 Sprawiedliwi. Kto 
ratuje jedno życie...; odc. 
5/7 - Mury; serial TVP

20:00 Wyjęci spod prawa; 
odc. 2/4. Kapitan 
Moonlite; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2017)

21:05 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
1/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

22:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: Jan I 
Olbracht; debata

22:40 Szerokie tory; reportaż
23:15 Odtajnione akcje 

szpiegowskie; odc. 4/8; 
film dokum.; USA (2016)

00:05 Sensacje XX wieku – 
Narodziny wojny; /1/; cykl 
dokumentalny

00:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna; cz. 3; cykl dokum.

01:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Skrzydlate 
marzenia

01:45 Dziennik telewizyjny – 
21.02.1988

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Asseco 
Resovia Rzeszów

8:10 Magazyn koszykarski
8:40 Siatkówka: 1. liga; 

mecz: MKS Ślepsk 
Suwałki - APP Krispol 
Września

11:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski

12:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - Trefl 
Gdańsk

14:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - PGE Skra 
Bełchatów

17:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

18:30 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; mecz: KS Gwardia 
Wrocław - Stal Nysa

20:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

23:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

1:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

2:30 Sporty walki: KSW 45: 
The Return to Wembley; 
walka: Philip De Fries - 
Karol Bedorf. Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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