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Sprawdź!

W które niedziele zrobimy zakupy?

Amatorzy niedzielnych
zakupów wkrótce będą
mieć większy problem. Od
marca zacznie obowiązywać ustawa wprowadzająca
zakaz handlu.

Przypomnijmy, od marca
zakupy
zrobimy
tylko
w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W 2019 roku tylko jedna będzie handlowa –
ostatnia. Od 2020 roku będzie natomiast obowiązywał
całkowity zakaz handlu
w niedzielę. Będą jednak
pewne odstępstwa. W sumie
sklepy będą otwarte w siedem dodatkowych niedziel –
w trzy przedświąteczne (przed
Wielkanocą i dwie poprzedzające Boże Narodzenie) oraz
w ostatnie niedziele przypadające w styczniu, kwietniu,
czerwcu i sierpniu, podczas
sezonowych wyprzedaży. Ponadto w wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę
sklepy będą mogły być otwar-

te do 14. Za złamanie handlu
w niedzielę będzie grozić
grzywna – od 1 tysiąca do
100 tysięcy zł.

Bądź eko

Sięgnij
po miejską
kasę
50 tysięcy złotych zarezerwowano w miejskim budżecie na dofinansowanie instalacji kolektorów
słonecznych wspomagających system grzewczy bądź służących do
wytwarzania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych.
Pula środków miejskich jest uruchamiana w tym roku niezależnie od
dużego projektu dofinansowania
różnego typu odnawialnych źródeł
energii (w tym także kolektorów słonecznych) realizowanego przez Częstochowę ze środków europejskich
(tu wnioski od mieszkańców zostały
już zebrane).
O miejskie dofinansowanie będą
mogły ubiegać się osoby fizyczne,
które posiadają tytuł prawny do danej
nieruchomości oraz
zgodę jej właściciela/
współwłaściciela na tego
rodzaju inwestycję. W ciągu 5 lat od dnia otrzymania dotacji, pod rygorem jej
zwrotu, nie będzie można
zdemontować kolektorów.
Ciąg dalszy na str. 3

Wyłączenie stosowania
przepisów dotyczyć będzie
między innymi możliwości
tankowania
samochodu,

a także robienia zakupów na
stacjach benzynowych, dworcach czy lotniskach i statkach (aby wokół dworców nie
powstawały galerie handlowe, wprowadzono zapis, że
chodzi tylko o handel w zakresie obsługi pasażerów).
Poza tym będzie można kupić
kwiaty lub prowadzić sprzedaż na festynach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych,
rolno-spożywczych
rynkach hurtowych oraz m.
in. skupach warzyw, owoców,
surowego mleka. Otwarte będą również piekarnie, cukiernie, lodziarnie, apteki, sklepy
z pamiątkami i dewocjonaliami, sklepy z prasą, sklepy
z biletami komunikacji miejskiej, sklepy z wyrobami tytoniowymi, placówki pocztowe.
Dozwolony będzie też handel
internetowy. Niezmieniona
zostanie zasada, że sklep będzie mógł być otwarty, jeśli za
ladą stanie sam właściciel.
kg

Mamy dla Was wykaz niedziel handlowych w 2018
roku. Sprawdźcie, w które niedziele sklepy będą
otwarte, a w które niedziele zamknięte.

Marzec
4 marca - sklepy otwarte
11 marca - zakaz handlu
18 marca - zakaz handlu
25 marca - sklepy otwarte
Kwiecień
1 kwietnia - zakaz handlu
(Wielkanoc)
8 kwietnia - zakaz handlu
15 kwietnia - zakaz handlu
22 kwietnia - zakaz handlu
29 kwietnia - sklepy otwarte
Maj
6 maja - sklepy otwarte
13 maja - zakaz handlu
20 maja - zakaz handlu
(Zielone Świątki)
27 maja - sklepy otwarte
Czerwiec
3 czerwca - sklepy otwarte
10 czerwca - zakaz handlu
17 czerwca - zakaz handlu
24 czerwca - sklepy otwarte
Lipiec
1 lipca - sklepy otwarte
8 lipca - zakaz handlu
15 lipca - zakaz handlu
22 lipca - zakaz handlu
29 lipca - sklepy otwarte

Sierpień
5 sierpnia - sklepy otwarte
12 sierpnia - zakaz handlu
19 sierpnia - zakaz handlu
26 sierpnia - sklepy otwarte
Wrzesień
2 września - sklepy otwarte
9 września - zakaz handlu
16 września - zakaz handlu
23 września - zakaz handlu
30 września - sklepy otwarte
Październik
7 października - sklepy otwarte
14 października - zakaz handlu
21 października - zakaz handlu
28 października - sklepy otwarte
Listopad
4 listopada - sklepy otwarte
11 listopada - zakaz handlu
(Święto Niepodległości)
18 listopada - zakaz handlu
25 listopada - sklepy otwarte
Grudzień
2 grudnia - sklepy otwarte
9 grudnia - zakaz handlu
16 grudnia - sklepy otwarte
23 grudnia - sklepy otwarte
30 grudnia - sklepy otwarte

Policja

6 lat w więzieniu

MPK

Oszustka
z 280
zarzutami!

Mniejszy wyrok
za śmiertelny
wypadek

Unia da
pieniądze
na nowe
autobusy

Przeszło 280 zarzutów
usłyszała 37-latka podejrzana o oszustwa internetowe na dużą skalę. Kobieta od ubiegłego roku była
poszukiwana listem gończym.
Policjanci z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji
Osób Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie od lipca
ubiegłego roku poszukiwali
37-latki podejrzanej o szereg
oszustw. Skala zarzucanych
jej czynów jest ogromna.
Z ustaleń śledczych wynika,
że jej „specjalnością” były
oszustwa dokonywane przy
sprzedaży
internetowej.
W ubiegłym roku kobieta
usłyszała przeszło 280 zarzutów. Nie wywiązała się
jednak z postanowienia sądu o naprawieniu wyrządzonych szkód, dlatego miała
trafić na 2 lata do wiezienia.
Skutecznie ukrywała się jednak przez kilka miesięcy.
Ciąg dalszy na str. 3

Sześć lat spędzi w więzieniu 22-latek, który
spowodował śmiertelny
wypadek
drogowy
i
uciekł z miejsca zdarzenia. Zginęła 16-letnia
dziewczyna, którą wiózł
motocyklem w Aleksandrii. To o połowę niższa
kara niż domagała się
prokuratura.
Sąd Okręgowy w Częstochowie złagodził karę dla
22-letniego Jakuba S. sprawcy wypadku drogowego, w którym zginęła
16-letnia Julia. Mężczyzna
został skazany na sześć lat
więzienia,
prokuratura
chciała 12 lat.
15 października 2016
roku Jakub S. wraz Piotrem Ś. pojechali motocyklami z Aleksandrii do Konopisk. Tam Jakub S. zabrał na motocykl 16-letnią
Julię, z którą wcześniej

umówił się telefonicznie.
Wieczorem, w trakcie wyprzedzania Piotra Ś. utracił
panowanie nad motocyklem. Maszyna wpadła w
poślizg, przewróciła się na
jezdnię i uderzyła w barierę
energochłonną.
Julia
zmarła na skutek poważnych obrażeń głowy.
Jakub S. uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając dziewczynie pomocy,
schował się w mieszkaniu
znajomego - Cezarego K.
Następnego dnia, gdy przyszli tam policjanci, K. zaprzeczył, by był u niego S. i
przytrzymując drzwi, uniemożliwiał funkcjonariuszom wejście do wewnątrz.
Przy użyciu siły policjanci
weszli do środka, gdzie zatrzymali poszukiwanego.
Uderzył motocyklem w barierki i uciekł. 16-letnia
pasażerka zmarła.
Ciąg dalszy na str. 3

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie otrzyma
blisko 9 milionów złotych unijnego
dofinansowania na zakup 12 nowych autobusów. Projekt miejskiego przewoźnika znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.
Projekt „Moja Przyjazna Komunikacja
– zakup nowego taboru autobusowego
na potrzeby realizacji zadań z zakresu
transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa - etap II” zakłada kupno kolejnych 12 nowych autobusów.
Mają to być nowoczesne i w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, niskopodłogowe pojazdy klasy
maxi (12-metrowe) z silnikiem diesla
spełniającym najsurowsze normy niskiego poziomu emisji spalin EURO 6.
Wśród udogodnień dla pasażerów mają
znaleźć się między innymi biletomaty
przyjmujące płatność bilonem oraz kartami bezstykowymi w technologii PayPass,
PayWave lub NFC, wifi, a także elektroniczny system informacji.
Ciąg dalszy na str. 21
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Przez okno

Akademia Młodego Pasażera

Strzelał z wiatrówki

MPK od kuchni

55-latek z Myszkowa postanowił
„urozmaicić” sobie popołudnie. W
tym celu sięgnął po pistolet pneumatyczny i z okna swojego mieszkania
oddał strzały w kierunki osobówki. W
pojeździe znajdowały się dwie osoby
– 85-latek i jego 20-letnia wnuczka.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek
(19.02.)około godz. 15.00 przy ul. Sikorskiego Myszkowie. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że w kierunku jadącego fiata bravo oddano strzały.
Efekt? Uszkodzone dwie szyby i dach.
Straty oszacowano na tysiąc złotych.
Samochodem, oprócz 85-letniego kierowcy podróżowała także jego 20-letnia

wnuczka. Żadne z nich nie potrzebowało pomocy lekarskiej. Policjanci rozpoczęli poszukiwania osób mogących
mieć związek z tym zdarzeniem. Mundurowi szybko ustalili, że strzały padły
prawdopodobnie z mieszkania 55-letniego lokatora osiedlowego bloku. Śledczy weszli do mieszkania i zastali tam
pijanego 55-latka. Mężczyzna od razu
przyznał się do winy i wydał policjantom wiatrówkę, którą przechowywał w
szufladzie. Mieszkaniec Myszkowa trafił
do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty i przyznał się do
zarzucanych mu przestępstw. Grozi mu
5 lat więzienia.

Kolejni uczniowie jednej z częstochowskich podstawówek mieli okazję przyjrzeć
się pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie
Komunikacyjnym. Był też czas na wspólną
przejażdżkę autobusem po zajezdni.
Tym razem miejskiego przewoźnika odwiedzili uczniowie Szkoły Przysposabiającej do
Pracy SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie. Podczas spotkania zwiedzili m.in.
nowe hale: tramwajową i autobusowa oraz
dyspozytornię. Był też czas na wspólną prze-

W Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się spotkanie z młodzieżą uczęszczającą do klas policyjnych
w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego. - Uczniowie obejrzeli film „Polska
Policja Dziś”, którego projekt przygotowany został przez Biuro Komunikacji
Społecznej Komendy Głównej Policji,
przy wsparciu Komendy Stołecznej Policji, ukazujący pracę mundurowych na

rzece, konno, z psami służbowymi, w patrolach pieszych oraz zmotoryzowanych,
w powietrzu, w laboratorium kryminalistycznym, czy na Stołecznym Stanowisku Kierowania – mówi podkom. mgr
Marta Ladowska, oficer prasowy częstochowskich policjantów.
Do wstąpienia w szeregi policji zachęcał podkom. Jacek Zieliński. Zastępca
Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie omówił strukturę komendy, wyjaśnił czym
zajmują się policjanci w poszczególnych
wydziałach i jakie wymogi należy spełnić, aby zostać funkcjonariuszem.
St. asp. Marcin Machnik wygłosił natomiast prelekcję o zagrożeniach związanych z terroryzmem oraz zasadach
zachowania w przypadku jego wystąpienia.
kg

Dokończenie ze str. 1

W śledztwie okazało się, że motocykl Jakuba S. nie był sprawny technicznie i nie
spełniał warunków dopuszczenia do ruchu,
a jego kierowca nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Wcześniej był karany za
jazdę po pijanemu. W chwili wypadku jechał
z nadmierną prędkością. Na podstawie opinii biegłego z zakresu toksykologii prokuratura przyjęła, że w chwili wypadku Jakub S.
znajdował się pod wpływem marihuany. Taki też zarzut usłyszał - spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem

Oszustka z 280 zarzutami!
Dokończenie ze str. 1

W lipcu ubiegłego roku wydany za nią
został list gończy. Policyjni poszukiwacze
z częstochowskiej komendy sprawdzali
i analizowali każdą informację. W styczniu nastąpił przełom w sprawie. Śledczy

Przypomnijmy, do tego brutalnego zabójstwa doszło 7 stycznia.
Kamil S. opuścił hotel, znajdujący się przy ulicy Katedralnej
w Częstochowie i udał się na ulicę Krakowską. O nieodpowiedniej porze, w nieodpowiednim
miejscu znalazł się też 62-letni
Jan C., który chciał zrobić zakupy w sklepie motoryzacyjnym.
Przechodząc ulicą Kamil S. uderzył nagle ręką w głowę, mijającego go Jana C. W wyniku zadanego uderzenia pokrzywdzony przewrócił się na chodnik, a sprawca
zadał mu kolejne ciosy ręką
w głowę i klatkę piersiową. Po
chwili Kamil S. wrócił do leżącego
mężczyzny i zadał mu 8 uderzeń
nożem w okolice klatki piersiowej. Ofiara ataku zmarła na miejscu zdarzenia, na skutek poważnych obrażeń wewnętrznych.
Kamil S. udał się spokojnym
krokiem w kierunku ulicy Ogrodowej, gdzie został zauważony

ustalili, że 37-latka może przebywać na
terenie Warszawy. Ich przypuszczenia
sprawdziły się. Kilka dni temu zatrzymali
poszukiwaną i przekazali do zakładu karnego.

kg

Bądź eko

Sięgnij po
miejską kasę

Zabójca trafi do zakładu
psychiatrycznego
przez policjantów. Sprawca na
widok funkcjonariuszy zaczął
uciekać i zatrzymał się dopiero po
oddaniu strzałów ostrzegawczych.
Przeprowadzone badanie na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że Kamil S. był trzeźwy. W jego krwi nie
stwierdzono także substancji
narkotycznych.
– W toku dalszego śledztwa
ustalono, że 22 czerwca 2017 roku Kamil S. dopuścił się również
pobicia pracownika domu pielgrzyma – wyjaśnia prokurator
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. – W tym dniu sprawca udał
się do domu pielgrzyma i poprosił
o wynajęcie pokoju. W trakcie załatwiania formalności meldunkowych Kamil S. odmówił podania
adresu zamieszkania i kilkakrotnie uderzył pracownika hotelu
pięścią w twarz. Na skutek uderzeń pokrzywdzony doznał obrażeń w postaci złamania nosa,
szczęki i oczodołu – wyjaśnia prokurator Ozimek.
W postępowaniu przedstawiono Kamilowi S. zarzuty zabójstwa
Jana C. oraz pobicia pracownika
domu pielgrzyma. Mężczyzna nie
przyznał się do popełnienia za-

marihuany i ucieczki z miejsca zdarzenia.
Nie udało się potwierdzić pierwszego zarzutu
- krew do badań została pobrana kilkanaście
godzin po tragedii. Przesłuchany w prokuraturze S. przyznał się do spowodowania wypadku drogowego, zaprzeczając jednocześnie, że w jego chwili był pod wpływem marihuany. Jak tłumaczył, zażywał narkotyki
już po wypadku. Cezary K. został oskarżony
o utrudnianie śledztwa. Przyznał się do tego.
Piotra Ś. prokuratura oskarżyła o prowadzenie motocykla po pijanemu. Miał 1,5 promimag
la alkoholu.

Policja

Zabił przypadkowego przechodnia

28-letni Kamil S., podejrzany o zabójstwo przypadkowego
przechodnia na ulicy Krakowskiej, trafi do zakładu psychiatrycznego. Sąd Okręgowy
w Częstochowie przychylił się
do prokuratorskiego wniosku
w tej sprawie.

kg

Mniejszy wyrok za
śmiertelny wypadek

Policjanci

Częstochowską komendę odwiedziły klasy policyjne z Zespołu Szkół
im. Jana Kochanowskiego. Zastępca
naczelnika wydziału prewencji podkom. Jacek Zieliński opowiedział,
jak wygląda codzienna służba i zachęcał do wstąpienia w policyjne szeregi. Młodzież wysłuchała też prelekcji o bezpieczeństwie, przygotowanej
przez st. asp. Marcina Machnika.

jażdżkę autobusem po zajezdni. - Pracownicy
MPK przybliżali uczniom i gronu pedagogicznemu tajniki pracy naszego przedsiębiorstwa
i funkcjonowania komunikacji miejskiej w
mieście. Uśmiechy długo po zakończeniu tej
wyjątkowej lekcji nie schodziły z twarzy naszych gości – zapewnia Maciek Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie. Niebawem
miejskiego przewoźnika czekają kolejne wizyty w ramach „Akademii Młodego Pasażera” .

6 lat w więzieniu

kg

Przekonywali młodzież,
by wstąpili w ich szeregi

3.

Dokończenie ze str. 1

rzucanych mu przestępstw. –
Złożone przez niego wyjaśnienia
wskazywały na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego. Powołani w sprawie biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że z powodu
choroby psychicznej, w chwili popełnienia zarzuconych mu czynów, Kamil S. miał zniesioną
zdolność rozumienia znaczenia
czynów i pokierowania swoim postępowaniem (tzw. niepoczytalność) – tłumaczy prokurator Ozimek. Jednocześnie biegli uznali,
że pozostając na wolności, Kamil
S. prawdopodobnie kolejny raz
dopuści się zbrodni. – Uwzględniając powyższe ustalenia, prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Częstochowie z wnioskiem o umorzenie postępowania
karnego przeciwko Kamilowi S.
i umieszczenie go w zamkniętym
zakładzie psychiatrycznym –
podsumowuje prokurator Ozimek.
21 lutego Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał postanowienie
o umieszczeniu w zamkniętym
zakładzie
psychiatrycznym
28-letniego Kamila S., podejrzanego o zabójstwo przypadkowego
przechodnia.
kg

Budynek lub lokal, na którym zostaną zamontowane,
nie może służyć działalności
gospodarczej w roku złożenia
wniosku. Z dofinansowania
można skorzystać raz na 5
lat. Przyznanie dotacji oznacza też, że nie będzie można
ubiegać się o środki z innych
gminnych projektów pomocowych przeznaczonych na te
instalacje.
Kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów zakupu i instalacji solarów (bez
kosztów projektu), jednak nie
więcej niż 5 tys. zł. Przedmiotem dotacji mogą być inwestycje zrealizowane bądź planowane od 1 stycznia 2017 r.
do 9 listopada 2018 r. Warunkiem otrzymania dotacji
będzie złożenie wniosku oraz
zawarcie umowy. O zakwalifikowaniu inwestycji do dofinansowania zadecyduje kolejność złożenia kompletnego
wniosku.
Wnioski będzie można
składać po upływie 2 tygodni
od publikacji uchwały Rady
Miasta w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Termin składania wniosków
na specjalnym druku w Urzę-

dzie Miasta upłynie 31 października 2018 r. Decyduje
data wpływu.
Oceną formalną i merytoryczną wniosków oraz ich
kwalifikacją zajmie się komisja powołana przez prezydenta Częstochowy. Lista dotowanych będzie podana do
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
oraz jego stronie internetowej.
Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawcy będą zobowiązani przedłożyć w magistracie dokumenty potwierdzające jej wykonanie. Dopiero po przebrnięciu przez
formalności nastąpi przekazanie dotacji.
Warto zaznaczyć, że gmina
– poprzez upoważnionych
pracowników magistratu –
ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania zadania
zarówno przed, jak i w trakcie realizacji, a także w ciągu
5 lat od dnia otrzymania dotacji. Wykorzystanie dotacji
niezgodnie z zasadami bądź
niedotrzymanie warunków
umowy oznacza konieczność
zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami.
kg
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Mimo zagrożeń dla zdrowia

Solarium wciąż kusi

Ponad 2/3 osób dorosłych
oraz co trzeci nastolatek korzysta z solarium. Mimo świadomości negatywnych skutków dla zdrowia, opalanie
jest wciąż powszechnie akceptowane – takie wnioski
płyną z badania przeprowadzonego przez Fundację Medicover w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Tymczasem nawet kilka wizyt
w solarium przed 30. rokiem
życia, zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka
o 75 procent.
Latem 2017 roku Fundacja
Medicover przeprowadziła kampanię informacyjną w portalach
internetowych i mediach społecznościowych, kierowaną do
młodzieży w wieku 13-18 lat
oraz do ich rodziców i opiekunów. Wysłała też mailing do 50
tysięcy odbiorców: właścicieli solariów, gabinetów kosmetycznych, kosmetyczek. Kampania
miała przybliżyć wszystkim odbiorcom nie tylko bezpośrednie,
ale i oddalone w czasie konsekwencje nadmiernej, prowadzonej bez właściwej ochrony ekspozycji na promieniowanie UV.
Przed rozpoczęciem kampanii
przeprowadzono badanie, które
pozwoliło na zebranie opinii oraz
ustalenie postaw względem opalania i korzystania z solarium.

sza, natomiast nastolatkowie mają tendencję do
przejmowania w tym zakresie wzorców od dorosłych. Co ciekawe, jedynie
10 proc. rodziców potwierdza, że ich dzieci korzystały z solarium, choć badania pokazują, że odsetek
ten jest ponad trzykrotnie
wyższy.

By przekonać się o skuteczności badania, powtórzono je po zakończeniu
kampanii w listopadzie
2017 r.

Akceptowane mimo
zagrożeń
Wyniki obu badań pokazują, że mimo intensywnych działań edukacyjnych, styl korzystania
z solarium wciąż nie ulega
znaczącej zmianie. W obu
badaniach ponad 2/3 osób dorosłych oraz co trzeci nastolatek
zadeklarowało korzystanie z solarium.
Niepokojący obraz wyłonił się
także z analizy odsetka osób intensywnie korzystających z solarium – za takich badacze uznali
osoby korzystające z solarium co
najmniej dwa razy w tygodniu.
Wśród dorosłych użytkowników
jest ich aż 12 proc., a wśród młodzieży 6 proc.
Świadomość negatywnych dla
zdrowia skutków nie skłoniła
uczestników obu badań do zmiany postawy. Opalanie jest wciąż
powszechnie akceptowanym elementem współczesnego stylu życia. Ponad 60 proc. dorosłych
deklaruje, że ważna jest dla nich
ładna opalenizna, a ponad połowa uważa, że pobyt w solarium
poprawia nastrój. Podobnie deklaruje niewiele mniej nastolat-

Dolegliwości stawów, ścięgien czy też kręgosłupa rzutują na
komfort naszego życia. Chroniczny ból dezorganizuje nasze bieżące plany, a schorzenia w dłuższej perspektywie mogą prowadzić
do pogorszenia naszego zdrowia. Dzięki innowacyjnej ortopedii w
Centrum Medycznym Alfamedica Silesia North, powrót do sprawności jest w zasięgu Twoich możliwości.
Wyobraź sobie, że posiadasz supermoc która pozwala, aby Twoje ciało wróciło do pełnej sprawności. Wyobraź sobie, że nie musisz zazdrościć superbohaterom rodem z komiksów. To wcale nie musi być fikcja,
a powrót do formy jest dla Ciebie dostępny za sprawą innowacyjnej
ortopedii.
PRZESZCZEP KOMÓREK WŁASNYCH
Pierwsza z nowoczesnych metod leczenia ortopedycznego przeznaczona jest dla osób, które mierzą się z problemem ubytku chrząstki w
stawie kolanowym. Chrząstka stawowa pokrywa powierzchnie kości
zapobiegając jej ścieraniu, stanowiąc barierę przed uszkodzeniami. Jej
brak powoduje nie tylko uszkodzenie stawu, ale także silny, chroniczny
ból. Leczenie uszkodzenia zaczyna się od leczenia farmakologicznego.
W ostatecznym przypadku konieczne może być wszczepienie endoprotezy stawu kolanowego.

ków – 55 proc. podoba się opalona skóra, 29 proc. lubi chodzić
do solarium, a 26 proc. uważa,
że ma to wpływ na nastrój.
Akceptacja korzystania z solarium wśród dorosłych jest wyż-

Tylko dla pełnoletnich
Udowodniono naukowo,
że promienie UV – zarówno te naturalne, jak emitowane w solarium – są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży:
znacząco zwiększają ryzyko za-

Innowacyjna ortopedia oferuje nam nowoczesne rozwiązanie, które pozwoli nam uniknąć skomplikowanej operacji
chirurgicznej wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego przeszczep komórek własnych chrząstki. Zabieg polega na
pobraniu tkanki chrzęstnej, podczas mało inwazyjnego zabiegu
artroskopii. Pobrane komórki trafiają do nowoczesnego Banku
Tkanek, gdzie rozpoczyna się ich namnażenie i wyhodowanie
łaty chrząstkowej. Gotowy produkt jest gotowy po około 2 do 4
tygodni. Składa się z komórek wyhodowanych z tkanki Pacjenta,
dzięki czemu mówimy o przeszczepie własnym, co minimalizuje
ryzyko odrzucenia przeszczepu. W porównaniu do ewentualnej
endoprotezy stawu kolanowego metoda ta pozwala na zachowanie zdecydowanie większej ruchomości stawu. Jednakże nie
każdy ubytek chrząstki można uzupełnić za pomocą tej metody,
a zabieg wymaga wcześniejszej kwalifikacji przez lekarza ortopedę – traumatologa. Z uwagi na fakt, iż zabieg dotyczy pobrania
tkanki ludzkiej, ośrodek go wykonujący musi posiadać pozwolenie wydane przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania tego
rodzaju zabiegów.
TERAPIA ANTYINTERLEUKINOWA
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów mogą liczyć na podjęcie leczenie z wykorzystaniem terapii antyinterleukinowej. Ta niełatwa nazwa, kryje
za sobą innowacyjne leczenie polegające na podaniu leku biologicznego. Lek wytworzony jest przy pomocy nowoczesnych metod
inżynierii genetycznej. Terapia polega na podaniu 3-5 dawek, które
stymulują układ immunologiczny oraz blokują przyczyny zapalne.
To właśnie one odpowiadają za postęp choroby zwyrodnieniowej
oraz dokuczliwy ból. Samo leczenie znacznie ogranicza rozwój
zmian zwyrodnieniowych, jak również działa regenerująco.
PRP – OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE
Inną metodą leczenia schorzeń ortopedycznych, jest leczenie
osoczem bogatopłytkowym PRP. Metoda polega na pobraniu
krwi żylnej oraz przygotowaniu na jej podstawie koncentratu oraz
warstwy osocza. Przygotowany preparat wstrzykuje się w chore
ścięgna i stawy, a leczenie biostymuluje komórki do szybszej regeneracji i procesów naprawczych.

Centrum Medyczne Alfamedica, ul. Kilińskiego 166, 34 314 71 07

chorowania na nowotwory skóry.
Statystyki dotyczące czerniaka,
jednego z najgroźniejszych nowotworów skóry, potwierdzają, że
najczęściej występuje on wśród
młodych kobiet, a ryzyko zachorowania rośnie na skutek korzystania z solarium. Nawet kilka wizyt w solarium przed 30. rokiem
życia zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka o 75 procent.
Tymczasem, w lutym w życie
weszły przepisy wprowadzające
całkowity zakaz korzystania
z solariów osobom poniżej 18.
roku życia. Miejsca tego typu nie
mogą się też w żaden sposób się
promować i reklamować.

KOMÓRKI MACIERZYSTE w leczeniu ortopedycznym
Na sam koniec, choć nie mniej warte uwagi, jest leczenie komórkami macierzystymi. Terapia polega na pobraniu niewielkiej ilości tkanki
tłuszczowej, która jest bogatym źródłem komórek macierzystych. Pozyskiwanie ich z tkanki tłuszczowej, w porównaniu do pobieranych z
krwi lub szpiku kostnego, pozwala zdobyć je w bardzo dużej ilości.
Dodatkowo, aż 95 % komórek macierzystych, uzyskanych z tkanki
tłuszczowej może przekształcić się w komórki innego rodzaju. Umożliwia to zastąpienie uszkodzonych komórek w pełni funkcjonalnymi.
Uszkodzone ścięgna, więzadła czy też chrząstki stawowe mogą być
zastąpione tymi pozyskanymi z tkanki tłuszczowej. Ta innowacyjna
metoda często znajduje zastosowanie w wymagającej medycynie
sportowej. Umożliwia nie tylko regenerację zmian zwyrodnieniowych
i leczenie przewlekłych kontuzji, ale także może być alternatywą dla
endoprotezy! Regeneracja tą metodą jest małoinwazyjna, odbywa
się w znieczuleniu miejscowym oraz ze względu na
pełną zgodność
tkankową niesie za sobą
minimalne ryzyko
odrzutu.

www.alfamedica.med.pl
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Jeśli jesteś już „pełnoprawnym” emerytem, czyli masz
ustalone prawo do emerytury
i masz wiek, który uprawnia
cię do przejścia na emeryturę
powszechną, wtedy możesz dorabiać bez ograniczeń. Mało tego, nie musisz nawet informować ZUS o dodatkowych przychodach. Bez względu na to
jak duży będzie twój dochód
w ciągu roku – zakład nie
zmniejszy, ani nie zawiesi wypłacanej emerytury.
Informacji do ZUS nie muszą
także składać pobierający rentę
rodzinną uczniowie gimnazjów,
szkół
ponadgimnazjalnych,
szkół
ponadpodstawowych
i studenci, którzy nie ukończyli
26 lat, a są zatrudnieni na
umowie zlecenia lub agencyjnej
(za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

Limit nie obowiązuje też niektórych rencistów. Chodzi
o osoby, które pobierają renty
dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których
niezdolność do pracy pozostaje
w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do
tych świadczeń (za wyjątkiem
rent rodzinnych po inwalidzie
wojskowym, którego śmierć
nie nastąpiła w związku ze
służbą wojskową).
W zupełnie innej sytuacji są
renciści i osoby, które przeszły
na „wcześniejszą” emeryturę.
Jeśli nie poinformują o dodatkowych dochodach ZUS, będą
musiały zwrócić nienależnie
pobrane świadczenie. Żeby tego uniknąć trzeba poinformować ZUS o prognozowanych
dochodach.
Zmniejszenie świadczenia
lub zawieszenie wypłaty dotyczy osób, które przekroczą limit dodatkowych przychodów.
Pierwsza kwota graniczna to
70 proc. przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia
w kraju. Gdy dodatkowe zarobki emeryta lub rencisty nie
przewyższają tej kwoty, to
z emeryturą lub rentą nic się
nie dzieje. Jeśli przekroczą li-

200 lat pani Marianno

mit, świadczenie jest zmniejszane. Jest też drugi próg –
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po
jego przekroczeniu emerytura
lub renta za dany miesiąc nie
przysługuje. Do końca lutego
trzeba dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przychodach
osiągniętych w ubiegłym roku.
Takie dokumenty wystawiają
zakłady pracy. Emeryci i renciści, którzy prowadzą własną
działalność gospodarczą, piszą
oświadczenie samodzielnie.
W ich przypadku za przychód
uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne. Koniecznie trzeba pamiętać, że
obowiązek ten dotyczy także
członków rad nadzorczych,
którzy otrzymali wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji oraz przychody uzyskane
z pracy za granicą a także z tytułu pełnienia służby w tzw.
służbach mundurowych (np.
Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko) oraz posłów
i senatorów, jeśli od ryczałtu
z tytułu sprawowania mandatu posła lub senatora opłacono
składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
kg

Historia

Częstochowianka Marianna
Stefanek świętowała setne urodziny. W jubileuszu wzięła
udział jej pięciopokoleniowa
rodzina.
Oprócz rodziny, przyjaciół i sąsiadów, życzenia jubilatce złożyli
również prezydent Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Rafał
Bednarz oraz przedstawiciele częstochowskiego oddziału Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, którego pani Marianna
jest honorowym członkiem. Z okazji urodzin jubilatka otrzymała
medal, legitymację i dyplom za zasługi, przyznane przez zarząd
główny Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.
Podczas przyjęcia urodzinowego, oprócz głośnego „Dwieście lat”

Dom Księcia
przestanie straszyć?
W zabytkowym Domu
Księcia trwają prace remontowo-zabezpieczające prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

30 marca gestapo aresztowało
w Częstochowie kilkadziesiąt
osób. Wśród nich najliczniejszą
grupę stanowili uczniowie, maturzyści, studenci i nauczyciele.
Wszyscy zostali przewiezieni na
przesłuchania do siedziby gestapo, mieszczącej się w domu przy
ulicy Kilińskiego 10, a następnie
umieszczeni w więzieniu na Zawodziu. 13 sierpnia 1940 roku
nastąpiła egzekucja – aresztowanych rozstrzelano w Apolonce. Miejsce kaźni zostało upa-

miętnione. Na granitowej tablicy
widnieje napis „Bogu oddali Ducha – Ojczyźnie życie. Pamiętajmy o 47 bohaterach zamordowanych w 1940 roku, w tym harcerzach i profesorach Szkoły
Handlowej. Polecamy ich modlitwie” oraz pełna lista ofiar.

był przygotowany przez prawnuczkę Kalinę dwupiętrowy
tort, kosz róż, upominki oraz moc
życzeń. - Babcia ma swoje zasady
- podkreślał jeden z wnuków, pytany, czy poznał receptę na długowieczność. - Nie pije alkoholu, nie
paliła nigdy papierosów, no i dobrze się odżywia, chociaż tłusto. I
przede wszystkim zawsze czytała
bardzo dużo książek, bardzo długo nie używając nawet okularów.
Pani Marysia ma ogromną, kochającą rodzinę. Doczekała się 4
wnucząt, 9 prawnucząt i 6 praprawnucząt!
Kilka dni temu 100 rocznicę
urodzin obchodziła też inna
częstochowianka, Helena Siemiatowska. Z tej okazji, w imieniu mieszkańców, życzenia złożył jej kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego.

Oprac. kg

Prace remontowo-zabezpieczające

Ku pamięci ofiar mordu

Potężny głaz z granitową tablicą upamiętniający ofiary
mordu z 1940 roku został
umieszczony Apolonce (gmina
Janów). To właśnie w tym
miejscu 13 sierpnia gestapo
rozstrzelało kilkadziesiąt osób
zaangażowanych w walkę z hitlerowskim okupantem.
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Dorabiasz na emeryturze?
Musisz to wiedzieć!
Renciści i emeryci, którzy
dorabiają muszą pamiętać,
aby
poinformować
ZUS
o swoich dodatkowych dochodach! Jest na to czas do
końca lutego. Głowy nie muszą zawracać sobie jedynie
osoby, które już osiągnęły
powszechny wiek emerytalny - 60 lat kobiety i 65 mężczyźni.
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O stworzenie miejsca pamięci
walczył przez kilkanaście lat
między innymi Związek Inwalidów Wojennych RP z prezesem
Tadeuszem Muszyńskim na czele, kombatanci oraz rodziny pomordowanych.
kg

Związek Inwalidów Wojennych RP oraz rodziny
pomordowanych kierują szczególne podziękowania za
pomoc i wsparcie finansowe w stworzeniu miejsca pamięci:
Joannie Ścigaj – wójtowi gminy Janów i całej gminie Janów
Tadeuszowi Muszyńskiemu – prezesowi Związku Inwalidów
Wojennych
Romanowi Gębusiowi – naczelnikowi Wydziału Zarządzania
Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
Anecie Huras-Skorupie – głównemu specjaliście w Wydziale ZO
Starostwa Powiatowego w Częstochowie
Andrzejowi Kwapiszowi – byłemu staroście powiatu
częstochowskiego
Marzenie Maniszewskiej – byłej pracownicy Starostwa
Powiatowego w Częstochowie
Krzysztofowi Smeli – staroście powiatu częstochowskiemu

„ZGM TBS” kontynuuje
działania rozpoczęte w ubiegłym roku. Po wykonanej ekspertyzie stanu technicznego
zdecydowano o zabezpieczeniu
budynku poprzez zamurowanie okien i balkonów oraz wyburzenie komórek znajdujących się przy Domu Księcia. W międzyczasie wysiedlono
mieszkańców, wykupiono lokale własnościowe (oprócz jednego), rozwiązano też umowy z
najemcami lokali użytkowych.
Na terenie obiektu od blisko
roku pracuje firma ochroniarska. Zamontowano tez dodatkowe oświetlenie z czujnikami
ruchu oraz kamery monitoringu, a wokół budynku zainstalowano specjalny zabezpieczający daszek – wylicza biuro
prasowe magistratu.
Obecnie prowadzone są prace na dachu budynku związa-

ne m.in. z wymianą pokrycia i
wyburzeniem kominów ponad
dachem. Oprócz tego trwa
również naprawa i przemurowanie części zniszczonych
ścian zewnętrznych, a także
stabilizowanie ścian wewnątrz
budynku. Koszt aktualnie prowadzonych robót to blisko 1,2
mln zł złotych brutto.
Ubiegłoroczne wykwaterowanie lokatorów jest realizacją
decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Częstochowie. Prace zabezpieczające prowadzone w ubiegłym roku i obecnie, uzgodnione ze służbami konserwatorskimi, służą poprawie bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz budynku, zachowaniu
jego historycznej konstrukcji
oraz ogólnej poprawie stanu
obiektu, który znajduje się w
ofercie inwestycyjnej miasta.
Wraz z uregulowaniem spraw
własnościowych budynku dają
też nadzieję na potencjalnie
większe zainteresowanie ze
strony inwestorów.
kg

Dom Księcia figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Powstał według projektu Brunona Paprockiego, a zbudowany został
w latach 1912 – 1913, jako największy wówczas gmach mieszkalny w Częstochowie. Po zakończeniu drugiej wojny światowej budynek przechodził różne koleje, a w końcu stał się częścią komunalnego zasobu gminy i został przeznaczony na cele mieszkalno-użytkowe. Mimo doraźnych prac zlecanych przez administratorów
obiektu jego stan przez minione dziesięciolecia się pogarszał.
W 2008 roku ZGM „TBS” sporządził wstępny kosztorys kompleksowej renowacji Domu Księcia, szacujący wówczas jej wartość na
ponad 40 mln zł.
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W Miejskim Dom Kultury

Przedstawią ofertę kształcenia
Przed nami kolejna edycja
Targów Edukacyjnych. Tym razem uczelnie wyższe, szkoły policealne i językowe – z miasta,
regionu oraz innych województw przedstawią w Miejskim
Domu Kultury w Częstochowie.
Wydarzenie zaplanowano na

26 lutego. Towarzyszyć mu będzie spektakl „Dopalacze. Siedem stopni donikąd” w wykonaniu aktorów z Teatru Kamienica.
Targi są skierowane przede
wszystkim do osób, które stoją
przed trudną decyzją wyboru kolejnego etapu edukacji. Odwiedzający Miejski Dom Kultury przez

cały dzień będą mogli spotkać się
z przedstawicielami szkół zawodowych, policealnych i wyższych.
Targi będą doskonałą okazją
do tego, żeby od środka poznać
szkoły, dowiedzieć się, jak wygląda nauka oraz jakie sukcesy odnoszą uczniowie z poszczególnych placówek. Poza tym będzie

Złota Piątka

Plebiscyt organizowany jest od
26 lat. W tym roku głosujący oddali 475 głosów, wybierając spośród propozycji, które prezentowane były na ekranie Kina ILUZJA.
I miejsce bezapelacyjnie zajął
„Twój Vincent”
II – „Cicha noc”
III – „Manchester by the sea”
IV – „Na karuzeli życia”
V – „Najlepszy”
Kolejne miejsca zajęły: „Dobrze

się kłamie w miłym towarzystwie”,
„The Square”, „To tylko koniec
świata”, „Sztuka kochania”,
„Maudie, Frantz, Toni Erdmann”.
Od 25 lutego OKF zaprasza na
5 seansów filmów, które zajęły najwyższe miejsca. Jest jednak pewna zmiana – kopia filmu „Manchester by the sea” była już niedostępna i z tego też powodu zapre-

zentowany zostanie film, który zajął VI miejsce, czyli „Dobrze się
kłamie w miłym towarzystwie”.
Wśród tych uczestników plebiscytu, którzy podali – wypełniając kupon konkursowy - swoje dane kontaktowe, rozlosowano nagrody (zwycięzcy zostali poinformowani mailowo bądź telekg
fonicznie).

SEANSE:
25 II

14.00

TWÓJ VINCENT

26 II

13.45

CICHA NOC

27 II

13.45

NA KARUZELI ŻYCIA

28 II

13.45

NAJLEPSZY

1 III

13.45

DOBRZE SIĘ KŁAMIE W MIŁYM TOWARZYSTWIE

Barbara Rosiek

Zapiski zabójczyni
„Zapiski zabójczyni” to najnowsza powieść częstochowskiej pisarki Barbary Rosiek.
Autorka opisuje losy młodej
kobiety, która podejmuje krucjatę przeciwko mężczyznom
krzywdzącym kobiety.
Do tej pory Basia brała w
swoje ręce losy ludzi po przejściach: uzależnionych, ofiar
przestępstw, chorych psychicznie - osób obciążonych traumą,
doświadczonych przez życie.
Kiedy ze względu na problemy
psychiczne odebrano jej prawo
do dalszej opieki nad pacjentami, postanowiła zająć się...
oprawcami. Czy sprawiedliwość istnieje? Ile ma twarzy?

Czy Basia jest sprawiedliwością? Nic nie usprawiedliwia
zbrodni - a czy zbrodnia usprawiedliwia Basię? Odpowiedzi
na wszystkie te pytania odnajdziemy w najnowszej książce
częstochowskiej autorki. – W
książce opisuję losy osoby niekochanej – mówi autorka. –

rzy myślą o kontynuowaniu edukacji na uniwersytetach, uczelniach medycznych, technicznych,
uczelniach niepaństwowych czy w
szkołach policealnych, a także dla
tych, którzy myślą o połączeniu
nauki z pracą. Targi Edukacyjne
trwać będą w godzinach od 8.00
do 15.00. 
kg

Możesz wspomóc potrzebujących

Częstochowianie wybrali

Od 25 lutego Kino Studyjne
OKF ILUZJA zaprasza na projekcje filmów, które zwyciężyły w kolejnej edycji plebiscytu
„Złota Piątka” na najlepszy
film ubiegłego roku.

można zasięgnąć porad rekruterów, a także samych uczniów.
Impreza sprzyja również nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami czy znalezieniu miejsca praktyk i stażu.
Targi Edukacyjne mają charakter kompleksowy – oferta wystawców jest skierowana do tych, któ-

Jest to dziennik mojej córki,
która jest psychiatrą w Warszawie i jest seryjną morderczynią.
Książka opisuje mój profil psychologiczny jako matki, życie
pełne lęków i obaw. A zakończenie jest totalnie zaskakujące... - twierdzi.
kg

Barbara Rosiek – poetka, prozaik, psycholog kliniczny. Ukończyła
IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, a później Uniwersytet
Śląski w Katowicach z tytułem magistra psychologii klinicznej. Zadebiutowała książką „Pamiętnik narkomanki” w 1985 roku. Tytuł
trafił do księgi Polskich Rekordów Guinessa jako najczęściej wznawiana książka w kraju. Adaptacji podjęły się między innymi teatry
z Olsztyna, Częstochowy, Elbląga, Radomia, Rzeszowa, Zielonej
Góry, Sosnowca, Bielska-Białej i Sieradza. Prywatnie autorka pomaga jako wolontariuszka-psycholog osobom chorym, uzależnionym i pokrzywdzonym.

Przekaż 1%
podatku

Rozliczając swój PIT, można
wspomóc najbardziej potrzebujących dzięki przekazaniu 1%
podatku.
Działalność organizacji pożytku
publicznego opiera się na hojności
darczyńców. Jedną z form wsparcia organizacji posiadających status OPP jest możliwość przekazania 1% podatku. Każdy obywatel
realizując swoje roczne rozliczenie
z fiskusem w deklaracji podatkowej PIT może zaznaczyć, że chce
przekazać 1% swojego podatku
wybranej organizacji (posiadającej
status OPP).
Jak to zrobić? Po wyliczeniu, ile
podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”)
wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja,
której chcemy przekazać 1% należnego podatku.
Wpisujemy także kwotę, którą
chcemy przekazać dla opp, nie
może ona jednak przekraczać 1 %
podatku należnego, 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 formularzu –
w każdym z nich może wskazać
inną organizację pożytku publicznego.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać do-

datkowe informacje, które w jego
ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1%
przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na
to specjalna rubryka „Informacje
uzupełniające” (PIT-28 poz. 132134,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 podanie swych danych
osobowych (imienia, nazwiska
oraz adresu) organizacji pożytku
publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT,
zakreślając odpowiednią rubrykę
(PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310,
PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz.
129, PIT-38 poz. 63).
Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy,
gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.
Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy
w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych
w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona
w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych. Mamy na to czas do
30 kwietnia, ale warto pomyśleć
o tym już dziś.
kg

Różnice między 1% a darowizną
Są cztery zasadnicze różnice między darowizną a mechanizmem
1%:
l 1% przysługuje tylko i wyłącznie OPP; darowiznę można przekazać różnym podmiotom - organizacjom i instytucjom.
l 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 dobrowolna.
l 1% nie zmniejsza podatku dochodowego płaconego przez podatnika – to do skarbu państwa wpada mniej pieniędzy. Darowizna
może być odliczona od podstawy opodatkowania, zmniejsza się
więc kwota odprowadzanego podatku dochodowego.
l 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 odpowiednie rubryki – wyraził wolę, aby 1% jego podatku należnego skarbowi państwa powędrował do organizacji 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 odliczyć podstawy opodatkowania).
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Międzynarodowa rywalizacja

•
•
•
•

Studia I i II stopnia

•

Studia Master i MBA

Sukces absolwenta TZN

Jednolite magisterskie
Seminaria doktoranckie
Studia podyplomowe

www.podyplomowe.san.edu.pl
www.clarkuniversity.eu

Sprawdź na san.edu.pl

Adam Kazior, ubiegłoroczny absolwent Technicznym
Zakładów Naukowych, zdobył złoty medal w kategorii
„ochrona środowiska” podczas Międzynarodowej Wystawy Technologii Innowacji
IPITEX 2018 w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Wychowanek częstochowskiej szkoły
pokonał ponad tysiąc konkurentów!
W konkursie konkurencja
była ogromna. Do udziału zgłosiło się ponad tysiąc osób z kilkudziesięciu krajów. Wśród
uczestników byli także pracownicy instytutów badawczych i naukowych.
Adam Kazior studiuje obecnie na Politechnice Wrocławskiej. Stworzony przez niego
projekt pod nazwą „Elektroniczne płuca – ogólnodostępne
urządzenie do monitorowania

zanieczyszczeń pobieranych
drogą wziewną z powietrza
podczas poruszania się w terenie i pomieszczeniach o złej jakości wentylacji” już w zeszłym
roku zdobył uznanie na ogólnopolskich konkursach i olimpiadach. Złoty medal z wyróżnieniem na XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie
Wynalazków IWIS 2017 zachęcił Adama i jego opiekuna, nauczyciela TZN Przemysława
Błaszczyka, do rywalizacji na
szczeblu międzynarodowym.
W Bangkoku praca została zaprezentowana na stoisku Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Uczestnictwo Adama w konkursie możliwe było dzięki
wsparciu finansowemu, jakiego udzielił szkole Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
UM.
kg
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Języków

Ucz się przez sen
Nauka bez wysiłku i podczas odpoczynku? Zdaniem
naukowców to możliwe! Odkrycia ekspertów badających
działanie mózgu spowodowały, że szkoły językowe coraz
częściej stawiają na naukę języka obcego... przez sen.
Polega to przede wszystkim na
wykorzystaniu mocy zrelaksowanego mózgu, podczas fazy głębokiego snu. Podczas snu uczymy
się najefektywniej, jednakże przed

zaśnięciem należy doświadczyć
„wiedzy”, która podświadomie
jest powtarzana w poszczególnych fazach snu. Aby przywołać
wspomnienie nabytej umiejętności za dnia, naukowcy polecają
odsłuchanie lekcji, porcji słówek,
scen sytuacyjnych w trakcie snu.
Mimo iż śpimy, nasz mózg słysząc
określone dźwięki skorelowane
z przebytymi doświadczeniami za
dnia, wzmaga pamięć i intensywnie koduje owe wiadomości.

Studia w nowej odsłonie
Rekrutacja na studia
tel. +48 32 257 71 52 | +48 32 257 71 58
rekrutacja@ue.katowice.pl

kg
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Tak się bawił, tak się bawił TZN

Uczniowie dwunastu klas
czwartych Technicznych Zakładów Naukowych bawili się
wraz z gronem pedagogicznym
na balu studniówkowym zorganizowanym 26 stycznia 2018
r. w hali Polonia.
Niebywałość studniówkowego wieczoru sprawiła, że wszyscy czuli się wzruszeni. Niewątpliwie jest to czas, który skłania
do refleksji wszystkich obecnych.
Refleksje, podziękowania, życzenia znalazły się w rozpoczynających bal przemówieniach
rodziców, uczniów i dyrektora
Technicznych Zakładów Nauko-

wych Karola Kaczmarka. Czwartoklasiści złożyli ukłony swoim

do rozsądku, który w młodzieńczym życiu czasem gdzieś ginie.

wychowawcom, którzy nigdy
nie stracili sił, by przemawiać im

Na zgromadzoną na balu niesforną jedność tego wieczoru
nauczyciele patrzyli niezwykle
przychylnie.
Studniówka rozpoczęła się
punktualnie o godzinie dwudziestej niemalże profesjonalnie odtańczonym polonezem.
Kolejne tańce były o wiele bardziej swobodne. Wszyscy – zarówno nauczyciele jak i uczniowie – dali się porwać muzyce.
Energia tańczących była wprost
zadziwiająca.
Ten styczniowy wieczór pewnie na zawsze pozostanie w pa-

Techniczne
Zakłady Naukowe
uzyskały tytuł
„Brązowej Szkoły 2018”
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
przeprowadzonym
przez Fundację Edukacyjną
„Perspektywy”.
Jesteśmy najwyżej sklasyfikowanym technikum
z Częstochowy. Zajęliśmy 212 miejsce na 1744
technika, które spełniły tzw. kryterium wejścia
do rankingu.

Jako jedyne częstochowskie technikum zostaliśmy również sklasyfikowani
w rankingu maturalnym, w którym uzyskaliśmy 132 lokatę

mięci jego głównych bohaterów, którzy za sto dni zdawać
będą jeden z najważniejszych
egzaminów swojego życia.

Życzymy Wam, aby wyniki
matury były równie satysfakcjonujące jak wrażenia ze studniówki.

POECI SĄ WŚRÓD NAS
Chwile
Za dnia,
przechadzaliśmy się leniwie,
przez chodniki starego rynku,
obrzuceni wzrokiem innych.
W nocy,
wyskakując oknem,
i biegnąc razem pod gwiazdami,
cieszyliśmy się sobą.
Kąpiąc się
w ciemności pory nocnej,
ciesząc się chwilą i swobodą,
weszliśmy na górę ze schodów.
Jaki horyzont
jest piękny i tajemniczy,
gdy pozwala na oglądanie

krańca świata.

Poszliśmy
…
a tam nowy świat,
cały u naszych stóp.
Gdy dzień się zbudził,
zeszliśmydo lasu i między

Entami
na ciepłym mchu spędziliśmy
kochliwie chwile.
Zmęczeni figlami
powróciliśmy
przytuleni i połączeni losem,
na wieki.

Iwan Uchnast

Gdy poznałam Iwana nie spodziewałam się takiego przelotu emocji
i umiejętności ich wyrażania za pomocą słów. Chwile to tylko jeden z
wielu jego utworów, wywarł na mnie ogromne wrażenie. Chwile łączą
w sobie piękno przyrody, tajemniczość dnia i nocy z subtelnym uczuciem dwojga ludzi. Utwór pozwala uwierzyć, że każda chwila w życiu
może być wyjątkowa.
Gorąco zachęcam do zapoznania się z innymi tekstami jego autorstwa.

Joanna Górnicz kl. Ii

10.
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Kasa też dla Częstochowy

2,2 mld zł na nowoczesne bezemisyjne autobusy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę
umożliwiającą finansowanie zakupu autobusów nowej generacji
dla polskich miast uczestniczących w programie „Bezemisyjny
transport publiczny”.
Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji
wykonawczej Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, jest realizowany w nowatorskiej formule
partnerstwa innowacyjnego. To
tryb w ustawie o zamówieniach

publicznych, w którym państwo
występuje w roli inteligentnego
zamawiającego, kreującego nowy
rynek dla nowatorskich produktów – w tym przypadku w oparciu o potrzeby zgłaszane przez
polskie miasta zainteresowane

rozwojem ekologicznego transportu miejskiego. Innowacyjne
podejście umożliwi stworzenie,
zakup i zasilenie floty kilkudziesięciu polskich miast nawet ponad 1000 autobusów nowej generacji. Zastosowane w nich nowatorskie rozwiązania pozwolą
zaoferować mieszkańcom zupełnie nową jakość podróży komunikacją miejską, a jednocześnie
ograniczyć koszty eksploatacyjne
i zanieczyszczanie powietrza.
Zawarta w Warszawie umowa

pomiędzy NCBR a NFOŚiGW dotyczy współpracy w zapewnieniu
dofinansowania zakupu autobusów bezemisyjnych przez miasta
uczestniczące w programie. Będą one mogły się starać o nawet
100 proc. dofinansowanie zakupu pojazdów. Pierwsze efekty
mają być już w 2020 roku.
W ramach programu Bezemisyjny transport publiczny Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
współpracuje już z 26 samorządami z całej Polski. Na innowa-

cyjne i przyjazne dla mieszkańców rozwiązania w transporcie
publicznym stawiają: Bydgoszcz,
Częstochowa, Gdynia, Jaworzno,
Kraków, Krosno, Lublin, Łomża,
Mielec, Nowy Sącz, Płock, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Sosnowiec, Starachowice, Szczecin,
Tczew, Tomaszów Mazowiecki,
Toruń, Tychy, Warszawa, Wejherowo, Wrocław, Zakliczyn i Żyrardów oraz gminy zrzeszone w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (G-ZM). 
kg
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Laur Młodego Ekonomisty

Olimpiada Statystyczna – nasz debiut!
1 grudnia 2017 roku o
godzinie 9.00 nasz uczeń
Adam Ściebura wystartował w Olimpiadzie Statystycznej. Jest to dla nas
debiut, ponieważ nigdy
wcześniej nie braliśmy w
niej udziału.
OS jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki
oraz umiejętności jej
praktycznego stosowania w obszarze analiz
procesów społeczno-gospodarczych. Organizatorami są: Główny Urząd
Statystyczny oraz Polskie
Towarzystwo Statystyczne. Celem Olimpiady jest
upowszechnianie wiedzy
i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych
oraz stymulowanie aktywności w
zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Zawody I stopnia polegają na
rozwiązaniu w trybie on-line te-

Małgorzata Wrońska

Dzień Otwarty
stu złożonego z pytań i zadań o
różnym stopniu trudności. Na
rozwiązanie testu przeznacza się
45 minut. Po weryfikacji prac i
obliczeniu liczby punktów zdobytych przez uczestników komitet główny OS przekazuje komisjom szkolnym wyniki zawodów I
stopnia.

Nasz debiut na Olimpiadzie
Statystycznej możemy zaliczyć
do udanych. Adam Ściebura dostał się do II etapu. Jedziemy do
Katowic próbować swoich sił na
zawodach okręgowych. Trzymajcie kciuki!
Małgorzata Wrońska

Powiatowy Konkurs Historyczny
„Księstwo Warszawskie.

W 210 rocznicę utworzenia małego państwa wielkich nadziei”.

19 grudnia 2017 r w murach
naszej szkoły odbył się Powiatowy
Konkurs Historyczny „Księstwo
Warszawskie. W 210 rocznicę
utworzenia małego państwa
wielkich nadziei”.
Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży historii
Polski okresu napoleońskiego oraz
budzenie świadomości patriotycznej. W konkursie wzięło udział 30
uczniów z 10 szkół podstawowych

z Częstochowy i okolicznych miejscowości. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie: I miejsce - Maria
Makles – SP im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie, II miejsce
- Jakub Kowalski – SP nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie, Kamila Pigieł – ZS im. Marii Konopnickiej w Przystajni, III miejsce - Julita
Łuszczyńska – SP im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie, Patryk Szklarski – ZS im. Marii Ko-

nopnickiej w Przystajni, Aleksandra Tutaj – SP nr 31 z Oddziałami
Integracyjnymi w Częstochowie,
Bartosz Hendzlik – SP im. Adama
Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej.
Wyróżnieni zostali: Martyna Kierat
– ZS im. Marii Konopnickiej w Przystajni, Krystian Kozak – ZS im. Marii Konopnickiej w Przystajni, Oskar
Pietrykowski – SP im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej.
Dominik Wołyniec

Stań w szranki z Pułaskim

7 marca 2018 roku podczas
Dnia Otwartego w Zespole
Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego
zostanie przeprowadzona szósta
edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem młodzieży Powiatowego Konkursu Wiedzy i
Sprawności Wojskowej „Stań w
szranki z Pułaskim” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie. Konkurs został zgłoszony do
Kuratorium Oświaty w Katowicach i jest skierowany do

Z
radością
i dumą informujemy, że nasz
uczeń Tomasz
Miszczyk w dniu
11 grudnia 2017
roku
odebrał
z rąk Pani Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Laur
Młodego Ekonomisty. Nagroda
została przyznana za najwyższe
wyniki podczas
I etapu XXXI
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Gratulujemy!

uczniów klas drugich i trzecich
gimnazjów z Częstochowy oraz
powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Ma
formę 3 konkurencji: zadania
praktycznego z zakresu udziela-

nia pierwszej pomocy, sprawnościowego toru przeszkód oraz
strzelania na symulatorze strzeleckim. Każda szkoła może zgłosić jedną czteroosobową drużynę chłopców. Dopuszcza się jednak udział dziewcząt, ale będą
one oceniane według zasad
ogólnych. W konkursie obowiązuje klasyfikacja zespołowa. Na
laureatów czekają ciekawe nagrody. Szczegółowe informacje
dotyczące konkursu znajdują się
na stronie internetowej szkoły
www.targowa.edu.pl
Anna Szydłowska

7 marca 2018 roku Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im.
Kazimierza Pułaskiego organizuje obchody Święta Patrona Szkoły połączone z Dniem Otwartym. W tym dniu zapraszamy do naszej placówki już o godzinie 9.30 gimnazjalistów oraz ich rodziców w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną ZSME. Chcemy pochwalić się nie tylko nowoczesnym wyposażeniem, osiągnięciami naszych uczniów, ale
również pokazać przyjazne oblicze szkoły. Na Dzień Otwarty przygotowaliśmy wiele atrakcji, m. in. zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły,
pokazy musztry, samoobrony i pierwszej pomocy, warsztaty, pokazy i
eksperymenty techniczne, występy artystyczne młodzieży, escape room, quizy, gry i zabawy oraz pokazy służb mundurowych i instytucji
współpracujących z ZSME, a także kawiarenkę i zwiedzanie szkoły. Odbędą się również kolejne edycje powiatowych konkursów dla gimnazjalistów: Konkursu Wiedzy i Sprawności Wojskowej „Stań w szranki z
Pułaskim” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie (zgłoszonego do
Kuratorium Oświaty w Katowicach), Konkursu o Kazimierzu Pułaskim
(zgłoszonego do Kuratorium Oświaty w Katowicach) oraz Konkursu
„Tajniki Techniki Elektrycznej”. Przewidziano ciekawe nagrody. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.
Anna Szydłowska
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Program profilaktyczny „Młodość bez uzależnień”
na lata 2016-2020

Zgodnie z zapisami w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, Miasto Częstochowa w
roku bieżącym kontynuuje realizację Programu profilaktycznego „Młodość bez uzależnień” na lata 2016-2020.
Tegoroczną edycję Programu Miasto
Częstochowa inauguruje sztuką teatralną pt.
„Dopalacze. Siedem Stopni Donikąd”, rekomendowaną przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, w dniu 26 lutego 2018
r. o godz. 10:00 w Miejskim Domu Kultury przy
ul. Łukasińskiego 50/68.
Co roku podejmowane są liczne kampanie
społeczne oraz profilaktyczne mające na celu
edukowanie młodych ludzi oraz ich rodziny,
ukazujące negatywne skutki spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz prezentujące zdrowy, aktywny styl życia, bez uzależnień.
Program „Młodość bez uzależnień” skierowany jest do uczniów częstochowskich
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest uświadomienie młodym ludziom z jaką łatwością można
popaść w uzależnienia oraz jakie niebezpieczeństwa niosą one ze sobą.
Do diagnozy posłużyły badania przeprowadzone w 2016 i 2017 roku nt. „Używanie
środków psychoaktywnych i innych substancji
uzależniających przez uczniów częstochowskich szkół, przeprowadzone przez Centrum
Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” Sp. z o.o. w
Krakowie.
Analizując problem nadużywania alkoholu
wśród dzieci i młodzieży w latach 2016-2017
można zauważyć spadek liczby uczniów
spożywających alkohol. W roku 2016 aż
62% uczniów przyznała, że sięga po alkohol, zaś w roku 2017 już tylko 39% uczniów.
Co ciekawe, taka sama liczba uczniów (2%)
w roku 2016 i w roku 2017 zadeklarowała,
że spożywa alkohol codziennie. W roku 2017
spadła natomiast liczba uczniów, którzy spożywają alkohol kilka razy w miesiącu (z 18% w
roku 2016 do 10% w roku 2017), a także zmniejszyła się liczba uczniów, którzy piją alkohol kilka razy w roku (z 30% w roku 2016 do 17%
w roku 2017). Nieznacznemu spadkowi uległa
również liczba osób, które piją alkohol kilka
razy w tygodniu – tutaj różnica wynosiła jednak
tylko 1 punkt procentowy. Bez zmian pozostała
liczba uczniów, którzy spożywali alkohol jednorazowo – tj. 9%.
W roku 2017 problem alkoholowy wśród
dzieci i młodzieży nie jest już bardzo widoczny w przypadku dzielnic: Raków, Częstochówka-Parkitka oraz Ostatni Grosz. Jednak w
dalszym ciągu występował w dzielnicy Dźbów
oraz Trzech Wieszczów. Dodatkowo w roku
2017 problem alkoholowy był także widoczny
w dzielnicach: Mirów, Błeszno, Śródmieście i
Gnaszyn – Kawodrza.
W podziale na szkoły można dostrzec, że
nadal jest on dość dostrzegalny w przypadku
VI LO, w pozostałych szkołach nie przybiera
już tak dużej skali. Natomiast w roku 2017
problem alkoholowy pojawił się także w przypadku: II LO, ZS Technicznych oraz ZS Samochodowo–Budowlanych.
Przyglądając się powodom sięgania po
alkohol przez uczniów można zauważyć, że
w roku 2017 uczniowie rzadziej sięgają po
alkohol, aby zapomnieć o problemach (spadek o 3 punkty procentowe w stosunku do
roku 2016), dla towarzystwa (spadek o 17%
w stosunku do roku 2016), z nudy (spadek o
2 punkty procentowe), dla lepszej zabawy (
spadek o 15 punktów procentowych), by złagodzić stres (różnica 3 punktów procentowych).

Zmniejszył się również odsetek uczniów, którzy piją pod wpływem znajomych (różnica 4
punktów procentowych), bez konkretnego powodu (różnica 6 punktów procentowych) oraz
uczniów pijących alkohol, ponieważ lubią jego
smak (różnica 6 punktów procentowych). Nie
zmienił się natomiast wskaźnik odpowiedzi ,,z
ciekawości” – w roku 2017 nadal ten powód
wskazało 9% uczniów oraz ,,aby zmniejszyć
objawy kaca” – nadal 4% uczniów wybrało
ten powód. Przyglądając się popularności napojów alkoholowych można zauważyć, iż w
roku 2017 większą popularnością niż w roku
ubiegłym cieszy się: piwo (różnica 11 punktów
procentowych), wódka (różnica 11 punktów
procentowych), szampan (różnica 17 punktów
procentowych) oraz likier i nalewki (różnica 25
punktów procentowych). Spadła natomiast popularność wina oraz alkopopów.
Istotne wydaje się podejście rodziców
do informacji o spożywaniu alkoholu przez
dzieci. Z przeprowadzonej analizy wynika, że
w roku 2017 rodzice częściej niż w roku 2016
nie reagowali na tę sytuację (różnica 13
punktów procentowych), częściej denerwowali
się i wyznaczali karę (różnica 37 punktów procentowych) oraz reagowali w inny sposób (różnica 7 punktów procentowych).Co istotne, częściej szukali pomocy u specjalisty, ale niestety
w porównaniu do roku 2016 wskaźnik tej odpowiedzi wzrósł jedynie o 2 punkty procentowe.
Rodzice w roku 2017 rzadziej niż w roku 2016
przeprowadzali z dzieckiem rozmowę w sytuacji, gdy dowiedzieli się o spożywaniu przez
niego alkoholu. Analizując sposoby pozyskania alkoholu przez nieletnich można zauważyć, że w roku 2017 spadł odsetek uczniów,
którzy uważają, że ich rówieśnicy zdobywają
alkohol dzięki starszym kolegom (spadek o 13
punktów procentowych w porównaniu do roku
2016), zmniejszyła się także liczba uczniów,
którzy sądzą, że ich rówieśnicy proszą obcych
ludzi pod sklepem o zakup alkoholu (różnica
7 punktów procentowych) oraz spadł odsetek
uczniów, którzy samodzielnie kupują sobie
alkohol (różnica 18 punktów procentowych).
Wzrósł natomiast odsetek uczniów, którzy
sądzą, iż osoby nieletnie podkradają alkohol
rodzicom (różnica 6 punktów procentowych w
porównaniu do roku 2016).
Analizując problem narkomanii wśród
dzieci i młodzieży można zauważyć spadek
liczby uczniów zażywających narkotyki – w
roku 2016 aż 14% uczniów miało kontakt
z substancjami psychoaktywnymi, zaś w
roku 2017 do zażywania narkotyków przyznało się 8%. Spadł również odsetek uczniów

zażywających narkotyki codziennie (różnica
1 punktu procentowego), zażywających narkotyki kilka razy w roku (różnica 2 punktów
procentowych) zmniejszyła się także liczba
uczniów zażywających narkotyki jednokrotnie
(różnica 3 punktów procentowych). Bez zmian
pozostała liczba ankietowanych zażywających
narkotyki parę razy w tygodniu i parę razy w
miesiącu. Analizując problem narkotykowy w
podziale na dzielnice można dostrzec, iż w
roku 2017 był on nadal dostrzegalny w dzielnicy Raków, natomiast w pozostałych dzielnicach (Trzech Wieszczów, Częstochówka
– Parkitka oraz Stare Miasto) nie przybierał
on już tak dużej skali. W roku 2017 problem
narkotykowy pojawił się w dzielnicy: Błeszno,
Podjasnogórska, Dźbów, Gnaszyn – Kawodrza oraz Śródmieście i Ostatni Grosz.
Problem narkotykowy w roku 2017 występował w zupełnie innych szkołach niż w roku
2016. Teraz był on obecny w: II LO, VII LO, ZS
Technicznych oraz ZS im. B. Prusa. Zmniejszyła się również skala kontaktu uczniów z
dopalaczami – w roku 2016 aż 7% uczniów zażywało te substancje, natomiast w roku 2017
już tylko 4% uczniów sięgałał po dopalacze.
W roku 2017 nieznacznie wzrosła jednak liczba uczniów, którzy zażywali dopalacze parę
razy w tygodniu (różnica 1 punktu procentowego), spadła natomiast liczba uczniów, którzy zażywali dopalacze jednokrotnie (różnica
2 punktów procentowych). Przyglądając się
zażywaniu dopalaczy przez dzieci i młodzież
w podziale na dzielnice można dostrzec, że
problem ten, tak jak w roku poprzednim, był
obecny w dzielnicy Częstochówka Parkitka. W
pozostałych dzielnicach, tj. Rakowie, Wrzosowiaku i Śródmieściu w roku 2017 był on
już niedostrzegalny. Jednak obecnie można
zauważyć, że częsty kontakt z dopalaczami
deklarowali uczniowie z: Dźbowa, Gnaszyna-Kawodrzy, Błeszna, Ostatniego Grosza,
Stradomia i Północy. Natomiast w przypadku
szkół problem dopalaczowy nadal występował
w ZS Samochodowo-Budowlanych oraz Mechaniczno-Elektrycznych. Nie był już widoczny
w przypadku ZS Technicznych. W roku 2017
problem z dopalaczami pojawił się w ZS im.
W. Andersa. W roku 2017 wzrósł odsetek
uczniów, którzy doświadczyli przykrych konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych (z 8% w roku 2016 do 20% w roku 2017).
Uczniowie Ci wskazywali na doświadczanie
problemów w rodzinie, problemów w szkole
oraz innych konsekwencji.
Zwiększyła się liczba uczniów, którzy nie
znają miejsc, w których można kupić narkotyki lub dopalacze (różnica 4 punktów procentowych). Zmniejszyła się również liczba
uczniów, którzy sądzą, iż substancje te
można kupić na osiedlu (różnica 6 punktów
procentowych) oraz w centrum miasta (różnica 3 punktów procentowych). Nieznacznie
wzrósł odsetek uczniów, którzy uważają, że narkotyki i dopalacze można kupić w innych miejscach. Większa liczba uczniów uważa, że zażywanie narkotyków jest zdecydowanie szkodliwe
dla zdrowia (różnica 6 punktów procentowych).
Nieznacznie spadła natomiast liczba uczniów,
którzy sądzą, że narkotyki są raczej szkodliwe
(różnica 3 punktów procentowych) oraz liczba
osób, które uważają, że substancje te są raczej
nieszkodliwe.
Badaną kwestią był też problem przemocowy
wśród uczniów częstochowskich szkół. Z analizy porównawczej wynika, że obecnie uczniowie rzadziej są świadkami zachowań przemocowych. Różnica wynosi tutaj 14 punktów procentowych. Również mniej uczniów deklarowało,
że sami doświadczyli kiedykolwiek przemocy. W

roku 2016 co czwarty uczeń przyznawał, iż był
osobą doznającą przemocy, zaś w roku 2017
wskaźnik ten spadł do 18%. Również przemoc
szkolna jest już mniej dostrzegalna niż rok temu.
Występowanie przemocy między uczniami zadeklarowało obecnie 23% uczniów, zaś w 2016
roku 26% osób wskazało taką odpowiedź. Dobrą
informacją jest również fakt, iż obecnie zmniejszyła się także liczba uczniów, którzy sami stosują przemoc – w 2016 roku 23% badanych przyznawało się do stosowania przemocy, zaś w roku
2017 przemoc stosowało 16% uczniów.
Prowadzone badania wskazały, że niezwykle ważne jest m.in. dalsze edukowanie
na temat negatywnych skutków picia alkoholu
oraz zażywania szkodliwych dla zdrowia innych substancji psychoaktywnych. Profilaktykę trzeba prowadzić we wszystkich szkołach,
natomiast pogłębione działania należy podejmować głównie w tych placówkach, w których
skala problemów jest największa. Działaniami
profilaktycznymi, w tym szkoleniowo-prewencyjnymi, należy obejmować również rodziców i
nauczycieli oraz sprzedawców i pracowników
lokali gastronomicznych.
Działania podejmowane w ramach
Programu Profilaktycznego „Młodość bez
uzależnień”, m.in.:
– programy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty na
rzecz dzieci, młodzieży i rodziny, zlecone w
ramach otwartych konkursów ofert,
– programy profilaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze rekomendowane przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
– projekty profilaktyczno-wychowawcze realizowane przez Młodzieżowe Akademie
Życia (MAŻ),
– zajęcia profilaktyczne, praca środowiskowa
i dożywianie dzieci i młodzieży, realizowane w placówkach wsparcia dziennego,
– wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi z programem
profilaktyki uzależnień oraz elementami profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej,
– konkurs na małe formy teatralne pod hasłem
„Młodość bez Uzależnień”,
– praca środowiskowa na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym (pedagogika podwórkowa o
charakterze animacyjnym i profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży spędzających czas wolny na podwórku, prowadzona
przez pedagogów, wychowawców – streetworking),
– programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne
dla dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na
poziomie profilaktyki uniwersalnej,
– rozwijanie umiejętności interpersonalnych
oraz zwiększenie w środowisku dzieci i
młodzieży wiedzy na tematy występowania i
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, m.
in. uzależnień i przemocy – warsztaty, rozmowy, spotkania,
– warsztaty profilaktyczne, teatralne, muzyczne, plastyczne, taneczne z elementami profilaktyki, których celem będzie podniesienie
kompetencji życiowych i społecznych dzieci,
młodzieży, dorosłych, istotnych z punktu widzenia przeciwdziałania uzależnieniom od
środków psychoaktywnym i zachowaniom
agresywnym,
– przeprowadzenie badań ankietowych wśród
uczniów częstochowskich szkół dotyczących
spożycia alkoholu i używania środków psychoaktywnych.
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Co wiemy o dopalaczach?

Ciekawość, poszukiwanie nieznanych doznań,
chęć spróbowania, czegoś nowego, silna potrzeba
zintegrowania się ze środowiskiem – powodów,
dla których młodzi ludzie sięgają po dopalacze,
może być mnóstwo. Dojrzewanie to trudny okres,
dlatego rodzice powinni być w tym czasie szczególnie czujni...

Dopalacze, podobnie zresztą jak narkotyki, mają
działanie psychoaktywne. Najprościej mówiąc, mają
wywoływać w organizmie określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii, halucynacje. Część ekspertów uważa je za rodzaj narkotyków, które tym tylko różnią się od tych „prawdziwych” narkotyków, że do niedawna były sprzedawane legalnie. Inni określają je jako substancje psychoaktywne, a jeszcze inni (sprzedawcy) mówią na nie „produkty kolekcjonerskie”.

Skład chemiczny
Dopalacze są produkowane głównie po to, aby
ominąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe i z tego też powodu ich skład chemiczny ulega ciągłej ewolucji. Główny składniki dopalaczy to BZN (benzylopiperazyna), która działa jak amfetamina. BZN powoduje przyśpieszenie tętna, odwodnienie organizmu i prowadzi do uzależnienia. BZN łączona jest z TFMPP.
Producenci zwykle tak naprawdę nie podają ich
pełnego składu chemicznego – a potencjalnych związków chemicznych o działaniu psychoaktywnym, które
stosunkowo łatwo jest otrzymać, jest co najmniej 12
tysięcy!

Komercyjne postacie dopalaczy
można podzielić na 3 grupy:

l środki pochodzenia głównie roślin-

nego (susze, kadzidełka), które
stosuje się tak jak tytoń, czyli pali
w fajkach, czy wykonuje z nich tzw.
skręty lub spala w pomieszczeniu
tak jak kadzidełka, mające w sposób legalny powodować efekty
zbliżone do palenia marihuany czy
opium. Preparaty te bywają czasami wzmacniane syntetycznymi
kannabinoidami lub innymi związkami chemicznymi.

l środki pochodzenia głównie synte-

tycznego, sprzedawane w formie
tabletek (tzw. party pills) lub proszków w torebkach, które zawierają
zazwyczaj rozmaite mieszanki różnych grup związków działających
psychoaktywnie: stymulantów,
opioidów, halucynogenów, dysocjantów, empatogenów itp.;

l

środki syntetyczne zawierające
jedną, konkretną substancję, która
(jeszcze) nie jest zakazana, sprzedawane w postaci znaczków do lizania, małych pigułek i w innych
formach. Środki te są stosunkowo
najmniej popularne.

Kary za dopalacze, jak za narkotyki
Produkcja i dystrybucja substancji psychoaktywnych będzie podlegała sankcjom karnym, tak jak w
przypadku narkotyków. Parlament Europejski w październiku zeszłego roku przyjął nowe przepisy w tej
sprawie. Władze krajowe mają sześć miesięcy, zamiast 12, na wdrożenie decyzji Unii Europejskiej.
Dopalacze są związkami chemicznymi, które nie są
nielegalne i można je otwarcie sprzedawać, mimo że ich
działanie jest podobne do działania nielegalnych narkotyków, takich jak kokaina, heroina, marihuana lub ecstasy. Jednak po objęciu zakazem i wycofaniu z rynku produkcja, dystrybucja oraz sprzedaż substancji uznanych
za niebezpieczne może być zagrożona maksymalną karą co najmniej dziesięciu lat pozbawienia wolności, tak
jak w przypadku innych nielegalnych narkotyków.
Władze krajowe będą miały sześć miesięcy, zamiast 12, na wdrożenie decyzji UE. Ulepszona zostanie również wymiana informacji poprzez Europejskie
Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
(EMCDDA).
Przyjęte przez Parlament Europejski zmiany w
przepisach skracają również o połowę czas badania
ryzyka związanego z nową substancją psychoaktywną
oraz wprowadzenia środków kontrolnych w UE, jeśli
jest to konieczne, aby nadążyć za szybkim rozwojem
sytuacji na rynku.
Wzmocniona została także rola Europolu, który z
pomocą systemu wczesnego ostrzegania oraz procedur oceny ryzyka będzie sprawdzał, w jakim stopniu
organizacje przestępcze zaangażowane są w wytwarzanie i rozprowadzanie tego typu substancji.

Sytuacja prawna na świecie

W związku z szybkim rozwojem wielu nowych substancji psychoaktywnych w wielu krajach nie ma legislacji umożliwiającej skuteczną kontrolę
lub zakaz ich dystrybucji. Częstym zjawiskiem jest szybka reakcja producentów tych środków, mająca na celu ominięcie dopiero co wprowadzanych zakazów.
Tradycyjnie, większość krajów ogranicza się tylko do uzupełniania list
konkretnych substancji psychoaktywnych w miarę tego, jak pojawiają się
one na rynku. W Niemczech, Kanadziei Wielkiej Brytanii stosuje się zasadę stałej obserwacji rynku i stosunkowo szybkiego, systematycznego
dopisywania do listy zakazanych substancji, tych które zaczynają powodować zauważalne negatywne efekty społeczne. Takie przepisy prawne są
łatwe do ominięcia przez wprowadzanie na rynek prostych analogów już
zakazanych substancji psychoaktywnych.
Niektóre kraje próbują rozwiązać problem poprzez wprowadzenie przepisów prawnych o całkowitym zakazie produkcji i dystrybucji substancji
chemicznych będących analogami już zakazanych lub których dystrybucja
jest ściśle kontrolowana:
W Stanach Zjednoczonych wprowadzono w 1986 r. poprawkę do ustawy Controlled Substances Act, w której zakazano produkcji, sprzedaży i posiadania substancji, które są chemicznie lub farmakologicznie znacząco podobne do tych wpisanych na tzw. listę nr 1 (środki nie stosowane jako leki
i mające potencjalnie silne działanie uzależniające) oraz listę nr 2 (psychoaktywne środki uzależniające, które są stosowane jako leki). Listy te są stale
uzupełnianie przez DEA (Ustawa Drug Abuse Prevention and Control).
Australia i Nowa Zelandia wprowadziły przepisy prawne oparte wyłącznie na strukturze chemicznej jako podstawie zakazu produkcji i dystrybucji określonych, obszernych grup związków chemicznych. Definicja tych
grup związków jest tak szeroka, że obejmuje potencjalnie miliony struktur,
łącznie z takimi, których dotąd nigdy nie syntezowano. Nie obejmuje ona
jednak związków chemicznych, które nie są strukturalnie podobne do żadnej z kontrolowanych substancji psychoaktywnych, nawet jeśli istnieją dowody, że dają one analogiczne efekty po spożyciu.

Dopalacze

Siedem stopni donikąd

Tegorocznej edycji Targów Edukacyjnych towarzyszyć będzie spektakl „Dopalacze. Siedem stopni donikąd” w wykonaniu aktorów z Teatru Kamienica. To swoista analiza problemu – „narkotyków przyszłości” – a także studium współczesnego
społeczeństwa.

Dopalacze stają się pretekstem do rozmowy o dorastającym pokoleniu, o zaniku
wartości oraz o degradacji, której są symbolem. Sztuka składa się z siedmiu odsłon,
siedmiu stopni w ciągu, których obnażona
zostanie brutalna prawda na temat samych
dopalaczy oraz motywacji społecznej, która
stoi za dopalaczami.
A czym tak naprawdę są „narkotyki przyszłości”? Z jednej strony są substytutem
przygody, potrzebą przeżycia czegoś, czego
rzeczywistość nie dostarcza, straszliwym w
skutkach „nieznanym światem”, który kusi w
czasach, gdy internet, media czy popkultura
odzierają świat z wszelkiej tajemnicy. Z drugiej strony dopalacze są narkotykiem pu-

stym, szybkim, łatwym, pozbawionym jakiegokolwiek kontekstu, ideologii, a tym samym
wpasowują się idealnie w krytykę zmierzającego donikąd pokolenia skrótu, pokolenia komunikacji smsowej, emotikonów, żyjących
dwa dni memów, bezcelowych fenomenów
w stylu harlem shake, czy gangnam style,
hollywoodzkich trailerów, pokolenia testowych matur, myślowych skrótów, wreszcie
pokolenia internetowego porno, pokolenia,
gdzie wszystko jest szybkie, łatwo dostępne i
przede wszystkim – zapewniające nagły, zaskakujący, mocny i najlepiej nieprzewidywalny efekt. Rosyjska ruletka naszych czasów.
Paradoksalnie dopalacze, choć noszą
znamię narkotyku „pokolenia”, w swoim
efekcie nie tworzą nawet wspólnoty, ale
odrywają swoją ofiarę od całej sfery zewnętrznej, zamykają ją w swoim, kompletnie
nieokreślonym świecie. Takie właśnie są dopalacze – dopasowane do tego, co przed
nami, do nieznanego – i dlatego właśnie
śmiertelnie niebezpieczne.

kg
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Na dydaktykę, współpracę międzynarodową i zarządzanie

Ćwierć miliarda dla uczelni wyższych
248 mln zł – to kwota dofinansowania, dzięki której 28
uczelni zorganizuje zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podniesie poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji, a także zrealizuje projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej. Z programu skorzysta łącznie 39 tys. osób
z mniejszych uczelni.
Zintegrowane
Programy
Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej
Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego – którego celem jest
rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by mogło ono jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze.

W ramach drugiej ścieżki
konkursu do rozdysponowania było niemal 250 mln zł,
a dofinansowanie zdobyło 28
szkół wyższych z całej Polski.
Środki przeznaczone są dla
publicznych i niepublicznych
szkół wyższych, które kształcą
co najmniej 200, ale nie więcej
niż 20 tys. studentów.
Wśród ośrodków, które
otrzymają wsparcie znalazły

się: Kraków (sześć nagrodzonych uczelni), Warszawa
(cztery uczelnie), Katowice,
Lublin, Rzeszów, Szczecin
(po dwie uczelnie) oraz Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk,
Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Koszalin, Łódź,
Poznań i Wrocław (po jednej
uczelni).
Uczelnie zakwalifikowane do
finansowania środki przezna-

czyć mogą m.in. na zajęcia
praktyczne.
Dofinansowanie
pozwoli
także na zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych przez jednostki działające w strukturze uczelni (np.
akademickie biura karier) oraz
poprawę funkcjonowania samych szkół wyższych m.in.
przez ich informatyzację.
kg
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Studniówka 2018
20 stycznia 2018 r. uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych
wraz z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami spotkali się na tradycyjnym balu studniówko-

wym, będącym wyjątkowym wydarzeniem w życiu każdego młodego człowieka. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie polonezem, po którym przemawiał dyrektor szkoły Jacek
Grzegorzewski. Dyrektor powiedział, że okres związany z nauką w Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych powoli dobiega końca. Stwierdził, iż ma nadzieję, że uczestnicy baluprzyszli maturzyści – dobrze wykorzystali czas pobytu w szkole, nie tylko czerpiąc z uro-

ków młodości, ale także zdobywając wiedzę i umiejętności. Życzył uczniom, by potęga młodości wyzwoliła w nich siłę i energię do realizacji marzeń, by zdobywali indeksy szkół wyższych oraz dające satysfakcję miejsca pracy,by nie zrażali się przeszkodami, ale z wiarą,
dzięki pracy i wytrwałości dążyli do realizacji wyznaczonych celów.

Klub Wolontariatu Akcji Katolickiej Zespołu Szkół
Samochodowo-Budowlanych na Dniu Babci
w Zakładzie Opiekunczo-Leczniczym

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych 24.01. 2018r., z
okazji Święta Babci, zaprezentował, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, prowadzonym przez zgromadzenie Honoratek, montaż słowno-muzyczny, poświęcony Narodzeniu Pańskiemu. Po przedstawieniu uczniowie – wolontariusze pod opieką nauczycieli:
ojca Jana Filipka i Rafała Matuszewskiego, każdej z pensjonariuszek złożyli życzenia i wręczyli pamiątkową laurkę.

15.

Szkolenie w ramach Panelu Szkoleniowego
PHAF PISTOL LEVEL 1

W dniach 26 – 28 stycznia 2018 r. uczniowie technikum samochodowego o profilu policyjno-prawnym: Natalia Moczadłowska i Michał Skoczylas brali udział w wyjazdowym panelu szkoleniowym PHAF PISTOLET LEVEL1 w Kumowej Dolinie. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez firmy PWS PRECISE WEAPON SIGHTS I QLMS Quick Learning Military System. Dotyczyło ono bezpiecznej obsługi broni, podstaw jej budowy oraz
zakresu doboru wyposażenia. Ważnym elementem szkolenia były ćwiczenia praktyczne.

I Bal Integracyjny w Zespole Szkół
Samochodowo-Budowlanych

23 .01.2018 r. Kluby Wolontariatu Akcji Katolickiej z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych i Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 28 w Częstochowie zorganizowały Bal Integracyjny dla uczniów Szkół
Specjalnych z Częstochowy, powiatu częstochowskiego i kłobuckiego. Przez ponad dwie
godziny sala gimnastyczna Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych zapełniona była
uczniami, rodzicami, opieku-

nami i nauczycielami. Oficjalnego otwarcia balu dokonał biskup Antoni Długosz, który –
wraz z posłanką Lidią Burzyńską i dyrektorką Delegatury
Kuratorium Oświaty w Częstochowie Alicją Janowską – objął
honorowy patronat nad tym
wydarzeniem. Specjalnym gościem Balu była uczestniczka
programu „The Voice of Poland”, Agata Gejsler. Dyrektor
Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych Jacek Grzegorzewski w swoim wystąpieniu podkreślił, że włączenie się pełnosprawnych uczniów w niniejsze przedsięwzięcie uczy ich empatii i wrażliwości na drugiego człowieka oraz tego, że w życiu ważne jest, by pomagać innym i dawać coś z siebie.

Ludzie Armii – Wizyta Strzelca Wyborowego w Zespole
Szkół Samochodowo-Budowlanych

W ramach kolejnego spotkania z cyklu „Ludzie Armii
” młodzież klas o profilu policyjno – prawnym Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych spotkała się
z Pawłem Garlakiem z Centrum Szkolenia Multi –
GUN, byłym instruktorem pionu szkolenia Fundacji
Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych
„Szturman” w Lublińcu. W czasie szkolenia uczniowie zapoznali się z zasadami posługiwania bronią
palną, budową broni oraz zasadami oddawania strzału. Gościa powitał dyrektor szkoły Jacek Grzegorzewski, a spotkanie prowadziła nauczycielka – Ewa Jura.

16.
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W szkołach

Będą elektroniczne legitymacje?
Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych – takie rozwiązanie
rozważa Ministerstwo Edukacji Narodowej. Miałyby one zostać wprowadzone od nowego roku
szkolnego.

Zdolny? Na co czekasz?!
Studiuj na Uniwersytecie Łódzkim

Resortowy pomysł przewiduje
wydawanie uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach,
odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej
(jak dotychczas) lub w postaci
elektronicznej. Jak wyjaśnia ministerstwo wprowadzenie takiego rozwiązania jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów
i rodziców. Zmiana ta jest również zbieżna z polityką oświatową w zakresie cyfryzacji i umoż-

jak zostać
jak zostać lekarzem
jak zostać prawnikiem
jak zostać menedżerem
jak zostać królową

liwi kodowanie na legitymacji
(karcie) dodatkowych usług, takich jak np. bilet miesięczny. To
byłoby nie lada ułatwienie - zamiast nosić ze sobą kilka dokumentów, wystarczyłby jeden.
Elektroniczne legitymacje miałyby być używane przez uczniów
już w nowym roku szkolnym.
Ministerstwo podkreśla, że nie
będzie to rozwiązanie obligatoryjne - od 1 września 2018 r jeżeli gmina będzie chciała, będzie
mogła wprowadzić elektroniczną
formę legitymacji. 
kg

PRACA opiekunki seniorów w Niemczech!
Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra
ŁAZARSKI.
ODPOWIEDZI, KTÓRYCH SZUKASZ

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
www.rekrutacja.lazarski.edu.pl

pensja w ramach jednej czytelnej umowy!

Zadzwoń 519-690-504, Promedica24

nowa stawka
13,70 zl
wypłata dwa razy w miesiącu
wysokie premie szkolenia
indywidualny grafik karta
rabatowa super atmosfera

Aplikuj: hr-czestochowa@ccig.pl
Zadzwon: 34 / 399 19 01
www.ccig.pl/praca

PIĄTEK-NIEDZIELA, 23-25 LUTEGO 2018

17.

Ubezpieczenia społeczne

Ogólnopolska olimpiada z lokalnym akcentem
321 reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju przeszło do 16 wojewódzkich
etapów olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Etap wojewódzki dla reprezentacji 22 szkół z województwa śląskiego odbędzie się 16 marca w Oddziale ZUS
w Chorzowie, a finał – miesiąc później w centrali ZUS w Warszawie. Wśród uczestników są
uczniowie częstochowskich szkół.
Celem tego przedsięwzięcia
jest upowszechnianie wiedzy
o ubezpieczeniach społecznych,
która jest niezbędna przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno
w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Nieodłącznym elemen-

tem rywalizacji były „Lekcje
z ZUS” - autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który
realizowany jest również przy
współpracy z Ministerstwem

Edukacji Narodowej. Składa się
z cyklu czterech spotkań, podczas których uczniowie poznają
istotę ubezpieczeń społecznych
oraz dowiadują się, dlaczego
ubezpieczenia te są obowiązkowe, jakie korzyści wynikają

z
opłacania
składek, poznają zasady
funkcjonowania systemu
emerytalnego,
a także zasady
prowadzenia
b i z n e s u
w
aspekcie
systemu ubezpieczeń społecznych.
Tematyka lekcji jest spójna
z
podstawą
programową
w szkołach ponadgimnazjalnych. Po zakończeniu cyklu
czterech lekcji, szkoła zgłaszała
chętnych uczniów do udziału
w Olimpiadzie, organizowanej
pn. „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”. W tym roku liczba chętnych do udziału w rywalizacji
była rekordowa - aż 30 tysięcy,
podczas gdy w ubiegłym roku
było to 24, 5 tys. uczniów.
Olimpiada składa się z trzech
etapów: szkolnego, wojewódzkiego i centralnego. Za pierwsze
trzy miejsca, w etapie wojewódzkim, zespoły otrzymują
nagrody rzeczowe. W ostatnim
etapie przewidziane są cenne
nagrody, zarówno dla laureatów, nauczycieli, jak i szkół.
Do zdobycia w finale są nagrody rzeczowe (laptopy, tablety,
czytniki e-booków) oraz indeksy
i preferencyjne warunki w rekrutacji na uczelnię. Na najlepszych czekają indeksy Uniwersytetu Warszawskiego,, Uni-

wersytetu Gdańskiego, UJK
w Kielcach, Akademii Pomorskiej, UMK w Toruniu, UWM
w Olsztynie, lubelskiego KUL
oraz UPH w Siedlcach. Ułatwienia w rekrutacji na studia oferują: Wyższa Szkoła Biznesu
z Dąbrowy Górniczej, Akademia
Pomorska, Państwowe Wyższe
Szkoły Zawodowe w Płocku,
Krośnie, Nowym Sączu, Kaliszu, Pile, Wałbrzychu i Zamościu, Wyższe Szkoły Bankowe
w Poznaniu i Toruniu, UMK
w Toruniu, WSZiA w Zamościu,
Uniwersytet Zielonogórski oraz
WSAP w Ostrołęce.
Etap wojewódzki
dla 22
szkół z województwa śląskiego
odbędzie się 16 marca w Oddziale ZUS w Chorzowie. Zwycięska drużyna będzie reprezentować nasze województwo
w rywalizacji krajowej. Wśród
biorących udział nie zabraknie
uczniów z częstochowskich
szkół – IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza oraz Zespołu Szkół im.
Jana Kochanowskiego.
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Uniwersytet Papieski
w Krakowie

upjp2.edu.pl
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Najwyższa Izba Kontroli

Sprawdzi warunki na uczelniach
Najwyższa Izba Kontroli zamierza sprawdzić, czy szkoły wyższe tworzą równe warunki dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Kwestia ta dotyczy w całym kraju blisko 30 tys. osób.

Obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego
udziału w procesie kształcenia
i badaniach naukowych jest jednym z podstawowych zadań
uczelni. Wobec braku rozporządzeń i jasnych regulacji uczelnie
same rozpoczęły prace na katalogiem dobrych praktyk wspierania
niepełnosprawnych studentów.
NIK zamierza ocenić działania
uczelni zmierzające do zapewnienia równych warunków kształcenia dla osób niepełnosprawnych,
w tym te dotyczące: likwidacji barier utrudniających lub uniemożliwiających dostęp kandydatów
na studentów lub doktorantów do
uczelni z uwagi na niepełnosprawność ruchową, dysfunkcję słuchu

lub wzroku oraz zaburzenia psychiczne, stosowanych rozwiązań
mających na celu zapewnienie
warunków udziału w procesie
kształcenia osób z dysfunkcjami
oraz rodzajów wsparcia udzielanych niepełnosprawnym studentom i doktorantom.
Inspektorzy przyjrzą się też pozyskiwaniu i wykorzystywaniu
przez uczelnie środków na wsparcie dydaktyczne i naukowe dla
osób niepełnosprawnych. Analizie
poddany zostanie także obecny
stan prawny dotyczący wyrównywania szans. NIK będzie chciała
również opisać w końcowym raporcie dobre praktyki stosowane
przez uczelnie, tak by mogły być
one pomocą i inspiracją dla całego
środowiska akademickiego.
kg

W ministerstwie

Ruszyły prace nad
uniwersytetem

Reprezentanci częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza – rektor Anna Wypych-Gawrońska i prorektor Zygmunt
Bąk – spotkali się z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksandrem Bobko. Przedmiotem rozmów była zmiana nazwy uczelni na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im.
Jana Długosza w Częstochowie.

Aleksander Bobko poinformował
zebranych o uruchomieniu procedury konsultacji międzyresortowych w tej sprawie. Zgodnie z przepisami zakończą się one wydaniem
stosownej decyzji przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która zostanie wyrażona w drodze rozporządzenia. – Wiceminister prof.
Aleksander Bobko pogratulował

Wydział

FilologicznoHistoryczny

al. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa
tel. 34 361-14-25
e-mail: wfh@ajd.czest.pl
strona: www.wfh.ajd.czest.pl

• administracja (I°) i (II°)
• analityka i kreatywność społeczna (I°)
• bezpieczeństwo narodowe (I°) i (II°)
• dziennikarstwo i kultura mediów (I°)
• filologia polska (I°) i (II°)
• filologia: — specjalności:
• filologia germańska (I°) i (II°)
• filologia angielska (I°) i (II°)
• filozofia (I°) i (II°)
• historia (I°) i (II°)
• iberoznawstwo (I°)
• kultura w mediach i komunikacji (II°)
• kulturoznawstwo europejskie (I°)
• politologia (I°) i (II°)
• prawo (studia 5-letnie)
• rachunkowość i podatki (I°)
studia doktoranckie:
• historia (III°)
• językoznawstwo w zakresie filologii
polskiej i filologii angielskiej (III°)

• literaturoznawstwo w zakresie
filologii polskiej i filologii
germańskiej (III°)

Wydział

MatematycznoPrzyrodniczy
al. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa
tel. 34 361-21-79
e-mail: wmp@ajd.czest.pl
strona: www.wmp.ajd.czest.pl

• biotechnologia (I°) i (II°)
• chemia (I°) i (II°)
• dietetyka (I°)
• fizyka (I°) i (II°)
• informatyka (I°)
• innowacyjne technologie

i nowoczesne materiały (I°)

• inżynieria bezpieczeństwa (I°) i (II°)
• inżynieria multimediów (I°)
• kosmetologia (I°)
• kryminalistyka i systemy
bezpieczeństwa (I°)

• matematyka (I°)
• pielęgniarstwo (I°)
• żywienie człowieka i dietetyka* (II°)
studia doktoranckie:
• chemia (III°)
• fizyka (III°)

Wydział

Pedagogiczny

Wydział

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. 34 378-42-97
e-mail: wp@ajd.czest.pl
strona: www.wp.ajd.czest.pl

Sztuki

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. 34 378-42-34
e-mail: ws@ajd.czest.pl
strona: www.ws.ajd.czest.pl

• arteterapia* (I°)
• edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna* (I°)

• fizjoterapia (studia 5-letnie)
• pedagogika (I°) i (II°)
• pedagogika specjalna* (I°)
• praca socjalna (I°)
• psychoprofilaktyka (I°)
• turystyka i rekreacja (I°)
• wychowanie fizyczne (I°) i (II°)

• edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej (I°) i (II°)

• edukacja artystyczna w zakresie
sztuk plastycznych (I°) i (II°)

• fotografia i kreacja przekazu
wizualnego (I°)

• grafika (I°) i (II°)
• malarstwo (I°) i (II°)

* po uzyskaniu zgody MNiSW
na prowadzenie kierunku
UWAGA: warunkiem
uruchomienia kierunków jest
zgłoszenie się odpowiedniej
liczby kandydatów

www.ajd.edu.pl

uczelni spełnienia warunków wymaganych, by stać się uniwersytetem. Jednocześnie poinformował, iż
planowana do wejścia w życie
z dniem 1 października 2018 roku
nowa ustawa nie będzie miała wpływu na podjęte wcześniej decyzje
i wszystkie uczelnie zachowają nazwy sprzed wejścia w życie Ustawy
2.0. – zaznacza Marek Makowski,
rzecznik AJD w Częstochowie.
Przypomnijmy, że 29 stycznia
decyzją Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytułów Instytut Sztuk
Pięknych AJD w Częstochowie uzyskał uprawnienie do nadawania
stopnia doktora sztuk plastycznych
w dyscyplinie sztuki piękne. To szóste w Akademii im. Jana Długosza
uprawnienie otworzyło drogę do
przekształcenia uczelni w uniwerkg
sytet.
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OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

WAGI

MEDYCYNA

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

l

Stary Rynek (DH „Puchatek”),
tel. 34 368 19 45

l

Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12
tel. 34 317 36 09

FINANSE

MOTORYZACJA

LOMBARDY

AKUMULATORY

MOTORYZACJA

POGRZEBY

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

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Nasza Praca” w Częstochowie
zawiadamia, że w dniu 20.03.2018 r. o godz. 1500 odbędzie
się w biurze Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a, pok. 15 (sala
konferencyjna)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA ODRĘBNEJ
WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO
Mieszkanie nr 55 w budynku przy ul. Obr. Poczty Gdańskiej 6
w Częstochowie, usytuowane na III piętrze – 2 pokoje z kuchnią
o pow. użytkowej 49,00 m2;
wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi
– 5 475 zł;
cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu
wynosi – 109 500 zł
Wpłata wadium winna być dokonana w PLN w kasie Zarządu
Spółdzielni, najpóźniej do godz. 1200 w dniu przetargu lub w
formie przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni podany w
ogłoszeniu o przetargu. Środki na wadium muszą wpłynąć na
rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej jeden dzień roboczy
przed dniem przetargu.
Nr rachunku bankowego Spółdzielni:
76102016640000310200197889
tytułem: wpłata wadium na przetarg 20.03.2018
– Obr. Poczty Gdańskiej 6 m 55
Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34
325 73 55, wew. 145.
Informacje o wysokości opłat czynszowych można uzyskać w
dziale windykacji czynszów pod nr telefonu 34 325 73 55, wew.
116 i 133.
Informacje o mieszkaniu można uzyskać w Administracji Osiedla
„Zachód” pod nr telefonu 34 325 41 17.
Regulamin przetargu jest wyłożony do wglądu w biurze Zarządu
Spółdzielni, pokój 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podawania przyczyn.
Mieszkanie będzie można oglądać 16.03.2018 r. w godz. 900-1000.

MEBLE / MOTORYZACJA

Zarząd terenowy NSZZ
Policjantów KMP
w Częstochowie

zaprasza na kurs
AGENTÓW OCHRONY
dający specjalne
uprawnienia do pracy
na ważnych obiektach,
w grupach interwencyjnych,
w konwojach i na
monitoringu.

Tel. kontaktowy:
604 064 480

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy ul.
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na
południe. Cena 110.000 zł. Tel. 602 307 570
po godz. 1800
— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440 m2,
prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i Tauron Arena.
Z domkiem drewnianym i tarasem. Cena 16.800
zł. Tel. 796 307 890
— WYNAJMĘ —
n WYNAJMĘ dla siebie pokój w Częstochowie lub
kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222
n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul.
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na
południe. Cena 1.300 zł/m-c. Tel. 602 307 570 po
godz. 1800

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite, czarny,
etui, ładowarka, 1,5-roczny. Stan b. dobry.
Tel. 603 664 249
— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM cykliniarkę 220 V plus osprzęt do
renowacji parkietów. Tel. 603 664 249

n SPRZEDAM maszyny dziewiarskie Stohl i
Universal. Tel. 692 414 626
n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz
– III stopnia z gwarancją, pompę wodną Apollo –
II stopnia. Tel. 669 245 082
— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM książki do zajęć rytmicznych,
taneczno-ruchowych i umuzykalniających
z dziećmi. Ok. 20 szt. Cena za całość 50 zł.
Tel. 601 636 915
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM patelnię i 3 lasaniery marki
Philipiak. Tel. 504 230 153
n SPRZEDAM komplet obiadowo-kawowy
z kamionki, z duralexu. Tel. 504 230 153.
n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!.
Rama w kolorze drewna brzozowego, przyjemna
bawełniana tapicerka. Wartość 149 - sprzedam
za 100 zł. Tel. 504 563 612

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od
podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego
i trwałego wykonania. Tel. 578 210 640
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

PRACA
— DAM PRACĘ —
n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub
udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb.
665013836
— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę.
Tel. 667 499 164
n IDENTYFIKACJA wizualna firm. Projektowanie
graficzne, DTP. e-mail: gosiakgrafik@gmail.com.
Tel. 664 911 389

MATRYMONIALNE

n WOLNY, lat 50, bezdzietny, wysoki, normalny,
niezależny finansowo, ciemny blondyn – pozna
panią – wiek do 50 lat, stan cywilny pani
nieistotny. Pani może posiadać dzieci. Cel – stały
związek. Tel. 660 006 217
n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna
kobietę, chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety
obojętne. Celem poznania się i zamieszkania
razem. Tel. 515 130 498

PIĄTEK-NIEDZIELA, 23-25 LUTEGO 2018

Policja

MPK

Unia da
pieniądze
na nowe
autobusy

„Nie” dla prędkości
Na częstochowskich drogach policjanci przeprowadzili

akcję „Nie dla prędkości”.
Mundurowi mierzyli prędkość

samochodów przy pomocy
ręcznych mierników oraz z
wykorzystaniem radiowozu z
wideorejestratorem. Aż 68
kierowców jechało niezgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Policyjna akcja kontroli prędkości trwała od godziny 6 do 14.
Mundurowi prowadzili pomiary
kaskadowo, a dodatkowo wspomagali ich policjanci w nieoznakowanym radiowozie z wideorejestratorem. Kierowcy widząc
pierwszy radiowóz zwalniali, a
chwilę później przyspieszali, nie
sądząc, że policja będzie mierzyła prędkości w kilku miejscach
na tej samej drodze. Mundurowi
ujawnili 68 wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości.
Jeden z kierowców musi poże-

21.

Dokończenie ze str. 1

gnać się z prawem jazdy na 3
miesiące - w terenie zabudowanym jechał z prędkością 110
km/h. - Nasze bezpieczeństwo,
jako uczestników ruchu drogowego, zależy w głównej mierze od
nas samych! Brak należytej
ostrożności i wyobraźni wszystkich uczestników ruchu, może
doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń – ostrzega
podkom. mgr Marta Ladowska,
oficer prasowy częstochowskich
policjantów.
kg

Pakiet udogodnień będzie też
obejmował między innymi klimatyzację, monitoring, pojazdy
będą też wyposażone w ładowarki USB oraz wifi.
Wartość całego projektu to
13,7 mln zł, a uzyskane dofinansowanie – to prawie 9 mln
zł.
Przypomnijmy, że w kwietniu
2017 r., także dzięki funduszom z Unii Europejskiej, częstochowskie MPK wzbogaciło
się o 40 nowych autobusów z
silnikiem diesla spełniającym
normy EURO 6 (przetarg na dostawę wygrała wówczas firma
Solaris, a koszt zakupu wyniósł
ponad 45 mln zł). Z kolei w
styczniu br. MPK podpisało –
po rozstrzygnięciu przetargu umowę z firmą PESA na dostawę 10 nowych tramwajów typu
Twist, których zakup za ponad
73 mln zł będzie możliwy również dzięki środkom europejskim. Projekt wymiany taboru
tramwajowego wiąże się z jeszcze jednym projektem europejskim - modernizacją starszej
części linii tramwajowej w Częstochowie – oba „unijne” zadania będą łącznie kosztować,
wraz z wkładem własnym miasta – ponad 200 mln zł).
kg
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Wykaz samochodów na dzień 22 lutego 2018 r.

AUDI A4 2.0 TDi,
zakup 2014, kraj.,
automat, I – wł.




MITSUBISHI ASX
1.8 DiD, rok prod. 2014,
4x4, kraj., I – wł.,
F. VAT

4.900 zł

59.900 zł

BMW X6 2.0 D,
rok prod. 2009, F. VAT,
automat, skóra, navi,
czujniki

99.000 zł

NISSAN MICRA 1.2 E,
rok prod. 2005

BMW X3 2.0 D,
rok prod. 2015, kraj.,
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT

109.500 zł netto

NISSAN QASHQAI 1.5
D, rok prod. 2013, kraj., I
– wł., serwis., F. VAT

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


OPEL ASTRA V 1.4 E,
rok prod. 2015, turbo,
125 KM

33.900 zł
FORD MONDEO
1.8 TDCi,
rok prod. 2010, kraj.,




24.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi,
2012, kraj., I – wł.,
F. VAT
33.900 zł

MAZDA 5 1.6 D,
rok prod. 2011,
7-osobowy




27.900 zł

MAZDA 6 1.8 E,
zakup 2011

32.900 zł

8.700 zł

49.900 zł



48.900 zł

OPEL INSIGNIA 2.0
CDTi, rok prod. 2015,
tempomat

69.900 zł

22.800-25.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,
rok prod. 2007, automat

RENAULT FLUENCE
1.5 D, rok prod. 2015,
sedan, kraj.,
I –wł., F-ra VAT


9.900 zł

65.900 zł

AUDI A4 1.6 E,
rok prod. 1997, klima,
alufelgi


MINI ONE 1.6 E, rok
prod. 2002

PEUGEOT 208 1.0 E,
rok prod. 2016



30.800 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 D,
rok prod. 2014



RENAULT CLIO III
1.5 DCi, rok prod. 2013,
kraj., I – wł., F. VAT
18.900 zł

n

RENAULT MEGANE III
1.5 DCi, rok prod. 2014,
I – wł., serwis. ASO
33.700 zł

RENAULT SCENIC III
1.5 CDI, rok prod. 2009,
navi, po wymianie
rozrządu

19.900 zł

24.900 zł
SEAT TOLEDO
1.2 E, rok prod. 2015, 90
KM, kraj., I – wł.


51.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013 

67.900 zł

n

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

35.900 zł
n

SKODA RAPID 1.2 E,
rok prod. 2015,
kraj., I – wł., serwis., F.
VAT


34.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E,
rok prod. 2014, 4x4,
kraj., I – wł., serwis., F.
VAT

45.900 zł

n

n

n
n
n
n

TOYOTA AYGO 1.0,
rok prod. 2007, I – wł.

n
n



9.900 zł

VW GOLF VI 1.4 E,
rok prod. 2010, 5 drzwi


n

n
n
n

27.900 zł

118.000 zł

BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012 

n

SEAT ALHAMBRA
2.0 D, rok prod. 2010,
7-osobowy


AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014,
quattro	

9.900 zł

n

n



AUDI A3 1.6 E, zakup 2002	

n

n

37.800 zł

RENAULT CLIO 1.5 D,
2014-2015, kraj., I – wł.,
serwisowany,
5 szt.

26.900-29.900 zł



36.900 zł

n

CITROEN C5 2.2 D,
rok prod. 2002 

2.800 zł

FIAT PANDA 1.1 E + GAZ,
rok prod. 2010, kraj.

9.900 zł

FIAT SEICENTO 0.9 E,
rok prod. 2002, kraj., szyberdach

3.600 zł

FIAT UNO 1.4 E,
rok prod. 1997, kraj.

1.600 zł

FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013, kraj.,
F. VAT
38.900 zł
JAGUAR XF 3.0 E,
rok prod. 2013

91.800 zł

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

38.900 zł

MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,
rok prod. 2007 

25.900 zł

MERCEDES C200 2.0 D,
rok prod. 2000 

11.900 zł

MITSUBISHI ASX 1.6 E,
rok prod. 2010, kraj., I – wł. 

37.800 zł

NISSAN QUASHQAI 2.0 D,
rok prod. 2008, nawigacja

27.900 zł

OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2013,
29.900 zł
5 drzwi, przebieg 77 tys. km
OPEL ASTRA 1.9 D,
rok prod. 2006

14.800 zł

OPEL CORSA 1.2 E,
zakup 2007, 5d

11.800 zł

OPEL INSIGNIA 1.8 E,
rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
f-ra VAT

49.900 zł

PEUGEOT 308 1.6 D,
rok prod. 2008, kraj., I – wł.,
F-ra VAT

15.900 zł

RENAULT CLIO IV 1.2 E,
rok prod. 2013, kraj., I –wł.,
serwisowany, F-ra VAT

25.900 zł

SEAT CORDOBA 1.2 E,
rok prod. 2003, kraj. 

8.900 zł

SEAT TOLEDO 1.9 TDi,
rok prod. 2003 

8.700 zł

SKODA FABIA 1.2 E,
rok prod. 2005, kraj., II właściciel

8.400 zł

SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj.

15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E,
rok prod. 1999

3.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2004-06, kraj.

od 10.800 do 12.600 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
TOYOTA AURIS 2.0 D,
rok prod. 2008



18.900 zł
19.900 zł

VW PASSAT 2.0 TDI, 2005-2008

13.900-18.900 zł
VW TOURAN 1.9 D, 2007,
7-osobowy

21.900 zł

SPORT
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Piłka nożna

Siatkówka

Częstochowianka jedzie
na mecz do Wrocławia

Prezentacja Rakowa
przed rundą wiosenną
W piątek, 23 lutego w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym przy ulicy Przemysłowej
9 odbędzie się prezentacja
drużyny Rakowa przed rundą
wiosenną w Nice 1 Lidze. Imprezę poprowadzą dziennikarze Polsatu Sport Paulina Chylewska i Marcin Feddek, a na
scenie wystąpi również zespół
muzyczny Rockodyl.
– Chcemy przedstawić zespół, który za kilka tygodni będzie grał o punkty w drugiej
części sezonu. Taka prezentacja
to również bardzo dobra okazja
do oficjalnego powitania no-

wych zawodników, którzy zasilili Raków w zimowym okienku
transferowym. Oczywiście przygotowaliśmy również inne
atrakcje dla naszych kibiców.
Między innymi wystąpi zespół
muzyczny Rockodyl. Podczas
prezentacji będzie można również nabyć gadżety naszego
klubu oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z piłkarzami – mówi prezes Rakowa Janusz Żyła.
Klub poinformował, że wszystkie zaproszenie dla kibiców zostały już rozdane. Prezentację obejrzy więc komplet publiczności.
Początek o godz. 18.30.
KR

Piłka nożna

Piłkarska wiosna przy
Limanowskiego. Raków
rozegra siedem spotkań

W sobotę, 24 lutego siatkarki Częstochowianki zagrają o ligowe punkty na wyjeździe z drugą drużyną Impelu Wrocław.
Do końca rundy zasadniczej w żeńskiego II lidze w grupie trzeciej pozostały już tylko
trzy kolejki. Częstochowskie

siatkarki mają na swoim koncie 39 punktów i zajmują
czwarte miejsce, ostatnie premiowane awansem do rundy
play-off. O trzy „oczka” mniej
ma piąta Silesia Volley Mysłowice.
Częstochowianka nie może
być jeszcze pewna pierwszej
czwórki, dlatego ostatnie me-

cze rundy zasadniczej będą
dla niej bardzo ważne.
W sobotę podopieczne Anity
Krzyczmonik i Urszuli JędrysSzynkiel powalczą o punkty we
Wrocławiu. W pierwszej rundzie częstochowskie siatkarki
pokonały przed własną publicznością rywalki 3:0.

Pierwszy mecz przed własną
publicznością w rundzie wiosennej w Nice 1 Lidze częstochowski Raków rozegra 17
marca z Odrą Opole.
W drugiej części sezonu „czerwono-niebiescy” wystąpią siedem razy na stadionie przy ul.
Limanowskiego. Pierwsze spotkanie, które rozpocznie się o go-

KR

Brązowe medale częstochowian
na zawodach w Raciborzu

Żużel

Lorek i Bieleninik
poprowadzą prezentację
forBET Włókniarza

Lekkoatleci CKS Budowlani wywalczyli trzy brązowe
medale podczas Halowych
Mistrzostw Województwa Śląskiego Młodzików, które odbył się w Raciborzu.

Pozostałe wyniki
8 miejsce Piątek Michał 1000
m- 3:05.72, 8 m. Nina Muszyńska 60 m - 8,53 s, 9 m. Chru-

Już tylko kilkanaście dni
zostało do prezentacji forBET
Włókniarza Częstochowa w
Hali Sportowej Częstochowa.
Imprezę zaplanowaną na 4
marca poprowadzą Tomasz
Lorek oraz Irek Bieleninik.
Wydarzenie uświetni koncert
zespołu Video.

Nina Muszyńska na 3 stopniu podium

ściel Marek 1000 m - 3:07.01,
9 m. Bartłomiejczyk Radosław
300 m - 41.48, 11 m. Całus
Barbara wzwyż – 125 cm, 11
m. Cichocka Anastazja 300 m 47.23, 12 m Toborek Aleksandra 300 m - 47.25, 13 m. Marczewska Karolina wzwyż – 125
cm, 19 m. Marciniak Adam
300 m- 45.47, 22 m. Ligorowski

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

zdj. arch

Cyprian 1000 m - 3:32.25, Cichocka Anastazja 60 m ppł.11.22, Całus Barbara 60 m 9.00 s, Marczewska Karolina
60 m- 9.08 s, Marciniak Adam
60 m - 8.52 s, Lizińska Anna
300 m - 54.52, Fąfrowicz Róża
wzwyż - 120 cm, Morzyk Weronika wzwyż - 120 cm.
KR

KR

Terminarz meczów domowych Rakowa w rundzie wiosennej:
17 marca, godz. 17.45: Raków Częstochowa – Odra Opole
29 marca, godz. 19.21: Raków Częstochowa – Wigry Suwałki
14 kwietnia, godz. 18: Raków Częstochowa – Chrobry Głogów
28 kwietnia, godz. 18: Raków Częstochowa – Stomil Olsztyn
9 maja, godz. 19: Raków Częstochowa
– Ruch Chorzów
19 maja, godz. 19: Raków Częstochowa
– Olimpia Grudziądz
2 czerwca, godz. 19: Raków Częstochowa
– Pogoń Siedlce

Lekka atletyka

W imprezie wzięło udział 16
zawodników częstochowskiego
klubu. Pierwszy z brązowych
krążków zdobyła w biegu na
1000 m Natalia Kowalska
(3:17,87). Zawodniczka Budowlanych upadła w pierwszej części dystansu, ale nie przeszkodziło jej to w wywalczeniu medalu. Na najniższym stopniu
podium stanęli również: w biegu na 60 m przez płotki Nina
Muszyńska (9,8 sek.) oraz Radosław Bartłomiejczyk (9,35
sek.). Tuż za podium ukończył
rywalizację w biegu na dystansie 600 m Jakub Szymczak –
1:38,20.
Już za tydzień zawodnicy
CKS wezmą udział w 46. Crossie Mysłowickim, rozpoczynając
sezon biegów przełajowych.

dzinie 17.45 będzie transmitowane w Polsacie Sport.
Dwa mecze Rakowa zostaną
rozegrane w środku tygodnia. 29
marca w Wielki Czwartek częstochowianie zmierzą się z Wigrami
Suwałki. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi dokładnie o 19:21.
Natomiast 9. maja (środa) o 19
zagrają z Ruchem Chorzów.

13 kwietnia Włókniarz zainauguruje tegoroczny sezon PGE
Ekstraligi na SGP Arenie Częstochowa. Jego rywalem będzie
Grupa Azoty Unia Tarnów.
„Lwy” w komplecie będzie już
jednak można obejrzeć na początku marca podczas prezentacji w hali sportowej przy ul. Żużlowej 4.
To jednak nie koniec atrakcji,
jakie przygotowują działacze
Włókniarza. Impreza połączona
będzie z koncertem Video – jednym z najpopularniejszych zespołów współczesnej polskiej
muzyki rozrywkowej. Istnieje on

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

od 2007 roku i ma na swoim
koncie 3 albumy: „Video Gra”,
„Nie Obchodzi Nas Rock” oraz
„Doskonale Wszystko Jedno”.
Wspomniane płyty przyniosły
liczne przeboje, m.in: „Bella”,
„Idę na plażę”, „Soft”, „Papieros”, „Środa czwartek”, „Szminki róż”, „Fantastyczny lot”,
„Wszystko Jedno” oraz „Ktoś
Nowy”.
Tego dnia nie zabraknie także
specjalnych konkursów, a po
zakończeniu imprezy żużlowcy
Włókniarza będą do dyspozycji
fanów. Zawodnicy będą składać
autografy na specjalnych plakatach i pozować z częstochowianami do wspólnych zdjęć.
Impreza rozpocznie się o godz.
17. Wstęp będzie kosztował 15 zł
(miejsca na trybunie górnej) lub
30 zł (trybuna dolna oraz parkiet). Za darmo widowisko obejrzą dzieci do lat 12 (urodzone w
2006 roku i później).

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 533 302 778

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

KR
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P RO G R A M T V – P I Ą T E K 2 3 LU T E G O 2 0 1 8 r.
TVP1

TVP2

06:15 IO Pjongczang 2018 –
studio
06:25 IO Pjongczang 2018 –
narciarstwo alpejskie kombinacja K (slalom)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 IO Pjongczang 2018 –
studio
08:35 IO Pjongczang 2018 –
hokej na lodzie M - 1/2F
(1)
10:55 IO Pjongczang 2018 –
łyżwiarstwo szybkie 1000 M pary 1-9
11:35 IO Pjongczang 2018 –
studio
11:45 IO Pjongczang 2018 –
łyżwiarstwo szybkie 1000 M pary 10-18
12:25 IO Pjongczang 2018 –
studio
13:00 IO Pjongczang 2018 –
hokej na lodzie M - 1/2F
(2)
15:50 Wiadomości
16:00 Pogoda
16:10 Halo, tu Pjongczang;
odc. 16
16:20 IO Pjongczang 2018 –
skrót wydarzeń
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3761; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3269;
telenowela TVP

05:10 IO Pjongczang 2018 –
narciarstwo dowolne Ski cross K - Finał
06:10 IO Pjongczang 2018 –
narciarstwo dowolne Ski cross K - Finał
06:40 IO Pjongczang 2018 –
studio
07:00 M jak miłość; odc. 231
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Barwy szczęścia; odc.
1809; serial obyczajowy
TVP
11:50 IO Pjongczang 2018 –
studio
12:10 IO Pjongczang 2018 –
biathlon sztafeta M 4x7,
5km
14:05 O mnie się nie martw;
s. VII odc. 8/13; serial
komediowy TVP
14:55 Dzięki Bogu już
weekend; program
rozrywkowy
15:30 Tygrysy Europy; odc.
16/18 - Przylądek Dobrej
Nadziei; serial komediowy
TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 152
ed. 3; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
56; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:55 Rodzinka.pl; odc. 29
„Dzień ojca”; serial
komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1809; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1810; serial TVP
18:35 IO Pjongczang 2018 –
Olimpijski Dzień
20:40 Zakazane królestwo;
18:55 Jeden z dziesięciu;
film akcji; USA, Chiny
21/101 Wielki Finał;
(2008)
teleturniej
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport - Olimpijski
Dzień
20:35 The Wall. Wygraj
marzenia; /22/; teleturniej
21:30 Weekendowy Hit
22:35 Braterstwo wilków;
Jedynki – Topkapi;
film kostiumowy; Francja
komedia; USA (1964)
(2001)

23:40 Szalony świat
Donalda Trumpa; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
00:35 IO Pjongczang 2018 –
studio
01:25 IO Pjongczang 2018 –
bobsleje 4M
02:35 IO Pjongczang 2018 –
studio
02:50 IO Pjongczang 2018 –
narciarstwo alpejskie zawody drużynowe
04:55 IO Pjongczang 2018 –
studio

01:05 Rodzinka.pl; odc. 224;
serial komediowy TVP
01:35 IO Pjongczang 2018 –
studio
01:55 IO Pjongczang 2018 –
snowboard - Big Air M FINAŁ
03:35 IO Pjongczang 2018 –
bobsleje 4M
03:55 IO Pjongczang 2018 –
snowboard - Paralel
gigant slalom K&M
- Finał

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (626);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(340); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(341); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (131); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (618);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (239);
serial paradokumentalny.
Losy pracownic jednego z
miejskich szpitali...
13:00 Trudne sprawy (432);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2638); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (797);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów ukazujący
ludzkie problemy.
Reporterzy interweniują
wszędzie, gdzie potrzebna
jest pomoc…
16:30 Na ratunek 112 (175);
serial paradokumentalny.
Losy bohaterów, którzy
ulegli wypadkom, zależą
od wiedzy osób
dyżurujących pod
numerem 112…
17:00 Gliniarze (110) serial
paradokumentalny.
Kontynuacja serialu
opowiadającego o pracy
stołecznych policjantów:
Natalii Nowak (Ewelina
Ruckgaber), Roberta
Barcza (Maciej Sufa),
Olgierda Mazura
(Arkadiusz Krygier),
Krystiana...
18:00 Pierwsza miłość
(2639); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (494); serial
komediowy. Mariola
nawiązuje znajomość z
panem Romanem Ukulele.
Przedstawia go rodzicom,
którzy mają nadzieję, że
wkrótce poprosi on o jej
rękę....
20:05 Galimatias, czyli
kogel-mogel 2; komedia
obyczajowa, Polska 1989
22:15 Looper – Pętla czasu;
thriller SF, Chiny/USA
2012
0:55 Niepokonani; dramat
przygodowy, Zjednoczone
Emiraty Arabskie/Polska/
USA 2010
3:50 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:10 Uwaga! (5229) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
14 (7/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku Schab wieprzowy z
aromatycznymi dodatkami
(35/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2193) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (859) program obyczajowy
12:00 Szkoła (511) program
13:00 19 + (212) - program
13:30 Szpital (748) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 9
(11/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (512) program
16:30 19 + (213) - program
17:00 Ukryta prawda (860) program obyczajowy.
Maria (56) i Antoni (58)
prowadzą kurzą fermę na
Dolnym Śląsku, ich jedyny
syn - Jacek (33) wyjechał
na studia do Warszawy i
nie wrócił już do
rodzinnego miasteczka…
18:00 Szpital (749) program obyczajowy
19:00 Fakty (7359)
19:35 Sport (7342)
19:40 Pogoda (7339)
19:45 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(102)
19:50 Uwaga! (5230) program
20:00 Harry Potter i insygnia
śmierci; Część II - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania 2011. Aby
pokonać Voldemorta
Harry, Ron i Hermiona
wyruszają w niebezpieczną
wyprawę, której celem jest
odnalezienie horkruksów –
magicznych
przedmiotów…
22:50 Arka przyszłości - film
sensacyjny, USA/Korea
Płd./Czechy/Francja 2013.
Rok 2031. Na Ziemi
zapanowała wieczna zima,
a życie uległo zagładzie.
Jedynymi, którzy
przetrwali są pasażerowie
pędzącego przez śnieżną
zamieć pociągu-miasta…
01:25 Kuba Wojewódzki 12
(1/13) - talk show
02:25 Życie bez wstydu 5
(10/12) - reality show
03:25 Uwaga! (5230) program
03:40 Moc Magii(TVN noc)
(53/150) - program
05:00 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 38
08:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987;odc. 16
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1995
10:00 Magnum, P.I.; serial
fabularny, USA 1984
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2014
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 7
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 11
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 10
14:45 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2014
15:50 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 17
16:50 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska; odc. 18
17:25 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska; odc. 19
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 38
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 39
20:00 Szakal; akcja, USA
1997. Nieustraszony
anonimowy zabójca
(Bruce Willis) wciąż
wymyka się FBI.
Mężczyzna otrzymuje
kolejne płatne zlecenie i
znowu znajduje się na
celowniku…
22:25 Tokarev: zabójca z
przeszłości; akcja, USA
2014. Paul Maguire wraz z
dwójką przyjaciół przed
kilkunastu laty obrabował
kuriera rosyjskiej mafii.
Zdobyte pieniądze
pozwoliły mu porzucić
przestępcze życie i
ustatkować się…
00:20 Kod Merkury; akcja,
USA 1998. Simon - 9-letni
autystyczny chłopiec,
przypadkowo łamie tajny
kod. Szyfr ten był
największym osiągnięciem
szefa agencji
bezpieczeństwa…
02:30 Dyżur; factual, Polska
2009; odc. 12
03:15 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
03:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
05:00 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 6
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:35 Ja to mam szczęście!;
odc. 28; serial TVP
06:15 Daleko od szosy; odc.
5/7 - Pod prąd; serial TVP
07:40 Na sygnale; odc. 145
„Pomyłka”; serial
fabularyzowany TVP
08:15 M jak miłość; odc.
743; serial TVP
09:15 Na dobre i na złe; odc.
696; serial TVP
10:10 Rodzinka.pl; odc. 23
„Powrót”; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; odc. 24
„W szponach
konsumpcji”; serial
komediowy TVP
11:20 Ranczo; odc. 28 Powrót demona; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; odc. 29 - W
kleszczach terroryzmu;
serial obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; odc.
136 - Siostrzeniec; serial
kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; odc.
137 - Tajemnica Możejki;
serial kryminalny TVP
15:10 Na dobre i na złe; odc.
685 Drobne dolegliwości;
serial TVP
16:10 Na sygnale; odc. 145
„Pomyłka”; serial
fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; odc. 30 - Fakt
prasowy; serial
obyczajowy TVP
17:40 Ranczo; odc. 31 Radio interaktywne; serial
obyczajowy TVP
18:40 Bulionerzy; odc. 30/75
- Etat; serial komediowy
TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
138 - Trefny towar; serial
kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 262; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 32 Wielkie odkrycie; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; odc. 33 Sprawca; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; odc.
139 - Wyścig z czasem;
serial kryminalny TVP
00:15 Ojciec Mateusz; odc.
237 - Wielka szansa; serial
kryminalny TVP
01:10 Oficer; odc. 4/13 Zakup kontrolowany;
serial TVP
02:20 Oficer; odc. 5/13 Dowódca; serial TVP
03:30 Daleko od szosy; odc.
5/7 - Pod prąd; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; odc. 23
„Powrót”; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:55 Herbatka z kabaretem
(26); program rozrywkowy
06:35 Okrasa łamie przepisy
– Tatarskie pierogi
07:15 Kraj się śmieje „Wieś się śmieje”
08:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (79) - Życie w
realu kontra życie w
wirtualu
09:10 Koło fortuny; odc. 72
ed. 3; teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret –
Zapowiedź jest ważna!
/1/
10:55 Muzeum Polskiej
Piosenki; /92/ - „Bardzo
smutna piosenka retro” Grupa Pod Budą
11:15 Kabaretożercy (4);
teleturniej
12:10 Życie to Kabaret –
Pielgrzymka do miejsc
śmiesznych - Kabaret Neo
- Nówka
13:15 Życie to Kabaret –
Łowcy śmiechu Grzegorz Halama (3)
14:15 Herbatka z kabaretem
(6); program rozrywkowy
14:35 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole 2005 Kabareton
15:30 Kabaretowa Mapa
Polski – XII Mazurska
Noc Kabaretowa Mrągowo 2010 TROPICIELE TALENTÓW
(1-2)
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Grójeckie jabłka
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 14
- Ekwador znaczy równik;
cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 28 Tunezja „U
Berberów” (105)
19:35 Humor w odcinkach –
Słodkie życie - Teleturniej
/11/; sitcom
20:05 Bardzo ostry dyżur –
Trudny zabieg
20:25 Kabaretożercy (5);
teleturniej
21:20 Postaw na milion;
odc. 156; teleturniej
22:20 Rolnik szuka żony
seria IV; odc. 8; reality
show
23:20 Dzięki Bogu już
weekend (23)
00:20 Koło fortuny; odc. 71
ed. 3; teleturniej
00:55 Kabaretowa Mapa
Polski – Festiwal
Kabaretu Koszalin 2004.
Marian i Hela - powtórka
z wesela (1)
02:00 Kabaretowa Mapa
Polski – Festiwal
Kabaretu Koszalin 2004.
Marian i Hela - powtórka
z wesela (2)
03:00 Kabaretowa Mapa
Polski – Festiwal
Kabaretu Koszalin 2004.
Marian i Hela - powtórka
z wesela (3)
04:00 Rozrywka Retro – Czar
par (4)

TVN7
05:20 Ukryta prawda (158) program obyczajowy
06:20 Szpital (260) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (193) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów
(15/22) - serial S-F, USA
09:10 Kryminalni 2 (26) serial kryminalny
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (535) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (194) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (434) program sądowy
14:55 Szpital (261) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko
III (18/23) - serial, USA
16:55 Zaklinaczka duchów
(16/22) - serial S-F, USA
17:55 Kryminalni 3 (1/14) serial sensacyjny. Do
domu Romańskich
włamuje się dwóch
złodziei samochodów.
Chcą planują uśpić
właścicieli i spokojnie
poszukać w mieszkaniu
dokumentów wozu…
19:00 Ukryta prawda (536) program obyczajowy.
Nauczyciel matematyki
32-letni Jacek samotnie
wychowuje 10-letnią córkę
Maję. Po fatalnych
doświadczeniach z
przeszłości nie ufa
kobietom…
20:00 Dennis rozrabiaka komedia, USA 1993.
Komedia o przygodach
sześcioletniego chłopca,
Dennisa. Ten mały
rozrabiaka zmierzy się z
grasującym w mieście
złodziejem…
22:05 Szkoła rocka komedia, USA 2003.
Dewey Finn (Jack Black)
kocha rock’n’roll. Uwielbia
dwudziestominutowe
solówki i rzucanie się ze
sceny w objęcia fanów.
Marzy o zwycięstwie w
lokalnym konkursie
rockowym. Nie przewidział
tylko, że koledzy wyrzucą
go z zespołu…
00:20 Nie z tego świata (22)
- serial, USA
01:25 Moc Magii (TVN7 noc)
(53/150) - program
03:35 Druga strona medalu
3 (1/8) - talk show –
Mariola Gołota
04:05 Druga strona medalu
3 (2/8) - talk show – Maja
Włoszczowska
04:35 Druga strona medalu
3 (3/8) - talk show –
Krzysztof Krauze
05:05 Druga strona medalu
3 (4/8) - talk show – Karol
Bielecki

TVN STYLE
05:30 Wiem, co kupuję
(5/12) - program
06:00 Wiem, co kupuję
(11/12) - program
06:30 Diety na celowniku
(1/2) - program dokum.
07:35 Ugotowani 10 (7/12) program
08:35 Sekrety lekarzy 3
(10/12) - reality show
09:35 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 4 (2/12) program lifestylowy
10:20 Sablewskiej sposób
na modę 2 (5/13) program rozrywkowy
11:05 Perfekcyjna Pani
Domu (3/10) - program
12:05 Kuchenne rewolucje 6
(10/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
13:05 Ostre cięcie 4 (12) program
13:50 W czym do ślubu? 2
(9/10) - reality show
14:20 W czym do ślubu? 2
(1/10) - reality show
14:50 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (8/12) - reality
show
15:35 Chiny - dziecięcy
wyścig szczurów dokument
16:40 Beauty ekspert 2
(6/12) - magazyn
lifestylowy
17:15 Pani Gadżet EXTRA 4
- program rozrywkowy
17:55 Ugotowani 10 (8/12) program kulinarnorozrywkowy
18:55 Afera fryzjera 5 (4/12)
- program rozrywkowy
19:40 Kuchenne rewolucje
11 (7/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:40 „Pieskie” życie w
Hollywood - dokument
21:45 Magia Y - program
rozrywkowy
22:30 Sekrety lekarzy 3
(11/12) - reality show
23:30 Oddać dziecko 2
(8/12) - program
dokumentalny
00:30 Moje życie (5/10) program
01:00 Moje życie (6/10) program
01:30 Bajeczne życie
milionerów (11/15) program rozrywkowy
02:00 Najsztub słucha Paulina Krupińska (1/6) talk show
02:30 W roli głównej Wojciech Fibak (12/17) talk show
03:00 W roli głównej Sędzia Anna Maria
Wesołowska (4/17) - talk
show
03:25 Wiem, co jem 4
(13/15) - magazyn
03:55 Wiem, co jem (4/16) magazyn
04:20 Wiem, co jem 4
(6/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (11/16)
- magazyn

TVP SPORT
08:00 Piłka nożna - Liga
Europy - 1/16 finału (3)
10:05 Piłka nożna - Liga
Europy - 1/16 finału (4)
12:15 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - 1/4F podsumowanie
14:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - 1/2F (1)
16:00 Olimpijski Dzień
podsumowanie; relacja
16:25 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - 1/2F (2)
18:05 Gwiazdy tenisa
18:30 Koszykówka mężczyzn
(studio)
18:50 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje ME 2019:
Polska - Kosowo
21:00 Olimpijski Dzień
21:35 boks - Megafights
23:15 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - 1/2F (2)
00:35 Hokej na lodzie - NHL:
skróty
01:00 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 (41): New York
Rangers - Minnesota Wild

POLSAT SPORT
7:00 Tenis; Turniej ATP w
Rio de Janeiro; mecz 3.
rundy gry pojedynczej
9:10 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Asseco Resovia
Rzeszów - Jastrzębski
Węgiel
11:10 Magazyn narciarski
11:50 Siatkówka kobiet; Liga
Mistrzyń; Grot Budowlani
Łódź - VakifBank Stambuł
14:00 Siatkówka kobiet; Liga
Mistrzyń; mecz fazy
grupowej: Dinamo Kazań Chemik Police
16:00 Siatkówka kobiet; Liga
Mistrzyń; mecz fazy
grupowej: CSM Volei Alba
Blaj - Developres SkyRes
Rzeszów
18:00 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Trefl Gdańsk Asseco Resovia Rzeszów
20:30 Sporty walki; Gala
KSW 41: Borys
Mańkowski - Roberto
Soldic; Popek Monster Tomasz Oświeciński
23:00 Studio Pjongczang
2018. Program
poświęcony 23.
Zimowym Igrzyskom
Olimpijskim
0:00 Sporty walki; KSW
News (7)
0:05 Sporty walki; Gala KSW
41: Borys Mańkowski Roberto Soldic; Popek
Monster - Tomasz
Oświeciński
3:00 7. strefa; magazyn
siatkarski. W programie
poruszane są tematy
rozgrywek PlusLigi, Ligi
Siatkówki Kobiet i
Champions League

TVP3 KATOWICE
07:00 Narciarski weekend kamerki
07:05 Kwadrans w ogrodzie
07:25 Narciarski weekend kamerki
08:05 On wierzył w Polskę;
film dokum.
08:50 Antenowe remanenty
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1061
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Mój pies i inne
zwierzaki
12:20 Pogoda na narty; odc.
11; magazyn
12:30 Ja zostaję 8; magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Antenowe remanenty
13:50 Mój zwierzyniec; odc.
13; magazyn
14:15 On wierzył w Polskę;
film dokum.
15:05 Antenowe remanenty
15:15 Pogoda na narty; odc.
11; magazyn
15:35 Diagnoza zdrowia 8/10; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych
miejsc
17:50 Narciarski weekend
18:00 Dojrzalsi; mag. publ.
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Schlesien Journal
20:01 Zasmakuj w
Sienkiewiczu
20:25 Narciarski weekend kamerki
20:45 Narciarski weekend
20:55 POGODA
21:00 Dojrzalsi; mag. publ.
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 On wierzył w Polskę;
film dokum.
00:25 Antenowe remanenty
00:40 Diagnoza zdrowia 8/10; magazyn
01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Mój pies i inne
zwierzaki
02:20 Pogoda na narty; odc.
11; magazyn
02:40 On wierzył w Polskę;
film dokum.
03:30 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda
04:30 Mój zwierzyniec; odc.
13; magazyn
04:50 Pogoda na narty; odc.
11; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1061
06:20 Reportaż
06:35 Diagnoza zdrowia 8/10; magazyn

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 23
lutego; felieton
07:00 Historia Polski –
Sarmacka religijność;
program historyczny
07:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 24
- Fatima; cykl reportaży
08:25 Skarby czeskiego
dziedzictwa narodowego
– Trzebicz wyjątkowość w
różnorodności 9/13; cykl
dokum.; Czechy (2012)
09:05 Biała wizytówka; odc.
2; serial obyczajowy TVP;
Polska, Niemcy (1986)
10:25 Śladami zbrodni
i walki 1944 - 1956 Ostrołęka; cykl reportaży
10:50 Podróże z historią;
odc. 24; cykl dokum.
11:30 Taśmy bezpieki
12:00 PKOL – 90 lat na
olimpijskim szlaku
12:40 Aniś ty dla Pona, ani
Pon dla Tobie; film dokum.
13:05 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Różanystok w
aurze tajemnic
13:35 Sensacje XX wieku –
Dwa żywioły. Skrzydła;
cykl dokumentalny
14:05 Sensacje XX wieku –
Księga szpiegów - Dulles;
cykl dokumentalny
14:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Armia
Czerwona; cz. 2; cykl
dokum.
15:15 Najwspanialsi w
królestwie zwierząt. Te
najmniejsze; serial
dokum.; Francja (2015)
16:20 Historia Polski – Film
dokumentalny
17:20 Goniec historyczny
IPN; odc. 13; magazyn
17:40 Biała wizytówka; odc.
3; serial obyczajowy TVP;
Polska, Niemcy (1986)
18:50 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Rudolfa
Hessa; cykl dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku –
Bomba Stalina; cykl dok.
19:55 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 26;
magazyn
20:30 Cicha wojna – Poznaj
swojego wroga; odc. 1;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
21:35 Przedwiośnie; odc.
6/6; serial TVP
22:35 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia
bezdomnego chłopca w
Moskwie; reportaż
23:15 Szalony świat
Donalda Trumpa; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
00:15 Ośmiornica; s. 9 odc.
4/4; serial; Włochy (1984)
01:10 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 24
- Fatima; cykl reportaży
01:45 Przedwiośnie; odc.
6/6; serial TVP

P RO G R A M T V – S O B OTA 2 4 LU T E G O 2 0 1 8 r.
TVP1
05:55 IO Pjongczang 2018 –
biegi narciarskie M 50km techniką klasyczną
08:45 IO Pjongczang 2018 –
studio
09:00 IO Pjongczang 2018 –
curling M - finał
10:50 Rok w ogrodzie
11:15 Rok w ogrodzie-Extra
11:30 IO Pjongczang 2018 –
studio
11:55 IO Pjongczang 2018 –
Łyżwiarstwo szybkie bieg masowy K i M - 1/2 F
K
12:30 IO Pjongczang 2018 –
studio
12:45 IO Pjongczang 2018 –
Łyżwiarstwo szybkie bieg masowy K i M - 1/2 F
M
13:15 IO Pjongczang 2018 –
studio
13:25 IO Pjongczang 2018 –
Łyżwiarstwo szybkie bieg masowy K i M - finał
K
13:45 IO Pjongczang 2018 –
studio
13:55 IO Pjongczang 2018 –
Łyżwiarstwo szybkie bieg masowy K i M - finał
M
14:30 IO Pjongczang 2018 –
curling K - 3 miejsce
15:30 Dama w czarnym
welonie; odc. 10/12;
serial kostiumowy;
Włochy (2014)
16:30 Halo, tu Pjongczang;
odc. 17
16:45 IO Pjongczang 2018 –
skrót wydarzeń
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3762; teleturniej muz.
18:00 IO Pjongczang 2018 –
Olimpijski Dzień
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:15 Hit na sobotę – Sługi
Boże 1; serial kryminalny;
Polska (2016);
reż.:Mariusz Gawryś;
wyk.:Bartłomiej Topa,
Julia Kijowska, Małgorzata
Foremniak, Adam
Woronowicz, Krzysztof
Stelamszyk, Haneryk
Talar, Andrzej Konopka
21:05 Sługi Boże 2; serial
kryminalny
21:55 Sługi Boże 3; serial
kryminalny
22:50 Pokaż kotku co masz
w środku; komedia;
Polska (2011);
reż.:Sławomir Kryński;
wyk.:Jacek Borusiński,
Krzysztof Stelmaszyk,
Grażyna Szapołowksa,
Katarzyna Cynke, Jacek
Braciak, Iwona
Wszołkówna
00:35 IO Pjongczang 2018 –
studio
01:05 IO Pjongczang 2018 –
curling K - finał

TVP2
06:35 Włoska kuchnia jak u
babci; odc. 13/13 Best Of;
cykl dokumentalny; USA
(2013)
07:05 M jak miłość; odc.
1352; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Lajk!
11:15 Barwy szczęścia; odc.
1807; serial obyczajowy
TVP
11:45 Barwy szczęścia; odc.
1808; serial obyczajowy
TVP
12:20 Barwy szczęścia; odc.
1809; serial obyczajowy
TVP
12:55 IO Pjongczang 2018 –
studio
13:00 IO Pjongczang 2018 –
hokej na lodzie M: 3
miejsce; Wielka Brytania
(2018)
15:50 Pierwsza randka (12)
16:50 Na dobre i na złe; odc.
695; serial TVP

17:45 Słowo na niedzielę –
Granica wszytskiego
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:55 Kulisy - Postaw na
milion
19:05 Postaw na milion;
teleturniej
20:05 The Voice Kids - Finał
(14); widowisko muzyczne
22:00 The Voice Kids;
widowisko muzyczne
22:40 Ronin; film sensacyjny;
USA (1998); reż.:John
Frankenheimer;
wyk.:Robert De Niro,
Natasha McElhone, Jean
Reno, Sean Bean, Skipp
Sudduth

00:50 IO Pjongczang 2018 –
studio
01:25 IO Pjongczang 2018 –
bobsleje 4M - 3 ślizg Finał
02:40 IO Pjongczang 2018 –
studio
03:10 IO Pjongczang 2018 –
bobsleje 4M - 4 ślizg Finał
04:00 IO Pjongczang 2018 –
studio
04:20 IO Pjongczang 2018 –
Niezapomniane chwile w
Pjongczang;; cz. 1
05:15 IO Pjongczang 2018 –
Niezapomniane chwile w
Pjongczang;; cz. 2

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
7:45 My3 (7); program dla
dzieci
8:15 Jeźdźcy smoków (7);
serial animowany
8:45 Shrek 3-D; film
animowany, USA 2003
9:00 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (49); serial
animowany
9:30 Prezent nocnej furii;
film animowany, USA
2011
10:05 Makaronowy zawrót
głowy (2); talk-show
kulinarny. Paulina
Chylewska i Szymon
Kołecki zapraszają do
studia znane osoby, by
porozmawiać z nimi o
gotowaniu. Wystąpią m.
in.: Anna Wyszkoni,...
10:15 Ewa gotuje (292);
magazyn kulinarny.
Prowadząca przyrządzi
sakiewki schabowe
nadziewane papryką. Na
deser upiecze trzy
biszkoptowe blaty, które
przełoży masą kokosową
oraz wiśniową...
10:45 Makaronowy zawrót
głowy (3); talk-show
kulinarny
11:00 Opowieści z Narnii:
Książę Kaspian; film
przygodowy, Wielka
Brytania/USA 2008
14:10 Galimatias, czyli
kogel-mogel 2; komedia
obyczajowa, Polska 1989
16:15 22. Rybnicka Jesień
Kabaretowa – Ryjek
2017: 50 twarzy Roberta
Korólczyka; program
rozrywkowy
18:20 Chłopaki do wzięcia
(139); serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (495); serial
komediowy. Boczek
twierdzi, że widział w
piwnicy upiora. Plotka
wywiera niezatarte
wrażenie i z czasem
wszyscy mieszkańcy
ulegają psychozie...
20:05 Rio 2; film animowany,
USA 2014. Papugi Blu i
Jewel wychowują troje
potomstwa w Rio de
Janeiro. Skrzydlata mama
obawia się, że jej dzieci
nigdy nie...
22:30 Cenny ładunek; film
sensacyjny, Kanada 2016.
Drogocenne kamienie
miały pogodzić
przestępców. Sytuacja się
jednak skomplikowała...
0:15 Strażnik granicy; film
sensacyjny, USA 2008
2:30 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:15 Uwaga! (5230) program
05:35 Mango - Telezakupy
07:50 Spotkanie ze smakiem
2
08:00 Dzień Dobry TVN
(1053) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus
16 (670) - serial
obyczajowy
12:50 Domowe rewolucje 2
(7/8) - program
projektantki wnętrz Doroty
Szelągowskiej. Bohaterami
odcinka jest małżeństwo
grafików oraz ich bardzo
rezolutny syn. Mieszkają w
starej kamienicy, którą
darzą prawdziwą
miłością!…
13:50 program
14:50 Opowieści na
dobranoc - komedia, USA
2008. Pewnego dnia
Skeeter Bronson odkrywa,
że historie, które opowiada
swoim siostrzeńcom na
dobranoc stają sie
prawdą. Sprawy
przybierają nieoczekiwany
obrót, gdy dzieci zaczynają
ingerować w jego
opowieści…
17:00 program
18:00 program
19:00 Fakty (7360)
19:25 Sport (7343)
19:35 Pogoda (7340)
19:40 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(103)
19:45 Uwaga! (5231) program
20:00 Kac Vegas - komedia,
USA/Niemcy 2009.
Perypetie grupy przyjaciół,
którzy, budząc się po suto
zakrapianym wieczorze
kawalerskim, próbują
odtworzyć wydarzenia
minionej nocy. Okazuje
się, że przyszły pan młody
zaginął, w łazience
znajduje się tygrys, w
szafie płaczący niemowlak,
jeden z nich wziął ślub ze
striptizerką, a ich tropem
podąża azjatycki gangster
wraz z grupą typów spod
ciemnej gwiazdy…
22:25 Wielkie wesele komedia, USA 2013. Elle
(Diane Keaton) i Don
(Robert De Niro)
Griffinowie nienawidzą się
najbardziej na świecie.
Gdyby mogli – rozszarpali
by się na strzępy! Teraz
jednak będą musieli
udawać najszczęśliwszą
rodzinę pod słońcem…
00:10 Disco polo - komedia
2015
02:25 Życie bez wstydu 5
(11/12) - reality show
03:30 Uwaga! (5231) program
03:45 Moc Magii(TVN noc)
(54/150) - program
05:05 Nic straconego

TV PULS
06:00 Skorpion; serial fabul.,
USA 2015; odc. 15
07:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
07:35 Moje Grand Prix.
Bartek Marszałek; odc. 6
08:10 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 3
08:50 Tajemnice medyczne;
serial akcji, Polska 2016;
odc. 10
09:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 24
10:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 25
11:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 26
12:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 27
13:50 Bibliotekarz III: Klątwa
kielicha Judasza;
przygodowy, USA 2008
15:45 Zemsta frajerów;
komedia, USA 1984
17:35 Piąty element; akcja,
Francja 1997
20:00 Mechanik: Prawo
zemsty; akcja, USA 2011.
Arthur Bishop jest
wykwalifikowanym
mechanikiem – specem
od mokrej roboty.
Należący do elity
zabójców, perfekcyjnie
eliminuje wyznaczone
cele. W życiu kieruje się
żelaznymi zasadami…
21:50 Człowiek mafii; akcja,
USA 2015. Vaughn
wszelkimi sposobami
stara się zdobyć pieniądze
na leczenie śmiertelnie
chorej córki. Gdy szef
odmawia mu pożyczki, w
akcie rozpaczy decyduje
się obrabować
prowadzone przez niego
kasyno…
23:45 Za ciosem; akcja,
Hongkong, USA, Aruba
1998. Rosyjskiej mafii
zależy, aby na czarny
rynek trafiły mikro bomby,
które mogą całkowicie
zburzyć międzynarodowy
pokój. Kiedy zagrożenie
wybuchu nowej fali
terroryzmu jest coraz
bliżej, do gry zostaje
wplątany Marcus Ray,
projektant mody…
01:40 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
02:15 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
03:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
03:30 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:00 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 12
05:35 Moje Grand Prix.
Bartek Marszałek; odc. 6

TVP SERIALE
05:50 Bulionerzy; odc. 28/75
- Chleb powszedni
06:30 Życie na gorąco; odc.
9/9 - Bolzano; serial
sensacyjny TVP
07:55 Na sygnale; odc. 176
„Mniejsze zło”; serial
fabularyzowany TVP
08:35 O mnie się nie martw;
s. II odc. 7/13; serial
komediowy TVP
09:30 Ranczo; odc. 23 - Do
dobrego lepiej przymusić;
serial obyczajowy TVP
10:35 Ranczo; odc. 24 - Siła
władzy; serial obyczajowy
TVP
11:35 Rodzinka.pl; odc. 17
„Człowiek uczy się całe
życie”; serial komediowy
TVP
12:10 Rodzinka.pl; odc. 18
„Zwierzątko domowe”;
serial komediowy TVP
12:40 Rodzinka.pl; odc. 19
„Powitanie jesieni”; serial
komediowy TVP
13:15 Ojciec Mateusz; odc.
132 - Radar; serial
kryminalny TVP
14:10 Ranczo; odc. 25 - Plan
awaryjny; serial
obyczajowy TVP
15:15 Ranczo; odc. 26 Zgoda po polsku; serial
obyczajowy TVP
16:15 Ranczo; odc. 27 Płomień duży i mały; serial
obyczajowy TVP
17:15 Asterix na olimpiadzie;
komedia; Belgia, Francja,
Hiszpania, Niemcy (2008);
reż.:Thomas Langmann;
wyk.:Clovis Cornillac,
Gerard Depardieu, Alain
Delon, Benoît Poelvoorde,
Stéphane Rousseau,
Vanessa Hessler, Bouli
Lanners, Jose Garcia,
Alexandre Astier, Franck
Dubosc
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
238 - Cud; serial
kryminalny TVP
20:20 Ojciec Mateusz; odc.
133 - Kolekcjoner; serial
kryminalny TVP
21:15 Ojciec Mateusz; odc.
134 - Ślepy los; serial
kryminalny TVP
22:10 Ranczo; odc. 28; serial
obyczajowy TVP
23:10 Ranczo; odc. 29; serial
obyczajowy TVP
00:15 Wojenne dziewczyny;
odc. 12; serial TVP
01:10 Instynkt; odc. 2; serial
kryminalny TVP
02:10 Fałszerze. Powrót
sfory; odc. 2/14; serial
sensacyjny TVP
03:05 Fałszerze. Powrót
sfory; odc. 3/14; serial
sensacyjny TVP
04:00 Pod wspólnym
niebem; odc. 11; serial TVP
04:35 Pod wspólnym
niebem; odc. 12; serial
komediowy TVP
05:10 Na sygnale; odc. 176;
serial fabularyzowany TVP

TVP ROZRYWKA
05:50 Kochamy polskie
komedie - odc.46;
teleturniej
06:30 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM
przedstawia - Sny i zmory
im. sierżanta Zdyba
07:20 Zakochaj się w
Polsce; odc. 22 Księstwo
Świdnicko - Jaworskie
07:50 Smaczne Go! (2)
08:45 Koło fortuny; odc. 73
ed. 3; teleturniej
09:20 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Grzegorz
Markowski /1/; reportaż
09:50 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi - Co jest
śmieszne (1)
10:50 Kierunek Kabaret –
Imprezy /31/
11:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Grzegorz
Markowski /2/; reportaż
12:25 Okrasa łamie przepisy
– Okrasa łamie przepisy
– Smażenie powideł
12:55 Podróże z historią;
odc. 32 Dwie twarze
Galicji; cykl dokumentalny
13:35 Kochamy polskie
komedie - odc.46;
teleturniej
14:15 Postaw na milion;
odc. 156; teleturniej
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /95/ - „Żeby
Polska była Polską” - Jan
Pietrzak
15:25 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (9) - Urzędnik;
cz. 1
16:30 Ale Cię urządzą! /1/ ;
Wielka Brytania (2014)
17:40 LIKE A MAGIC Magiczny świat Luca /7/;
Francja (2016)
18:10 Wielki Test o
Piłsudskim
19:45 Herbatka z kabaretem
(8, 5)
21:15 TUMBLE - Arena
strachu /1/; Wielka
Brytania (2014)
23:00 Paranienormalni
Tonight – Maciej
Kurzajewski
24:00 Koło fortuny; odc. 72
ed. 3; teleturniej
00:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Wczasy z
Kabaretem - Szczecin
2013 (1). All Inclusive;
program rozrywkowy
01:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Wczasy z
Kabaretem - Szczecin
2013 (2). Miss turnusu;
program rozrywkowy
02:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Wczasy z
Kabaretem - Szczecin
2013 (3). Na letnisko czy
do wód; program
rozrywkowy
03:50 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM
przedstawia - Sny i zmory
im. sierżanta Zdyba

TVN7
05:45 Ukryta prawda (159) program obyczajowy
06:45 Mango - Telezakupy
08:50 Dwóch i pół (10/22) serial, USA
09:20 Gotowe na wszystko
III (14/23) - serial, USA
10:15 Gotowe na wszystko
III (15/23) - serial, USA
11:10 Kryminalni 2 (10/13) serial kryminalny
12:20 Kryminalni 2 (11/13) serial kryminalny
13:25 Kryminalni 2 (12/13) serial kryminalny
14:30 Heca w zoo - komedia,
USA 2011. Mężczyzna nie
ma szczęścia do kobiet i
czuje się niezwykle
samotny. Dlatego kiedy
zakochuje się w pięknej
Kate(Rosario Dawson),
nawet nie stara się o jej
względy. Nieoczekiwanie z
pomocą przychodzą mu
jego podopieczni - dzikie
zwierzęta. Dzięki ich
pomocy skromny Griffin
powoli zmienia się w nie
lada uwodziciela.
16:40 - film
19:00 Złote dziecko komedia, USA 1986.
Detektyw Chandler, przez
przyjaciół zwany Chan
specjalizuje się w
odnajdywaniu dzieci, które
uciekły z domu. Chan nie
jest najlepszym specjalistą
w swoim fachu, ale
właśnie on zostaje
„wybrańcem”…
21:05 Babskie wakacje komedia, USA 2009
22:50 Gniew oceanu - film
katastroficzny, USA 2000.
W Zaduszki 1991 roku,
trzy ścierające się ze sobą
fronty atmosferyczne
spotkały się na północnym
Atlantyku, gdzie wywołały
jeden z najpotężniejszych
sztormów zeszłego
stulecia. Fale dochodziły
do stu metrów wysokości.
Wiatr wiał z
niewyobrażalną siłą i
rykiem. Na morzu z
rozszalałym żywiołem
walczył o życie własne i
swojej pięcioosobowej
załogi, kapitan kutra Billy
Tyne (George Clooney)…
01:35 Moc Magii (TVN7 noc)
(54/150) - program
03:45 Druga strona medalu
3 (5/8) - talk show –
Henryka Krzywonos
04:15 Druga strona medalu
3 (6/8) - talk show – Anja
Rubik
04:45 Druga strona medalu
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek
05:15 Druga strona medalu
3 (8) - talk show – Izabela
Sokołowska

TVN STYLE
05:20 Wiem, co kupuję
(2/12) - program
05:50 Wiem, co kupuję
(3/12) - program
06:20 Idealna niania 8 (5/6)
- program obyczajowy
07:05 Pojedynek na modę
07:50 Wszystko o jedzeniu 2
(6/13) - program
08:20 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (12) program lifestylowy
09:05 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 8 (12) program lifestylowy
09:50 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (2/13) - program
10:50 Sekrety lekarzy 3
(11/12) - reality show
11:50 Sablewskiej sposób
na modę 9 (9/10) program rozrywkowy
12:35 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (9/12) - reality
show
13:20 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (9/10) - reality
show
14:05 W czym do ślubu? 2
(9/10) - reality show
14:35 Mistrzowskie cięcie
(8) - program rozrywkowy
15:35 Pani Gadżet 2.0 (12) magazyn
16:05 Pani Gadżet 14 (12) magazyn
16:35 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (8/12) - program
17:35 W dobrym stylu 3 (8) program lifestylowy
18:20 Gwiazdy od kuchni (8)
- program lifestylowy
18:50 Klinika marzeń
19:20 Moje życie (7/10) program
19:50 Moje życie (8/10) program
20:20 Terapeuci Los
Angeles (8) - program
21:20 Rozbierana randka
(18/20) - program
21:55 Rozbierana randka
(19/20) - program
22:25 Gwiazdy prywatnie (8)
- program lifestylowy
22:55 Bajeczne życie
milionerów 2 (4/10) program rozrywkowy
23:25 W dobrym stylu 3 (8) program lifestylowy
00:10 Pocałunek w ciemno 3
(8/10) - program
01:10 Seksturystyka w
Kolumbii - dokument
02:10 Najsztub słucha Dorota Wellman (2/6) talk show
02:40 W roli głównej Tomasz Raczek (13/17) talk show
03:05 W roli głównej - Rinke
Rooyens (5/17) - talk
show
03:30 Wiem, co jem 4
(14/15) - magazyn
03:55 Wiem, co jem (5/16) magazyn
04:20 Wiem, co jem 4
(8/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (12/16)
- magazyn

TVP SPORT
08:00 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 (41): New York
Rangers - Minnesota Wild
10:05 Of miracles and men
11:30 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje ME 2019:
Polska - Kosowo
13:30 Piłka nożna - Liga
Europy - 1/16 finału (4)
15:30 Olimpijski Dzień
podsumowanie; relacja
16:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - Finał
18:05 Hokej na lodzie - PHL,
1.runda play - off (1)
20:35 piłka nożna - Bayern
TV
22:30 Olimpijski Dzień
23:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - Finał
01:00 Hokej na lodzie - NHL
2017/18

POLSAT SPORT
7:00 Tenis; Turniej ATP w
Rio de Janeiro; mecz
ćwierćfinałowy gry
pojedynczej
9:10 Siatkówka kobiet; Liga
Mistrzyń; mecz fazy
grupowej: Dinamo Kazań Chemik Police
11:20 K.O. TV Weekly;
magazyn bokserski.
Najświeższe wiadomości z
pięściarskiego świata. Fani
boksu znajdą w tym
programie m.in. wyniki
najważniejszych walk,
zapowiedzi gal oraz
ciekawostki związane...
12:00 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Trefl Gdańsk Asseco Resovia Rzeszów
14:10 ATP World Tour
Uncovered; magazyn
tenisowy
14:45 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Jastrzębski
Węgiel - Indykpol AZS
Olsztyn
17:30 Sporty walki; Gala
KSW 41: Borys
Mańkowski - Roberto
Soldic; Popek Monster Tomasz Oświeciński
20:00 Boks; Gala w
Zgorzelcu; waga
półśrednia: Łukasz
Wierzbicki - Anderson
Clayton
23:55 Sporty walki; KSW
News (8)
0:00 Studio Pjongczang
2018. Program
poświęcony 23.
Zimowym Igrzyskom
Olimpijskim
1:00 Boks
2:00 Sporty walki; UFC Fight
Night: Emmett vs.
Stephens; waga piórkowa:
Josh Emmett - Jeremy
Stephens

TVP3 KATOWICE
07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 Pogoda na narty; odc.
11; magazyn
07:45 Historie szczęśliwe; odc.
18; cykl reportaży
08:05 Astronarium (16); mag.
08:35 Ślizg; odc. 10; magazyn
09:05 Kreatywni 4
09:20 Pogoda
09:22 Polska z Miodkiem (51)
Nysa i Kalety; felieton
09:30 Rączka gotuje
10:01 Narciarski weekend kamerki
10:05 Studio 3; progr. rozrywk.
11:05 Narciarski weekend kamerki
11:15 Jak to działa; odc. 48
Mózg, cz 1; magazyn
11:45 Polska z Miodkiem (51)
Nysa i Kalety; felieton
11:55 Antenowe remanenty
12:25 1200 Muzeów; odc. 1;
cykl reportaży
12:50 Pogoda
12:55 Najwspanialsi w
królestwie zwierząt –
Antylopy; serial dokum.;
Francja (2015)
14:00 Nożem i widelcem
14:20 Telenowyny; magazyn
14:50 Antenowe remanenty
15:15 Pogoda
15:20 Pod Tatrami
15:30 Szpiedzy; film dokum.
16:00 Mój pies i inne zwierzaki
16:20 Rolnik szuka żony; seria
IV; odc. 12; reality show
17:15 Sto na 100; mag. ekon.
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend kamerki
17:40 Relacje; mag. ekonom.
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Studio 3; progr. rozrywk.
20:40 Narciarski weekend
20:50 Narciarski weekend kamerki
20:55 POGODA
21:00 Relacje; mag. ekonom.
21:20 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport
weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:30 Szpiedzy; film dokum.
22:55 Sto na 100; mag. ekon.
23:15 Dojrzalsi
23:40 Historie szczęśliwe; odc.
18; cykl reportaży
24:00 Najwspanialsi w
królestwie zwierząt –
Antylopy; serial dokum.;
Francja (2015)
01:00 Polska z Miodkiem (51)
Nysa i Kalety; felieton
01:05 Rączka gotuje
01:35 Pod Tatrami
01:50 Telenowyny; magazyn
02:20 Ślizg; odc. 10; magazyn
02:50 Kreatywni 4
03:10 Astronarium (16); mag.
03:40 Najwspanialsi w
królestwie zwierząt –
Antylopy; serial dokum.;
Francja (2015)
04:45 Historie szczęśliwe; odc.
18; cykl reportaży

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 24
lutego; felieton
07:00 Saga prastarej
puszczy – Opowieść o
bobrze: nieosiągalna
arkadia; film dokum.
08:05 Dziedzictwo regionów
– Sanniki oczami
Chopina; cykl reportaży
08:25 Skarby czeskiego
dziedzictwa narodowego
– Praga II Jedność w
rozmaitości 13/13; cykl
dokum.; Czechy (2012)
09:00 Siedem życzeń; odc.
7/7 - Senemedar; serial
TVP
09:55 Okrasa łamie przepisy
– Potrawy z ziemniaków i
mleka; magazyn kulinarny
10:35 Wszystkie kolory
świata – Turcja. Zapachy
Orientu; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
11:40 Opowieść o Indiach –
Potęga idei; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2007)
12:50 Ziemia, planeta roślin
– Życiodajne światło;
odc. 1/3; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
13:50 Szerokie tory. Bajkał;
reportaż
14:30 Wielka Gra; odc. 63;
teleturniej
15:45 Spór o historię –
Władcy Polski: August III
Sas
16:25 Ostatni legioniści; film
dokumentalny
17:15 O nowej to hucie
ballada...; reportaż
17:50 Ile jest życia; odc.
3/12 - Polowanie; serial
TVP
18:50 Tajemnice III Rzeszy;
odc. 2/6 Generał Hitlera;
cykl dokumentalny;
Niemcy (2011)
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - 88
20:30 Ekstradycja II; odc.
2/9; serial TVP
21:35 Józef Rymer –
pierwszy wojewoda
śląski; film dokumentalny
22:15 Cała prawda o
Grekach; odc. 1/2; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
23:25 Ocenzurowane taśmy;
film dokumentalny;
Niemcy, Izrael (2015);
reż.:Mor Loushy
00:50 Przypadek; film
obyczajowy; Polska
(1981); reż.:Krzysztof
Kieślowski; wyk.:Bogusław
Linda, Tadeusz Łomnicki,
Zbigniew Zapasiewicz,
Bogusława Pawelec,
Marzena Trybała, Jacek
Borkowski, Adam Ferency

P RO G R A M T V – N I E D Z I E L A 2 5 LU T E G O 2 0 1 8 r.
TVP1
05:05 IO Pjongczang 2018 –
Hokej na lodzie M FINAŁ
08:00 Tydzień
08:40 Ziarno – Sól na wagę
złota; magazyn
09:15 Jak to działa; odc. 149
Muzea; magazyn
09:45 Sonda 2 (75) - Druk;
program
popularnonaukowy
10:15 Zakochaj się w
Polsce; odc. 60 Byczyna;
magazyn
10:45 Między ziemią a
niebem; magazyn
11:20 IO Pjongczang 2018 –
studio
11:55 IO Pjongczang 2018 –
Ceremonia Zamkniecia
15:10 Poldark – Wichry
losu; seria II, odc. 8;
serial; Wielka Brytania
(2016)

TVP2

06:10 IO Pjongczang 2018 –
studio
07:10 IO Pjongczang 2018 –
biegi narciarskie 30km
techniką klasyczną K
09:05 IO Pjongczang 2018 –
biegi narciarskie 30km
techniką klasyczną K ceremonia kwiatowa
09:20 IO Pjongczang 2018 –
studio
09:35 IO Pjongczang 2018 –
łyżwiarstwo figurowe
GALA
11:35 Barwy szczęścia; odc.
1810; serial obyczajowy
TVP
12:10 Gwiazdy w południe –
Zwariowany weekend;
komedia; Francja (1967);
reż.:Robert Dhery;
wyk.:Louis de Funes,
Robert Dhery, Colette
Brosset, Andrea Parisy
14:00 Familiada; odc. 2436;
teleturniej
14:40 Koło fortuny; odc. 153
ed. 3; teleturniej
15:20 Na dobre i na złe; odc.
696; serial TVP
16:25 The Voice Kids - Finał
(14); widowisko muzyczne
18:00 Panorama
16:15 Halo, tu Pjongczang; 18:30 Sport Telegram
odc. 18
18:40 Pogoda
16:30 IO Pjongczang 2018 – 18:55 Na sygnale; odc. 177
skrót wydarzeń
„Moja krew”; serial
fabularyzowany TVP
17:00 Teleexpress
19:25 Rodzinka.pl; odc. 225
17:15 Pogoda
„Świąteczne oświadczyny”
17:30 Jaka to melodia?;
sezon 11; serial
odc. 3763; teleturniej muz.
komediowy TVP
18:20 IO Pjongczang 2018 –
20:05 Szybszy od
Olimpijski Dzień
błyskawicy; film akcji;
19:30 Wiadomości
Hongkong (1996);
20:00 Sport
reż.:Gordon Chan;
20:05 Pogoda
wyk.:Chor Yuen, Anita
20:15 Blondynka; odc. 75;
Yuen, Jackie Chan,
serial TVP
Michael Wong
21:10 Zakochana Jedynka – 22:10 Kino bez granic –
Zakazana żona; film
Samba; komediodramat;
obyczajowy; Niemcy
Francja (2014); reż.:Olivier
(2013); reż.:Hansjörg
Nakache, Eric Toledano;
wyk.:Omar Sy, Charlotte
Thurn; wyk.:Alexandra
Gainsbourg, Tahar Rahim,
Neldel, Mido Hamada,
Izia Higelin
Deniz Cooper
22:55 Zawód: szpieg; film
sensacyjny; USA, Wielka
Brytania, Francja, Japonia
(2001); reż.:Tony Scott;
wyk.:Robert Redford, Brad
Pitt, Catherine
McCormack
00:15 Ronin; film sensacyjny;

01:05 Sługi boże 1; serial
kryminalny
01:50 Sługi boże 2; serial
kryminalny
02:50 Sługi boże 3; serial
kryminalny

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
7:35 My3 (8); program dla
dzieci. W rolach
prowadzących wystąpią
członkinie zespołu My3.
Dziewczyny zaproszą idoli
młodzieży, którzy
opowiedzą o swoich
pasjach i marzeniach.
Prowadzące pokażą...
8:00 Jeźdźcy smoków (8);
serial animowany
8:25 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (50); serial
animowany
8:55 Gdzie jest Nemo?; film
animowany, USA 2003
11:10 Karate Kid 4: Mistrz i
uczennica; komedia
sensacyjna, USA 1994
13:35 Rio 2; film animowany,
USA 2014

TVN

05:15 Uwaga! (5231) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN
(1054) - magazyn
11:00 Domowe rewolucje 2
(8) - program projektantki
wnętrz Doroty
Szelągowskiej.
Bohaterowie to Agnieszka,
Piotr oraz ich 6-letnia
córka Ewa. Ich mieszkanie
jest bardzo ciemne, a
pokoje urządzone są
przypadkowymi
meblami…
12:00 Co za tydzień (839) magazyn
12:30 Druga Twarz 2 – pilot
programu - program
13:00 serial
14:00 Zgłoś remont (2/8) program. Najpierw czujesz
potrzebę zmiany, a potem
nieśmiało zaczynasz
myśleć o tym, jak
mogłoby wyglądać Twoje
mieszkanie po
metamorfozie. Wdrażasz
swój plan w życie i
podejmujesz wyzwanie.
Chcesz zaplanować
wydatki i wyposażyć się
we wszystko, co jest
niezbędne do remontowej
zawieruchy…
15:45 Jak długo jeszcze?;
15:00 Hobbit: Bitwa Pięciu
komedia, Kanada/USA
Armii - film przygodowy,
2007
Nowa Zelandia/USA 2014
18:00 magazyn
19:00 Fakty (7361)
19:25 Sport (7344)
19:35 Pogoda (7341)
19:40 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(104)
17:40 Nasz nowy dom (94); 19:45 Uwaga! (5232) reality show
program
20:00 MasterChef
18:50 Wydarzenia
21:35 Iron Man - film
19:20 Sport
przygodowy, USA 2008.
19:25 Pogoda
Właściciel zakładów
19:30 Państwo w państwie;
zbrojeniowych trafia w
program publicystyczny.
Iraku do niewoli. Udaje
Program walczy z
mu się skonstruować
przekonaniem, że wszyscy
superkombinezon i uciec.
prowadzący działalność
Teraz jako Iron Man
gospodarczą to potencjalni
próbuje naprawić
przestępcy. Dziennikarze
wyrządzone przez siebie
ujawniają patologie i
zło…
piętnują nieuczciwych
00:05 Harry Potter i insygnia
urzędników.
śmierci; Część II - film
20:00 Kabaret na żywo:
przygodowy, USA/Wielka
Brytania 2011. Ostateczne
Kabaret Smile - 15 lat
starcie nastoletniego
(29); program rozrywkowy
czarodzieja Harry’ego
23:05 Punisher: Strefa
Pottera (Daniel Radcliffe) z
wojny; film SF, Kanada/
USA (1998)
jego odwiecznym wrogiem
Niemcy/USA 2008
Voldemortem (Ralph
Fiennes). Aby go pokonać
Harry, Ron (Rupert Grint)
i Hermiona (Emma
Watson) wyruszają w
niebezpieczną wyprawę…
02:45 program
02:25 Dziewczyna z szafy;
03:45 Uwaga! (5232) 1:30 Bez litości; film
komediodramat; Polska
program
sensacyjny, USA 2014
(2012)
04:05 Moc Magii(TVN noc)
04:10 Zwariowany weekend; 4:10 Kabarety; program
(55/150) - program
05:25 Nic straconego
komedia; Francja (1967)
rozrywkowy

TV PULS
06:00 Skorpion; serial fabul.,
USA 2015; odc. 16
06:55 Allo Allo!; serial fabul.,
Wielka Brytania 1988
07:25 Allo Allo!; serial fabul.,
Wielka Brytania 1988
08:00 Allo Allo!; serial fabul.,
Wielka Brytania 1988
08:30 Allo Allo!; serial fabul.,
Wielka Brytania 1988
09:00 Allo Allo!; serial fabul.,
Wielka Brytania 1988
09:40 Przygody Merlina;
serial fabularny, 2009;
odc. 2
10:35 Przygody Merlina;
serial fabularny, 2009;
odc. 3
11:35 Mikołajek; familijny,
Belgia, Francja 2009
13:25 Żelazny Jan; familijny,
Niemcy, Austria 2011
15:05 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Muzykanci
z miasta Bremy; familijny,
Niemcy 2009
16:30 Małolaty u taty;
komedia, USA 2003
18:20 Taxi 3; akcja, Francja
2003. Taksówkarz Daniel
jeździ super wyposażonym
samochodem, który
umożliwia mu
błyskawiczne przewożenie
pasażerów. Jego
dziewczyna Lilly jest córką
generała Bertineau, a jego
najbliższy przyjaciel
Émilien pracuje w policji…
20:00 Transporter 3; akcja,
Francja 2008. Od Riwiery
po Morze Bałtyckie, Frank
ściga się, by uniknąć
bezwzględnych
morderców, przechytrzyć
kryminalistę i zapobiec
ekologicznej katastrofie…
22:05 Plan doskonały;
thriller, USA 2006. Trzech
zawodowców – detektyw,
kryminalista i tajemnicza
maklerka z Manhattanu,
muszą stawić czoła
tajemniczemu napadowi
na bank. Na początku
wydaje się, że gra toczy
się o pieniądze, a
uwolnienie zakładników
będzie łatwym
zadaniem…
00:35 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia, Kanada
2014; odc. 8
01:35 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia, Kanada
2014; odc. 9
02:30 Moje Grand Prix.
Bartek Marszałek; odc. 6
03:05 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
03:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:35 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
05:05 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 97

TVP SERIALE
06:00 Czarne chmury; odc.
7/10 - Pantomima; serial
TVP
07:00 Czarne chmury; odc.
8/10 - Wilcze doły; serial
TVP
08:05 O mnie się nie martw;
s. II odc. 8/13; serial
komediowy TVP
09:00 Asterix na
olimpiadzie; komedia;
Belgia, Francja, Hiszpania,
Niemcy (2008)
11:05 Ranczo; odc. 27 Płomień duży i mały;
serial obyczajowy TVP
12:05 M jak miłość tajemnice filmowego
planu 2017
12:20 Ojciec Mateusz; odc.
133 - Kolekcjoner; serial
kryminalny TVP
13:15 Ojciec Mateusz; odc.
134 - Ślepy los; serial
kryminalny TVP
14:10 Ranczo; odc. 28 Powrót demona; serial
obyczajowy TVP
15:10 Ranczo; odc. 29 - W
kleszczach terroryzmu;
serial obyczajowy TVP
16:10 Ranczo; odc. 30 - Fakt
prasowy; serial
obyczajowy TVP
17:15 U Pana Boga w
ogródku; odc. 10/12;
serial komediowy TVP
18:05 U Pana Boga w
ogródku; odc. 11/12;
serial komediowy TVP
18:55 U Pana Boga w
ogródku; odc. 12 ost.;
serial komediowy TVP
19:50 Na sygnale; odc. 176
„Mniejsze zło”; serial
fabularyzowany TVP
20:30 Ojciec Mateusz; odc.
135 - Zagadki serca; serial
kryminalny TVP
21:25 Ojciec Mateusz; odc.
136 - Siostrzeniec; serial
kryminalny TVP
22:25 Ranczo; odc. 31 Radio interaktywne; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ranczo; odc. 32 Wielkie odkrycie; serial
obyczajowy TVP
00:20 Komisariat; odc. 15
Mumia; serial TVP
00:45 Komisariat; odc. 16
Informator; serial TVP
01:15 Rodzinka.pl; odc. 224
„Prohibicja domowa”
sezon 11; serial
komediowy TVP
01:45 Rodzinka.pl; odc. 225
„Świąteczne oświadczyny”
sezon 11; serial
komediowy TVP
02:25 Oficer; odc. 4/13 Zakup kontrolowany;
serial TVP
03:30 Oficer; odc. 5/13 Dowódca; serial TVP
04:40 Komisariat; odc. 49
Tancerka; serial TVP
05:10 Komisariat; odc. 50
Usterka; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:35 Kochamy polskie
komedie - odc.47;
teleturniej
06:10 Rozrywka Retro –
Telepeerele (1)
07:05 Zakochaj się w
Polsce; odc. 23 Sanok;
magazyn
07:35 Dubidu; odc. 2; quiz
muzyczny
08:45 Koło fortuny; odc. 74
ed. 3; teleturniej
09:20 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Urszula /cz.
1/; reportaż
09:45 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi - Co jest
śmieszne (2); program
rozrywkowy
10:50 Dzięki Bogu już
weekend (23); program
rozrywkowy
11:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Urszula /cz.
2/; reportaż
12:25 Okrasa łamie przepisy
– Okrasa łamie przepisy
– Kiszona kapusta zdrowie z beczki; magazyn
kulinarny
12:55 Podróże z historią;
odc. 31 Wśród Hucułów;
cykl dokumentalny
13:40 Kochamy polskie
komedie - odc.47;
teleturniej
14:15 Rolnik szuka żony
seria IV; odc. 8; reality
show
15:05 Muzeum Polskiej
Piosenki; /96/ - „Piosenka
jest dobra na wszystko” Kabaret Starszych Panów
15:20 LIKE A MAGIC Magiczny świat Luca /8/
(LIKE A MAGIC); Francja
(2016)
15:50 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Urszula /cz.
1/; reportaż
16:20 Ale Cię urządzą! /2/
(Your Home in Their
Hands); Wielka Brytania
(2014)
17:30 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Urszula /cz.
2/; reportaż
17:55 Olga Lipińska
zaprasza (1); talk-show
18:45 Wielki Test o
Przyrodzie
20:20 Kierunek Kabaret –
Imprezy /31/
21:25 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (9) - Urzędnik;
cz. 1
22:30 Hity kabaretu (5) Kakao i inne hity Kabaretu
Smile
23:35 Koło fortuny; odc. 73
ed. 3; teleturniej
00:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe
Przeboje Lata 2015 (1-3)
03:25 Rozrywka Retro –
Telepeerele (1)

TVN7
05:50 Ukryta prawda (160) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Dwóch i pół (11/22) serial, USA
09:30 Gotowe na wszystko
III (16/23) - serial, USA
10:30 Gotowe na wszystko
III (17/23) - serial, USA
11:30 Gotowe na wszystko
III (18/23) - serial, USA
12:30 Kryminalni 2 (26) serial kryminalny
13:35 Kryminalni 3 (1/14) serial sensacyjny. Do
domu Romańskich
włamuje się dwóch
złodziei samochodów.
Chcą ukraść auto na tzw.
„śpiocha”…
14:40 Zaklinaczka duchów
(16/22) - serial S-F, USA
15:45 Szeryf z Firecreek western, USA 1968.
Firecreek było spokojnym
miasteczkiem dopóki nie
przybył do niego Larkin
(Henry Fonda) ze swoją
bandą. Szeryf Johnny
Cobb (James Stewart)
wolał być farmerem niż
stróżem prawa, ale gdy
pojawiło się zagrożenie,
powrócił do miasta i z
narażeniem życia bronił
prawa i sprawiedliwości…
17:55 Dennis rozrabiaka komedia, USA 1993.
Dennis, jeszcze bardziej
nieznośny niż
pozostawiony sam w
domu Kevin zmierzy się z
grasującym w mieście
złodziejem…
20:00 Mroczna dzielnica film sensacyjny, USA
2001. Z policyjnych
magazynów znikają
narkotyki warte miliony
dolarów. Każdy, kto
podejmie się śledztwa,
ryzykuje życiem…
22:10 Złodziej życia - film
sensacyjny, USA/Kanada
2004. Kanadyjska policja
nie potrafi rozwiązać
zagadki seryjnych
morderstw i zaprasza do
współpracy agentkę FBI
Illeanę Scott (Angelina
Jolie). Scott odrzuca
tradycyjne metody
śledztwa i podąża za
głosem intuicji…
00:25 Moc Magii (TVN7 noc)
(55/150) - program
02:35 Druga strona medalu
4 (1/8) - talk show –
Dariusz Krupa
03:05 Druga strona medalu
4 (2/8) - talk show – Jan
Podgórski
03:35 Druga strona medalu
4 (3/8) - talk show –
Tomasz Gollob
04:05 Druga strona medalu
4 (4/8) - talk show –
Caroline Woźniacki
04:35 Druga strona medalu
4 (5/8) - talk show –
Henryk Blida

TVN STYLE
05:25 66 w sieci (7) program rozrywkowy
05:55 44 oblicza miłości
(1/5) - program
06:25 44 oblicza miłości
(2/5) - program
06:55 Apetyt na miłość 4
(11/12) - program
07:55 W roli głównej - Ewa
Drzyzga (7/8) - talk show
08:25 Oddać dziecko 2
(8/12) - program dokum.
09:25 Idealna niania 8 (12) program obyczajowy
10:10 Afera fryzjera 5
(10/12) - program
10:55 Gwiazdy od kuchni (8)
- program lifestylowy
11:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (2/12) program lifestylowy
12:10 Sablewskiej sposób
na modę 9 (10) - program
12:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (10) - reality
show
13:40 W czym do ślubu? 2
(10) - reality show
14:10 Beauty ekspert 2
(7/12) - magazyn
14:40 Sekrety lekarzy 3
(11/12) - reality show
15:40 Nowy wygląd, nowe
życie 3 (7/8) - program
rozrywkowy
17:10 Pojedynek na modę
17:55 Gwiazdy prywatnie (8)
- program lifestylowy
18:30 Zemsta z pomocą
Kardashianki (9) program rozrywkowy
19:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (2/12) program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 2.0 (12) magazyn
20:45 Pani Gadżet 14 (12) magazyn
21:15 Mistrzowskie cięcie
(8) - program rozrywkowy
22:15 Apetyt na miłość 4
(12) - program
rozrywkowy
23:15 „Pieskie” życie w
Hollywood - dokument
00:20 W roli głównej - Ewa
Drzyzga (7/8) - talk show
00:50 Magia Y - program
rozrywkowy
01:35 Bajeczne życie
milionerów (1/15) program rozrywkowy
02:05 Najsztub słucha Magdalena Cielecka (3/6)
- talk show
02:35 W roli głównej - Ewa
Kasprzyk (14/17) - talk
show
03:00 W roli głównej Aleksander Wolszczan
(13/17) - talk show
03:25 Wiem, co jem 4 (15) magazyn
03:55 Wiem, co jem (6/16) magazyn
04:20 Wiem, co jem 4
(9/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (13/16)
- magazyn

TVP SPORT
08:00 Hokej na lodzie - NHL
2017/18
10:00 Szermierka - Turniej o
Szablę Wołodyjowskiego
12:15 boks - Megafights
14:00 Hokej na lodzie - PHL,
1.runda play - off (2)
16:45 Olimpijski Dzień
podsumowanie; relacja
17:10 Lekkoatletyka Halowy mityng IAAF
World Indoor Tour,
Glasgow
19:30 piłka nożna - Barca TV
22:00 Olimpijski Dzień
22:50 Lekkoatletyka Halowy mityng IAAF
World Indoor Tour,
Glasgow

POLSAT SPORT
7:00 Boks; Walka o pas
mistrzowski federacji WBC
w Inglewood; waga
musza: Wisaksil Wangek Juan Francisco Estrada
8:00 Sporty walki; UFC Fight
Night: Emmett vs.
Stephens; waga piórkowa:
Josh Emmett - Jeremy
Stephens
11:00 Cafe Futbol; magazyn
piłkarski. Mateusz Borek
rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy
związane z piłką nożną.
12:30 Boks; Gala w
Zgorzelcu; waga
półśrednia: Łukasz
Wierzbicki - Anderson
Clayton
14:45 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Dafi Społem
Kielce - GKS Katowice
17:30 Boks; Walka o pas
mistrzowski federacji WBC
w Inglewood; waga
musza: Wisaksil Wangek Juan Francisco Estrada
20:00 Siatkówka kobiet; Liga
Siatkówki Kobiet: Trefl
Proxima Kraków - Enea
PTPS Piła
22:30 Boks; Gala w
Zgorzelcu; waga
półśrednia: Łukasz
Wierzbicki - Anderson
Clayton
23:00 Studio Pjongczang
2018; magazyn sportowy
poświęcony 23. Zimowym
Igrzyskom Olimpijskim.
Znajdą się w nim
najświeższe informacje ze
sportowych aren ze
szczególnym
uwzględnieniem występów
reprezentantów...
0:00 Sporty walki; KSW
News (9)
0:05 Sporty walki; Gala KSW
41; walki: Borys
Mańkowski - Roberto
Soldic; Popek Monster Tomasz Oświeciński

TVP3 KATOWICE
07:00 Turystyczna jazda
07:15 Antenowe remanenty
07:40 Nożem i widelcem
08:00 Antenowe remanenty
08:55 Pogoda
08:55 MSZA
10:00 CREDO. Magazyn
ekumeniczny
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 49
Mózg, cz 2; magazyn
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Diagnoza zdrowia 8/10; magazyn
13:30 Pogoda
13:34 Polska z Miodkiem (51)
Nysa i Kalety; felieton
13:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Depozyt z
rzecznego zakola
14:05 Antenowe remanenty
14:55 Pogoda
15:05 Superliga tenisa
stołowego
16:05 Antenowe remanenty
16:10 Superliga przy stole
16:20 Antenowe remanenty
16:55 Pod Tatrami
17:15 Sto na 100; mag.
ekonom.
17:32 POGODA
17:35 Niedzielny fajer; progr.
rozrywk.
18:20 Twarze TV Katowice;
felieton
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Film dokum.
20:10 Dojrzalsi; mag. publ.
20:40 Dokument w obiektywie;
magazyn
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport
weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:30 Trwajcie – Janusz
Kurtyka 2005010; film
dokum.
23:25 Diagnoza zdrowia 8/10; magazyn
23:55 Sto na 100; mag.
ekonom.
00:10 Antenowe remanenty
00:20 1200 Muzeów; odc. 1
Muzeum Ziemi Bieckiej w
Bieczu; cykl reportaży
00:50 Nożem i widelcem
01:05 Antenowe remanenty
01:45 Polski Crash; film
sensacyjny; Polska, Niemcy
(1993)
03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Depozyt z
rzecznego zakola
05:05 Dziennik Regionów
05:30 TERAZ RYBY /
Antenowe remanenty
05:45 Trwajcie – Janusz
Kurtyka 2005010; film
dokum.
06:30 Jak to działa; odc. 49
Mózg, cz 2; magazyn

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 25
lutego; felieton
06:55 Ojcowski Park
Narodowy; film
dokumentalny
08:05 Prawdziwe imię Róży
09:10 serial historyczny
10:15 Okrasa łamie przepisy
– Róże i pomidory;
magazyn kulinarny
10:45 Wszystkie kolory
świata – Liban.
Ulubieniec Bliskiego
Wschodu; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
11:50 Najwspanialsi w
królestwie zwierząt. Te
najmniejsze; serial
dokumentalny; Francja
(2015)
12:50 Egipt; cz. 5/6
Tajemnica kamienia z
Rosetty; serial; Wielka
Brytania (2005)
13:55 Szerokie tory – Plac
Czerwony
14:30 Co mój mąż robi w
nocy; Polska (1934);
reż.:Michał Waszyński;
wyk.:Maria Gorczyńska,
Tola Mankiewiczówna,
Michał Znicz, Kazimierz
Krukowski, Elżbieta
Barszczewska, Konrad
Tom
16:15 Wielka Gra; odc. 64;
teleturniej
17:10 Ex Libris; odc. 332;
magazyn
17:40 Ile jest życia; odc.
4/12 - Jeszcze wystrzał;
serial TVP
18:45 Cicha wojna – Poznaj
swojego wroga; odc. 1;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Zwiad na Polu
Chwały
20:30 Przypadek; film
obyczajowy; Polska
(1981); reż.:Krzysztof
Kieślowski; wyk.:Bogusław
Linda, Tadeusz Łomnicki,
Zbigniew Zapasiewicz,
Bogusława Pawelec,
Marzena Trybała, Jacek
Borkowski, Adam Ferency
22:40 Wcielenia zła; odc.
5/10 Hitler. Ikona Terroru;
cykl dokumentalny;
Niemcy (2015)
23:40 Greta; dramat; Polska
(1985); reż.:Krzysztof
Gruber
01:05 Cała prawda o
Grekach; odc. 1/2; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
02:20 Wcielenia zła; odc.
5/10 Hitler. Ikona Terroru;
cykl dokumentalny;
Niemcy (2015)

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 2 6 LU T E G O 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Elif; serial
06:15 Komisariat; serial TVP
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie przepisy
– Lekkie i szybkie dania;
magazyn kulinarny
09:20 Jaka to melodia?
10:15 Dr Quinn; seria III,
odc. 27; USA (1995)
11:05 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 39; serial
obyczajowy; Niemcy,
Hiszpania (2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca –
Rozwój produkcji bydła
mięsnego; magazyn
12:55 Natura w Jedynce –
Przyroda Niemiec. Życie
na granicy; film
dokumentalny; Niemcy
(2014)
13:55 Elif; odc. 192; serial;
Turcja (2014)
15:15 Obserwator; odc.
(220); cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:00 Komisarz Alex; odc.
62; Śmiertelny wyścig;
serial kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3764; teleturniej
muzyczny
17:55 Klan; odc. 3270;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
34; telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Sport
20:25 Teatr Telewizji – INKA
1946; spektakl teatralny;
reż.:Natalia KorynckaGruz; wyk.:Karolina
Kominek-Skuratowicz,
Wioletta Nawrocka, Lech
Mackiewicz, Kinga Preis,
Agnieszka Podsiadlik,
Piotr Jankowski, Marta
Chodorowska, Piotr Bala,
Paweł Kowalski, Kazimierz
Mazur
22:00 Jeziorak; film
sensacyjny; Polska (2014)
23:50 Poznasz przystojnego
bruneta; komedia; USA,
Hiszpania (2010)
01:35 Zawód: szpieg (Spy
Game); film sensacyjny;
USA, Wielka Brytania,
Francja, Japonia (2001)
03:45 Notacje – Jerzy
Artysz. Śpiewanie jest
sprawą duchową; cykl
dokumentalny

TVP2
06:05 Rodzinka.pl; odc. 22
Wakacje; serial
komediowy TVP
06:40 Program katolicki
07:05 M jak miłość; odc. 232
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:20 Barwy szczęścia; odc.
1810; serial obyczajowy
TVP
11:50 Na dobre i na złe; odc.
538 - Moja krew; serial
TVP
12:55 Tylko z Tobą; odc. 82;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:55 Na sygnale; odc. 139
„Stop”; serial
fabularyzowany TVP
14:30 O mnie się nie martw;
s. VII odc. 9/13; serial
komediowy TVP
15:30 Tygrysy Europy; odc.
17/18 - Porwanie; serial
komediowy TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 154
ed. 3; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
57; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:55 Rodzinka.pl; odc. 30
„Muzykoterapia”; serial
komediowy TVP
19:40 Barwy szczęścia; odc.
1810; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1811; serial obyczajowy
TVP
20:50 M jak miłość; odc.
1354; serial TVP
21:40 Za marzenia; odc. 1;
serial TVP; reż.:Olga
Hajdas; wyk.:Maja
Bohosiewicz, Piotr
Nerlewski, Anna
Kaczmarczyk, Marcin
Perchuć, Mikołaj Cieślak,
Iza Kuna, Robert
Krzyżowski, Piotr Ligenza,
Kamil Kula, Paulina
Chruściel
22:25 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1087
22:40 Midnight Sun; odc.
8/8; serial kryminalny;
Szwecja, Francja (2016)
23:45 Czy świat oszalał? Film dokumentalny
00:45 Rodzinka.pl; odc. 225
„Świąteczne oświadczyny”
sezon 11; serial
komediowy TVP
01:15 Samba;
komediodramat; Francja
(2014); reż.:Olivier
Nakache, Eric Toledano;
wyk.:Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg, Tahar Rahim,
Izia Higelin

03:30 Film dokumentalny

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (627);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(342); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(343); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (132); serial
paradokumentalny.
Historie opowiedziane w
serialu wydarzyły się
naprawdę. Zdrady, intrygi
lub konflikty z prawem
wywróciły do góry nogami
życie bohaterów.
11:00 Dlaczego ja? (619);
serial paradokumentalny.
Opowieść o ludziach
dotkniętych przez los,
który wymusił na nich
podjęcie decyzji trudnych
wobec siebie lub swoich
bliskich.
12:00 Pielęgniarki (240);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (752);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2639); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (798);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów ukazujący
ludzkie problemy.
Reporterzy interweniują
wszędzie, gdzie potrzebna
jest pomoc.
16:30 Na ratunek 112 (181);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (171); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2640); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (496); serial
komediowy. Halina
spotyka na korytarzu
śpiącego w pudle Dziada.
Oburzona próbuje go
przepędzić. Intruz życzy jej
wszystkiego najgorszego.
Gdy Ferdek nadchodzi...
20:10 Megahit: Bez litości;
film sensacyjny, USA
2014. Dawny as wywiadu
wypowiada samotną
wojnę gangsterom.
22:55 Prawnik z Lincolna;
thriller, USA 2011.
Zręczny adwokat broni
mordercy. Wikła się w
skomplikowany i
niebezpieczny układ.
1:35 Turysta; film
sensacyjny, Francja/USA
2010
3:45 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:40 Uwaga! (5232) program
06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w
ogrodzie (19/40) magazyn ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN
(2194) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (860) program obyczajowy
12:00 Szkoła (512) program
13:00 19 + (213) - program
13:30 Szpital (749) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 9
(12/13) - program
kulinarno-rozrywkowy. W
Miłakowie na Mazurach od
kilku lat swoją pizzerię
prowadzi młoda para. La
Torre głównie serwuje
pizzę, ale w karcie można
również znaleźć zupy,
makaron oraz pierogi.
Według właścicieli ich
dania są smaczne, jednak
brak zadowolonych gości
tego nie potwierdza…
15:30 Szkoła (513) program
16:30 19 + (214) - program
17:00 Ukryta prawda (861) program obyczajowy
18:00 Szpital (750) program obyczajowy
19:00 Fakty (7362) informacje, Polska
19:35 Sport (7345) informacje, Polska
19:40 Pogoda (7342) informacje, Polska
19:45 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(105) - informacje
19:50 Uwaga! (5233) program
20:10 Doradca smaku - Tarta
z porami i boczkiem (40) program
20:15 Na Wspólnej 16
(2635) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (121) program
21:30 Pożar w burdelu
przedstawia FABRYKĘ
PATRIOTÓW
23:00 Walkiria - film
wojenny, USA/Niemcy
2008. Historia zamachu na
Adolfa Hitlera,
dokonanego przez grupę
niemieckich oficerów..
01:25 Życie bez wstydu 5
(12) - reality show
02:25 Co za tydzień (839) magazyn
02:55 The Following II
(14/15) - serial
sensacyjny, USA. Joe
Carroll wprowadza w życie
swój ostateczny plan,
czym stwarza realne
zagrożenie dla życia wielu
ludzi…
03:50 Moc Magii(TVN noc)
(56/150) - program
05:05 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabularny, Brazylia
2015; odc. 1
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 39
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1995
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 17
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2014
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 8
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 12
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 11
14:45 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2014
15:45 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 18
16:45 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska; odc. 19
17:20 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska; odc. 20
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 39
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 40
20:00 Uciec, ale dokąd?;
akcja, USA 1993. Zbiegły
więzień - Sam Gillen
pomaga pięknej młodej
wdowie, Clydie i jej
dzieciom stawić opór
bezwzględnemu
przedsiębiorcy
budowlanemu, który chce
ich wyrzucić z domu…
21:55 Mechanik: Prawo
zemsty; akcja, USA 2011.
Arthur Bishop jest
wykwalifikowanym
mechanikiem – specem
od mokrej roboty.
Należący do elity
zabójców, perfekcyjnie
eliminuje wyznaczone
cele. W życiu kieruje się
żelaznymi zasadami…
23:45 Dzieci kukurydzy 6:
Powrót Isaaca; horror,
USA 1999. Hannah
przybywa do rodzinnego
miasteczka Gatlin w
Nebrasce, aby poznać
okoliczności śmierci
matki, która zginęła wiele
lat temu…
01:30 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
02:10 Moje Grand Prix.
Bartek Marszałek; odc. 6
02:40 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:10 Na jedwabnym szlaku
03:55 Na jedwabnym szlaku
04:35 Na jedwabnym szlaku
05:05 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 98

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc. 1;
telenowela historyczna
TVP
06:25 Daleko od szosy; odc.
6/7 - Egzamin; serial TVP
07:50 Na sygnale; odc. 146
„Opowiem ci bajkę”; serial
fabularyzowany TVP
08:25 M jak miłość; odc.
744; serial TVP
09:15 Rodzinka.pl; odc. 24
„W szponach
konsumpcji”; serial
komediowy TVP
09:50 Rodzinka.pl; odc. 25
„Kwestia zaufania”; serial
komediowy TVP
10:25 Ojciec Mateusz; odc.
238 - Cud; serial
kryminalny TVP
11:25 Ranczo; odc. 29 - W
kleszczach terroryzmu;
serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; odc. 30 - Fakt
prasowy; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
137 - Tajemnica Możejki;
serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
138 - Trefny towar; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
686 Decyzja; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 146
„Opowiem ci bajkę”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 31 Radio interaktywne; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; odc. 32 Wielkie odkrycie; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 31/75
- Elita; serial komediowy
TVP
19:30 Ojciec Mateusz; odc.
139 - Wyścig z czasem;
serial kryminalny TVP
20:20 Wspaniałe stulecie;
odc. 263; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:25 Ranczo; odc. 33 Sprawca; serial
obyczajowy TVP
22:25 Ranczo; odc. 34 Odsiecz; serial obyczajowy
TVP
23:25 Ojciec Mateusz; odc.
140 - Zagubiona; serial
kryminalny TVP
00:25 Blondynka; odc. 74
Piękne jest życie
pozagrobowe; serial TVP
01:20 Fałszerze. Powrót
sfory; odc. 2/14; serial
sensacyjny TVP
02:20 Fałszerze. Powrót
sfory; odc. 3/14; serial
sensacyjny TVP
03:20 Daleko od szosy; odc.
6/7 - Egzamin; serial TVP
04:45 Rodzinka.pl; odc. 24
„W szponach
konsumpcji”; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:45 Herbatka z kabaretem
(25); program rozrywkowy
06:20 Okrasa łamie przepisy
– Grójeckie jabłka
06:50 Koń Polski – wielki
sport w małym mieście
(1); program kabaretowy
08:00 Kabaretowy Klub
Dwójki (78) - Fast food
czy slow food?
08:55 Koło fortuny; odc. 75
ed. 3; teleturniej
09:40 Herbatka z kabaretem
(8, 5); program rozrywk.
11:15 Kabaretożercy (5);
teleturniej
12:10 Życie to Kabaret –
Pielgrzymka do miejsc
śmiesznych - Kabaret Neo
- Nówka
13:20 Życie to Kabaret –
Łowcy śmiechu Grzegorz Halama (3)
14:15 Herbatka z kabaretem
(25); program rozrywkowy
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Wczasy z
Kabaretem - Szczecin
2013 (1). All Inclusive
15:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Wczasy z
Kabaretem - Szczecin
2013 (2). Miss turnusu
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Wczasy z
Kabaretem - Szczecin
2013 (3). Na letnisko czy
do wód
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Polskie jabłko; magazyn
kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 15
- Bananera; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 28 Tunezja „U
wrót Sahary” (106);
magazyn kulinarny
19:30 Bardzo ostry dyżur –
Martwy kot to chory kot;
program rozrywkowy
19:45 Humor w odcinkach –
Słodkie życie - Konkury
(12); sitcom
20:25 Kabaretożercy (6);
teleturniej
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (1) - Ani Mru Mru
/ Kabaret Moralnego
Niepokoju; widowisko
rozrywkowe
22:20 The Voice Kids - Bitwa
(13); widowisko muzyczne
23:55 Koło fortuny; odc. 74
ed. 3; teleturniej
00:35 Niezapomniane
Koncerty – Od wschodu
do zachodu słońca - 50
lat Skaldów (1); koncert
01:40 Niezapomniane
Koncerty – Opole 2017 na
bis - Od Opola do Opola
(cz. 1); koncert
02:45 Paranienormalni
Tonight – Maciej
Kurzajewski; program
rozrywkowy
03:45 Rozrywka Retro –
Kabaret Potem tam i z
powrotem; widowisko

TVN7
05:15 Ukryta prawda (161) program obyczajowy
06:15 Szpital (261) program obyczajowy
07:20 Sąd rodzinny (194) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów
(16/22) - serial S-F, USA
09:10 Kryminalni 3 (1/14) serial sensacyjny
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (536) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (195) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (435) program sądowy
14:55 Szpital (262) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko
III (19/23) - serial, USA
16:55 Zaklinaczka duchów
(17/22) - serial S-F, USA
17:55 Kryminalni 3 (2/14) serial sensacyjny. Dwaj
bezdomni na tyłach
hipermarketu znajdują
ciało atrakcyjnej
dziewczyny. Okazuje się,
że Jagoda była pracownicą
sklepu. Policja odkrywa,
że dziewczyna miała
dwóch kochanków – jeden
z nich był jej szefem…
19:00 Ukryta prawda (537) program obyczajowy
20:00 42: Prawdziwa
historia amerykańskiej
legendy - film
obyczajowy, USA 2013.
Film opowiada historię
Jackie Robinson i
legendarnego menadżera
Brancha Rickeya, którego
postawa przeciwko
uprzedzeniom na zawsze
odmieniła świat baseballa.
W 1946 roku Rickey
przyłączył do drużyny
Robinsona, sprzeciwiając
się segregacji rasowej w
sporcie…
22:45 Paranormal Activity IV
- horror, USA 2012.
Spokój w podmiejskim
domu jest tylko pozorny.
Minęło 6 lat od chwili, gdy
w niewytłumaczalny
sposób z tego domu
zniknęli jego mieszkańcy.
Ale przekleństwo, ciążące
nad okolicą, nie zniknęło
wraz z nimi…
00:35 Moc Magii (TVN7 noc)
(56/150) - program
03:15 Druga strona medalu
4 (6/8) - talk show –
Monika Palikot
03:45 Druga strona medalu
4 (8) - talk show –
Weronika Marczuk
04:15 Druga strona medalu
(1/8) - talk show – Jolanta
Szczypińska
04:45 Druga strona medalu
(2/8) - talk show – córka
Lecha Wałęsy, Anna
Domińska z domu Wałęsa

TVN STYLE
05:25 44 oblicza miłości
(3/5) - program
05:55 44 oblicza miłości
(4/5) - program
06:25 44 oblicza miłości (5)
- program rozrywkowy
06:55 Afera fryzjera 5
(10/12) - program
07:40 Idealna niania 8 (12) program obyczajowy
08:25 Sekrety chirurgii
(6/12) - reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 4 (3/12) program lifestylowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 2 (6/13) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu (5/10) - program
11:50 Kuchenne rewolucje 6
(11/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:50 Apetyt na miłość 4
(12) - program
13:50 Co za tydzień (839) magazyn
14:25 Pani Gadżet 12 (8/12)
- magazyn
14:55 W czym do ślubu? 2
(2/10) - reality show
15:25 W czym do ślubu? 2
(10) - reality show
15:55 Moje życie (7/10) program
16:25 Moje życie (8/10) program
16:55 Ugotowani 10 (8/12) program
17:55 Kuchenne rewolucje
11 (8/13) - program
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 4 (2/13) program rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu
(1/12) - reality show
20:40 Gwiazdy prywatnie (8)
- program lifestylowy
21:10 Sablewskiej sposób
na modę 9 (10) - program
rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 14 (12) magazyn
22:25 WRG
22:55 Mistrzowskie cięcie
(8) - program rozrywkowy
23:55 W dobrym stylu 3 (8) program lifestylowy
00:40 We władzy snu dokument
01:45 Najsztub słucha Katarzyna Bosacka (4/6) talk show
02:15 W roli głównej Dorota Wellman (2/16) talk show
02:40 W roli głównej - Kasia
Kowalska (15/17) - talk
show
03:05 W roli głównej Weronika Rosati (2/8) talk show
03:30 Wiem, co jem 5
(1/10) - magazyn
03:55 Wiem, co jem (8/16) magazyn
04:20 Wiem, co jem 4
(10/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (14/16)
- magazyn

TVP SPORT
08:00 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje ME 2019:
Polska - Kosowo
09:55 Hokej na lodzie - PHL,
1.runda play - off (2):
10:40 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - Finał
12:35 PN - Barca TV
13:50 PN - Barca TV
15:15 PN - Bayern TV
16:15 PN - Bayern TV
17:15 4-4-2
17:40 4-4-2
18:15 Lekkoatletyka Halowy mityng IAAF
World Indoor Tour,
Glasgow
19:45 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje ME 2019:
Węgry - Polska
19:55 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje ME 2019:
Węgry - Polska
22:30 Sportowy Wieczór
22:55 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje ME 2019:
Węgry - Polska
23:55 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje ME 2019:
Węgry - Polska

POLSAT SPORT
7:00 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Jastrzębski
Węgiel - Indykpol AZS
Olsztyn
9:00 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Dafi Społem
Kielce - GKS Katowice
11:00 Tenis; Turniej ATP w
Dubaju; mecz 1. rundy gry
pojedynczej
13:00 Tenis; Turniej ATP w
Dubaju; mecz 1. rundy gry
pojedynczej
15:10 Atleci; magazyn
sportowy
16:00 Tenis; Turniej ATP w
Dubaju; mecz 1. rundy gry
pojedynczej
18:00 Siatkówka kobiet; Liga
Siatkówki Kobiet: ŁKS
Commercecon Łódź - BKS
Profi Credit Bielsko-Biała
20:30 7. strefa; magazyn
siatkarski
22:00 Boks; Walka o
mistrzostwo świata w
Nowym Jorku z 1960
roku; waga ciężka: Floyd
Patterson - Ingemar
Johansson
22:30 Boks; Walka o pas
mistrzowski federacji WBC
w Inglewood; waga
musza: Wisaksil Wangek Juan Francisco Estrada
0:00 Sporty walki: KSW
News (10)
0:05 Boks; Walka o pas
mistrzowski federacji WBC
w Inglewood; waga
musza: Wisaksil Wangek Juan Francisco Estrada
1:00 Tenis; Turniej ATP w
Acapulco; mecz 1. rundy
gry pojedynczej

TVP3 KATOWICE
07:00 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
08:05 Borys Niemcow. Śmierć
w cieniu Kremla; film
dokum., Niemcy (2015)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 1062
10:50 Reportaż
11:15 Astronarium - (16) „Komputery w astronomii”
11:40 Sekrety mnichów –
Sposób na zazdrosnego
mężczyznę; rozmowa
11:55 Copernicus i Otago;
reportaż
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Nożem i widelcem - odc.
188
14:15 Borys Niemcow. Śmierć
w cieniu Kremla; film
dokum., Niemcy (2015)
15:15 Odkryj Małopolskę... na
rowerze - odc. 26; cykl
reportaży
15:35 Ślizg 2017/2018 TVP 3 odc. 10; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 CREDO. Magazyn
ekumeniczny
17:50 Kartki z kalendarza;
magazyn
18:00 BILANS ZDROWIA;
magazyn
18:20 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 reportaże kulturalne
20:01 Optyka polityka; program
publicystyczny
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie
21:15 Dary i ludzie
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Gol Ekstra; felieton
00:05 Szpiedzy – Pamiątka z
Bangkoku; film dokum.
00:40 Ślizg 2017/2018 TVP 3 odc. 10; magazyn
01:20 Astronarium (16) „Komputery w astronomii”;
magazyn
01:45 Sekrety mnichów –
Sposób na zazdrosnego
mężczyznę; rozmowa
02:05 Copernicus i Otago;
reportaż
02:40 Borys Niemcow. Śmierć
w cieniu Kremla; film
dokum., Niemcy (2015)
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:30 Nożem i widelcem - odc.
188
04:50 Odkryj Małopolskę... na
rowerze - odc. 26
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania - odc. 1062
06:20 Reportaż
06:35 Ślizg 2017/2018 TVP 3 odc. 10; magazyn

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 26
lutego; felieton
07:00 Historia Polski –
Ziemia; film dokum.
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - W
krainie flamenco; odc. 25;
cykl reportaży
08:35 Skarby czeskiego
dziedzictwa narodowego
- Kolumna
Przenajświętszej Trójcy w
Ołomuńcu Pełnia wiary
10/13; cykl dokumentalny;
Czechy (2012)
09:15 Biała wizytówka; odc.
3; serial obyczajowy TVP;
Polska, Niemcy (1986)
10:20 Ziemia, planeta roślin
– Życiodajne światło;
odc. 1/3; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
11:20 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV;
magazyn
11:50 Spirala; dramat
13:20 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Rudolfa
Hessa; cykl dokumentalny
13:50 Sensacje XX wieku –
Bomba Stalina; cykl
dokumentalny
14:25 Encyklopedia II wojny
światowej – Śmiertelny
uścisk; cykl dokumentalny
15:10 Spór o historię –
Mężne niewiasty; debata
15:50 Egipt; cz. 5/6
Tajemnica kamienia z
Rosetty; serial; Wielka
Brytania (2005)
16:55 Ex Libris; magazyn
17:20 Flesz historii; cykl
reportaży
17:45 Biała wizytówka; odc.
4 Spółka Ruberg; serial
obyczajowy TVP; Polska,
Niemcy (1986)
19:00 Sensacje XX wieku –
Księga szpiegów Powers; cz. 1; cykl
dokumentalny
19:25 Sensacje XX wieku –
Księga szpiegów Powers; cz. 2; cykl
dokumentalny
19:55 Było, nie minęło
20:30 Pancerni pogromcy
Hitlera; odc. 2/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
21:35 Przeprowadzki; odc.
1/10 - Kufer Liliany; serial
TVP
22:40 Był Luksemburg...;
film dokumentalny; Polska
(2008); reż.:Piotr
Boruszkowski
23:50 Legenda Wieży Eiffla;
dokument fabularyzowany;
Francja (2005); reż.:Simon
BROOK
01:40 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - W
krainie flamenco; odc. 25;
cykl reportaży
02:15 Przeprowadzki; odc.
1/10 - Kufer Liliany; serial
TVP

P RO G R A M T V – W TO R E K 2 7 LU T E G O 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Elif; serial
06:15 Komisariat; serial TVP
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Sonda 2 (75) - Druk;
program
popularnonaukowy
09:20 The Wall. Wygraj
marzenia; (22); teleturniej
10:15 Dr Quinn; seria III,
odc. 28; USA (1995)
11:10 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 40; serial
obyczajowy; Niemcy,
Hiszpania (2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy –
Mazurskie Agro Show
Ostróda 2018
12:55 Natura w Jedynce –
24 godziny na Tasmanii,
wyspie diabelskiej; serial
dokumentalny; USA
(2015)
14:00 Elif; odc. 193; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:15 Obserwator; odc.
(221); cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc.
63 Lincz; serial kryminalny
TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3765; teleturniej
muzyczny
17:55 Klan; odc. 3271;
telenowela TVP
18:25 Korona królów; odc.
35; telenowela historyczna
TVP
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Sport
20:20 Program
publicystyczny
20:35 Warto rozmawiać;
program publicystyczny
21:35 Pensjonat nad
Rozlewiskiem; serial TVP
22:25 Weterani. Wyrwani
śmierci; (8); cykl
dokumentalny
22:55 Uwięzione; odc. 9;
serial; Hiszpania (2015)
23:50 Gwardia; odc. 4; serial;
Ukraina (2015)
00:50 Spaleni słońcem 2;
dramat; Rosja (2010);
reż.:Nikita Michałkow;
wyk.:Oleg Menshikov,
Ingeborga Illyin,
Nadezdhda Mikhalkova
03:25 Odgłosy tortur; film
dokumentalny; Izrael
(2013); reż.:Keren Shayo
04:35 Notacje – Kazimierz
Wiśniak. Okienka w
Piwnicy pod Baranami;
cykl dokumentalny

TVP2
06:05 Rodzinka.pl; odc. 23
„Powrót”; serial
komediowy TVP
06:40 Objawienie Pańskie;
reportaż
07:00 M jak miłość; odc. 233
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc.
1811; serial obyczajowy
TVP
11:50 Na dobre i na złe; odc.
539 - Czuły punkt; serial
TVP
12:50 Tylko z Tobą; odc. 83;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:45 Na sygnale; odc. 140
„Dla ciebie, mamo”; serial
fabularyzowany TVP
14:25 O mnie się nie martw;
s. VII odc. 10/13; serial
komediowy TVP
15:25 M jak miłość; odc.
1354; serial TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 155
ed. 3; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
58; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:50 Mini audycja (Koło
fortuny)
18:55 Rodzinka.pl; odc. 31
„Urodziny Kacperka”;
serial komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1811; serial obyczajowy
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc.
1812; serial obyczajowy
TVP
20:50 M jak miłość; odc.
1355; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1088
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Świat bez fikcji - Film
dokumentalny
00:05 Kryminalne zagadki
Las Vegas; s. XIV, odc.
7/22; serial sensacyjny;
Kanada, USA (2013)
00:55 Pierwsza randka
01:55 Midnight Sun; odc.
8/8; serial kryminalny;
Szwecja, Francja (2016)
03:00 Serial fabularny
04:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
05:05 Film dokumentalny

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (628);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(344); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(346); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (133); serial
paradokumentalny.
Historie opowiedziane w
serialu wydarzyły się
naprawdę. Zdrady, intrygi
lub konflikty z prawem
wywróciły do góry nogami
życie bohaterów.
11:00 Dlaczego ja? (620);
serial paradokumentalny.
Opowieść o ludziach
dotkniętych przez los,
który wymusił na nich
podjęcie decyzji trudnych
wobec siebie lub swoich
bliskich.
12:00 Pielęgniarki (241);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (753);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2640); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (799);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów ukazujący
ludzkie problemy.
Reporterzy interweniują
wszędzie, gdzie potrzebna
jest pomoc.
16:30 Na ratunek 112 (182);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (172); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2641); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (497); serial
komediowy. Ferdek
spostrzega, że w domu
znika jedzenie.
Rozpoczyna prywatne
dochodzenie. Podejrzewa
domowników. Okazuje się
jednak, że sprawca
niecnego procederu nie...
20:05 Turysta; film
sensacyjny, Francja/USA
2010
22:20 Gra o życie; film
sensacyjny, USA 2008.
Były policjant dostaje
intratne zlecenie. Okazuje
się ono pułapką.
0:40 Głupi i głupszy
bardziej; komedia, USA
2014. Kolejna zwariowana
eskapada kumpli. Tym
razem chodzi o... życie
jednego z nich.
2:55 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:10 Uwaga! (5233) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
14 (8/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku - Tarta
z porami i boczkiem (40) program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2195) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (861) program obyczajowy
12:00 Szkoła (513) program
13:00 19 + (214) - program
13:30 Szpital (750) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 9
(13) - program kulinarnorozrywkowy. Villa Bianco
to piękna restauracja,
która mieści się na
obrzeżach Wrocławia. Jest
ona spełnieniem marzeń
młodego małżeństwa –
Marty i Pawła. Niestety
miejsce, które miało tętnić
życiem, świeci pustkami…
15:30 Szkoła (514) program
16:30 19 + (215) - program
17:00 Ukryta prawda (862) program obyczajowy
18:00 Szpital (751) program obyczajowy
19:00 Fakty (7363) informacje, Polska
19:35 Sport (7346) informacje, Polska
19:40 Pogoda (7343) informacje, Polska
19:45 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(106) - informacje
19:50 Uwaga! (5234) program
20:10 Doradca smaku - Piers
kurczaka z groszkiem
cukrowym (34/40) program
20:15 Na Wspólnej 16
(2636) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (122) program
21:30 Diagnoza 2 (2/13) serial
22:30 Kuba Wojewódzki 12
(2/13) - talk show
23:30 Superwizjer (1120) magazyn reporterów
00:05 36,6 3 (1/12) program
01:05 Lista klientów (4/10) serial, USA. Po tym jak
Riley świadczy również
dodatkową usługę Kendra
martwi się, by Bobby nie
dowiedział się o niczym…
02:00 Revolution II (17/22) serial S-F, USA. Polityczne
intrygi Neville’a sprawiają,
że wraz z Jasonem
wpadają w poważne
tarapaty, a Aaron i Priscilla
kontynuują swą
wędrówkę…
03:05 Uwaga! (5234) program
03:30 Moc Magii(TVN noc)
(57/150) - program
04:45 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabularny, Brazylia
2015; odc. 2
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 40
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1995
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 18
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2014
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 9
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 13
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 12
14:45 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2014
15:45 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 19
16:45 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska; odc. 20
17:25 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska; odc. 21
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 40
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 41
20:00 Tokarev: zabójca z
przeszłości; akcja, USA
2014. Paul Maguire wraz z
dwójką przyjaciół przed
kilkunastu laty obrabował
kuriera rosyjskiej mafii.
Zdobyte pieniądze
pozwoliły mu porzucić
przestępcze życie i
ustatkować się…
21:55 Plan doskonały;
thriller, USA 2006. Trzech
zawodowców – detektyw,
kryminalista i tajemnicza
maklerka z Manhattanu,
muszą stawić czoła
tajemniczemu napadowi
na bank…
00:25 ZOO; serial fabularny,
USA 2015; odc. 7. Ekipa
udaje się do Paryża, aby
odnaleźć zaginione stado
niedźwiedzi, których
gatunek znany jest z
nawyków migracyjnych…
01:15 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
01:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
02:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:00 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
03:20 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:05 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 99

TVP SERIALE
WTOREK 27.02.2018 TVP
Seriale
05:30 Korona królów; odc. 2;
telenowela historyczna
TVP
06:10 Daleko od szosy; odc.
7/7 - We dwoje; serial TVP
07:50 Na sygnale; odc. 147
„Zła kobieta”; serial
fabularyzowany TVP
08:25 M jak miłość; odc.
745; serial TVP
09:20 Rodzinka.pl; odc. 25
„Kwestia zaufania”; serial
komediowy TVP
09:50 Rodzinka.pl; odc. 26
„Wielka wyprzedaż”; serial
komediowy TVP
10:30 Blondynka; odc. 74
Piękne jest życie
pozagrobowe; serial TVP
11:25 Ranczo; odc. 30 - Fakt
prasowy; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 31 Radio interaktywne; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
138 - Trefny towar; serial
kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; odc.
139 - Wyścig z czasem;
serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
687 Bracia; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 147
„Zła kobieta”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 32 Wielkie odkrycie; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; odc. 33 Sprawca; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 32/75
- Kosmos; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; odc.
140 - Zagubiona; serial
kryminalny TVP
20:25 Wspaniałe stulecie;
odc. 264; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:25 Ranczo; odc. 34 Odsiecz; serial obyczajowy
TVP
22:25 Ranczo; odc. 35 Upadek obyczajów; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; odc.
141 - Wypadek; serial
kryminalny TVP
00:20 Rodzinka.pl; odc. 225
„Świąteczne oświadczyny”
sezon 11; serial
komediowy TVP
00:45 Na sygnale; odc. 179
„Dość”; serial
fabularyzowany TVP
01:25 Paradoks; odc. 3
Wolność; serial
kryminalny TVP
02:20 Paradoks; odc. 4
Tajemnica spowiedzi;
serial kryminalny TVP
03:15 Daleko od szosy; odc.
7/7 - We dwoje; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; odc. 25
„Kwestia zaufania”; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:55 Herbatka z kabaretem
(24); program rozrywkowy
06:25 KabareTOP Story; (8) „Nudzę się”
06:40 Okrasa łamie przepisy
– Polskie jabłko
07:15 Koń Polski – wielki
sport w małym mieście
(2); program kabaretowy
08:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (1) - Ani Mru Mru
/ Kabaret Moralnego
Niepokoju
09:15 Koło fortuny; odc. 76
ed. 3; teleturniej
09:55 Paranienormalni
Tonight – Jolanta
Fraszyńska
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; (95) - „Żeby
Polska była Polską” - Jan
Pietrzak
11:15 Kabaretożercy (6);
teleturniej
12:10 Życie to Kabaret –
Czas na Hity Malickiego i
Kmity (1-2)
14:10 Herbatka z kabaretem
(24); program rozrywkowy
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe
Przeboje Lata 2015 (1-3)
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Na tropie polskich
wędlin
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 16
- Z kamerą i strzelbą do
dzikich plemion
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 29 Lanzarote
„Wyspa wulkanów”
(107); magazyn kulinarny
19:35 Humor w odcinkach –
Słodkie życie - Casting
(13); sitcom
20:05 Bardzo ostry dyżur –
Zbolałe serce
pielęgniarki
20:25 Kabaretożercy (7);
teleturniej
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (2) - Sport Kabaret Skeczów
Męczących / Tomasz
Jachimek
22:20 Herbatka z kabaretem
(9); program rozrywkowy
23:05 Herbatka z kabaretem
(7)
23:40 Koło fortuny; odc. 75
ed. 3; teleturniej
00:15 Na festiwalowej
scenie – Natalia Kukulska
00:45 Niezapomniane
Koncerty – 25 lat Disco
Polo - Gala Jubileuszowa
(2); widowisko
02:00 Niezapomniane
Koncerty – IV Gala
Piosenki Biesiadnej.
Biesiada Śląska (2)
03:10 Hity kabaretu (5) Kakao i inne hity Kabaretu
Smile
04:10 KabareTOP Story; (8) „Nudzę się”
04:20 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM
przedstawia - Sny i zmory
im. sierżanta Zdyba

TVN7
05:35 W-11 Wydział Śledczy
(1114) - program
kryminalny
06:20 Szpital (262) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (195) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów
(17/22) - serial S-F, USA
09:10 Kryminalni 3 (2/14) serial sensacyjny
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (537) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (196) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (436) program sądowy
14:55 Szpital (263) program obyczajowy.
Pogotowie przywozi na
oddział
czterdziestoletniego
Andrzej Biegańskiego,
który próbował popełnić
samobójstwo i
przedawkował leki
psychotropowe…
15:55 Gotowe na wszystko
III (20/23) - serial, USA
16:55 Zaklinaczka duchów
(18/22) - serial S-F, USA
17:55 Kryminalni 3 (3/14) serial sensacyjny.
Śmieciarze znajdują w
kontenerze zwłoki: ofiarę
okradziono i brutalnie
zamordowano.
Następnego dnia, w
pobliskim salonie
kosmetycznym,
pracownica odkrywa
zwłoki koleżanki…
19:00 Ukryta prawda (538) program obyczajowy
20:00 Sęp - film sensacyjny,
Polska 2012. Policjant
„Sęp” prowadzi
dochodzenie w sprawie
tajemniczych porwań
groźnych przestępców i
spotyka wielką miłość.
Oskarżony o podwójne
morderstwo Radosław
Raczek, podczas procesu
zostaje odbity z najpilniej
strzeżonego sądu w
Polsce…
22:50 Pula śmierci - film
sensacyjny, USA 1988.
Inspektor Callahan (Clint
Eastwood) – Brudny
Harry, kolejny raz wkracza
do akcji. Tym razem
jednak nie śledzi groźnego
zabójcy, ale sam musi
przed nim uciekać…
00:45 Z archiwum X (6) serial
01:45 Moc Magii (TVN7 noc)
(57/150) - program
03:55 Druga strona medalu
(4/8) - talk show – Otylia
Jędrzejczak
04:25 Druga strona medalu
(6/8) - talk show – Jacek
Olszewski

TVN STYLE
05:35 Ściąga z szafy (4/5) program lifestylowy
06:10 Co za tydzień (839) magazyn
06:45 W dobrym stylu 3 (8) program lifestylowy
07:30 Mistrzowskie cięcie
(8) - program rozrywkowy
08:30 Sekrety chirurgii
(7/12) - reality show
09:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 4 (4/12) program lifestylowy
10:15 Sablewskiej sposób
na modę 2 (7/13) program rozrywkowy
11:00 Perfekcyjna Pani
Domu (7/10) - program
rozrywkowy
12:00 Kuchenne rewolucje 6
(12/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
13:00 Pani Gadżet 14 (12) magazyn
13:30 Pani Gadżet 2.0 (12) magazyn
14:00 Pani Gadżet 12 (7/12)
- magazyn
14:35 Gwiazdy od kuchni (8)
- program lifestylowy
15:05 Diety na celowniku (2)
- program dokumentalny
16:10 Wiem, co kupuję (12)
- program lifestylowy
16:40 Wszystko o jedzeniu 2
(13) - program lifestylowy
17:10 Ostre cięcie 4 (12) program
17:55 Kuchenne rewolucje
11 (9/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 4 (3/13) program rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu
(2/12) - reality show
20:40 Oddać dziecko 2
(9/12) - program
dokumentalny
21:40 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (2/12) program lifestylowy
22:25 Zaskocz mnie!
22:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (10) - reality
show
23:40 Apetyt na miłość 4
(12) - program
rozrywkowy
00:40 Terapeuci Los
Angeles (8) - program
rozrywkowy
01:40 Najsztub słucha Margaret (5/6) - talk show
02:10 W roli głównej - Kasia
Cichopek (16/17) - talk
show
02:40 W roli głównej Olivier Janiak (3/8) - talk
show
03:10 Wiem, co jem 5
(2/10) - magazyn
03:40 Wiem, co jem (9/16) magazyn
04:10 Wiem, co jem 4
(11/15) - magazyn
04:40 Wiem, co jem (15/16)
- magazyn

TVP SPORT
08:00 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje ME 2019:
Węgry - Polska
09:50 Lekkoatletyka Halowy mityng IAAF
World Indoor Tour,
Glasgow
11:20 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje ME 2019:
Polska - Kosowo
13:10 Piłka nożna - Liga
Europy - 1/16 finału (3):
14:10 Piłka nożna - Liga
Europy - 1/16 finału (3):
15:15 4-4-2
16:15 Szermierka - Turniej o
Szablę Wołodyjowskiego Turniej drużynowy
17:20 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje ME 2019:
Węgry - Polska
19:10 LA - Przed HMŚ Podsumowanie sezonu
halowego
20:25 Bayern Monachium
TV - FC Bayern - Hertha
BSC
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Kolarstwo torowe Mistrzostwa Świata, Hong
Kong - podsumowanie
23:50 Kolarstwo torowe Mistrzostwa Świata, Hong
Kong - podsumowanie

POLSAT SPORT
7:00 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Jastrzębski
Węgiel - Indykpol AZS
Olsztyn
9:00 7. strefa; magazyn
siatkarski
11:00 Tenis; Turniej ATP w
Dubaju; mecz 1. rundy gry
pojedynczej
13:00 Tenis; Turniej ATP w
Dubaju; mecz 1. rundy gry
pojedynczej
15:10 Atleci; magazyn
16:00 Tenis; Turniej ATP w
Dubaju; mecz 1. rundy gry
pojedynczej
17:55 Siatkówka kobiet; Liga
Mistrzyń; mecz fazy
grupowej: Chemik Police Vizura Ruma
19:55 Siatkówka kobiet; Liga
Mistrzyń; mecz fazy
grupowej: ASPTT
Mulhouse VB - Developres
SkyRes Rzeszów
22:30 Boks
0:00 Sporty walki; KSW
News (11)
0:05 Boks
1:00 Tenis; Turniej ATP w
Acapulco; mecz 1. rundy
gry pojedynczej
3:00 Tenis; Turniej ATP w
Acapulco; mecz 1. rundy
gry pojedynczej
5:00 Tenis; Turniej ATP w
Acapulco; mecz 1. rundy
gry pojedynczej

TVP3 KATOWICE
07:01 Archiwalne wspominki;
odc 1; program rozrywkowy
08:05 Kulisy ataku 11
września; film dokum.,
Francja (2016)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 1063
10:50 Reportaż
11:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Wielka historia
małych miasteczek Tykocin
11:40 Antenowe remanenty
11:55 Wiatr od morza;
magazyn
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Smaki polskie; magazyn
kulinarny
14:15 Kulisy ataku 11
września; film dokum.,
Francja (2016)
15:15 Skarby prowincji –
Świecie, Gruczno, Pruszcz;
cykl reportaży
15:35 Telenowyny; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kronika Miasta –
Katowice
18:00 EkoAgent; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych
miejsc
20:45 Informator
20:55 POGODA
21:00 Rączka gotuje na
beztydzień; magazyn
kulinarny
21:20 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Kulisy ataku 11
września; film dokum.,
Francja (2016)
00:40 Telenowyny; magazyn
01:20 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Wielka historia
małych miasteczek Tykocin
01:45 Antenowe remanenty
02:05 Wiatr od morza;
magazyn
02:40 Kulisy ataku 11
września; film dokum.,
Francja (2016)
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:30 Smaki polskie; magazyn
kulinarny
04:50 Skarby prowincji –
Świecie, Gruczno, Pruszcz;
cykl reportaży
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania - odc. 1063
06:20 Reportaż
06:35 Telenowyny; magazyn

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 27
lutego; felieton
07:00 Historia Polski – Film
dokumentalny
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat Portugalskie przyjemności;
odc. 26; cykl reportaży
08:35 Skarby czeskiego
dziedzictwa narodowego
- Willa Tugendhatów
Serce z onyksu 11/13;
cykl dokumentalny;
Czechy (2012)
09:15 Biała wizytówka; odc.
4 Spółka Ruberg; serial
obyczajowy TVP; Polska,
Niemcy (1986)
10:20 Opowieść o Indiach –
Potęga idei; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2007)
11:25 Goniec historyczny
IPN; odc. 13; magazyn
11:45 Wszystkie kolory
świata – Turcja. Zapachy
Orientu; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
13:05 Było, nie minęło
13:40 Sensacje XX wieku –
Księga szpiegów Powers; cz. 1; cykl
dokumentalny
14:05 Sensacje XX wieku –
Księga szpiegów Powers; cz. 2; cykl
dokumentalny
14:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Piramidy XX
wieku; cykl dokumentalny
15:25 Pancerni pogromcy
Hitlera; odc. 2/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
16:30 Historia Polski –
Tajemnice początków
Polski - Wyspa władców;
cykl dokumentalny
17:20 Polska i świat z
historią w tle – Kryptonim
Spacer; cykl reportaży
17:40 Biała wizytówka; odc.
5; serial obyczajowy TVP;
Polska, Niemcy (1986)
18:50 Sensacje XX wieku –
Oddział specjalny; cykl
dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku –
Fabryki śmierci; cz. 2;
cykl dokumentalny
19:55 Nowe Ateny
20:50 Było, nie minęło kronika zwiadowców
historii. - Wrześniowe
echo
21:30 Przeprowadzki; odc.
2/10; serial TVP
22:35 Żony oligarchów.
Rosja, ruble I miłość
23:50 Żelary; dramat;
Czechy, Słowacja, Austria
(2003)
02:30 Przeprowadzki; odc.
2/10 - Szklana kula Róży;
serial TVP
03:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat Portugalskie przyjemności;
odc. 26; cykl reportaży

P RO G R A M T V – Ś RO DA 2 8 LU T E G O 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Elif; serial
06:15 Komisariat; serial TVP
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jak to działa; odc. 150
Powietrze; magazyn
09:20 Program rozrywkowy
10:15 Dr Quinn; seria III,
odc. 29; USA (1995)
11:05 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 41; serial
obyczajowy; Niemcy,
Hiszpania (2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy –
Niebezpieczne palenie
śmieci w domu
12:55 Natura w Jedynce –
24 godziny na dzikiej
Antarktyce; serial
dokumentalny; USA
(2015)
14:00 Elif; odc. 194; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 222;
cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:00 Komisarz Alex; odc.
64 - Zabójczy sekret;
serial kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3766; teleturniej
muzyczny
17:55 Klan; odc. 3272;
telenowela TVP
18:25 Korona królów; odc.
36; telenowela historyczna
TVP
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Sport
20:20 Program
publicystyczny
20:35 Wielki Test. Polskie
aktorki i aktorzy
22:10 Ostatni w Aleppo; film
dokumentalny; Dania
(2017); reż.:Feras Fayyad
23:20 Iron Sky; komedia;
Niemcy, Australia,
Finlandia (2012);
reż.:Timo Vuorensola;
wyk.:Julia Dietze,
Christopher Kirby, Udo
Kier, Peta Sergeant
01:05 Naszaarmia.pl; odc.
301; magazyn
01:35 Gwardia; odc. 4; serial;
Ukraina (2015)
02:35 Kasa Clintonów; film
dokumentalny; USA
(2016); reż.:M. A. TYLOR
03:45 Notacje – Władysław
Pilawski. Cel życia; cykl
dokumentalny

TVP2
06:05 Rodzinka.pl; odc. 24
„W szponach
konsumpcji”; serial
komediowy TVP
06:35 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:05 M jak miłość; odc. 234
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc.
1812; serial obyczajowy
TVP
11:50 Na dobre i na złe; odc.
540 - Rozwód; serial TVP
12:50 Tylko z Tobą; odc. 84;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:45 Na sygnale; odc. 141
„Dr Hans”; serial
fabularyzowany TVP
14:25 O mnie się nie martw;
s. VII odc. 11/13; serial
komediowy TVP
15:30 M jak miłość; odc.
1355; serial TVP
16:30 Koło fortuny;
teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
59; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:55 Rodzinka.pl; odc. 32
„Ciągle głodni”; serial
komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1812; serial obyczajowy
TVP

POLSAT

5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (629);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(347); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(348); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (134); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (621);
serial paradokumentalny.
Opowieść o ludziach
dotkniętych przez los,
który wymusił na nich
podjęcie decyzji trudnych
wobec siebie lub swoich
bliskich.
12:00 Pielęgniarki (242);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (754);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2641); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (800);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów ukazujący
ludzkie problemy.
Reporterzy interweniują
wszędzie, gdzie potrzebna
jest pomoc.
16:30 Na ratunek 112 (183);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (173); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2642); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
20:05 Barwy szczęścia; odc. 19:20 Sport
1813; serial obyczajowy
19:25 Pogoda
TVP
19:30 Świat według
20:45 Na dobre i na złe; odc.
Kiepskich (498) serial
komediowy. Ferdek staje
697; serial TVP
przed koniecznością
przejścia na dietę. Musi
przez jakiś czas odżywiać
się tylko kleikiem.
Pozostali członkowie
rodziny w jego...
20:05 Świat według
Kiepskich (492); serial
21:50 Na sygnale; odc. 180
komediowy. Perypetie
„To już nie ma sensu”;
Ferdynanda Kiepskiego,
serial fabularyzowany TVP
jego żony Haliny oraz ich
22:25 Kino relaks - Film
dzieci, a także sąsiadów:
fabularny
Paździochów oraz Arnolda
00:25 O mnie się nie martw;
Boczka...
s. VII odc. 13/13; serial
20:40 Głupi i głupszy
komediowy TVP
bardziej; komedia, USA
01:25 Świat bez tajemnic 2014. Kolejna zwariowana
Film dokumentalny
eskapada kumpli. Tym
03:00 Kryminalne zagadki
razem chodzi o... życie
Las Vegas; s. XIV, odc.
jednego z nich.
7/22; serial sensacyjny;
23:00 Kung-fu szał; komedia
Kanada, USA (2013)
sensacyjna, Hongkong/
03:55 Paradoks; serial
Chiny 2004
kryminalny TVP
1:25 12 mężczyzn z
04:50 Licencja na
kalendarza; komedia
wychowanie; odc. 85 romantyczna, USA 2009
Tam jest lepiej; serial
3:20 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
obyczajowy TVP

TVN
05:10 Uwaga! (5234) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
14 (9/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku - Piers
kurczaka z groszkiem
cukrowym (34/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2196) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (862) program obyczajowy
12:00 Szkoła (514) program
13:00 19 + (215) - program
13:30 Szpital (751) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje
10 (1/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (515) program
16:30 19 + (216) - program
17:00 Ukryta prawda (863) program obyczajowy
18:00 Szpital (752) program obyczajowy
19:00 Fakty (7364) informacje, Polska
19:35 Sport (7347) informacje, Polska
19:40 Pogoda (7344) informacje, Polska
19:45 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(107) - informacje
19:50 Uwaga! (5235) program
20:10 Doradca smaku Carpaccio z łososia
(26/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16
(2637) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (123) program
21:30 Agent - Gwiazdy (2/13)
- program
22:30 Włoska robota - film
sensacyjny, USA/Francja/
Wielka Brytania 2003.
Wenecja, John Bridger i
Charlie (Mark Wahlberg)
planują skok, w którym
mają zdobyć warte
kilkadziesiąt milionów
dolarów sztabki złota…
00:45 Poranek kojota - film
komedia, 2001. Kuba
(Maciej Stuhr), jest
rysownikiem komiksów.
Pewnego dnia zastępuje
swojego kolegę jako
kelner na wystawnym
bankiecie. Tam poznaje
gwiazdę muzyki pop,
Noemi. Nie zdając sobie
sprawy, kim naprawdę jest
dziewczyna, zaczyna z nią
romansować. Tymczasem
Noemi jest nie tylko
piosenkarką…
02:50 Uwaga! (5235) program
03:15 Moc Magii(TVN noc)
(58/150) - program
04:30 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabularny, Brazylia
2015; odc. 3
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 41
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1995
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 19
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2014
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 10
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 14
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 13
14:45 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2014
15:45 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 20
16:45 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska; odc. 21
17:25 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska; odc. 22
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 41
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 42
20:00 Transporter 3; akcja,
Francja 2008. Od Riwiery
po Morze Bałtyckie, Frank
ściga się, by uniknąć
bezwzględnych
morderców, przechytrzyć
kryminalistę i zapobiec
ekologicznej katastrofie…
22:05 Człowiek w ogniu;
akcja, USA 2004. John
Creasy przyjeżdża do
Meksyku, aby objąć
posadę ochroniarza
dziewięcioletniej Pity
(Dakota Fanning). Bandyci
przed którymi Creasy miał
bronić dziecko, urządzają
zasadzkę i pomimo
bohaterskiej walki
ochroniarza, Pita zostaje
porwana…
01:00 ZOO; serial fabularny,
USA 2015; odc. 8. Kiedy
do brzegu Massachusetts
dobija statek handlowy,
zespół odkrywa, że wraz z
jego przypłynięciem, na
pokładzie znajdują się
przerażające, żądne krwi
szczury…
01:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
02:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:15 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:50 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
05:05 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 100

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc. 3;
telenowela historyczna
TVP
06:15 Na kłopoty...
Bednarski; odc. 1/7 Kurier z Ankary; serial TVP
07:20 Na sygnale; odc. 147
„Zła kobieta”; serial
fabularyzowany TVP
07:50 Na sygnale; odc. 148
„Papużki nierozłączki”;
serial fabularyzowany TVP
08:30 M jak miłość; odc.
746; serial TVP
09:20 Rodzinka.pl; odc. 26
„Wielka wyprzedaż”; serial
komediowy TVP
09:50 Rodzinka.pl; odc. 27
„Powrót do szkoły”; serial
komediowy TVP
10:30 U Pana Boga w
ogródku; odc. 10/12;
serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; odc. 31 Radio interaktywne; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 32 Wielkie odkrycie; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
139 - Wyścig z czasem;
serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
140 - Zagubiona; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
688 Psy i dzieci; serial
TVP
16:15 Na sygnale; odc. 148
„Papużki nierozłączki”;
serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; odc. 33 Sprawca; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; odc. 34 Odsiecz; serial obyczajowy
TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 33/75
- Dzień zapłaty; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; odc.
141 - Wypadek; serial
kryminalny TVP
20:25 Wspaniałe stulecie;
odc. 265; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:25 Ranczo; odc. 35 Upadek obyczajów; serial
obyczajowy TVP
22:30 Ranczo; odc. 36 Miedź brzęcząca; serial
obyczajowy TVP
23:30 Ojciec Mateusz; odc.
142 - Cudowne dziecko;
serial kryminalny TVP
00:25 Komisarz Alex; odc.
115 - Krzywda dzieci;
serial kryminalny TVP
01:20 Komisja morderstw;
odc. 10/12 - Samobójstwo
synchroniczne; serial TVP
02:20 Komisja morderstw;
odc. 11/12 - Trzecie jest
przerażenie; serial TVP
03:15 Na kłopoty...
Bednarski; odc. 1/7 Kurier z Ankary; serial TVP
04:30 M jak miłość; odc.
746; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:55 Herbatka z kabaretem
(23); program rozrywkowy
06:25 Okrasa łamie przepisy
– Na tropie polskich
wędlin
07:05 Koń Polski – wielki
show w Małym Mieście
(1); widowisko
08:05 Kabaretowy Klub
Dwójki (2) - Sport Kabaret Skeczów
Męczących / Tomasz
Jachimek
09:00 Koło fortuny; odc. 77
ed. 3; teleturniej
09:40 Latający Klub 2, czyli
wieczór kabaretowy sezon II (3)
10:40 KabareTOP Story; (4) „Z tyłu sklepu”
11:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; (96) - „Piosenka
jest dobra na wszystko” Kabaret Starszych Panów
11:15 Kabaretożercy (7);
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi - Co jest
śmieszne (1-2)
14:15 Herbatka z kabaretem
(23); program rozrywkowy
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – OPOLE 2017 na
bis - Z PRL do Polski
(cz. 2)
15:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowa Noc
Listopadowa 2015 Maraton Niepodległości
(1-2)
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Wędzony twaróg
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 17
- W drodze do dżungli
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 29 Lanzarote
„Do zjedzenia” (108)
19:35 Humor w odcinkach –
Słodkie życie - Tłusty
czwartek (1); sitcom
20:05 Bardzo ostry dyżur –
Nowe siły w służbie
zdrowia; program
rozrywkowy
20:25 Kabaretożercy (8);
teleturniej
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (80) - Horoskopy prawda czy blaga?
22:20 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (10) - Urzędnik;
cz. 2
23:20 Koło fortuny; odc. 76
ed. 3; teleturniej
23:55 Na festiwalowej
scenie – Zbigniew
Wodecki; widowisko
rozrywkowe
00:25 Tour de Maryla. Viva
Italia; cz. 1
01:30 Tour de Maryla. Viva
Italia; cz. 2
02:25 Kierunek Kabaret –
Zapowiedź jest ważna!
(1)
03:25 Rozrywka Retro –
Telepeerele (1)

TVN7
05:20 Ukryta prawda (162) program obyczajowy
06:20 Szpital (263) program obyczajowy
07:20 Sąd rodzinny (196) program sądowy
08:20 Zaklinaczka duchów
(18/22) - serial S-F, USA
09:15 Kryminalni 3 (3/14) serial sensacyjny
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (538) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (197) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (437) program sądowy
14:55 Szpital (264) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko
III (21/23) - serial, USA
16:55 Zaklinaczka duchów
(19/22) - serial S-F, USA
17:55 Kryminalni 3 (4/14) serial sensacyjny. Czterech
przyjaciół spotyka się na
partii pokera. W grę
wchodzą bardzo duże
pieniądze...
19:00 Ukryta prawda (539) program obyczajowy. Ada
(42) ma serdecznie dosyć
swojego męża
Mariusza(45). Uważa go
za życiowego
nieudacznika…
20:00 Drzwi w podłodze komedia, USA 2004. Ted
Cole (Jeff Bridges),
uznany autor książek dla
dzieci, oraz jego żona
Marion (Kim Basinger)
żyją w cieniu straszliwej
tragedii - stracili dwóch
synów. Kobieta wciąż nie
potrafi pogodzić się z ich
utratą. Ted topi smutki w
alkoholu i pociesza się z
atrakcyjną sąsiadką. Na
życie małżeństwa coraz
większy wpływ zaczyna
wywierać Eddie O’Hare
(Jon Foster)…
22:20 Mentalista VII (5/13) serial, USA
23:20 W sieci pająka - film
sensacyjny, USA/Niemcy
2001. Alex Cross (Morgan
Freeman), legendarny
detektyw z Waszyngtonu,
wycofuje się z czynnej
służby tuż po tragicznej
śmierci swego
najbliższego
współpracownika. Jednak
niebawem musi powrócić
do roli detektywa…
01:30 Moc Magii (TVN7 noc)
(58/150) - program
03:40 Druga strona medalu
(8) - talk show – Alicja
Tysiąc
04:10 Druga strona medalu
2 (1/7) - talk show –
Aneta Krawczyk
04:40 Druga strona medalu
2 (2/7) - talk show – Anna
Komorowska

TVN STYLE
05:25 Wiem, co kupuję
(2/12) - program
05:55 Wiem, co kupuję
(3/12) - program
06:25 Wszystko o jedzeniu 2
(13) - program lifestylowy
06:55 Wiem, co kupuję (12)
- program lifestylowy
07:25 Beauty ekspert 2
(7/12) - magazyn
07:55 Gwiazdy od kuchni (8)
- program lifestylowy
08:25 Sekrety chirurgii
(8/12) - reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 4 (5/12) program lifestylowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 2 (8/13) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu (9/10) - program
11:50 Kuchenne rewolucje 6
(13) - program
12:50 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (10) - reality
show
13:35 Zaskocz mnie!
14:20 W dobrym stylu 3 (8) program lifestylowy
15:05 WRG
15:35 Nowy wygląd, nowe
życie 3 (7/8) - program
16:55 Apetyt na miłość 4
(12) - program
17:55 Kuchenne rewolucje
11 (10/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 4 (4/13) program rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu
(3/12) - reality show
20:40 Afera fryzjera 5
(10/12) - program
rozrywkowy
21:25 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (8/12) - program
rozrywkowy
22:25 Pani Gadżet 2.0 (3/12)
- magazyn
22:55 Sekrety lekarzy 3
(11/12) - reality show
23:55 Rozbierana randka
(18/20) - program
rozrywkowy
00:25 Rozbierana randka
(19/20) - program
rozrywkowy
00:55 Zemsta z pomocą
Kardashianki (9) program rozrywkowy
01:55 Najsztub słucha Roma Gąsiorowska (6) talk show
02:25 W roli głównej Tomasz Karolak (1/9) talk show
02:55 W roli głównej - Sonia
Bohosiewicz (11/17) - talk
show
03:25 Wiem, co jem 5
(3/10) - magazyn
03:55 Wiem, co jem (10/16)
- magazyn
04:20 Wiem, co jem 4
(12/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (16) magazyn

TVP SPORT
08:00 Bayern Monachium
TV - FC Bayern - Hertha
BSC
08:55 Bayern Monachium
TV - FC Bayern - Hertha
BSC
10:05 LA - Przed HMŚ Podsumowanie sezonu
halowego
11:20 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje ME 2019:
Węgry - Polska
13:15 Piłka nożna - Liga
Europy - 1/16 finału (4):
14:10 Piłka nożna - Liga
Europy - 1/16 finału (4):
15:15 Football’s Greatest
stage
15:45 Barca TV - FC
Barcelona - Girona
16:50 Barca TV - FC
Barcelona - Girona
18:25 Kolarstwo torowe Mistrzostwa Świata Appeldorn dz. 1
20:45 Hokej na lodzie - PHL,
1.runda play - off (3):
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Kolarstwo torowe Mistrzostwa Świata Appeldorn dz. 1

POLSAT SPORT
7:00 Siatkówka kobiet; Liga
Mistrzyń; mecz fazy
grupowej: Chemik Police Vizura Ruma
9:00 Siatkówka kobiet; Liga
Mistrzyń; mecz fazy
grupowej: ASPTT
Mulhouse VB - Developres
SkyRes Rzeszów
11:00 Tenis; turniej ATP w
Dubaju; mecz 2. rundy gry
pojedynczej
13:00 Tenis; Turniej ATP w
Dubaju; mecz 2. rundy gry
pojedynczej
15:10 Atleci; magazyn
16:00 Tenis; Turniej ATP w
Dubaju; mecz 2. rundy gry
pojedynczej
17:55 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy
grupowej: ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle - Arkas
Izmir
20:25 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy
grupowej: Chaumont VB
52 Haute Marne - PGE
Skra Bełchatów
23:00 Boks
0:00 Sporty walki; KSW
News (12)
0:05 Boks
1:00 Tenis; Turniej ATP w
Acapulco; mecz 2. rundy
gry pojedynczej
3:00 Tenis; Turniej ATP w
Acapulco; mecz 2. rundy
gry pojedynczej
5:00 Tenis; Turniej ATP w
Acapulco; mecz 2. rundy
gry pojedynczej

TVP3 KATOWICE
07:00 Bliżej natury
07:26 Narciarski weekend kamerki
08:05 Taśmy z Magdalenki;
film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 1064
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Smaki tradycji; magazyn
kulinarny
14:15 Taśmy z Magdalenki;
film dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Antenowe remanenty
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Fascynujące Śląskie;
cykl reportaży
17:55 Narciarski weekend kamerki
18:00 Kopalnia reportaży;
reportaż
18:15 Narciarski weekend kamerki
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend kamerki
19:13 Rączka gotuje na
beztydzień; magazyn
kulinarny
20:01 Dokument w obiektywie;
magazyn
20:20 Tajemnice historii; cykl
dokum.
20:45 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży;
reportaż
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Taśmy z Magdalenki;
film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni
02:40 Taśmy z Magdalenki;
film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:30 Smaki tradycji; magazyn
kulinarny
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania - odc. 1064
06:20 Reportaż
06:35 Antenowe remanenty

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 28
lutego; felieton
07:00 Historia Polski –
Tajemnice początków
Polski - Wyspa władców;
cykl dokumentalny
07:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Gdzieś
w Afryce; odc. 27
08:30 Skarby czeskiego
dziedzictwa narodowego
- Praga I rozmaitość w
jedności 12/13; cykl dok.;
Czechy (2012)
09:10 Biała wizytówka; odc.
5; serial obyczajowy TVP;
Polska, Niemcy (1986)
10:20 Był Luksemburg...;
film dokumentalny
11:25 Spór o historię –
Średniowiecze: wieki
ciemne czy nieznane?;
debata
12:00 Wszystkie kolory
świata – Liban.
Ulubieniec Bliskiego
Wschodu; serial dokum.;
Francja (2008)
13:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Wrześniowe
echo
13:35 Sensacje XX wieku –
Oddział specjalny; cykl
dokumentalny
14:05 Sensacje XX wieku –
Fabryki śmierci; cz. 2;
cykl dokumentalny
14:35 Encyklopedia II wojny
światowej – B –
Barbarossa; cykl dokum.
15:10 Film dokumentalny
16:05 Historia Polski –
Wołyń – zapis zbrodni;
film dokumentalny
16:45 Polska i świat z
historią w tle – Wołyń
2013 rebelia; cykl report.
17:10 Śladami zbrodni i
walki 1944 – 1956 –
Katowice. „Bartek” i jego
oddział; cykl reportaży
17:40 Biała wizytówka; odc.
6; serial obyczajowy TVP;
Polska, Niemcy (1986)
18:50 Sensacje XX wieku –
Sprawa Admirała
Canarisa; cz. 1-2; cykl
dokumentalny
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Cienie
przedwiecznej puszczy
20:30 Dzieje archeologii
według Richarda Milesa;
odc. 3/3; serial dokum.;
Wielka Brytania (2013)
21:35 Przeprowadzki; odc.
3/10; serial TVP
22:40 Klamra; dokument
fabularyzowany
23:50 Rajska jabłoń; film
obyczajowy; Polska
(1985)
01:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Gdzieś
w Afryce; odc. 27
02:25 Przeprowadzki; odc.
3/10 - Serwantka
generałowej; serial TVP

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 1 M A RC A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:05 TELEZAKUPY
05:45 Elif; odc. 193; serial,
Turcja (2014)
06:40 Komisariat; odc. 4
Ślad krwi; serial TVP
07:10 Jeden z dziesięciu
07:45 ALARM !
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?;
odc. 3766; teleturniej muz.
09:15 Komisarz Alex; odc.
65 - Ślepa furia; serial
kryminalny TVP
10:10 Klan; odc. 3272;
telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu
11:05 Dr Quinn; seria III,
odc. 27, USA (1995)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Pakujemy; odc. 7;
reportaż
12:55 Natura w Jedynce –
Las Bawarski – rozległy,
mroczny, czarodziejski;
film dokumentalny,
Niemcy (2016)
13:55 Elif; odc. 194; serial,
Turcja (2014)
14:55 Korona królów; odc.
36; telenowela historyczna
TVP
15:30 ALARM !
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3767; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3273;
telenowela TVP
18:25 Korona królów; odc.
37; telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
4/104; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM !
20:35 Ojciec Mateusz; odc.
239; serial kryminalny
TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas - /63/; magazyn
22:55 Magazyn Kryminalny
23:55 Historia Chopina.
Opowiada Ian Gillan –
wokalista Deep Purple;
film dokumentalny
00:20 Naszaarmia.pl;
magazyn
00:50 Kalejdoskop; film
obyczajowy, USA (1990)
02:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas - /63/; magazyn
03:05 Sprawa dla reportera
03:55 Notacje – Jan NowakJeziorański. Tam jest
wasza ojczyzna; cykl
dokumentalny

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 63
ed. 3; teleturniej
06:00 Na dobre i na złe; odc.
697; serial TVP
06:55 Podróże z historią;
odc. 54 Zwykła historia
niezwykłych nazw; cykl
dokumentalny
07:25 Na sygnale; odc. 3;
serial fabularyzowany TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
11:10 Pogoda Flesz
11:20 Na dobre i na złe kulisy; felieton
11:25 Rodzinka.pl; odc. 32
„Ciągle głodni”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1813; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 64
ed. 3; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc. 85;
serial obyczajowy, Turcja
(2015)
14:00 Familiada; odc. 2307;
teleturniej
14:35 O mnie się nie martw
- s. VII odc. 12/13; serial
komediowy TVP
15:35 Na dobre i na złe; odc.
697; serial TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 157
ed. 4; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
60; serial, Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 33
„Trudne decyzje”; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 4;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1813; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1814; serial obyczajowy
TVP
20:35 Lekkoatletyka (studio)
20:45 Lekkoatletyka –
Halowe MŚ –
Birmingham; dz. 1
21:30 Lekkoatletyka (studio)
21:45 The Good Doctor; odc.
12; serial obyczajowy,
USA (2017)
22:40 Zawód: Amerykanin;
odc. 1; serial, USA (2013);
reż.:Gavin O’Connor;
wyk.:Matthew Rhys, Keri
Russell, Noah Emmerich,
Holly Taylor
23:55 Za marzenia; odc. 1;
serial TVP, Polska (2018);
reż.:Olga Hajdas;
wyk.:Maja Bohosiewicz,
Piotr Nerlewski, Anna
Kaczmarczyk, Marcin
Perchuć, Mikołaj Cieślak,
Iza Kuna, Robert
Krzyżowski, Piotr Ligenza,
Kamil Kula, Paulina
Chruściel
00:55 Obława; dramat
02:35 Nevada Smith;
western, USA (1966)
04:50 Art Noc: Kołakowski,
Wykpisz, Korelus TRIO;
koncert

POLSAT
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (630);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(350); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(352); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (135); serial
paradokumentalny.
Historie opowiedziane w
serialu wydarzyły się
naprawdę. Zdrady, intrygi
lub konflikty z prawem
wywróciły do góry nogami
życie bohaterów.
11:00 Dlaczego ja? (718);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (243);
serial paradokumentalny.
Losy pracownic jednego z
miejskich szpitali.
Problemy i dylematy
pacjentów prezentowane
są z perspektywy kobiet,
które wykonują jeden z
bardzo...
13:00 Trudne sprawy (755);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2642); serial obyczajowy
14:50 Dlaczego ja? (801);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów ukazujący
ludzkie problemy.
Reporterzy interweniują
wszędzie, gdzie potrzebna
jest pomoc.
16:30 Na ratunek 112 (184);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (174); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2643); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (499); serial
komediowy. Paździoch i
Ferdek postanawiają
ubarwić swoje monotonne
życie. Umawiają się, że
będą udawać swoje
tajemnicze wielbicielki i
flirtować przez SMS-y....
20:05 Nasz nowy dom (107);
reality show
21:10 Przyjaciółki (123);
serial obyczajowy. Dalsze
losy czterech przyjaciółek:
Anki (Magdalena
Stużyńska-Brauer), Ingi
(Małgorzata Socha), Zuzy
(Anita Sokołowska) i
Patrycji (Joanna
Liszowska).
22:10 Obsesja; thriller, USA
2009. Pierwszy film z
Beyoncé, w którym
piosenkarka nie śpiewa.
1:00 Zakończenie programu
(przerwa techniczna)

TVN
05:10 Uwaga! (5235) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
14 (10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku Carpaccio z łososia
(26/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2197) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (863) program obyczajowy
12:00 Szkoła (515) program
13:00 19 + (216) - program
13:30 Szpital (752) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje
10 (2/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (516) program
16:30 19 + (217) - program
17:00 Ukryta prawda (864) program obyczajowy
18:00 Szpital (753) program obyczajowy
19:00 Fakty (7365)
19:35 Sport (7348)
19:45 Pogoda (7345)
19:50 Uwaga! (5236) program
20:10 Doradca smaku 8
(1/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16
(2638) - serial
obyczajowy. Danka dowie
się, że była zdradzana?
Natalia, spanikowana,
wydzwania do Marka – ten
nie odbiera. Okazuje się,
że Zimiński zapomniał
wziąć telefon z domu…
20:55 Milionerzy (124) program
21:30 Kuchenne rewolucje
17 (2/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:30 Kiler - komedia 1997.
Sympatyczny taksówkarz
Jurek (Cezary Pazura) to
zupełnie przeciętny
człowiek, który ma jedynie
nieprzeciętnego pecha.
Pewnego dnia zostaje
aresztowany pod
absurdalnym zarzutem.
Policja jest przekonana, że
ma do czynienia z
profesjonalnym zabójcą o
pseudonimie Kiler…
00:50 Włoska robota - film
sensacyjny, USA/Francja/
Wielka Brytania 2003.
Skok stulecia udaje się
przeprowadzić bez
jednego wystrzału.
Niestety, dochodzi do
zdrady i ginie organizator
napadu. Ktoś będzie
musiał za to zapłacić…
03:10 Uwaga! (5236) program
03:35 Moc Magii(TVN noc)
(59/150) - program
04:55 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabularny, Brazylia
2015; odc. 4
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 42
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1995
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 20
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2014
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 11
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 15
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 14
14:45 Kobra – oddział
specjalny; serial fabularny
15:45 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 21
16:45 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska; odc. 22
17:25 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska; odc. 23
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 42
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 43
20:00 Poznaj moich Spartan;
komedia, USA 2008.
Leonidas, postanawia
poprowadzić grupę
swoich trzynastu Spartan
przeciwko najeźdźcom z
Persji wśród których są
Ghost Rider, Rocky
Balboa, Transformersi
oraz garbata Paris Hilton.
21:25 Statek miłości;
komedia, USA, Niemcy
2002. Jerry i jego kumpel
Nick płyną w rejs po
Karaibach. Kiedy ląd
zniknął już z horyzontu,
Jerry i Nick odkrywają, że
na pokładzie znajdują się
sami mężczyźni, co więcej,
jeden z nich szczególnie
upodobał sobie Nicka. Jak
przetrwać będąc obiektem
westchnień całego statku
gejów?
23:20 Pociąg do Hollywood;
komedia, Polska 1987.
Merlin Wafelek pragnie
zostać gwiazdą filmową.
Niestety, listy do
Hollywood pozostają bez
odpowiedzi…
01:20 Dyżur; factual, Polska
2009; odc. 13
02:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:40 Na jedwabnym szlaku
03:10 Na jedwabnym szlaku
03:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:25 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:05 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 101

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc. 4;
telenowela historyczna
TVP
06:15 Na kłopoty...
Bednarski; odc. 2/7 Bursztynowe serce; serial
TVP
07:10 Na sygnale; odc. 148
„Papużki nierozłączki”;
serial fabularyzowany TVP
07:40 Na sygnale; odc. 149
„Serce”; serial
fabularyzowany TVP
08:20 M jak miłość; odc.
747; serial TVP
09:10 Rodzinka.pl; odc. 27
„Powrót do szkoły”; serial
komediowy TVP
09:45 Rodzinka.pl; odc. 28
„Urocze nastolatki”; serial
komediowy TVP
10:20 Komisarz Alex; odc.
115 - Krzywda dzieci;
serial kryminalny TVP
11:20 Ranczo; odc. 32 Wielkie odkrycie; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; odc. 33 Sprawca; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; odc.
140 - Zagubiona; serial
kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; odc.
141 - Wypadek; serial
kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc.
689; serial TVP
16:10 Na sygnale; odc. 149
„Serce”; serial
fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; odc. 34 Odsiecz; serial obyczajowy
TVP
17:45 Ranczo; odc. 35 Upadek obyczajów; serial
obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 34/75
- Nadwyżka; serial
komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
142 - Cudowne dziecko;
serial kryminalny TVP
20:20 Wspaniałe stulecie;
odc. 266; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 36 Miedź brzęcząca; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; odc. 37 Zrozumieć kobietę; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; odc.
143 - Gorące rytmy; serial
kryminalny TVP
00:15 Na dobre i na złe; odc.
697; serial TVP
01:20 Instynkt; odc. 2 Zniknięcie; serial
kryminalny TVP
02:15 Instynkt; odc. 3
„Złamane serce”; serial
kryminalny TVP
03:10 Na kłopoty...
Bednarski; odc. 2/7; serial
TVP
04:15 M jak miłość; odc.
747; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:00 Herbatka z kabaretem
(22); program rozrywkowy
06:35 Okrasa łamie przepisy
– Wędzony twaróg;
magazyn kulinarny
07:15 Koń Polski – wielki
show w Małym Mieście
(2); widowisko
08:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (80) - Horoskopy prawda czy blaga?;
widowisko rozrywkowe
09:10 Koło fortuny; odc. 78
ed. 3; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (10) - Urzędnik;
cz. 2; program
rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; (3) - „Grande
Valse Brillante” - Ewa
Demarczyk
11:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; (93) - „Moja i
Twoja nadzieja” - Hey
11:20 Kabaretożercy (8);
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret –
Rejs z kabaretem (1-2)
14:05 Herbatka z kabaretem
(22); program rozrywkowy
14:35 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole 2005 Kabareton
15:30 Kabaretowa Mapa
Polski – XII Mazurska
Noc Kabaretowa Mrągowo 2010 TROPICIELE TALENTÓW
(1-2)
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Ziemniaki i
dojrzewający ser
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 18
- wioska w dżungli
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 29 Lanzarote
„Kanaryjski raj” (109)
19:35 Humor w odcinkach –
Słodkie życie Eurofriends (2); sitcom
20:05 Bardzo ostry dyżur – Z
uśmiechem w nowy rok
20:25 Kabaretożercy (9);
teleturniej
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (81) - Dopalacze i
rozweselacze - pozwalać
czy zabraniać?
22:20 Kierunek Kabaret –
Nie zapominajmy o
piosenkach
kabaretowych!; (2)
23:25 Olga Lipińska
zaprasza (2); talk-show
00:10 Koło fortuny; odc. 77
ed. 3; teleturniej
00:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Festiwal
Kabaretu Koszalin 2004.
Marian i Hela - powtórka
z wesela (1-3)
03:50 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM
przedstawia - Paskudy i
wywłoki

TVN7
05:15 Ukryta prawda (163) program obyczajowy
06:20 Szpital (264) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (197) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów
(19/22) - serial S-F, USA
09:10 Kryminalni 3 (4/14) serial sensacyjny
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (539) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (198) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska 438) program sądowy
14:55 Szpital (265) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko
III (22/23) - serial, USA
16:55 Zaklinaczka duchów
(20/22) - serial S-F, USA
17:55 Kryminalni 3 (5/14) serial sensacyjny.W
jednym z bloków dozorca
znajduje zwłoki atrakcyjnej
dziewczyny. Zginęła od
strzału w głowę…
19:00 Ukryta prawda (540) program obyczajowy
20:00 Gliniarz z Beverly
Hills - komedia, USA
1984. Axel Foley (Eddie
Murphy), czarnoskóry
policjant jest świadkiem
zabójstwa swego
przyjaciela. Oburzony,
postanawia osobiście
poprowadzić śledztwo i
schwytać przestępców. W
tym celu jedzie do
słynącego z luksusów,
snobistycznego Beverly
Hills…
22:15 Lucyfer (1/18) - serial
23:15 American Horror
Story: Asylum (1/13) serial, USA
00:25 Sprawa O.J.
Simpsona: Taśmy prawdy
- dokument, USA 2015.
O.J Simpson – jeden z
najlepszych futbolistów w
historii Ameryki.
Komentator sportowy.
Celebryta. Bardzo szybko
stał się uwielbianym przez
tłumy amerykańskim
bohaterem. W 1994 roku
został oskarżony o
podwójne morderstwo…
02:00 Moc Magii (TVN7 noc)
(59/150) - program
04:10 Druga strona medalu
(4/8) - talk show – Otylia
Jędrzejczak. Mistrzyni
olimpijska i mistrzyni
świata i Europy w
pływaniu
04:40 Druga strona medalu
(6/8) - talk show – Jacek
Olszewski

TVN STYLE
05:40 Wiem, co kupuję
(4/12) - program
06:10 Wiem, co kupuję
(5/12) - program
06:40 Klinika urody 8 (1/10)
- program lifestylowy
07:10 Magia Y - program
rozrywkowy
07:55 Pani Gadżet 2.0 (3/12)
- magazyn
08:25 Sekrety chirurgii
(9/12) - reality show
09:25 Sprzątaczki (1/12) program obyczajowy
10:10 Sablewskiej sposób
na modę 2 (9/13) program rozrywkowy
10:55 Perfekcyjna Pani
Domu (10) - program
rozrywkowy
11:55 Kuchenne rewolucje 7
(1/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:55 Mistrzowskie cięcie
(8) - program rozrywkowy
13:55 Sablewskiej sposób
na modę 9 (8/10) program rozrywkowy
14:40 Gwiazdy prywatnie (8)
- program lifestylowy
15:10 Ostre cięcie 4 (12) program
15:55 Afera fryzjera 5
(10/12) - program
rozrywkowy
16:40 Gwiazdy od kuchni (8)
- program lifestylowy
17:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (11/12) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
11 (11/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 5 (1/13) program rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu
(4/12) - reality show
20:40 Beauty ekspert 2
(7/12) - magazyn
lifestylowy
21:10 W czym do ślubu? 2
(10) - reality show
21:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (10) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 15 (1/24)
- magazyn
22:55 Gwiazdy prywatnie (8)
- program lifestylowy
23:25 Sablewskiej sposób
na modę 9 (8/10) program rozrywkowy
00:10 „Pieskie” życie w
Hollywood - dokument
01:15 Detektywi od zdrad
(17/22) - reality show
02:10 W roli głównej - Iza
Miko (2/9) - talk show
02:40 W roli głównej Marysia Peszek (4/9) - talk
show
03:10 Wiem, co jem 5
(4/10) - magazyn
03:40 Wiem, co jem 2
(1/15) - magazyn
04:10 Wiem, co jem 4
(13/15) - magazyn
04:40 Wiem, co jem 3
(1/16) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Kolarstwo torowe –
Mistrzostwa Świata –
Appeldorn; dz. 1
09:45 Piłka nożna – Puchar
Francji: 1/4F (2): PSG Olympique Marsylia
11:45 PN – Barca TV
12:55 PN – Barca TV
14:25 PN – Barca TV
15:00 LA – przed HMŚ
16:15 Strongman – Liga
Mistrzów
17:20 Hokej na lodzie –
PHL, 1.runda play - off
(4): - Tauron GKS
Katowice
19:40 Lekkoatletyka –
Halowe MŚ Birmingham; dz. 1
22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Kolarstwo torowe MŚ

POLSAT SPORT
7:00 7. strefa; magazyn
siatkarski. W programie
poruszane są tematy
rozgrywek PlusLigi, Ligi
Siatkówki Kobiet i
Champions League.
Znajdą się w nim także
materiały
przedstawiające...
8:50 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy
grupowej: Chaumont VB
52 Haute Marne - PGE
Skra Bełchatów
11:00 Tenis; Turniej ATP w
Dubaju; mecz 2. rundy gry
pojedynczej
13:00 Tenis; Turniej ATP w
Dubaju; mecz 2. rundy gry
pojedynczej
15:10 Atleci; magazyn
sportowy dla wszystkich,
którzy kochają sport. W
programie relacje z
imprez, rozmowy z
gwiazdami, a także
praktyczne porady,...
16:00 Tenis; Turniej ATP w
Dubaju; mecz 2. rundy gry
pojedynczej
18:00 Tenis; Turniej ATP w
Dubaju; mecz 2. rundy gry
pojedynczej
20:30 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy
grupowej: ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle - Arkas
Izmir
23:00 Sporty walki; KSW.
Relacja z gali
zorganizowanej przez
największą w Polsce
federację zajmującą się
promowaniem MMA.
Pierwsze zawody pod
szyldem KSW odbyły się...
0:00 Sporty walki; KSW
News (13)
0:05 Boks

TVP3 KATOWICE
07:00 Narciarski weekend kamerki
07:05 Kopalnia reportaży;
reportaż
07:25 Narciarski weekend kamerki
08:00 Inka. Są sprawy
ważniejsze niż śmierć; film
dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 1065
10:50 Reportaż
11:15 Trwajcie – Janusz
Kurtyka 2005 – 2010; film
dokum.
12:10 Historie szczęśliwe odc.
19; cykl reportaży
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Teraz ryby/ antenowe
remanenty
14:15 Inka. Są sprawy
ważniejsze niż śmierć; film
dokum.
15:15 Jedź bezpiecznie - odc.
685; magazyn
15:35 Polska słowem
malowana
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Reportaż z regionu Stuła; reportaż
18:24 Narciarski weekend kamerki
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
19:20 Tajemnice Książnicy
Pomorskiej
20:01 Uwaga! Weekend
20:50 Narciarski weekend kamerki
20:55 POGODA
21:00 Czas niedawno przeszły
– Medalik od matki
21:15 Mamy sposoby; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Inka. Są sprawy
ważniejsze niż śmierć; film
dokum.
00:40 Polska słowem
malowana
01:20 Trwajcie – Janusz
Kurtyka 2005 - 2010; film
dokum.
02:15 Historie szczęśliwe odc.
19; cykl reportaży
02:40 Inka. Są sprawy
ważniejsze niż śmierć; film
dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Teraz ryby /Antenowe
remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie - odc.
685; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania - odc. 1065
06:20 Reportaż
06:35 Polska słowem
malowana

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 1
marca; felieton
06:55 Historia Polski – Film
dokumentalny
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat Namibijskie bezdroża; odc.
28; cykl reportaży
08:35 Skarby czeskiego
dziedzictwa narodowego
– Praga II Jedność w
rozmaitości 13/13; cykl
dokumentalny; Czechy
(2012)
09:15 Biała wizytówka; odc.
6 Zarząd przymusowy;
serial obyczajowy TVP;
Polska, Niemcy (1986)
10:20 Nowe Ateny
11:15 Flesz historii; cykl
reportaży
11:35 Kryptonim muzeum
11:50 Film dokumentalny
12:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Cienie
przedwiecznej puszczy
13:25 Sensacje XX wieku –
Sprawa Admirała
Canarisa; cz. 1; cykl
dokumentalny
13:55 Sensacje XX wieku –
Sprawa Admirała
Canarisa; cz. 2; cykl
dokumentalny
14:30 Encyklopedia II wojny
światowej; magazyn
historyczny
15:10 Dzieje archeologii
według Richarda Milesa;
odc. 3/3; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
16:15 Historia Polski
17:10 Taśmy bezpieki –
Zabójstwa polityczne w
PRL; cz. 2
17:40 serial historyczny
18:50 Sensacje XX wieku –
Berlin 45; cz. 1; cykl
dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku –
Berlin 45; cz. 2; cykl
dokumentalny
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Dukla
skarbczyk pełen tajemnic
20:30 Tajemnice III Rzeszy;
odc. 3/6 Kobiety Hitlera;
cykl dokumentalny;
Niemcy (2011)
21:35 Przeprowadzki; odc.
4/10 - Kanapa doktora
Reutta; serial TVP
22:40 Spór o historię –
Władcy polscy: Jan III
Sobieski; debata
23:25 Muzy i kochanki –
Bella; cykl dokumentalny
00:05 Nie dla wszystkich
nastał pokój – Bandyta;
reportaż
00:30 Serial
01:45 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat –
Namibijskie bezdroża;
odc. 28; cykl reportaży
02:25 Serial historyczny

