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Liczba rośnie

Rodzice 
nie chcą 
szczepić 

dzieci
W ostatnich latach znacz-

nie wzrosła liczba przypad-
ków odmowy przez rodziców 
i opiekunów zaszczepienia 
dzieci. W 2017 roku odnoto-
wano 30 089 takich sytuacji 
– wynika z danych Narodo-
wego Instytutu Zdrowia Pu-
blicznego.

W Polsce  każdego  roku wy-
konywanych  jest  kilka  milio-
nów szczepień obowiązkowych. 

Odsetek  osób  zaszczepionych 
nadal jest wysoki, ale w ostat-
nich latach coraz więcej rodzi-
ców nie  zgadza  się  na  podda-
wanie  tej  procedurze  swoich 
dzieci.  -  Z  informacji  Narodo-
wego  Instytutu  Zdrowia  Pu-
blicznego  –  Państwowego  Za-
kładu  Higieny  wynika,  że 
w 2010 roku odnotowano 3437 
odmów,  w  2011  r.  –  4689, 
w roku 2012 - 5340, w 2013 r. 
– 7248, w 2014 roku - 12 681, 
w roku 2015 - 16 689, w 2016 
roku  –  23  147,  zaś  w  roku 
2017 – 30 089 odmów - infor-
muje PAP.

Ciąg dalszy na str. 4

Zwolnienie z obowiązku 
opłacania składek na ubez-
pieczenia społeczne przez 
pierwsze pół roku działalno-
ści oraz z rejestracji działal-
ności gospodarczej w przy-
padku osób zarabiających kil-
kaset złotych miesięcznie – 
najważniejsze zmiany w pra-
wie przedsiębiorców. Stano-
wią one to trzon konstytucji 
biznesu, czyli pakietu ustaw 
ułatwiających prowadzenie 
działalności gospodarczej 
w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw. Sejm kon-
stytucję biznesu już przyjął. 
Teraz czeka tylko na podpis 
prezydenta. 

Konstytucja  biznesu  jest  to 
pakiet  ustaw,  których  celem 

jest  zreformowanie  i  uprosz-
czenie  przepisów  dotyczących 
prowadzenia  działalności.  Ma 
ona  uwolnić  polską  przedsię-
biorczość  i  być  fundamentem 
dla  wszystkich  innych 
proprzedsiębiorczych aktywno-
ści rządu. Zmiany, które wpro-
wadzi konstytucja biznesu do-
tyczą  takich  obszarów,  jak 
m.in.:  relacje  przedsiębiorcy 
z urzędami i załatwianie spraw 
urzędowych,  zakładanie  firmy, 
zawieszenie działalności,  zasa-
dy  tworzenia prawa gospodar-
czego,  obowiązki  związane 
z  prowadzeniem  działalności. 
Prace nad pakietem rozpoczęły 
się  jeszcze  w  czasach  koalicji 
PO-PSL - od początku pilotował 
je  wiceminister Mariusz  Hała-
dyj. Sejm przyjął  już poprawki 

Senatu do uchwalonego pakie-
tu.  Ustawy  wkrótce  trafią  do 
podpisu prezydenta. Większość 
przepisów powinna więc wejść 
w  życie    prawdopodobnie 
w kwietniu tego roku. 

Jakie korzyści

1) W relacjach przedsię-
biorca-urzędnik

l Wprowadzenie zasady co 
nie jest prawem zabronione, 
jest dozwolone
Przedsiębiorca  może  prowa-

dzić biznes w sposób wolny, je-
śli  nie  łamie  wskazanych  wy-
raźnie  w  prawie  zakazów  lub 
ograniczeń.

l Domniemanie uczciwo-
ści przedsiębiorcy
Przedsiębiorca nie musi udo-

wadniać  swojej  uczciwości, 
wątpliwości co do okoliczności 
konkretnej  sprawy  będą  roz-
strzygane na korzyść przedsię-
biorcy.

l Przyjazna interpretacja 
przepisów
Niejasne  przepisy  będą  roz-

strzygane na korzyść przedsię-
biorców.

l Zasada proporcjonalno-
ści
Urząd nie może nakładać na 

przedsiębiorcę  nieuzasadnio-
nych  obciążeń,  np.  nie  będzie 
mógł  żądać dokumentów, któ-
rymi już dysponuje.

l Powołanie Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsię-
biorców
Rzecznik  będzie  mógł  np. 

wnioskować  do  ministrów 
o  wydanie  objaśnień  najbar-
dziej skomplikowanych przepi-
sów i interweniować w sprawie 
łamania  prawa  przedsiębior-
ców.

2) Przy zakładaniu firmy – 
pakiet startowy
W ramach konstytucji bizne-

su  przygotowano  pakiet  uła-
twień dla przedsiębiorców roz-
poczynających działalność.

l Wprowadzenie tzw. dzia-
łalności nierejestrowej
Będzie  ona  dotyczyć  m.in. 

drobnej  działalności  zarobko-
wej osób fizycznych, np. doryw-
czego  handlu  lub  okazjonal-

nych  usług.    Jeśli  przychody 
z tej działalności nie przekroczą 
w  żadnym  miesiącu  50  proc. 
kwoty  minimalnego  wynagro-
dzenia,  działalność  ta  nie  bę-
dzie  uznawana  za  działalność 
gospodarczą i nie będzie trzeba 
jej  rejestrować  w  Centralnej 
Ewidencji  i  Informacji  o  Dzia-
łalności Gospodarczej.  Docho-
dy  z  takiej  działalności  będą 
opodatkowane  na  zasadach 
ogólnych.

l Wprowadzenie nowej 
ulgi w składkach ZUS dla no-
wych firm

Początkujący  przedsiębiorcy 
będą  zwolnieni  ze  składek  na 
ubezpieczenia  społeczne  przez 
pierwsze 6 miesięcy działalno-
ści.  Przedsiębiorca będzie mu-
siał  zgłosić  się  do  obowiązko-
wych ubezpieczeń społecznych 
w terminie 6 miesięcy od rozpo-
częcia działalności, a nie w cią-
gu 7 dni  -  jak  to  jest obecnie. 
Potem  będzie mógł  skorzystać 
przez 2 lata z tzw.  małego ZU-
S-u. Nie dotyczy to składek na 
ubezpieczenie zdrowotne, które 
będzie  obowiązkowe  również 
dla  przedsiębiorców  korzysta-
jących z ulgi. Składkę zdrowot-
ną można odliczyć od podatku 
(nie od dochodu).  Dowiedz się 
więcej  o  rozliczaniu  składki 
zdrowotnej w podatkach.

Ciąg dalszy na str.3

Psudohodowla zlikwidowana

Ciała wyrzucone za płot
Bulwersujące odkrycie 

w jednej z podczęstochow-
skich miejscowości. W nie-
wielkiej, nieogrzewanej 
przyczepie prowadzona 
była pseudohodowla. Część 
zwierząt nie przeżyła 
ostatnich mrozów. Ich cia-
ła zostały wyrzucone za 
płot, jak odpady!

O całym zdarzeniu inspek-
torzy  APA  zostali  powiado-
mieni  przez  częstochowską 

policję. W  nielegal-
nej  hodowli  znale-
ziono  yorki,  mal-
tańczyki  oraz  bul-
dogi  francuskie. 
Wszystkie  zwierzę-
ta  przebywały 
w  maleńkiej,  zim-

nej i nieszczelnej przyczepie. 
Jak się okazało, część z nich 
nie przeżyła ostatnich mroź-
nych dni. - W pobliżu posesji 
odnaleziono  liczne ciała pie-
sków, wyrzucone jak odpady 
poprodukcyjne  -  mówią  re-
prezentanci  Biura  Ochrony 
Zwierząt  APA.  Na  wniosek 
policji  zwierzęta  zostały  za-
brane.  Wszystkie  trafiły  do 
gabinetu  weterynaryjnego. 
By  odzyskały  zdrowie,  po-
trzebne są jednak pieniądze. 
Chętni mogą dokonać wpła-
ty  na  dane:  Biuro  Obrony 
Zwierząt APA (animal protec-
tion agency) 42-263 Wrzoso-
wa,  ul.  Brzezińska  32  nr. 
konta:  BOŚ  Bank  (Bank 
Ochrony  Środowiska)  36 
1540 1014 2101 7495 7170 

0001,  tytuł:  pseudo.  Gdy 
zwierzęta  dojdą  do  zdrowa, 
będą  poszukiwane  dla  nich 
domy  tymczasowe.  Zgłosze-
nia można przesyłać na ad-
res  issiwet@gmail.com.  Za-
nim jednak będzie je można 
przygarnąć,  minie  trochę 
czasu.  Trzeba  też  pamiętać, 
że  to  psiaki  po  przejściach, 
nie do końca przystosowane 
do życia w domu. Wymagają 
też  specjalnej  diety,  nie-
ustannych  wizyt  u  wetery-
narza i pielęgnacji. Otrzyma-
nie pieska do domu tymcza-
sowego nie jest równoznacz-
ne z jego adopcją. Inspekto-
rzy APA zastrzegają, że każde 
zgłoszenie  będzie  dokładnie 
weryfikowane. 
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Konstytucja biznesu

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/zgloszenie-do-ubezpieczen/czy-moge-skorzystac-z-tzw.-malego-zus-?
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/zgloszenie-do-ubezpieczen/czy-moge-skorzystac-z-tzw.-malego-zus-?
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/rozliczam-podatki/pit/jak-rozliczac-skladke-zdrowotna-w-podatkach
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/rozliczam-podatki/pit/jak-rozliczac-skladke-zdrowotna-w-podatkach
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/rozliczam-podatki/pit/jak-rozliczac-skladke-zdrowotna-w-podatkach
mailto:issiwet@gmail.com
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Warte 70 tysięcy

Podróbki 
światowych marek
Częstochowscy policjanci za-

bezpieczyli odzież sygnowaną 
znakami towarowymi znanych 
marek. Wstępne ustalenia 
wskazują, że to podróbki. War-
tość oryginalnych produktów 
sięga blisko 70 tys. złotych. Za 
wprowadzanie do obrotu podro-
bionych towarów grozi kara 
grzywny oraz 2 lata więzienia.

Policjanci zwalczający przestęp-
czość  gospodarczą  z  częstochow-
skiej komendy wpadli na trop jed-
nej  z  mieszkanek  Częstochowy, 
która  oferowała  w  internecie  do 
sprzedaży  towar  z  podrobionymi 
znakami  towarowymi  znanych, 

światowych  firm. W trakcie prze-
szukania  jej  mieszkania  w  cen-
trum miasta, mundurowi natrafili 
na  nową,  markową  odzież.  Poli-
cjanci zabezpieczyli koszule, swe-
try, spodnie, buty, sukienki i bie-
liznę, a wstępna analiza wykazała, 
że  to podróbki. Wartość rynkowa 
oryginałów została wstępnie osza-
cowana na blisko tys. 70 zł. Nie-
wykluczone jednak, że po dokład-
nej  analizie  kwota  ta  okaże  się 
wyższa.  Za  wprowadzanie  do 
sprzedaży drogą internetową pod-
róbek grozi kara grzywny, a nawet 
dwuletni pobyt w więzieniu. Śled-
czy ustalają szczegóły sprawy.

kg

Premiera w teatrze

Żarty z życia
Trzy jednoaktówki Antoniego 

Czechowa zobaczymy podczas 
najnowszej premiery Teatru im. 
Adama Mickiewicza w Często-
chowie. Możemy więc być pew-
ni, że nie zabraknie zachwytów, 
żartów, a także... wzruszeń.

Spektakl  budują  trzy  jednoak-
tówki.  -  To  druga  realizacja Cze-
chowa  za  naszej  dwunastoletniej 
współpracy  z  Piotrem Machalicą. 
Na  samym  początku  wystawiali-
śmy  „Trzy  siostry”  -  wspomina 
Robert Dorosławski, dyrektor czę-
stochowskiego  teatru.  -  Tym  ra-
zem sięgnęliśmy po klasyczne ty-
tuły  „Niedźwiedź”,  „Oświadczy-
ny”,  „Jubileusz”.  Jest  również 
monolog „O szkodliwości tytoniu”. 
Każda  z  jednoaktówek  realizowa-
na jest w nieco innej konwencji – 
podkreśla.  Co  łączy  utwory?  - 
Wszystkie  opowiadają  o  kondycji 
ludzkiej – zdradza reżyser Andrzej 
Bubień, uznany i wielokrotnie na-
gradzany  za  liczne  realizacje  te-
atralne  i operowane, przygotowa-
ne na scenach polskich i między-
narodowych.  -  To  są  oczywiście 
zabawne  historie.  Staraliśmy  się 
jednak, aby opowiadały o małym, 
prostym człowieku, który ma swo-
je problemy, tęsknoty  i który  jest 
najczęściej  samotny.  Wciąż  po-
szukuje miłości, przyjaźni i same-

go siebie. Każda z nich opowiada 
o  człowieku,  który  po  przeżyciu 
swojego życia, łapie się na tym, że 
nie  wyglądało  ono  tak,  jakby 
chciał. Uświadamia  sobie,  że  po-
winien walczyć o marzenia. Cho-
ciaż  tutaj  też  pojawia  się  pewna 
przewrotność Czechowa – niekie-
dy  okazuje  się,  że  zrealizowane 
pragnienia  bywają  bardzo  okrut-
ne. Nie trudno się nie zgodzić, że 
Czechow daje nam dużo śmiechu, 
ale  również  takiego  ironicznego 
i przez łzy – opowiada reżyser. Mo-
żemy więc być pewni, że podczas 
spektaklu znajdziemy wiele sytu-
acji,  które  przełamią  humor 
w  sposób  dość  nieoczekiwany.  - 
Nie  dążyliśmy  tylko  do  tego,  aby 
widz się dobrze bawił. Najważniej-
sze  jest, aby współdziałał  z auto-
rem i aby po spektaklu pozostały 
w nim określone emocje wywołu-
jące dyskusję. Jeśli taka potrzeba 
się pojawia, oznacza to, że spełni-
liśmy swoją funkcję – zapewnia. 
Premierę spektaklu „Żarty z ży-

cia”  zaplanowano  na  sobotę,  na 
godzinę 19.00. Na scenie zobaczy-
my dziesięciu autorów. Do realiza-
cji wykorzystano muzykę    Gleba 
Kolyadyna i Piotra Czajkowskiego 
oraz  zespołów:  Fugees,  Archive, 
Modern Talking, The Black Heart 
Procession.

kg

Blachownia

Niewybuch na ścieżce
Na ścieżce między zbiorni-

kami wodnymi w Blachowni 
znaleziono niewybuch. Został 
on zabezpieczony i przekaza-
ny saperom. Przy tej okazji 
policjanci przypominają, że 
odnalezionych materiałów wy-
buchowych nie należy doty-
kać czy też próbować przeno-
sić.

Na  znalezisko  przypadkowo 
natrafiła  jedna  z  mieszkanek 
Blachowni.  Na miejsce  od  razu 

pojechali policjanci, w tym czło-
nek  grupy  rozpoznania  miner-
sko-pirotechnicznego  z  często-
chowskiej  komendy.  Na  ścieżce 
między  zbiornikami  wodnymi  - 
w  znacznej  odległości  od  zabu-
dowań - leżał przedmiot przypo-
minający pociski. Mundurowi do 
czasu  przybycia  patrolu  saper-
skiego z Gliwic zabezpieczali nie-
wybuch.
Pamiętajmy, że znalezisk przy-

pominających  niewybuchy  nie 
wolno pod żadnym pozorem do-

tykać, ani tym bardziej przenosić 
czy rozbrajać. Miejsce, w którym 
znaleziono niebezpieczny przed-
miot,  dobrze  jest  zabezpieczyć 
przed  dostępem  osób  postron-
nych,  a  w  szczególności  dzieci. 
Jeśli znajdujemy się na otwartej 
przestrzeni lub w lesie, należy je 
tak  oznaczyć,  by  nikt  tam  nie 
wszedł i można je było bez trudu 
odnaleźć.  O  znalezisku  należy, 
jak najszybciej  zawiadomić naj-
bliższą jednostkę policji. 

kg

Szkolny konkurs

Rock przez cały rok

Dwanaście trzyosobowych 
zespołów z częstochowskich 
podstawówek rywalizowało 
w kolejnej – siódmej już - 
edycji Turnieju Wiedzy o Mu-
zyce Rockowej. Wydarzenie 
tradycyjnie zorganizowała 
Szkoła Podstawowa nr 38.

Pomysłodawcami  konkursu 
są nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej  nr  38  -  Jolanta  Suliga 
oraz Piotr Skuza. Dzięki ich za-
angażowaniu udało się zorgani-
zować już siódmą edycję rywali-
zacji.  I  tym  razem  uczestnicy 
musieli przebrnąć przez konku-
rencje wiedzowe oraz muzyczne. 

W  tych  pierwszych  uczestnicy 
musieli  rozpoznać na  zdjęciach 
członków zespołów,  dopasować 
nazwiska muzyków  do  zespołu 
i  instrumentu  na  jakim  gra, 
a także zmierzyć się z trudnymi 
pytaniami.  Młodzi  miłośnicy 
muzyki  rockowej  wykazali  się 
ogromną  wiedzą.  Bez  zająknię-
cia  opowiadali  o  szczegółach 
twórczości  zespołów  Czerwone 
Gitary,  Nefre,  TSA  oraz  Azyl  P. 
Mimo  wcześniejszego  przygoto-
wania łatwo nie było. Wśród py-
tań były między innymi te doty-
czące kawiarni, w której powoła-
ne  do  życia  zostały  „Czerwone 
Gitary”,  miejscowości  z  jakiej 
wywodzi się zespół Azyl P., tytu-
łu pierwszego  singla nagranego 
przez TSA w wytwórni Tonpress, 
a także tytułów piosenek zespo-
łu Nefre, do których nakręcono 
rysunkowe teledyski. W katego-
riach  muzycznych  uczestnicy 
musieli  natomiast  rozpoznać 
utwory na podstawie zagranych 
na  żywo  przez    zaproszony  ze-
spół fragmentów. 
Niezwykle  zaciętej  rywalizacji 

bacznie  przyglądało  się  jury 
w skład, którego wchodzili: Do-
minika Bąbelewska i Piotr „Dzi-
ker” Chrząstek z zespołu Nefre, 
Michał  Trąbski  z  Zakopower, 
a także Michał Bociąga z zespo-
łu AmperA. Najlepsi w muzycz-
nej rywalizacji okazali się repre-
zentanci  Akademii  Soward. 
Drugie  miejsce  zajęła  Szkoła 
Podstawowa  nr  38,  a  trzecie 
Szkoła Podstawowa nr 27. kg
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Konstytucja biznesu

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone
Dokończenie ze str. 1

3. Przy zawieszaniu działal-
ności

l Możliwość zawieszenia 
działalności w przypadku za-
trudniania pracownika na 
urlopie macierzyńskim czy 
wychowawczym
Obecnie  nie  można  zawiesić 

działalności  jeśli  zatrudnia  się 
pracowników.  Dzięki  zmianom 
zaproponowanym w  konstytucji 
biznesu  będzie  można  zawiesić 
działanie  firmy  (zarejestrowanej 

w CEIDG) na dowolny czas okre-
ślony (obecnie jedynie na 24 mie-
siące)  lub na czas nieokreślony. 
Po upływie terminu zawieszenia, 
wznowienie  działalności  gospo-
darczej  nastąpi  automatycznie. 
Jeśli przedsiębiorca zapomni zło-
żyć  wniosek  o  wznowienie,  nie 
zostanie  on  wykreślony  z  reje-
stru (jak obecnie).

4. W kontaktach z urzędami
l Nowy portal internetowy 

dla przedsiębiorców

Portal  będzie  rozwinięciem 
www.biznes.gov.pl.  Wyjaśni, 
w  jaki  sposób  zrealizować  po-
szczególne  sprawy  urzędowe, 
a  także umożliwi np. uiszczanie 
opłat urzędowych, czy uzyskanie 
zaświadczenia  o  niezaleganiu 
z  podatkami  albo  składkami. 
Portal  przypomni  przedsiębior-
com (przez sms lub e-mail) o zbli-
żających  się  terminach  urzędo-
wych oraz poinformuje o najważ-
niejszych zmianach w prawie.

l Możliwość załatwiania 
niektórych prostych spraw 
urzędowych przez telefon, 
e-mail lub za pomocą innych 
środków komunikacji
Urząd będzie mógł w ten spo-

sób  szybko  poinformować  np. 
o  konieczności  dostarczenia  za-
łączników  albo  o  gotowych  do 
odbioru dokumentach.

l Stopniowa likwidacja RE-
GON
Podstawowym numerem iden-

tyfikującym  przedsiębiorcę  bę-
dzie NIP.

5. Przy korzystaniu z pełno-
mocników

l Możliwość ustanawiania 
prokurentów przez przedsię-
biorców - osoby fizyczne
Opublikowanie  informacji 

o pełnomocniku lub prokurencie 
w  CEIDG  będzie  równoznaczne 
z  udzieleniem  pełnomocnictwa 
lub  udzieleniem  prokury  na  pi-
śmie.

6. Przy działalności regla-
mentowanej

l Uporządkowanie katalogu 
form reglamentacji działalno-
ści gospodarczej
Pozostaną trzy zasadnicze  for-

my:  koncesje,  zezwolenia  i  reje-
stry  działalności  regulowanej. 
Zniesione zostaną zgody i licencje 
jako  odrębne  formy  reglamenta-
cji. Ponadto zostanie wprowadzo-
na zasada, że zezwolenia nie mo-
gą mieć charakteru uznaniowego 
i powinny być  zawsze udzielone, 
jeśli  przedsiębiorca  spełnia  wa-
runki przewidziane prawem.

7. Przy tworzeniu przepisów 
dla przedsiębiorców

l Stworzenie katalogu pod-
stawowych reguł, którymi na-
leży kierować się przy tworze-
niu prawa gospodarczego
Jest to m.in. zasada proporcjo-

nalności  obciążeń  dla  przedsię-
biorców  z  sektora  MŚP,  zgodnie 
z którą, jeśli stwierdzi się, że pro-
jekt  nowego  prawa  wywiera 
wpływ na przedsiębiorców z tego 

sektora, to dąży się do ogranicze-
nia  wobec  nich  obowiązków  ad-
ministracyjnych.  Wprowadzone 
zostaną również m.in. zasady dą-
żenia  do  unikania  nad-imple-
mentacji  prawa UE  oraz  ograni-
czenia  obowiązków  informacyj-
nych.

l Ministrowie i organy cen-
tralne będą wydawać objaśnie-
nie prawne
Napisane  prostym  językiem 

„poradniki”  wyjaśnią,  jak  stoso-
wać najtrudniejsze  przepisy.  Za-
stosowanie  się  do  nich  będzie 
chroniło przedsiębiorcę, np. w ra-
zie  kontroli.  Do  wydania  obja-
śnień  przez  ministrów  i  organy 
centralne będzie mógł zobowiązać 
Rzecznik  Małych  i  Średnich 
Przedsiębiorców.

8. Przy prowadzeniu działal-
ności przez cudzoziemców

l Wprowadzenie nowych 
przepisów dotyczących zasad 
udziału przedsiębiorców zagra-
nicznych i innych osób zagra-
nicznych w obrocie gospodar-
czym w Polsce
Do  tej  pory  regulacje  te  były 

rozrzucone  w  trzech  różnych 
ustawach  i  niespójne.  Dzięki 
Konstytucji  Biznesu,  przepisy 
znajdą się w jednym dokumencie.
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Uwaga!

Z kranów może polecieć 
zielona woda

Firma Fortum w najbliższy 
poniedziałek (12.03.) rozpocz-
nie proces sprawdzania 
szczelności częstochowskiej 
sieci ciepłowniczej. W związ-
ku z tym z naszych kranów 
może polecieć... zielona wo-
da.

Kontrola  szczelności  ma  na 
celu wykrycie ewentualnych wy-
cieków  i  usterek  wymienników 
ciepła w obrębie sieci ciepłowni-
czej. Od poniedziałku przez kil-
ka  dni  do  wody  w  sieci  będzie 
dodawany zielony barwnik,  flu-
oresceina, która jest bezpieczna 
zarówno dla ludzi, jak i instala-

cji.  Jeśli  po  odkręceniu  kranu 
pojawi się woda zabarwiona na  
zielono,  może  to  oznaczać,  że 
uszkodzony jest wymiennik cie-
pła, a woda z sieci ciepłowniczej 
przedostaje  się  do  wewnętrznej 
instalacji  budynku.  Wówczas 
należy  powiadomić  służby  For-
tum,  dzwoniąc  pod  bezpłatny 
numer 993 i nie korzystać z za-
barwionej wody. – Chcemy zmi-
nimalizować  ryzyko  potencjal-
nych  awarii  i  zagwarantować 
mieszkańcom pewne i bezpiecz-
ne dostawy ciepła  i wody. Stąd 
decyzja  o  kontroli  szczelności 
sieci. Pojawienie się zielonej wo-
dy  w  kranie  może  oznaczać 

usterkę  w  instalacji.    W  przy-
padku  jej  zarejestrowania nale-
ży nas o tym powiadomić dzwo-
niąc pod dostępny przez całą do-
bę  telefon 993 –   mówi    Jacek 
Ławrecki, rzecznik prasowy For-
tum.
W  prawidłowo  funkcjonują-

cym węźle barwiona na  zielono 
sieciowa woda grzewcza nie po-
winna mieszać się z wodą w in-
stalacji  wewnętrznej  budynku. 
Jeśli kolor wody z kranu się nie 
zmieni,  to  znak,  że  sieć  jest 
szczelna,  a    wymiennik  ciepła 
odpowiedzialny za jej podgrzanie 
działa poprawnie.

kg

Rusza rekrutacja

Rodzicu, nie przegap! 
9 marca, o godz. 9.00 rozpo-

częła się rekrutacja  dla no-
wych kandydatów do przed-
szkoli i oddziałów przedszkol-
nych na rok szkolny 2018/19. 
Nabór zakończy się 23 marca.

Rekrutacja do przedszkoli i od-
działów  przedszkolnych  w  Czę-
stochowie, podobnie jak w latach 
ubiegłych  będzie  odbywała  się  z  
wykorzystaniem    systemu  elek-
tronicznego.
Rodzice  wypełniają  w  formie 

elektronicznej  wniosek  o  przyję-
cie do  przedszkola znajdujący się 
na  stronie  internetowej pod ad-
resem:
http://naborp-kandydat.vul-

can.net.pl/czestochowa
Otwarcie  strony  internetowej 

dla nowych kandydatów nastąpi-
ło 9 marca o   godz. 9:00. Nabór 
zakończy  się  23  marca  o  godz. 

15.00.   Po upływie  tego terminu 
wnioski nie będą już przyjmowa-
ne.
Jeśli  rodzic  nie  będzie  miał 

możliwości  elektronicznego  wy-
pełnienia  wniosku,  będzie  mógł 
otrzymać  w  dowolnym  przed-
szkolu/szkole podstawowej wnio-
sek w wersji papierowej i  po  wy-
pełnieniu złożyć go w  przedszko-
lu/szkole podstawowej pierwsze-
go wyboru,  również  w    terminie  
od 9 marca 2018 r. do  23 marca.
Przy  wykorzystaniu  systemu 

elektronicznego  żadnego znacze-
nia  nie  będzie  miała  kolejność 
uzupełniania  i  składania  wnio-
sków  pod  warunkiem  zachowa-
nia obowiązujących terminów.
W rekrutacji mogą wziąć udział  

tylko dzieci zamieszkałe na tere-
nie naszego miasta.
System  pozwala  na  kandydo-

wanie  równocześnie do 3 przed-

szkoli/oddziałów przedszkolnych 
w kolejności zgodnej z  preferen-
cją.
Na  stronie naboru zostaną po-

dane szczegółowe informacje do-
tyczące zasad rekrutacji, harmo-
nogramu,  instrukcji  postępowa-
nia oraz bieżących spraw związa-
nych z  rekrutacją.
Rekrutacja  dzieci  niepełno-

sprawnych  posiadających  orze-
czenie  o    potrzebie  kształcenia 
specjalnego  do  przedszkoli  inte-
gracyjnych  i  oddziałów  integra-
cyjnych    w    przedszkolach  oraz 
szkołach  podstawowych  będzie 
przeprowadzona odrębnie tj.: ro-
dzice  dzieci  niepełnosprawnych 
zgłaszają  się  bezpośrednio  do  
właściwej  placówki  integracyjnej 
lub z oddziałami  integracyjnymi, 
w  której  będzie  prowadzony  na-
bór i tam składają wnioski.

kg



Dokończenie ze str. 1
Zdaniem  ekspertów,  unika-

nie  szczepień może  skutkować 
powrotem wielu  groźnych  cho-
rób. W krajach,  gdzie  zjawisko 
nieszczepienia dzieci  jest więk-
sze niż w Polsce, zaobserwowa-
no wzrost  zachorowań na cho-
roby  zakaźne,  m.in.  na  odrę  i 
krztusiec.  Zgodnie  z  danymi 
WHO  w  ubiegłym  roku  np.  w 
Rumunii  zanotowano  ponad 
4,7  tysiąca  przypadków  odry. 
Wzrost  zachorowań na  tę  cho-
robę  obserwowany  jest  też  w 
Polsce - w 2010 r. było u nas 13 
przypadków zachorowań na od-
rę, a w 2016 r. - już 133. Zda-
niem ekspertów, niepokoi sytu-
acja  na  Ukrainie,  bo  patogeny 
„nie  uznają  granic  państwo-
wych”. Tymczasem WHO zwra-
ca uwagę, że z powodu konflik-
tu w  tym kraju  i  kłopotów  go-
spodarczych  znacznie  spadł 
tam odsetek szczepionych dzie-
ci,  w  przypadku  niektórych 
chorób - nawet o połowę.
W naszym kraju szczepienia 

obowiązkowe  są  bezpłatne. 
Należą  do  nich  szczepienia 
przeciw: gruźlicy, wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B (wzw 
B), błonicy, tężcowi i krztuśco-
wi,  ostremu nagminnemu po-
rażeniu dziecięcemu (poliomy-
elitis), inwazyjnemu zakażeniu 
Haemophilus  influenzae  typu 
B (Hib), odrze, śwince, różycz-

ce,  pneumokokom,  ospie 
wietrznej (w grupach ryzyka).
Zgodnie z polskimi przepisa-

mi rodzice, którzy nie zaszcze-
pią dziecka w  terminie,  otrzy-
mują  upomnienie  z  wezwa-
niem do zaszczepienia dziecka. 
Jeśli nie reagują, można nało-
żyć na nich grzywnę w maksy-
malnej  wysokości  10  tys.  zł; 
może ona być nakładana wie-
lokrotnie,  ale  łączna  suma 
grzywien w celu przymuszenia 
nie  może  przekroczyć  50  tys. 
zł. Z reguły grzywny są jednak 
niższe,  wysokość  jest  uzależ-
niona m.in. od liczby niewyko-
nanych szczepień. Kary nakła-
da  wojewoda  na  wniosek  in-
spekcji sanitarnej. Rodzic mo-
że złożyć zażalenie do ministra 
zdrowia;  jeżeli  minister  nie 
uchyli decyzji, rodzic może się 
jeszcze odwołać do sądu admi-
nistracyjnego.
Rodzice  odmawiają  szcze-

pień m.in. w obawie przed nie-
pożądanymi  odczynami  po-
szczepiennymi (NOP), czyli za-
burzeniami  stanu  zdrowia, 
które  występują  w  okresie 
czterech  tygodni  po  podaniu 
szczepionki.  Częstość  wystę-
powania NOP zależy od rodza-
ju szczepionki. Przy szczepion-
kach stosowanych w Polsce je-
den NOP występuje przeciętnie 
raz na 10 tys. szczepień. 
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Podłożem jest zimno

Babcine gadanie o złapaniu 
wilka

Liczba rośnie

Rodzice nie chcą 
szczepić dzieci

Babcie często apelowa-
ły do swoich wnuczek: 
„nie siadaj na ziemi, bo 
złapiesz wilka”. Czy tro-
ska ich była słuszna? Co 
to takiego ten wilk? 

Na  dobrą  sprawę  do-
kładnie nie wiadomo. Mogą 
nim być w zasadzie wszyst-
kie  schorzenia,  których 
podłożem  jest  zimno.  Naj-
więcej  osób,  również  leka-
rzy  optuje  za  zapaleniem 
pęcherza, którego miało się 
ponoć dostawać od wysia-
dywania  na  ziemi  lub  ka-
mieniu. Choć za przyczynę wilka 
uznaje  się  także  żylaki  odbytu, 
schorzenie zaostrzające się z po-

wodu zimna, czy szczelinę odby-
tu,  którego  geneza  również  wy-
wodzi  się  z  wyziębienia  tamtej 
okolicy. 

Bez  względu,  jaka  jest 
prawda warto jednak bab-
cine rady brać pod uwagę. 
Bo  choć  większość  „wil-
ków” spowodowanych jest 
przez  inne  przyczyny  niż 
siedzenie  na  zimnym  ka-
mieniu (bakterie, zaparcia, 
wzrost  ciśnienia  w  jamie 
brzusznej),  to  wyziębienie 
dolnej części brzucha mo-
że skutecznie nasilać dole-
gliwości.  Po  diagnozę  za-
wsze warto udać się do le-
karza,  w  tym  przypadku 
najlepiej  do  proktologa 
czyli specjalisty zajmujące-

go się chorobami  jelita grubego 
i odbytnicy. 

DF
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Marzec 1968
l Na początku lat 60. 

w  naszym  kraju  zaczęły  się 
kształtować antysemickie ru-
chy.  Funkcjonariusze  Mini-
sterstwa  Spraw  Wewnętrz-
nych  (z    Mieczysławem  Mo-
czarem  na czele) nie ukrywa-
li poglądów antysemickich

l Antysemityzm  w Pol-
sce przybrały jeszcze bardziej 
na sile 5 czerwca 1967 roku 
na  skutek  wybuchu    wojny 
izraelsko-arabskiej  (tzw. woj-
ny sześciodniowej). ZSRR  po-
tępił  Izrael  i zerwał z nim sto-
sunki  dyplomatyczne  -  tak 
samo  postąpiły  władze  pol-
skie 12 czerwca. Zaczęły one 
organizować  wiece  w  zakła-
dach  pracy,  potępiające  ży-
dowskie  „zapędy  imperiali-
styczne”

l 19 czerwca 1967 roku 
w    Pałacu  Kultury  i  Nauki  
podczas  VI  Kongresu  Związ-
ków Zawodowych  Władysław 
Gomułka    wygłosił  przemó-
wienie, w którym oskarżył Ży-
dów mieszkających w  Polsce 
o  działanie  na  szkodę  pań-
stwa 

l Ludzi, u których dopa-
trywano się pochodzenia 
żydowskiego  lub  którzy wy-
powiadali się głośno o swoich 
sympatiach  pro-żydowskich, 
zwalniano z pracy, pozbawia-
no stanowisk, a odsuniętych 
od władzy zastępowano inny-
mi osobami. Czystka nie omi-
nęła również wyższych uczel-
ni.   Profesorów  pochodzenia 
żydowskiego  usuwano  ze 
szkół

l W listopadzie 1967 ro-
ku  przypadała  50.  rocznica 
wybuchu  rewolucji paździer-
nikowej. Z tego powodu w Pol-
sce  rozpoczęto  przygotowy-
wać szereg imprez propagan-
dowych, naukowych  i kultu-
ralnych. Dyrektor  Teatru Na-
rodowego w Warszawie  Kazi-
mierz Dejmek  zdecydował się 
wystawić  w  nowoczesnej  in-
scenizacji    Dziady    Adama 
Mickiewicza[9].  Premiera  od-
była się 25 listopada 1967 ro-
ku

l Spektakl nie spodobał 
się Wydziałowi Kultury KC 
PZPR, w związku z czym za-
kazano drukowania pozytyw-
nych  recenzji.  Już  po  pierw-
szym przedstawieniu pojawiły 
się  spory  na  temat  antyra-
dzieckiej wymowy 

l Po czterech pierwszych 
przedstawieniach  poinfor-
mowano Dejmka, że spektakl 
może  być  grany  tylko  raz 
w  tygodniu, młodzieży  szkol-
nej  nie  można  sprzedawać 
więcej niż 100 biletów po ce-
nach normalnych, reżyser ma 
też odnotowywać reakcje pu-
bliczności  (pretekstem  było 
rzekome  wznoszenie  przez 
publiczność  haseł  antyrosyj-
skich  oraz  antyradzieckich). 
16  stycznia  zawiadomiono 
Dejmka, że 30 stycznia odbę-
dzie się ostatnie przedstawie-

nie.  Przyciągnął  on  tłumy. 
W trakcie przedstawienia pu-
bliczność  reagowała  bardzo 
spontanicznie,  wznoszono 
okrzyki:  „Niepodległość  bez 
cenzury!”,  „Chcemy  +Dzia-
dów+!”, „Dejmek!, Dejmek!”.

l Po ostatnim (jedena-
stym) przedstawieniu  do-
szło  do  manifestacji  studen-
tów, którzy wznosząc okrzyki 
złożyli białe i czerwone kwiaty 
i  transparent  „Żądamy  dal-
szych przedstawień” pod  po-
mnikiem Adama Mickiewicza. 
W wyniku  interwencji milicji 
zatrzymano  35  osób  pod  za-
rzutem „zakłócania porządku 
publicznego”.  Po  demonstra-
cji  dwaj  studenci  –  Adam 
Michnik  i  Henryk  Szlajfer  – 
poinformowali o jej przebiegu 
korespondenta  francuskiego 
dziennika  „Le  Monde”.  Wia-
domości  te  zostały następnie 
rozpowszechnione przez Roz-
głośnię  Polską  Radia  Wolna 
Europa

l Od 1 lutego 1968 r. 
grupa  studentów  rozpoczęła 
zbieranie podpisów pod pety-
cją do Sejmu, wyrażającą pro-
test  przeciwko  decyzji  zaka-
zującej  wystawiania  w  Te-
atrze  Narodowym  „Dziadów” 
oraz  „polityce  odcinania  się 
od  postępowych  tradycji  na-
rodu  polskiego”.  W  ciągu 
dwóch  tygodni  w  Warszawie 
zebrano  ponad  3  tys.  podpi-
sów,  a  we Wrocławiu  ponad 
tysiąc

l 50 lat temu – 8 marca 
1968 roku  -  na  dziedzińcu 
Uniwersytetu Warszawskiego 
odbył  się  wiec  protestacyjny 
w  związku  ze  zdjęciem przez 
władze komunistyczne wysta-
wianych  w  Teatrze  Narodo-
wym  „Dziadów”  oraz  relego-
waniem  z  uczelni  Adama 
Michnika i Henryka Szlajfera. 
Został brutalnie zaatakowany 
przez  oddziały  milicji  oraz 
„aktyw  robotniczy”. Stało  się 
to początkiem tzw. wydarzeń 
marcowych, czyli kryzysu po-
litycznego  związanego  z  falą 
studenckich  protestów  oraz 
walką  polityczną  wewnątrz 
PZPR, rozgrywaną w atmosfe-
rze antysemickiej i antyinteli-
genckiej propagandy

l Protesty środowisk 
akademickich zostały stłu-
mione w całym kraju do koń-
ca marca 1968 r.   Nie znala-
zły  one  większego  poparcia 
w  społeczeństwie.  Komuni-
styczna  propaganda,  rozbu-
dzając  nastroje  antyinteli-
genckie i antysemickie, przed-
stawiała  je  jako  prowokację 
i spisek 

l W wyniku Marca 1968 
pojawiło  się  nowe  pokolenie, 
które  doświadczyło  totalitar-
nego ustroju komunistyczne-
go. Uczestnicy wydarzeń ode-
grali  istotną  rolę  we  wszyst-
kich  ruchach  opozycyjnych 
wobec Polski Ludowej. Prote-
sty  marcowe  były  masowym 
i  spontanicznym  sprzeciwem 
młodych ludzi, którzy dojrze-
wali w PRL-u.

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że firma ZURH „SERW-PPOŻ” świadcząca usługi 
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego z siedzibą przy ulicy Żyznej 12/14 
w Częstochowie została zamknięta z dniem 1 listopada 2017 r. z powodu śmierci  
właściciela – Józefa Adama Pawlaka.
Osoby postronne używające całkowitej lub częściowej nazwy firmy nie są 
spadkobiercami  i nie są kontynuatorami działalności zmarłego.
Spadkobiercy zmarłego nie będą ponosić ewentualnych konsekwencji 
działalności osób trzecich.
Wszelkie prawa do firmy i kontynuacji odziedziczyła rodzina.

Spadkobiercy

W liceum

Powstanie Izba Tradycji
W V Liceum Ogólnokształ-

cącym im. A. Mickiewicza po-
wstanie Izba Tradycji Czynu 
Niepodległościowego. W jej 
tworzeniu możemy współ-
uczestniczyć wszyscy, udo-
stępniając materiały z domo-
wych archiwów poświęcone 
niepodległościowej działalno-
ści naszych przodków. Zebra-
ne eksponaty będą mogli oglą-
dać wszyscy chętni.

Izba Tradycji Czynu Niepodle-
głościowego  będzie  poświęcona 
działalności  częstochowskich 
organizacji  kombatanckich. Po-
wstał  już  specjalny  zespół  do 
spraw  jej  utworzenia  –  w  jego 
skład wchodzą reprezentanci or-
ganizacji kombatanckich działa-
jących  w  naszym  mieście  oraz 
przedstawiciele  częstochow-
skich  szkół,  a  jego  przewodni-

czącym  jest  dyrektor  Zespołu 
Szkół  Technicznych  Rafał  Pio-
trowski.
Członkowie zespołu chcieliby, 

aby  rocznica  stulecia  niepodle-
głości  Polski  stała  się  ważnym 
wydarzeniem  zarówno  dla mło-
dzieży, jak i kombatantów, któ-
rych działalność powinna zostać 
upamiętniona  z  myślą  o  kolej-
nych pokoleniach.

Zespół  prosi więc wszystkich 
częstochowian  o  współudział 
w  stworzeniu  Izby.  W  prywat-
nych,  domowych  archiwach 
znajdują  się  z pewnością warte 
udostępnienia  wszystkim  zain-
teresowanym  pamiątki,  zdjęcia 
i inne materiały związane z nie-
podległościową  działalnością 
naszych przodków. Chodzi m.in. 
o  wszelkie  materiały  dotyczące 
zbrojnej walki w czasie pierwszej 

i drugiej wojny światowej.
Osoby,  które  chciałyby  po-

dzielić się tego rodzaju material-
nymi świadectwami, mogą kon-
taktować  się  z  kierowniczką 
Działu Historii Muzeum Często-
chowskiego,  Małgorzatą  Szczę-
sną, pod numerem tel. 504 757 
178  lub  przewodniczącym  ze-
społu do spraw utworzenia Izby 
Tradycji Czynu Niepodległościo-
wego, Rafałem Piotrowskim, pod 
numerem tel. 608 046 929.   

Oceną  historycznej  wartości 
udostępnionych  rekwizytów 
oraz  ich  zinwentaryzowaniem 
zajmą  się  pracownicy  Muzeum 
Częstochowskiego. Zebrane ma-
teriały  posłużą  do  stworzenia 
stałej  wystawy w  Izbie  Tradycji 
Czynu Niepodległościowego. 

Oprac. kg

Nietypowy prezent

Narkotyki
w przesyłce
do aresztu

Dość nietypowa przesyłka 
miała dotrzeć do jednego 
z osadzonych w często-
chowskich areszcie śled-
czym. Funkcjonariusze zna-
leźli w niej... narkotyki.

Podczas kontroli korespon-
dencji adresowanej do  skaza-
nego funkcjonariusze znaleźli 
susz koloru  zielonego  i   pro-
szek koloru białego. Wstępne 
badanie  narkotestem  wyka-
zało  obecność  marihuany  i  
amfetaminy.  Narkotyki  były 
ukryte we... wkładach długo-
pisów. Znalezione substancje 
zabezpieczono  i    przekazano 
funkcjonariuszom  policji.  - 
O niezwykłej  czujności  funk-
cjonariuszy  aresztu  może  
świadczyć   waga niedozwolo-
nych  substancji:  0,06  g  w  
przypadku  proszku  koloru 
białego  oraz    0,49  grama 
proszku  koloru  zielonego  – 
zaznacza  ppor.  Jowita  Szy-
mocha, rzecznik prasowy dy-
rektora  częstochowskiego 
aresztu śledczego.
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Policyjna akcja

SpoKREWnieni 
służbą

Częstochowscy policjanci 
zachęcają do włączenia się do 
akcji honorowego krwiodaw-
stwa ,,SpoKREWnieni służ-
bą”, która odbędzie się 15 
marca w godzinach 8.00 – 
14.00. Krew będzie można 
oddawać w specjalnym busie, 
który zaparkuje przed Ko-
mendą Miejską Policji w Czę-
stochowie (ul. ks. Jerzego Po-
piełuszki 5). Dla pierwszych 
20 osób, które wezmą udział 
w akcji przygotowano pa-
miątkowe upominki.

Nad  zbiórką  krwi  w  naszym 
mieście  - w ramach ogólnopol-
skiej  akcji  „SpoKREWnieni 
służbą”  -  czuwać  będzie  Klub 
Honorowych Dawców Krwi PCK 
przy Komendzie Miejskiej Policji 
w Częstochowie. Każdy, kto 15 
marca  podzieli  się  krwią,  nie 
tylko przyczyni się do uratowa-
nia czyjegoś życia, ale też odda 
cześć  Żołnierzom  Wyklętym. 
Zbiórka ma też bowiem na celu 
złożenie hołdu bohaterom anty-
komunistycznego  podziemia 
w  związku  z  obchodzonym  1 
marca świętem. Choć mobilizu-

je w  głównej mierze munduro-
wych, to stwarza również możli-
wość  oddania  krwi  przez 
wszystkich  tych,  którzy  chcą 
pomóc  innym.  Aby  zostać 
krwiodawcą, wystarczy mieć od 
18 do 65  lat, ważyć więcej  niż 
50 kilogramów oraz mieć ze so-
bą dokument stwierdzający toż-
samość.  Wskazane  jest  wcze-
śniejsze spożycie lekkiego posił-
ku  (nie  zaleca  się  oddawania 
krwi  na  czczo).  Zachęcamy 
wszystkich  do  podzielenia  się 
życiodajnym  płynem!    Dla 
pierwszych  20  osób,  które we-
zmą  udział  w  akcji  w  Często-
chowie  przygotowano  pamiąt-
kowe upominki.
Przy  tej  okazji  przypomina-

my,  że  do  klubu  stworzonego 
przez częstochowskich policjan-
tów może należeć każdy, nie tyl-
ko mundurowi. Aby zostać  za-
pisać  się  czy  też  uzyskać  nie-
zbędne  informacje,  wystarczy 
wysłać  e-mail  na  adres:  kmp-
czestochowahdk@gmail.com 
lub skontaktować się z st.sierż. 
Kamilem Sowińskim z wydziału 
prewencji - tel. 34/3691336.
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Klucz do życia planety

Mamy dowody, że mniej substancji 
niszczy ochronną powłokę Ziemi

Opracował: DF

Resort mówi dość!

Koniec 
z nielegalnym 
wydobyciem 
bursztynów?

Odkrycie naukowców wstrzą-
snęło opinią publiczną. Żyjące 
w północno-wschodniej Francji 
dzikie chomiki po zjedzeniu lokal-
nej kukurydzy popadają w kaniba-
lizm i pożerają własne potomstwo!

Szokujące wyniki badania opubli-
kowano  pod  koniec  stycznia  na  ła-
mach Proceedings Journal  of Royal 
Society  of  London. Za  główną przy-
czynę  zmiany  zachowania  gryzoni 
uznaje  się  monokulturę  przemysło-
wą.  Zwierzęta  te  żerują  obecnie  na 
jałowej  ziemi,  gdzie  jedyne pożywie-
nie stanowi modyfikowana genetycz-
nie  kukurydza. Monodieta  sprawia, 
że, mimo dostępu do pokarmu, cho-
miki chorują z niedożywienia.
Zespół  naukowców  kierowany 

przez Mathilde Tissier z uniwersyte-
tu  w  Strasburgu  starał  się  zbadać 
wpływ diety gryzoni na ich zdolność 
do reprodukcji. Okazało się, że cho-
miki  jedzące  wyłącznie  kukurydzę 
mają tak samo liczne potomstwo, jak 
osobniki żywiące się robakami, psze-
nicą i koniczyną. Jednak, kiedy po-
równano  długość  życia  obu  grup 
młodych, różnica była zatrważająca. 
4/5 chomików, których matki miały 
zróżnicowaną dietę  dożywało  samo-
dzielności,  a  w  grupie  osobników, 
gdzie matki żywiły się wyłącznie ku-
kurydzą liczba przedwczesnych zgo-
nów wynosiła aż 95% !

Oprócz tego, że chomicze rodziciel-
ki szybko traciły instynkt macierzyń-
ski,  pożerając  własne  potomstwo, 
pojawiły  się  inne  anomalia.  Samice 
wykazywały brak koordynacji rucho-
wej  i  zachowywały  się  agresywnie 
także w stosunku do badaczy. Języ-
ki  tych  gryzoni  były  opuchnięte 
i  przybrały  ciemną  barwę,  a  krew 
stała się tak gęsta, że pobranie pró-
bek  stanowiło  nie  lada  wyzwanie. 

Badacze doszli do wniosku, że przy-
czyną dziwnego zachowania jest nie-
dobór  witaminy  B3.  Aby  zweryfiko-
wać  swoje  przypuszczenia  postano-
wili  uzupełnić  jadłospis  chomików 
o  pokarmy  bogate w  tę  substancję. 
Taki zabieg wystarczył, żeby wyelimi-
nować wszystkie niepokojące objawy 
i zapobiec demencji oraz aktom kani-
balizmu  wśród  badanych  osobni-
ków.

Po raz pierwszy mamy pre-
cyzyjne dowody na zmniej-
szenie rozpadu ozonu 
w ziemskiej atmosferze. We-
dług wyników najnowszych 
pomiarów wykonanych przez 
satelitę NASA, opublikowa-
nych w styczniu 2018 r. 
w czasopiśmie „Geophysical 
Research Letters”, zyskali-
śmy pewność, że odwrócili-
śmy groźny proces degrada-
cji warstwy ozonowej. Dzięki 
międzynarodowemu zakazo-
wi stosowania związków che-
micznych zawierających 
chlor, zwanych chlorofluoro-
węglowodorami (CFC), nastą-
pił spadek ilości substancji 
niszczących ochronną po-
włokę Ziemi.

Co na pewno wiadomo?
Co  prawda  o  zmniejszającej 

się  degradacji  ozonu wiadomo 
było już wcześniej. Dotychcza-
sowe  badania  wykorzystywały 
analizy  statystyczne  zmian 
wielkości dziury ozonowej. Te-
raz  po  raz  pierwszy  jednak 
zmierzono zmiany składu che-
micznego  obszaru  nad  Arkty-
ką, aby potwierdzić, że nie tyl-
ko  maleje  zubożenie  warstwy 
ozonowej,  ale  spadek  ten  jest 
spowodowany  eliminacją  CFC 
z naszego otoczenia.

Antarktyczna  dziura  po-
wstaje  co  roku  we  wrześniu, 
gdy promienie słoneczne kata-
lizują  cykle  niszczenia  ozonu 
za sprawą chloru  i bromu po-
chodzących  głównie  z  CFC. 
Aby  określić,  w  jaki  sposób 
skład  atmosfery  zmieniał  się 
z  roku  na  rok,  naukowcy wy-
korzystali  dane  z  urządzenia 
MLS  (Microwave  Limb  Soun-
der)  umieszczonego  na  pokła-
dzie satelity Aura, który od po-
łowy 2004 r. dokonuje pomia-
rów składu atmosfery na całym 
świecie.  Podczas  gdy wiele  in-
strumentów  satelitarnych  wy-
maga  światła  słonecznego  do 
badania  gazów  śladowych, 
MLS analizuje emisje mikrofa-
lowe i dzięki temu można okre-
ślić  skład  atmosfery  nad  An-

tarktydą w kluczowym okresie 
roku, w ciemności i gdy pogoda 
stratosferyczna  jest  cicha, 
a temperatura niska i stabilna. 
Codziennie,  przez  12  antark-
tycznych  zim,  MLS  na  pokła-
dzie Aury badał skład chemicz-
ny dziury ozonowej. Dzięki tym 
precyzyjnym  pomiarom  na-
ukowcy mogą  teraz  przekazać 
dobre wieści.

Ozon zależy od chloru
– Zimą  temperatury nad An-

tarktyką  są  zawsze  bardzo  ni-

skie, więc tempo niszczenia ozo-
nu  zależy  głównie  od  tego,  ile 
znajduje  się  tam chloru. Wtedy 
właśnie możemy dokonać precy-
zyjnej analizy – twierdzi dr Stra-
han. – Około połowy październi-
ka  wszystkie  związki  chloru 
przekształcają  się  w  jeden  gaz, 
więc  mierząc  go,  otrzymujemy 
wiarygodny  wynik  całkowitego 
chloru  przedostającego  się  do 
tych obszarów atmosfery. Odno-
towano  20-procentowy  spadek 
degradacji  warstwy  ozonowej. 
Powinna  stopniowo  się  regene-
rować,  ponieważ  związki  CFC 
opuszczają  naszą  atmosferę. 
Jednak całkowite  jej wyleczenie 
zajmie  dziesięciolecia.  –  CFC 
mają  żywotność  od  50  do  100 
lat, więc utrzymują się w atmos-
ferze  przez  bardzo  długi  czas. 
Całkowite  zniknięcie  dziury 
przewidujemy  na  rok  2060  lub 
nawet  2080.  A  i  wtedy  może 
jeszcze  pozostać  po  niej  ślad 
w postaci cieńszej warstwy ozo-
nowej    –  konkluduje  współau-
torka badania Anne Douglass.

zdj. NIST

Wstrząsające odkrycie

Kanibalizm wśród chomików

Z szacunków wynika, że jedynie ok. 0,6 ton 
bursztynu, z około 10 ton znajdujących się rocznie 
w obrocie, jest w naszym kraju pozyskane legalnie. 
Ministerstwo Środowiska powiedziało dość.

Konsekwencją nielegalnego wydobywania bursztynu 
w Polsce oraz jego przemytu do naszego kraju są degra-
dacja  środowiska  i malejące wpływy do budżetu pań-
stwa.  Resort  środowiska  zamierza  przeciwdziałać  tej 
tendencji.  Pomóc  w  tym ma  podpisane  porozumienie 
pomiędzy Ministrem Środowiska i Szefem Krajowej Ad-
ministracji  Skarbowej,  którego  celem  jest  podjęcie 
wspólnych  działań  na  rzecz  ograniczenia  nielegalnego 
wydobywania,  obrotu  bursztynem,  kamieniami  szla-
chetnymi, półszlachetnymi i ozdobnymi oraz meteoryta-
mi,  które stanowią cenne okazy naukowe i edukacyjne. 
Zakłada ono m.in. wzajemne przekazywanie informacji 
oraz wymianę     wiedzy  i doświadczeń pomiędzy mini-
sterstwami oraz podległymi im podmiotami.
Z analiz wynika, że przed trzema laty, w 2015 roku, 

służba celna dokonała konfiskaty łącznie ok. 1 664 kg 
bursztynu. W roku 2016 było to już ok. 7 485 kg, czyli 
ponad czterokrotnie więcej!
Udaremnione  z  przemytu:  bursztyn,  kamienie  szla-

chetne, półszlachetne  i  ozdobne oraz meteoryty, prze-
chodzić będą na własność Skarbu Państwa. Porozumie-
nie przewiduje powołanie Komisji Kwalifikacyjnej – or-
ganu doradczego, który będzie przedstawiał  rekomen-
dacje podmiotu uprawnionego do ich przechowywania. 
Dzięki temu cenne okazy geologiczne będą mogły trafić 
do muzeów  lub  instytucji  kulturalnych. Komisja  taka 
działała  w  latach  2006-2007  przy  Głównym  Geologu 
Kraju.  W  skład  Komisji  wejdą  przedstawiciele  Mini-
sterstw Środowiska i Finansów.

kg

Ciekawostki

Dzień 
wróbla

W 1958 roku chiński przy-
wódca komunistyczny Mao 
Zedong, w ramach tzw. Wiel-
kiego Skoku Naprzód, nakazał 
zniszczyć wszelkie tradycyjne 
maszyny i narzędzia rolnicze. 
W efekcie załamała się pro-
dukcja rolna. Propaganda Mao 
obwiniła za to wróble, które 
miały rzekomo zjadać plony. 
Wódz kazał więc swojemu lu-
dowi zabić wszystkie wróble. 
A ponieważ ptaków było mniej 
niż prześladujących je obywa-
teli – stało się! 

Razem  z  wróblami  ekstermi-
nowano wiele  innych, drobnych 
ptaków. Nic dziwnego, że już na-
stępnego  roku  chińskie uprawy 
zostały  pochłonięte  przez  różne 
szarańczaki,  które  pozbawione 
naturalnej  kontroli  ze  strony 
ptaków, mnożyły się bez ograni-
czeń. W  wielkim  kraju  zapano-
wała  trzyletnia  klęska  głodu, 
która zabiła 30 milionów ludzi - 
głównie na chińskiej wsi. 
Dzisiaj  Chińczycy  w  niektó-

rych  regionach  kraju  zapylają 
ręcznie kwiaty w sadach i na wa-
rzywnych plantacjach. Robią to, 
co  kiedyś  robiły  pszczoły  i  inne 
błonkówki –  zanim  razem  z  in-
nymi owadami wymarły w wyni-
ku intensywnego używania środ-
ków  owadobójczych  (pestycy-
dów).

16 września 1987 r. – dwa lata po odkryciu dziury ozonowej nad 
Antarktyką  –  podpisany  został  „Protokół montrealski  w  sprawie 
substancji zubożających warstwę ozonową” – międzynarodowe po-
rozumienie  dotyczące  przeciwdziałania  powiększaniu  się  dziury 
ozonowej. Późniejsze poprawki całkowicie zakazały produkcji  fre-
onów. Teraz wiemy, że ten ruch był kluczowy dla życia planety.



PIĄTEK-NIEDZIELA, 9-11 MARCA 2018 7.

Wywiad z Julią Kamińską

Jestem aktorka i…
scenarzystka

Wywiad z Dorotą Pomykałą

Selfie to nie moja pasja

„Selfie” – komedia pomylek zycia

Dariusz Fiuty: Kiedyś zaryzy-
kowałaś żeby zostać aktorką. 
To był chyba trudny wybór. 
Studiowałaś filologię rosyjską/
niemiecką/, opuściłaś rodzin-
ne gniazdo, mogłaś liczyć tyl-
ko na siebie... Warto było?

Julia Kamińska: Aktorstwo towa-
rzyszyło mi przez wiele lat, jako 
dziecko chodziłam na zajęcia 
w  teatrze edukacyjnym, bardzo 
wcześnie też trafiłam na plan fil-
mowy, miałam kilkanaście lat. 
W  trakcie studiów zagrałam 
pierwszą dużą rolę, Tosi w  serialu 
„Ja wam pokażę”. Na plan BrzydU-
li trafiłam więc już ze sporym do-
świadczeniem. Dzięki tej roli sta-
łam się rozpoznawalna i dostałam 
pierwszy angaż w profesjonalnym 
teatrze, więc, zdecydowanie, było 
warto.

DF: Był chyba rok 2008, na pla-
nie Twojego serialowego de-
biutu „Brzydula” spotkałaś 
równie młodego, pięknego 
i  zdolnego Filipa Bobka, za-
iskrzyło?

JK: Brzydula nie była debiutem se-
rialowym, ale była to moja pierw-
sza główna rola. Z  Filipem znamy 
się dziesięć lat, bardzo lubimy ze 
sobą pracować, przeżyliśmy na 
planie niezliczoną ilość wspólnych 
scen. Wielokrotnie słyszałam, że 
na ekranie jest między nami spora 
chemia; natomiast prywatnie 
iskrzy wyłącznie przyjacielsko.

DF: Przez długi czas byłaś 
mocno kojarzona z „Brzydulą”, 
czy rola ta miała duży wpływ 
na Twoją dalszą karierę?

JK: Jak już wspominałam, dzięki tej 
roli stałam się rozpoznawalna, to 
przedsięwzięcie otworzyło przede 
mną wiele drzwi. Każda kolejna ro-
la to tak naprawdę pokłosie roli Uli.

DF: Sprawiasz wrażenie osoby 
niezwykle energetycznej. Czy 
to zawodowa poza, publiczny 
wizerunek czy po prostu ra-
dość życia?

JK: Mam sporo energii od zawsze. 
Łatwo się nudzę, dlatego najczę-
ściej zajmuję się kilkoma sprawa-
mi naraz. Już jako dziecko byłam 
przyzwyczajona do aktywności – 
rodzice wysyłali mnie na mnóstwo 
zajęć pozaszkolnych, dlatego, 
oprócz zajęć w szkole, uczyłam się 
grać na pianinie, chodziłam na 
basen, dodatkowy niemiecki, an-
gielski, teatr... Nie wiem, kiedy 
znajdowałam na to wszystko czas, 
ale jakoś się udawało wszystko ze 
sobą godzić. Na dodatek sprawia-
ło mi to przyjemność i tak zostało 
mi do dziś: ostatnio miałam cztery 
dni wolnego. Mogłam oglądać fil-
my i leżeć na kanapie, zamiast te-
go oglądałam filmy jednocześnie 
robiąc mega-remanent w  szafie. 
Dwa w jednym. 

DF: Z  których dotychczaso-
wych osiągnięć jesteś najbar-
dziej dumna?

JK: Najbardziej jestem dumna z pi-
sania. Pracuję w zespole Piotra Ja-
ska jako scenarzystka. To najtrud-

niejszy z zawodów, które do tej po-
ry wykonywałam, jednocześnie 
najbardziej niedoceniany. Ostat-
nio napisaliśmy film fabularny, 
mam nadzieję, że niebawem ruszą 
zdjęcia.

DF: Jesteś też celebrytką. Czę-
sto możemy zobaczyć Cię na 
różnych forach np. modowych. 
Wiele dziewcząt korzysta 
z  Twoich rad. Jakie znaczenie 
ma dla Ciebie moda?

JK: Odpowiem w punktach: słowo 
„celebryta” ma w  Polsce pejora-
tywny wydźwięk. Nie udzielam się 
na żadnych forach, ale moje profi-
le w  mediach społecznościowych 
śledzi w  sumie około 200 tysięcy 
osób, więc często w odpowiedzi na 
zdjęcia, które tam zamieszczam, 
dostaję pytania o  marki ubrań, 
które mam na sobie. Moje styliza-
cje powstają zawsze na rzecz ofi-
cjalnych wyjść, związanych z moją 
pracą. Lubię modę, ale sama nie 
zajmuję się stylizacją, korzystam 
z usług profesjonalnego stylisty. 

DF: Dieta?
JK: Od wielu lat jestem wegeta-
rianką.

DF: Czy pozwalasz sobie na 
dietetyczne grzeszki?

JK: Dużo pracuję, prowadzę ak-
tywny tryb życia, staram się dużo 
ćwiczyć, więc nie czuję wyrzutów 
sumienia jedząc ciastko czy pizzę. 

DF: Czy uważasz, że młodym, 
pięknym kobietom łatwiej 
o rolę?

JK: Aktorkom i aktorom często ła-
twiej jest dostać pracę, jeśli są po-
strzegani jako osoby atrakcyjne. 
Sam wygląd jednak nie wystarczy, 
to tylko jeden z elementów, który 
może ułatwić aktorski sukces.

W sztuce „Selfie.com.pl” mamy wszystko. 
Znakomity temat współczesny. Życie we wszechobecnym świe-

cie mediów społecznościowych, bo życie w „Selfie...” stało się codzien-
nością. A to pozwala znaleźć się nam w przeróżnych życiowych sytu-
acjach. I na dodatek – czy tego chcemy, czy nie, bowiem sami wysta-
wiamy się na ocenę funkcjonując w tym wirtualnym świecie.

Doskonałą obsadę. Rzadko mamy możliwość obejrzenia jedno-
cześnie na scenie grupy aktorskich talentów i zarazem już gwiazd. I to 
dwóch pokoleń (Dorota Pomykała, Julia Kamińska, Mirosław Baka, Fi-
lip Bobek).

I wreszcie przedni humor i zabawę, o które dzisiaj bardzo trudno. 
Oczywiście chodzi o humor prawdziwy, a uśmiech szczery. A tego tutaj 
nie brakuje. Mam tę przewagę, bo spektakl, który wyreżyserowała Ma-
ria Seweryn już widziałem i mogę bez obaw polecić go Państwu. Może 
dodatkowym urozmaiceniem będą rozmowy z aktorami.

 Dariusz Fiuty

Wywiad z Filipem Bobkiem

Brzydula, Selfie i…  
hektolitry kawy

Dariusz Fiuty: Z Julią Kamiń-
ską na planie telewizyjnego 
serialu „Brzydula” spotkałeś 
się po raz pierwszy. Co było 
dalej? Czy „Selfie.com.pl” to 
druga wasza wspólna propo-
zycja? Czy było też coś po-
między?

FB: Rzeczywiście nasze pierwsze 
spotkanie to był casting do Brzy-
duli a  kolejne to już praca przy 
selfie. Z Julią bardzo się przyjaźni-
my więc na szczęście mieliśmy   
jeszcze wielokrotnie okazję spo-
tkać się pomiędzy tymi dwoma 
projektami …na kawę.

DF: Dobrze czujesz się w ko-
medii. Czy też odnajdujesz 
się w innych realizacjach. Ja-
ka rola byłaby dla Ciebie wy-
zwaniem?

FB: W  ko-
medii czuję 
się bardzo 
d o b r z e 
a  w  tych 
napisanych 
zg r a b n i e , 
śmiesznie 
i  mądrze 
czuję się jeszcze lepiej. Myślę, że 
każda rola jest mniejszym lub 
większym wyzwaniem w  zależno-
ści jak się do tego podejdzie. 
 

DF: Gdzie i w czym możemy 
Cię zobaczyć w  najbliższym 
czasie? Plany...

FB: Niedawno dołączyłem do 
obsady serialu „Na dobre i  na 
złe”. Wcielam się w  rolę 
anestezjologa z  bardzo dwu-
znaczną przeszłością. 

Dariusz Fiuty: Lubi Pani o sobie 
poczytać?

Dorota Pomykała: Nie.

DF: Celowo pytam. Żyjemy 
w  świecie selfie, wszechobec-
nych mediów społecznościo-
wych. O tym m.in. jest spektakl, 
chociaż nie tylko. Tam sami wy-
stawiamy się niejako na ocenę.

DP: Selfie.com to Nasze przedsta-
wienie. Ja jestem aktorką i  gram tu 
role Brygidy. Prywatnie nie lubie ro-
bić selfie i nie uczestniczę aktywnie 
w mediach społecznościowych.

DF: Korzysta Pani z  facebook’a, 
prowadzi fanpage?

DP: Korzystam z facebooka od czasu 
do czasu. Nie jest to moja namięt-
ność.

DF: Czy pojawiają się hejty?
DP: Widziałam, że coś takiego ist-
nieje...

DF: Ostatnio przeczytałem mą-
dre słowa Stanisławy Celińskiej, 
które zrobiły na mnie duże wra-
żenie: „Cudownie jest narodzić 
się na nowo i powiedzieć sobie: 
Dzisiaj jest pierwszy dzień reszty 
mojego życia. Pierwszy cudowny 
dzień reszty mojego cudownego 
życia!” Czy miała Pani taki mo-
ment w swoim życiu?

DP: Ja myślę trochę inaczej: żyjmy 
tak jakby to był ostatni dzień nasze-
go życia.



Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzień historii w gminie Poczesna

Wójt Krzysztof Ujma przywitał zgromadzonych gości

8. PIĄTEK-NIEDZIELA, 9-11 MARCA 2018

Gmina Poczesna uczciła Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas uro-
czystości związanych z tym wydarzeniem 
odsłonięto portrety bohaterów, a także za-
prezentowano film pt. „Inka. Są sprawy waż-
niejsze niż śmierć”.

Prezentację o Żołnierzach Niezłomnych Zie-
mi Częstochowskiej - kpt. Stanisławie Sojczyń-
skim ps. “Warszyc” (Konspiracyjne Wojsko Pol-
skie), kpt. Henryku Glapińskim ps. “Klinga” 
(Konspiracyjne Wojsko Polskie), ppor. Stanisła-
wie Lisieckim ps. “Jaguar” (Konspiracyjne Woj-
sko Polskie) oraz ppłk Zygmuncie Żywockim ps. 
“Wojtek” (Wolność i Niezawisłość) -  przygoto-
wał i przedstawił Adam Kurus, historyk, pracow-
nik IPN w Katowicach. Na projekcję filmu „Inka. 
Są sprawy ważniejsze niż śmierć” zaprosił z kolei 
Jacek Frankowski, autor, reżyser i scenarzysta.

Przybyli mogli zobaczyć, jak niespełna 
osiemnastoletnia dziewczyna, córka leśnika, 
pochodząca z rodziny, w której słowo patrio-
tyzm, nie było pustym słowem, zdała egzamin z 
odwagi, wierności, honoru... Do końca z komu-
nistycznym totalitaryzmem walczyła o wolną 
Polskę. Wyróżniała się odwagą.  Danuta Siedzi-
kówna została skazana na śmierć 3 sierpnia 
1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy kierowany 
przez majora Adama Gajewskiego.  Wyrok zo-
stał wykonany 28 sierpnia 1946. - Danuta  Sie-
dzikówna, gdyby żyła, miałaby w tym roku 90 
lat – przypomniał Krzysztof Ujma, wójt gminy 
Poczesna. - Film Jacka Frankowskiego przybliża 
nam tę wyjątkową postać. Dzięki nemu może-
my ją poznać i dostrzec, jak mocno miała za-
krzewiony patriotyzm, lojalność i miłość do oj-
czyzny. Mimo swojego młodego wieku, była 
niezwykle dojrzała. Inka przed egzekucja wypo-

wiedziała słowa, które w pełni oddają jej warto-
ści:   „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam 
się, jak trzeba” - zaznaczał.  W filmie, nad któ-
rym Jacek Frankowski, pracował ponad dwa i 
pół roku, Inkę wspominały, m.in. osoby, które ją 
znały (wujek, koleżanka z oddziału). Na jej te-
mat wypowiadała się też młodzież z wrocław-
skiego liceum, które otrzymało imię bohaterki. 

Przy okazji uroczystości wójt wręczył Jackowi 
Frankowskiemu statuetkę przyjaciela gminy Po-
czesna. - To dla mnie ogromne wyróżnienie – za-
znaczał wyróżniony. - Ponadto jest mi niezmier-
nie miło, że gmina zechciała pokazać mój film 
mieszkańcom. Mówi się, że mężczyźni nie pła-
czą. Ja w czasie jego realizacji miałem kilka razy 
łzy w oczach Inka wyzwala dobro. Dzięki pracy 
nad filmem przewartościowałem część moich 
wyborów i decyzji – zdradził Jacek Frankowski. 

kg

3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych.

Żołnierze Wyklęci to antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki stawiający opór 
sowietyzacji Polski. Toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im 
służbami w Polsce. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 
120–180 tysięcy osób .W ostatnich dniach II wojny światowej na terenie Polski działało około 80 ty-
sięcy partyzantów antykomunistycznych. 

Żołnierzami Wyklętymi w większości były córki i synowie chłopów, rzemieślników, urzędników i 
ludzi wolnych zawodów. Wielu z nich było już: nauczycielami, leśnikami, urzędnikami. Byli młodzi, 
inteligentni i pierwsi , którzy zdecydowali się walczyć z komunistycznym totalitaryzmem. Wyróżnia-
li się bezgraniczną odwagą.

Żołnierze Niezłomni Ziemi Częstochowskiej
1. kpt. Henryk Glapiński ps. „Klinga”, 
Konspiracyjne Wojsko Polskie – był kapita-
nem Wojska Polskiego i żołnierzem pod-
ziemia niepodległościowego. W czasie 
okupacji niemieckiej z kolei żołnierzem 
Narodowej Organizacji Wojskowej i   Armii 
Krajowej. Więzień  obozu koncentracyjne-
go  Groß-Rosen. Stał na czele utworzonego 
przez siebie Oddziału Partyzanckiego Służ-
by Ochrony Społeczeństwa „Warszawa”, 
który przeprowadził wiele udanych akcji 
przeciwko oddziałom  UB  i  KBW, osłania-
jąc miejscową ludność przed terrorem 
władz  komunistycznych. W nocy z  19  na  
20 kwietnia   1946 przeprowadził szturm 
na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Ra-
domsku i uwolnił stamtąd 57 żołnierzy 
podziemia. W czasie wycofywania się jego 
40 osobowy oddział rozbił 200 osobową grupę pościgową UB w uroczysku 
Graby, biorąc do niewoli ponad 100 funkcjonariuszy bezpieki. Kontynuując 
swoją operację, zmusił do poddania kolejną kompanię KBW. W czasie odwrotu 
rozstrzelał 8 żołnierzy  Armii Czerwonej, osłaniających akcję polskiej bezpieki.
14 września  1946, w wyniku prowokacji UB został aresztowany. W dniach  9-16 
grudnia  1946 był sądzony w procesie dowództwa KWP w Łodzi. Skazany na ka-
rę śmierci. Wyrok został wykonany w Łodzi 19 lutego 1947.

2. ppor. Stanisław Lisiecki ps. „Jaguar”, Konspira-
cyjne Wojsko Polskie – dowódca Oddziału Party-
zanckiego SOS Konspiracyjnego Wojska Polskiego. 
Był dowódcą jednej z najaktywniejszych grup. 
Działał w powiecie lublinieckim, kłobuckim oraz 
oleśnickim. Zginął wraz z innymi partyzantami 
podczas ostrzału.

3. ppłk Zygmunt Żywocki ps. „Wojtek”, Wolność i Niezawisłość - W 1920 ro-
ku brał udział w  wojnie polsko-bolszewic-
kiej, po jej zakończeniu pozostał w wojsku. 
W 1934 roku został dowódcą  kompanii, a 
następnie  batalionu  w  27 Pułku Piechoty  
w Częstochowie. Pełnił funkcję komendan-
ta Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty 
w   7 Dywizji Piechoty. W czasie   kampanii 
wrześniowej   dowodził II batalionem 27 
Pułku Piechoty. Podczas   okupacji   działał 
od 1940 roku  ZWZ, a potem w  Armii Kra-
jowej. W roku 1945 został aresztowany i 
skazany na karę śmierci. Później zmieniono 
ją na 10 lat pozbawienia wolności, a na-
stępnie w roku 1947 na 5. W więzieniu był  
szykanowany przez personel więzienny. Po 
odbyciu kary został zwolniony w 1950 ro-
ku. Ppłk Żywocki opuścił więzienie w cięż-
kim stanie zdrowia. Zamieszkał w Częstochowie, gdzie nadal - od 1934 roku - 
mieszkała jego rodzina. Na wolności pracował od 1956 roku w wodociągach 
miejskich. Ppłk Zygmunt Żywocki zmarł w wieku 71 lat w dniu 1 listopada 1969 
roku w szpitalu w Blachowni, na skutek obrażeń odniesionych w wyniku wypad-
ku – na ulicy Warszawskiej potrącił go samochód.

4. kpt. Stanisław Sojczyński ps. „War-
szyc”, Konspiracyjne Wojsko Polskie - był 
oficerem Armii Krajowej, twórcą i dowódcą 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Jeden z 
najbardziej znanych bohaterów walk o Pol-
skę z okupantem niemieckim i sowieckim. 
W 1942 r. pełnił funkcję Komendanta   Ob-
wodu AK Radomsko i dowódcy oddziału 
KEDYW-u. W 1945 r. nie złożył broni, two-
rząc Konspiracyjne Wojsko Polskie. Został 
aresztowany w Częstochowie przez UB w 
czerwcu 1945 roku, w jednym z domów 
przy ul. Wręczyckiej, a w 1946 roku Wojsko-
wy Sąd Rejonowy w Łodzi skazał go na ka-
rę śmierci. Wyrok wykonano 19 lutego 
1947 roku, do dzisiaj nie wiadomo gdzie 
został pochowany.

Wójt Krzysztof Ujma wręczył Jackowi Frankowskiemu 
statuetkę przyjaciela gminy Poczesna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obóz_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obóz_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Groß-Rosen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpieczeństwa_Publicznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korpus_Bezpieczeństwa_Wewnętrznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/20_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_września
https://pl.wikipedia.org/wiki/9_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/16_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/16_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion
https://pl.wikipedia.org/wiki/27_Pułk_Piechoty_(II_RP)
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrześniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrześniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_światowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Związek_Walki_Zbrojnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa


Wybieramy Miss i Mistera studniówki!
W pierwszym etapie szkoły wyłoniły kandydatki i kandydatów do rywalizacji. Teraz wszystko leży w rękach naszych czytelników i internautów. To 

od nich zależy, do kogo powędrują tytuły królowej i króla częstochowskich studniówek. 
Głosować  można na dwa sposoby:
- za pośrednictwem portalu „Życia Częstochowy i powiatu”  www.zycieczestochowy.pl  (wartość każdego kliknięcia to jeden głos),
- lub wypełniając kupon w gazecie „Życie Częstochowy i powiatu” (wartość każdego kuponu to 5 głosów).

Walka o głosy zakończy się 30 marca. Do kogo trafią tytuły? O tym przesądzi głosowanie czytelników i internautów – kupony z gazety oraz głosy z porta-
lu internetowego zostaną zsumowane. Zachęcamy do zabawy!
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STUDNIÓWKA 2018 VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego
Tak bawiliśmy się podczas naszej studniówki. Ten wyjątkowy bal rozpoczął się staropolskim po-

lonezem wraz z ciepłymi, krzepiącymi słowami dyrekcji, rodziców i uczniów. Studniówka otworzy-
ła nam magiczny czas 100 dni zmierzających do tego na, co pracowaliśmy przez wszystkie lata li-
ceum - do egzaminu dojrzałości.

Oliwia Pikos i Agata Dąbrowska
IV LO im. J. Dąbrowskiego

Julia Nowak
ZSP im. J. Malczewskiego

Mateusz Glen
ZSP im. J. Malczewskiego

Adam i Ola
ZS im. B. Prusa

Piotr i Luiza
ZS im. B. Prusa

Julia Czechowicz Jakub Sklorz
I LO im. J. Słowackiego

Marysia Wielgat Zbyszko Rybiałek
I LO im. J. Słowackiego

Wiktoria Tłoczek Paweł Owczarek
I LO im. J. Słowackiego

Artur Szczęsny
ZSTiO im. S. Żeromskiego

Daniel Bruś
ZSTiO im. S. Żeromskiego
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Julia Kostrzewska
ZSTiO im. S. Żeromskiego

Karolina Chłond
ZSTiO im.  

S. Żeromskiego

Kasia Wójcik
ZSTiO im.  

S. Żeromskiego

Sylwia Kisiel
ZSTiO im.  

S. Żeromskiego

KUPON KONKURSOWY
Głosuję na (imie i nazwisko, szkoła): 

................................................................................................................................................................................

Imie i nazwisko: ............................................................................................................................................
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Klaudia i Konrad
ZS im. B. Prusa

http://www.zycieczestochowy.pl/
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Zapraszamy do udziału w

IV EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNE-
GO

POD HONOROWYM PATRONATEM  
TOMASZA SĘTOWSKIEGO

„PRACOWNIA PRZYSZŁOŚCI”
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym 
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 

Odbywa się on już po raz czwarty w naszej szkole,  
pod patronatem Tomasza Sętowskiego, uznanego na 
całym świecie artysty, zaliczanego do twórców nurtu 

zwanego „realizmem magicznym”, mieszkańca naszego 
miasta.  

Cele konkursu to: 

l rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, 
l zainteresowanie dorobkiem i dokonaniami pa-

trona konkursu
l prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczo-

ści plastycznej

Technika pracy jest dowolna, prace będą ocenia-
ne w dwóch grupach wiekowych i czekamy na nie do  
12 kwietnia. Nadesłane prace wezmą udział w pokon-
kursowej wystawie. Z regulaminem konkursu można 
zapoznać się na stronie naszej szkoły pod adresem:  
http://zeromski.czest.pl

XLI edycja Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej 

i Elektronicznej
Tegoroczna XLI edycja Ogólnopol-

skiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej podobnie jak w po-
przedniej edycji, przeprowadzana 
jest dwuetapowo:
1. Akademia Górniczo – Hutnicza w 

Krakowie – piątek 9 lutego 2018 r. 
– test pisemny w celu wyselekcjo-
nowania najlepszych 16-stu za-
wodników w każdej grupie tema-
tycznej.

2. Zespół Szkół Elektrycznych im. 
mjr Henryka Sucharskiego w Go-
rzowie Wielkopolskim – piątek 
oraz sobota 23 i 24 marca 2018 r. 
– część praktyczna i finały.
W tym roku bez zmian pozostają 

grupy tematyczne: elektryczna, elek-
troniczna, mechatroniczna, teleinfor-
matyczna, elektroniki i informatyki 
medycznej, informatyczna oraz zasa-
dy oceniania poszczególnych etapów. 
Brane jest jednak pod uwagę zwięk-
szenie zasięgu terytorialnego Olim-
piady na południe i wschód poza gra-
nice kraju. Oczywiście, zgodnie z zapi-
sami Regulaminu nie uszczupli to licz-
by Laureatów i Finalistów z Polski.

Również i w tym roku, Minister-
stwo Edukacji Narodowej objęło 
swym patronatem honorowym 
Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej.

Dnia 1 lipca 2007 OOWEE została 
zarejestrowana przez MEN i umiesz-
czona w komunikacie CKE o wykazie 
turniejów i olimpiad zawodowych w 
2008 roku, z dnia 7 VIII 2007 , dając 

tym samym laureatom i finalistom 
gwarancję zwolnienia z etapu pi-
semnego egzaminu potwierdzające-
go kwalifikacje zawodowe.

Nasza placówka po przeprowa-
dzeniu eliminacji szkolnych wytypo-
wała sześciu zawodników  w trzech 
grupach tematycznych: elektronicz-
nej - (Bednarek Adam, Baldowski 
Adrian), elektroniki medycz-

Fryzjerzy w ramach projektu „Zawodowa 
współpraca” doskonalą swoje umiejętności

Uczniowie naszej szkoły, zarów-
no klas technikum jak i szkoły bran-
żowej, zdobywający kwalifikacje do 
wykonywania zawodu fryzjer wzięli 
udział w zajęciach dodatkowych 
podnoszących ich umiejętności 
oraz zwiększających ich konku-
rencyjność na rynku pracy. Projekt 
„Zawodowa współpraca”, w ra-
mach którego odbywały się zajęcia, 
realizowany jest przez Gminę Mia-
sto Częstochowa a współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego,   priorytet XI. Zajęcia 
były przeprowadzone dla dwóch 
grup i odbywały się w naszej szkole 
w doskonale wyposażonych pra-
cowniach fryzjerskich.  

Uczestnicy mieli okazję poznać 
nowe trendy fryzjerskie, techniki 
koloryzacji, strzyżeń oraz pielęgna-
cje włosów. Uczyli się projektować 
fryzury, dobierać kolorystykę we-
dług typów urody, poznając jedno-
cześnie kształty twarzy oraz defor-
macje głowy.

Uczniowie pracowali zarówno na 
modelach, jak również na głów-
kach treningowych, rozwijając 
swoja pasję, zdolności plastyczne i 

manualne. Można było również za-
poznać się z nowym sprzętem, któ-
ry pracownia fryzjerska otrzymała 
uczestnicząc w projekcie. Każdy 
uczestnik kursu otrzymał certyfikat 
uczestnictwa w zajęciach.

mgr Sława Pluta 
mgr Judyta Jagusiak

Sukces w konkursie 
fotograficznym!!!

5 lutego została rozstrzygnięta II 
edycja ogólnopolskiego konkursu 
fotografii przyrodniczej  „Jurajska 
przyroda w obiektywie” organizo-
wanej przez Muzeum Częstochow-
skie.

W kategorii szkoły średnie nasze 
uczennice zdobyły:

I miejsce Aleksandra Tałaj kl.IIcT 
fototechnik,  tytuł pracy  „W oczeki-
waniu”

Wyróżnienia:
Aleksandra Kudela kl.IIIcT foto-

technik, tytuł pracy „Znaki przeszło-
ści”

Anna Bartnik kl.IcT technik foto-
grafii i multimediów, tytuł pra-
cy  „W blasku słońca”

Wernisaż wystawy wraz z wrę-
czeniem nagród odbędzie się 
w kwietniu  w Muzeum Często-
chowskim.

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!!!

A.Przygoda

nej - (Jończyk Przemysław, Owcza-
rek Adam), mechatronicznej - (Mar-
kiewicz Artur, Gaweł Krystian)

9 lutego uczestniczyliśmy w uro-
czystym otwarciu XLI edycji OOWEE 
oraz w pierwszym etapie tegorocz-
nej olimpiady, przeprowadzonej na 
terenie Akademii Górniczo – Hutni-
czej w Krakowie.

14 lutego zostały ogłoszone wyni-
ki końcowe pierwszego etapu w po-
szczególnych kategoriach.

Miło nam poinformować, że nasz 
uczeń Przemysław Jończyk z czwar-
tej klasy elektronicznej zakwalifiko-
wał się do drugiego etapu praktycz-
nego, który odbędzie się 23 marca 
w Zespole Szkół Elektrycznych                      
im. mjr Henryka Sucharskiego w Go-
rzowie Wielkopolskim.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!!!

opiekun grupy:  
S. Jędrzejczyk 
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Walentynki w naszej szkole
Dnia 14.02.2018  roku w mu-

rach naszej szkoły odbyły się Wa-
lentynki.  Uczniowie mieli okazję 
wysłać kartki walentynkowe do 
swoich przyjaciół za pomocą 
„Poczty Walentynkowej”.  

Każdy uczeń przyszedł do szko-
ły ubrany na czerwono, co miało 
symbolizować miłość, tak ważną 
tego dnia. Czas spędzony w szko-
le obfitował w różnorodne zabawy, 
takie jak „Konkurs na plakat Walen-
tynowy”, czy też „Najładniejsze 
zdjęcie o tematyce Walentynek”. 

Wszystkim zorganizowanym 
atrakcjom towarzyszył pozytywny 
klimat, wywołany uśmiechami 
uczniów i głośną muzyką, puszcza-
ną podczas każdej z przerw. Każdy 
z nas bardzo dobrze się bawił i miał 
okazję zintegrować się ze swoją 
klasą poprzez wspólną pracę nad 
plakatami. 

Mimo, że dzień ten szybko do-
biegł końca, to myślę, że będzie-
my go długo pamiętać.

14 lutego – jest to dzień szcze-
gólny. Przypomina on nam o ob-
darowywaniu miłością wszystkich 
ludzi, którzy nas otaczają. Nie cho-
dzi w nim o prezenty lub wyzna-
wanie miłości; choć nazywa się go 
potocznie „Dniem Zakochanych”, 
to uważam, że nie jest on dniem 
tylko dla nich przeznaczonym. Jest 
to święto, które pokazuje nam, jak 
bardzo ważną rzeczą w życiu czło-

wieka jest posiadanie obok siebie 
drugiej osoby, która pomoże nam 
w każdej sytuacji.  Pamiętajcie jed-
nak, aby o szacunku do drugiego 
człowieka i okazywaniu miłości bli-
skim pamiętać zawsze, nie tylko w 
jeden dzień w roku. Pokazujcie so-
bie nawzajem, jak bardzo warto-
ściowymi ludźmi jesteście, a gwa-
rantuję,  że będzie żyło się Wam 
lepiej. 

“Make Love Not War”
~Stay Alive 

Kl. I A LO

VIII Liceum 
Ogólnokształcące Samorządowe

ul. Worcella 22
42-202 Częstochowa

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
historia i społeczeństwo, przyroda, edukacja medialna,

edukacja filmowa, edukacja informatyczna, pierwsza pomoc

DRUGI JĘZYK OBCY DO WYBORU:
j. niemiecki, j. francuski

tel. 34 369 50 18
tel./fax 34 364 27 62

e-mail: sekretariat@8los.pl

Więcej informacji
znajdziesz na:

www.8los.pl

VIII LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE

BIOLOGIA
CHEMIA
JĘZYK
ANGIELSKI

MATEMATYKA
GEOGRAFIA
JĘZYK
ANGIELSKI

JĘZYK 
ANGIELSKI
JĘZYK 
POLSKI
GEOGRAFIA

JĘZYK 
POLSKI
HISTORIA
WOS

MATEMATYKA
INFORMATYKA
JĘZYK
ANGIELSKI

GEOGRAFIA
JĘZYK 
ANGIELSKI
WOS

O F E R T A  E D U K A C Y J N A

BEZPIECZNA | KAMERALNA | PRZYJAZNA | BEZPŁATNA | JEDNOZMIANOWA | NOWOCZESNA

Biblioteka VIII LOS w nowej siedzibie
Biblioteka VIII LOS liczy sobie 

obecnie 18076 woluminów. Ta 
ogromna liczba książek, piętrzą-
cych się na półkach, to owoc 
połączenia dwóch bytów: VIII Li-
ceum Ogólnokształcącego Sa-
morządowego i Gimnazjum nr 5. 
Gigantyczna praca przenoszenia 
biblioteki z ul. Kukuczki na 
Worcella trwała całe wakacje. 
Wszechobecny pył, kurz i ciągle 
zmieniające się koncepcje usta-
wienia regałów mocno dały się 
nam we znaki. Nie mówiąc o ca-
łym „morzu” żółtych worków 
z książkami.

Od września pracowałyśmy nad 
połączeniem obu księgozbiorów. 
A była to praca czasochłonna, wy-
magająca dokładności, uwagi, pre-

cyzji, wszechstronności, a nawet 
siły fizycznej. Zawartość 300 żół-
tych worków znalazła się ostatecz-
nie na półkach. Dzięki naszym sta-
raniom biblioteka wzbogaciła się 
także o regały, które mogły po-
mieścić tak ogromny zbiór literatu-
ry i dzieł ze wszelkich dziedzin 
wiedzy. Do nowych pomieszczeń 
na Worcella przeniosły się także hi-

storyczne regały, pochodzące 
z zabytkowego kompleksu indu-
strialnego: Zakładów Przemysłu 
Wełnianego „Elanex”. Mimo, że 
mają prawie sto lat, lite drewno na-
dal dźwiga ciężar wielu tomów, 
nierzadko białych kruków, niedo-
stępnych już w innych bibliote-
kach.

Zapełniona regałami sala to dru-
gie pomieszczenie szkolnej biblio-
teki – magazyn, a równocześnie 
naukowy kącik czytelniczy, gdzie 
bardzo często odbywają się na-
uczania indywidualne. Pierwsze 
pomieszczenie to czytelnia – duża, 
jasna i przytulna. Udało się nam 
stworzyć iście „domową” atmosfe-
rę. Jest to miejsce, w którym 
uczniowie dobrze się czują, pod-
czas przerw i po lekcjach chętnie 
korzystają ze zbiorów, kompute-
rów z dostępem do Internetu oraz 
– naszej pomocy. Utworzenie ta-
kiej sali było dla nas prawdziwym 
wyzwaniem i bardzo się cieszymy, 
że nam się udało.

W międzyczasie prac bibliotecz-
nych (międzyczas – przestrzeń po-
wstała po zagięciu czasoprzestrze-
ni tak, by można było więcej zrobić 
w tym samym czasie pojmowa-
nym liniowo) angażujemy się 
w szkolne przedsięwzięcia. Stwo-
rzyłyśmy gazetkę szkolną pt. „Twój 

LOS”, której redaktorami są 
uczniowie gimnazjum i liceum. 
Współorganizowałyśmy liczne 
konkursy i akademie, prowadzimy 
dokumentację fotograficzną wszel-
kich wydarzeń z życia szkoły, reda-
gujemy artykuły umieszczane na 
stronie internetowej szkoły. Pracy 
mamy dużo, ale sprawia nam ona 
ogromną satysfakcję.  

Pod naszą opieką jest także ko-
rytarz, przy którym mieści się bi-
blioteka. Trzy wielkie gazetki ścien-
ne i cztery stojące są regularnie 
uaktualniane. Przybliżają twórczość 
pisarzy, przypominają o ważnych 
rocznicach historycznych, wpro-

wadzają w świąteczny nastrój. 
Ustawione na parapetach okien-
nych i na podłodze kwiaty  spra-
wiają wrażenie cieplarni – obecnie 
ogrodu zimowego, z którego  
uczniowie bardzo chętnie korzy-
stają. 

Rozpoczyna się kolejny semestr, 
czeka nas wiele wyzwań i nowych 
projektów, ale w tak „zgranym” 
zespole poradzimy sobie ze 
wszystkim. Nasza biblioteka to do-
bre miejsce, które rozwija się i tęt-
ni życiem.

mgr A. Dumańska
mgr R. Białowąs

mgr D. Kucharska

Dzień otwarty w VIII LO Samorządowym  
w Częstochowie 

 -  24 . 0 4 . 2 0 1 8 r.  w  g o d z .  1 1 . 3 0  –  1 4 . 0 0  .
ul. Worcella 22, 42-202 Częstochowa Zapraszamy!
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM
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REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

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

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9 

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
 

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGIPOGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 
48 m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte 
piętro w wieżowcu, okna PCV południe-
zachód, balkon. Kuchnia z meblami na 

wymiar i sprzętem AGD. Duży salon 
po remoncie. Sypialnia z wyjściem na 
balkon. Łazienka w glazurze z wanną 
oraz przedpokój  z szafą. Mieszkanie 

czyste i zadbane. Na podłogach panele 
i płytki. W cenie sprzedaży wliczone całe 
wyposażenie mieszkania. Blisko uczelnie, 

sklepy, szkoła, komunikacja miejska.  
Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł. 

Tel. 661 117 931

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 DOM —
n SPRZEDAM dom w stanie surowym do 

wykończenia. Przybynów,  
ul. Ostrowska. Tel. 692 414 626
— 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 

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ garaż. ul. Rocha 121. 

Tel. 34 362 94 27
n WYNAJMĘ dla siebie pokój w Częstochowie 

lub kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222

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

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

n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy 
głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany przez 
Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, na 
mieszkanie M-3 lub sprzedam.  
Tel. 888 784 479

—
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 USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, 
gipsówka, karton-gips, montaż paneli, inne 
usługi wykończeniowe. Tel. 508 703 286

n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję 
wszystkie usługi związane z dachami: papa, 
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny 
i obróbki. Tel. 505 736 977

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

OPIEKA

n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

PRACA

— DAM PRACĘ —
n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub 

udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb. 
665013836

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny,  

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37



W CH Auchan Poczesna

Budowlane inspiracje
Planujesz remont lub budo-

wę domu? A może chcesz 
przeprowadzić metamorfozę 
w mieszkaniu i potrzebujesz 
porad ekspertów? Wszystko, 
czego trzeba, aby wygodnie 
i nowocześnie urządzić swoje 
cztery kąty i ogród, możemy 
znaleźć w Centrum Handlo-
wym Auchan Poczesna. 
W czwartek w galerii handlo-
wej rozpoczęły się Wiosenne 
Targi Budowlane. Zakończą 
się w sobotę. Wstęp wolny!

Budowa  domu  czy  wyposaża-
nie  mieszkania  wymaga  odpo-
wiedniego przygotowania, dlatego 
warto  zasięgnąć  porady  eksper-
tów  w  tej  dziedzinie.  Okazją  do 
porozmawiania z nimi będą TAR-
GI BUDOWLANE, które w czwar-
tek, 8 marca,  rozpoczęły  się 

w  pasażu  Centrum  Handlowego 
Auchan Poczesna.
Przez  trzy  dni  goście  galerii 

handlowej będą mieli  okazję po-
znać nowości  i  trendy na  rynku 
budowlanym,  a  także  znaleźć 
materiały niezbędne do remontu 
i  wyposażenia  wnętrz.  Wśród 
nich wymienić można różnego ro-
dzaju  pokrycia  dachowe,  mate-
riały  budowlane  do  ocieplenia 
budynku, czy kostki brukowe. 
Osoby dopiero poszukujące  in-

spiracji mogą porozmawiać z eks-
pertami  i  przedstawicielami  firm 
remontowych  i  budowlanych.  Ci 
z chęcią przygotowują indywidual-
ne oferty na zakup elementów wy-
posażenia wnętrz, m.in. drzwi ze-
wnętrznych  i  wewnętrznych,  pły-
tek podłogowych  i ściennych, ka-
bin prysznicowych, blatów i para-
petów  z  granitu,  kominków  oraz 

systemów wentylacyjnych. Na tar-
gach są obecni również wystawcy 
prezentujący  efektywne  metody 
ogrzewania domów, w tym nowo-
czesne kotły i piece.
Wiosna  to czas, kiedy planuje-

my zmiany w przydomowym ogro-
dzie. Na stoiskach można też więc 
znaleźć  bogatą  ofertę  artykułów 
i narzędzi ogrodniczych, a specja-
liści podpowiadają, jak zaprojekto-
wać  zieleń  i  zadbać  o  rośliny 
i trawniki, aby cieszyły oczy przez 
wiele miesięcy.
Wiosenne  targi  budowlane  od-

bywają  się w  dniach  8-10 marca 
w  Centrum  Handlowym  Auchan 
Poczesna  przy  ulicy  Krakowskiej 
10 w Poczesnej koło Częstochowy. 
Z ofertami wystawców można za-
poznać się od godziny 10.00 do go-
dziny  19.00.  Wstęp  na  targi  jest 
bezpłatny! kg
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Indywidualne Konta Mieszkaniowe

Następca programu 
Mieszkanie  

dla Młodych?
Trwają prace nad osta-

teczną wersją ustawy doty-
czącej Indywidualnych Kont 
Mieszkaniowych. Projekt ma 
być następcą programu 
Mieszkanie dla Młodych. 
Formuła wsparcia będzie 
jednak nieco inna od do-
tychczasowych dopłat. Po-
tencjalni beneficjenci będą 
mogli wpłacać środki na spe-
cjalne konta prowadzone 
przez upoważnione instytu-
cje finansowe.

Rząd  będzie  nagradzał 
oszczędzających  roczną  pre-
mią,  która  może  wynieść  5% 
od  wysokości  zgromadzonych 
środków (trwają obecnie prace 
nad ustaleniem wysokości pre-
mii). Wymienione wsparcie bę-
dzie  przysługiwało  osobom 
spełniającym określone  kryte-
ria  dochodowe  oraz  wielkości 
rodziny. Dodatkowy bonus bę-
dzie  przysługiwał  rodzinom 
z  niepełnosprawnymi  dziećmi 
oraz posiadaczom Książeczek 
Mieszkaniowych.

Oszczędności    będzie moż-
na  wypłacić  po  upływie mini-
malnego  terminu  oszczędza-
nia. Obecnie  jest on planowa-
ny na okres pięć lat. Pieniądze 
będzie trzeba przeznaczyć   na 
określone  cele  mieszkaniowe 
lub  modernizacyjne  (np.  wy-
miana ogrzewania). Minimalny 
okres  oszczędzania  może  zo-
stać skrócony (nawet do 12-tu 
miesięcy),  jeżeli  przystąpimy 
do  programu    Mieszkanie 
Plus    lub  innego  programu 
społecznego budownictwa (np.
TBS).
Dodatkową  zachętą  dla 

oszczędzających ma być zwol-
nienie  z  19%  podatku  od  zy-
sków kapitałowych (tzw. poda-
tek Belki). Będzie można także 
liczyć  na  oprocentowanie  ze 
strony  banków  prowadzących 
rachunki. Po upływie pięciu lat 
posiadacz    IKM    będzie  mógł 
zaciągnąć  preferencyjny  kre-
dyt hipoteczny z oprocentowa-
niem niższym od rynkowego.
Ustawodawca planuje  także 

rozwiązanie  dotyczące  wcze-
śniejszego wycofania środków. 
W  przypadku  zaistnienia  nie-
przewidzianych  okoliczności, 
beneficjent  będzie mógł wyco-
fać  zgromadzone  środki  kosz-
tem utraty  zgromadzonej  pre-
mii oraz ulg w podatku od zy-
sków  kapitałowych.  Dodatko-

wo trzeba będzie zwrócić okre-
ślone w ustawie odsetki (w pro-
porcjonalnej części do wycofa-
nej kwoty).

Środki zgromadzone na  In-
dywidualnych Kontach 
Mieszkaniowych  będą mogły 
zostać przeznaczone na nastę-
pujące cele:
l nabycie  działki  budowlanej 
i budowa domu jednorodzin-
nego  (metodą  gospodarczą 
lub za pośrednictwem inwe-
stora zastępczego;

l zakup  lokalu  mieszkalnego 
lub  domu  jednorodzinnego 
(zarówno  na    rynku pier-
wotnym  jak i  wtórnym),

l zakup  spółdzielczego  wła-
snościowego prawa do  loka-
lu mieszkalnego,

l zapewnienie wkładu własne-
go w przypadku korzystania 
z kredytu na zakup/budowę 
lokalu mieszkalnego (lub do-
mu jednorodzinnego). Wkład 
można także przeznaczyć na 
uzyskanie  lokatorskiego 
spółdzielczego  prawa  do  lo-
kalu mieszkalnego,

l udział w budowie realizowa-
nej  w  ramach  Narodowego 
Programu  Mieszkaniowego 
(Mieszkanie Plus),

l modernizację i cele remonto-
we,  w  tym  także  przebudo-
wę,  rozbudowę,  nadbudowę 
domu  lub  lokalu  mieszkal-
nego,  wymianę  centralnego 
ogrzewania,  okien  lub  da-
chu.

Prace nad ostateczną formą 
programu nadal trwają.   Ban-
ki    oczekują obecnie na osta-
teczna formę ustawy, aby móc 
zaproponować  klientom  swoje 
oferty.  Wówczas  także  pozna-
my, która z instytucji zaoferu-
je  najbardziej  atrakcyjne  wa-
runki. Już dzisiaj  jednak wia-
domo, że nowy program będzie 
aktywnie wspierany przez stro-
nę rządową.
Już w przyszłym roku w bu-

dżecie  zaplanowano  200  mln 
PLN      na  wypłatę    premii. 
W kolejnych latach pula ta bę-
dzie systematycznie zwiększa-
na  o  kolejne  200  mln  PLN 
i  wyniesie  400  mln  PLN   
w  2020  r.,  600  mln  PLN 
w  2021  r.  i      800  mln  PLN 
w 2022 r. Od 2023 r. na nowy 
program będzie  przeznaczany 
okrągły 1 mld PLN rocznie.

kg



W ramach rekompensaty

Specjalne oferty dla szukających mieszkania
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SPRZEDAŻ I MONTAŻ POKRYĆ DACHOWYCH

blachodachówka modułowa BELLA SARA

OFERUJEMY:

19,99zł
brutto

DachStyl 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 70
biuro@dachy-zurek.pl, www.dachy-zurek.pl, +48 531 374 851, +48 537 345 584

 PROMOCJA OBOWIĄZUJE 02.03.2018 -18.03.2018 r. Dzielimy siê pasj¹

i talentem

GWARANCJA
GWARANCJA

• blachodachówka
   modułowa
• blacha trapezowa
• rynny pvc i stalowe
• podsu�tka pvc
  i stalowa
•  akcesoria dachowe
•  gonty, papy 

Olbrzymie zainteresowanie 
rządowym programem Miesz-
kanie Dla Młodych spowodo-
wało, że zdecydowania więk-
szość chętnych nie otrzyma-
ła dofinansowania. Z tego też 
powodu część banków przygo-
towała specjalne oferty dla 
osób, które nie otrzymały fi-
nansowego wsparcia.

Przypomnijmy, podczas nabo-
ru wnioski wielu osób „utknęły” 

w  systemie  BGK  Zlecenia  i  nie 
zostały przetworzone w terminie. 
Przez dłuższy czas jedyną odpo-
wiedzią  na  głosy  zawiedzionych 
klientów,  były  jedynie  kolejne 
oświadczenia  wydawane  przez 
BGK i banki kredytujące.
Wygląda  jednak  na  to,  że 

klienci nie zostali zostawieni sa-
mym  sobie.  Kilka  banków 
uczestniczących  w  programie  
MDM    przygotowało  specjalne 
oferty dla osób, które nie otrzy-

mały finansowego wsparcia.
W wymienionych instytucjach 

osoby, które składały wnioski o 
kredyt z  dopłatą Mieszkanie dla 
Młodych, ale jej nie otrzymały – 
mogą  liczyć  na  preferencyjne 
warunki.  Szczegóły  korzystania 
z  oferty przekazywane  są klien-
tom  indywidualnie,  nieoficjalnie 
mówi  się  jednak  o  sporych  ob-
niżkach – zarówno marży,  jak  i 
prowizji za udzielenie  kredytu.
Preferencyjne warunki nie  są 

być może tak spektakularne, jak 
jednorazowe  dofinansowanie  
MDM,  jednak  w  dłuższej  per-
spektywie okresu kredytowania, 
przełożą  się  na  konkretne 
oszczędności  w  płaconych  ra-
tach.  Wymienione  oferty  będą 
szczególnie atrakcyjne dla osób, 
które oczekują w kolejce na przy-
znanie  dofinansowania, a które 
nie mogą sobie pozwolić na dal-
szą zwłokę ze względu na zbliża-
jące się terminy płatności.

Pozostali oczekujący nadal li-
czą na powrót środków do puli. 
Pierwszej, większej kwoty nale-
ży  oczekiwać  w  najbliższych 
dniach.  Wtedy  bowiem  minie 
60  dni  od  momentu  złożenia 
pierwszych styczniowych wnio-
sków.  W  tych  przypadkach, 
gdzie klient nie podpisał umowy  
kredytowej    –  dofinansowanie 
zostanie  przekazane  innym 
oczekującym.

kg



Apeluje gmina Rędziny

Przyłączcie 
się do 

gazociągu
– Gaz to  paliwo znacz-

nie bardziej ekologiczne 
niż np.  węgiel, który  
zresztą drożeje – podkre-
śla wójt gminy Rędziny 
Paweł Militowski, zachę-
cając mieszkańców, żeby  
przyłączali się do  sieci 
należącej do  Polskiej 
Spółki Gazownictwa. A  
spółka nie  widzi większe-
go problemu, żeby  więcej 
mieszkańców gminy Rę-
dziny zaczęło z  niej ko-
rzystać

Wójt prowadził rozmowy w  
kierunku rozszerzenia liczby 
odbiorców  gazu  gminie  z  
częstochowską  gazownią, 
która  podlega pod  Oddział 
Zakład  Gazowniczy  w    Za-
brzu.  Obecnie  sieć  gazowa 
obejmuje:  Karolinę,  Konin, 
Kościelec, Mariankę Rędziń-
ską, Rędziny i  Rudniki.
–  Gmina  Rędziny  jest  w  

większości  zgazyfikowana, 
ale    nadal  są  przysiółki  czy  
ulice,  gdzie  ten  gaz  jeszcze 
nie    dotarł.  W    trakcie  roz-
mów z    częstochowskim za-
kładem  okazało  się,  że    nie  
ma  problemu  z    rozszerze-
niem sieci o  nowe przyłącza. 

Zainteresowani  mieszkańcy 
muszą  tylko    skierować 
wnioski o  określenie warun-
ków przyłączenia, do    czego 
mocno  zachęcam  –  mówi 
wójt Paweł Militowski.
Wszelkie  niezbędne  infor-

macje  w    tej    sprawie  oraz  
wzory wniosków można zna-
leźć na  stronie internetowej 
Polskiej Spółki Gazownictwa 
–    https://www.psgaz.pl/
wniosek-warunki-przylacze-
nia-do-sieci-gazowej  . Ewen-
tualne  koszty  zainteresowa-
ni  poznają  po    określeniu 
warunków.
Wójt  zwraca  uwagę,  że  

gaz  jest  korzystniejszy  dla 
zdrowia mieszkańców niż in-
ne paliwa.
–  Jest  znacznie  bardziej 

ekologiczny niż, np.   węgiel, 
który  zresztą drożeje – pod-
kreśla  Paweł  Militowski.  – 
Gdyby   więcej mieszkańców 
zaczęło  korzystać  m.in.    z  
ogrzewania  gazowego,  to    z  
pewnością byłoby  to    z   po-
żytkiem  dla  środowiska  na-
turalnego i  naszego zdrowia. 
A    przecież  tyle  mówi  się 
ostatnio  o    walce  ze    smo-
giem – podsumowuje.

kg
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tel. 512 440 946
dekoracjenabogato@gmail.com

NA BOGATO
WYKONUJEMY

TYNKI:
DEKORACYJNE

STRUKTURALNE
DREWNOPODOBNE

CEGŁYCEGŁY
LOFTY

Decyzja rządu

Wielki program termomodernizacyjny
Rząd rusza z programem ter-

momodernizacji, który ma na 
celu zmniejszenie zanieczysz-
czeń, a jednocześnie zwiększe-
nie możliwości ocieplania do-
mów. 

Rząd twierdzi, że dzięki programo-
wi w ciągu 9 lat problem zanieczysz-
czeń powietrza ma zniknąć z naszego 
kraju.  Pomóc ma w  tym  pilotażowy 
program  termomodernizacji  domów. 
Jak  zaznacza  szef  rządu  Mateusz 
Morawiecki, dom nieocieplony zuży-
wa dwa razy więcej węgla do ogrzania 
niż  dom  ocieplony.  Projekt  „Smog 
stop” ma ruszyć w 22 z 33 polskich 
miast, które znajdują się na liście 50 

miast  najbardziej  dotkniętych  smo-
giem  przygotowanej  przez  Światową 
Organizację Zdrowia (WHO).  O dofi-
nansowania będą mogły ubiegać się 
jednak  tylko  miasta,  które  maja 
mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. 
Dzięki nowelizacji ustawy – która 

ma  zostać uchwalona najpóźniej  do 
końca maja – uruchomione zostanie 
180 mln złotych z Funduszu Termo-
modernizacji.  Cały  program  termo-
modernizacji w 22 gminach ma z ko-
lei pochłonąć ok. 750 mln zł. 
Program  ma  być  skierowany 

przede wszystkim do mniej  zamoż-
nych  osób,  a  termomodernizacja 
obejmie ok. 15-16 tys. domów. Dziś  
pomoc nie trafia do tych, którzy  jej 

potrzebują,  czyli  tych  najbiedniej-
szych, których nie stać na wymianę 
pieca.  Inwestycje  mają  ruszyć 
w sierpniu. Państwo będzie finanso-
wać  termomodernizację  w  70%, 
resztę będzie musiał dołożyć samo-
rząd.
Fakt, że o dofinansowanie nie bę-

dzie mogła ubiegać się Częstochowa 
(bo  znajduje  się  poza  50 miast  naj-
bardziej  dotkniętych  smogiem)  wy-
wołał falę protestów lokalnych polity-
ków.  Reprezentanci  Platformy  Oby-
watelskiej  zaapelowali  do  premiera 
Morawiecki, by ten zamieścił Często-
chowę na liście do rządowego progra-
mu.  kg

https://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej
https://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej
https://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej


Mieszkanie Plus

Naukowcy 
zaprojektują dom do 
rządowego programu
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Opracowanie koncepcji ar-
chitektonicznej modelowego 
domu jednorodzinnego – to 
zadanie, przed jakim staną 
uczestnicy konkursu skiero-
wanego do uczelni technicz-
nych i instytutów badaw-
czych. Organizator konkursu, 
BGK Nieruchomości S.A., re-
alizując rządowy program 
Mieszkanie Plus, po raz kolej-
ny sięga po pomysły środowi-
ska akademickiego. Partne-
rem konkurs jest Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Funkcjonalny i wygodny 
dom dla całej rodziny

–  Inicjatywa  podjęta  przez 
BGK  Nieruchomości  jest  kolej-
nym  impulsem  do  budowania 
pomostu pomiędzy światem na-
uki i biznesu. Innowacyjne pań-
stwo  można  budować  jedynie 
w  oparciu  o  ścisłą  współpracę 
tych dwóch środowisk i sprawny 
transfer  wiedzy  w  kluczowych 
dziedzinach  gospodarki  –  pod-
kreślił wicepremier Jarosław Go-
win,  minister  nauki  i  szkolnic-
twa  wyższego.  –  Potrzebujemy 
nowatorskich rozwiązań, zwłasz-
cza w zakresie  tak bliskim każ-
demu  człowiekowi,  jakim  jest 
funkcjonalny i wygodny dom dla 
rodziny. Wierzę, że temat zapro-
ponowany w tym konkursie bę-
dzie bodźcem dla ośrodków na-
ukowych w całym kraju, do prze-
stawienia się na innowacyjne to-
ry – powiedział wicepremier.
Konkurs skierowany do insty-

tutów naukowych i uczelni tech-
nicznych
Do wzięcia udziału w konkur-

sie  zostały  zaproszone  uczelnie 
techniczne i instytuty naukowe, 

działające  przy  ośrodkach  aka-
demickich,  które  zajmują  się 
działalnością  projektową.  Wy-
różnione prace doczekają się re-
alizacji w postaci domów proto-
typowych.

Konkurs podzielono na 
cztery kategorie, obejmujące 

zaprojektowanie:
l domu szeregowego,
l domu bliźniaczego,
l domu wolnostojącego,
l domu  wolnostojącego  w  gmi-
nach wiejskich.
Celem przedsięwzięcia jest na 

poszerzenie  programu Mieszka-
nie  Plus  o  projekty  stworzone 
z myślą o małych i średnich gmi-
nach,  w  których  dominuje  bu-
downictwo jednorodzinne.

Oryginalna i atrakcyjna 
przestrzeń mieszkalna

Projektowane w ramach kon-
kursu domy jednorodzinne mu-
szą nie tylko odznaczać się orygi-
nalnością  i  atrakcyjnością  roz-
wiązań  architektonicznych,  ale 
także  elastyczną  przestrzenią  – 
którą będzie można dostosować 
do  zmieniających  się  w  czasie 
potrzeb domowników.  
Zwycięzcy  wykonają  prototyp 

domu na działce wybranej przez 
organizatora
Twórcy najlepszych projektów 

otrzymają zaproszenie do udzia-
łu w postępowaniu z wolnej ręki 
na  wykonanie  prototypu  domu 
na  działce wybranej  przez  BGK 
Nieruchomości. Rejestracja zgło-
szeń zakończy się 9 marca tego 
roku. Zwycięzców konkursu po-
znamy 14 maja.
Regulamin konkursu jest do-

stępny  na  platformie  interneto-
wej  www.bgkn.pl kg

http://www.bgkn.pl/


Bank Gospodarstwa Krajowego

Ponad miliard na mieszkania
Bank Gospodarstwa Krajowego 

rozpoczął nabór wniosków w dwóch 
programach służących poprawie sy-
tuacji na rynku mieszkaniowym. Do 
rozdysponowania jest 945 mln zł 
w programie Społecznego Budow-
nictwa Czynszowego (SBC) oraz 105 
mln zł w  programie wsparcia bu-
downictwa socjalnego i komunalne-
go. Wnioski w obu naborach można 
składać do 31 marca.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 9-11 MARCA 2018 17.

Program  Społecznego  Budow-
nictwa Czynszowego pomaga oso-
bom  o  umiarkowanych  docho-
dach, których nie stać na kupno 
lub wynajęcie mieszkania na ryn-
ku  i  jednocześnie  osiągającym 
zbyt  wysokie  dochody,  by  za-
mieszkać w mieszkaniach komu-
nalnych.  -  W  tym  roku  po  raz 
pierwszy odbędą się dwa nabory 
wniosków – marcowy i wrześnio-
wy. Nowością jest także rozszerze-
nie programu o możliwość finan-
sowania spółdzielczych mieszkań 
lokatorskich  – mówi Włodzimierz 
Kocon, wiceprezes  zarządu Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego.
W  trzech  dotychczasowych 

edycjach  programu  SBC  Bank 
Gospodarstwa  Krajowego  podpi-
sał 50 umów na łączną kwotę 227 
mln zł, obejmujących budowę po-
nad 2,1    tys. mieszkań. 665 na-
jemców w kilkunastu miastach w 
całej Polsce otrzymało już klucze. 
BGK na bieżąco podpisuje kolejne 
umowy z kolejnymi inwestorami.
BGK  rozpoczął  także  nabór 

wniosków w rządowym programie 
finansowego wsparcia budownic-
twa socjalnego i komunalnego. W 

puli jest 105 mln zł na bezzwrot-
ne  dofinansowanie  inwestycji,  o 
które  mogą  ubiegać  się  gminy, 
związki  międzygminne,  spółki 
gminne, powiaty i organizacje po-
żytku publicznego.
Od  początku  trwania  progra-

mu, czyli  od 2007  r., BGK przy-
znał bezzwrotne dotacje z Fundu-
szu  Dopłat  w  łącznej  wysokości 
ponad 1 mld zł, które wsparły re-
alizację  ponad  1,4  tys.  przedsię-
wzięć. Dzięki temu w całej Polsce 
powstało już ponad 16 tys. lokali 
socjalnych, komunalnych, miesz-
kań chronionych, miejsc w nocle-
gowniach  i domach dla bezdom-
nych  a  kolejne  7,1  tys.  jest  w 
trakcie realizacji.
–  Program  przewiduje  bez-

zwrotne  dotacje  sięgające,  w  za-
leżności od rodzaju przedsięwzię-
cia,  do  55%  wartości  inwestycji. 
Pozwala  to  na  zmniejszenie  wy-
datków z budżetu po stronie sa-
morządów  i  efektywniejszą  reali-
zację  obowiązków  gminy  związa-
nych  z  zapewnieniem  lokali 
mieszkalnych dla najuboższych i 
najbardziej potrzebujących  – do-
daje Włodzimierz Kocon.

O  preferencyjne  kredyty  w 
programie Społecznego Budow-
nictwa Czynszowego mogą ubie-
gać  się  towarzystwa budownic-
twa społecznego, spółki gminne, 
oraz spółdzielnie mieszkaniowe, 
które po raz pierwszy będą mo-
gły wnioskować o finansowanie 
mieszkań  lokatorskich.  Pro-
gram  ma  na  celu  zapewnienie 
tańszego finansowania zwrotne-

go na realizowanie celów miesz-
kaniowych.  Finansowanie 
udzielane  jest  na  preferencyj-
nych warunkach, oprocentowa-
nie  kredytu  stanowi  jedynie 
stawka WIBOR, bez marży BGK. 
Kredytem  można  sfinansować 
budowę nowych, a także remon-
ty  i  adaptacje  istniejących  bu-
dynków, również w ramach pro-
jektów rewitalizacyjnych.
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 Alfa Romeo 159 I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Skóra Serwis VIP 
GWARANCJA-24 Miesiące, 2008,  
156948 km, 1.9 diesel, 116 KM, kombi, 
czarny  VIN: ZAR93900007154651
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny.
 19 900 zł

 Ford C-MAX II OPŁACONY Klimatronik 
Bezwypadkowy Serwis VIP 
GWARANCJA - 24 m-ce, 2011, 
186215 km,1.6 diesel, kombi, niebieski,  
95 KM VIN: WF0JXXWPBJAB75541
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny.

28 900 zł

 Opel Antara 4x4*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA-24 m-ce, 2007, 185034 km
2.0 diesel, SUV, 150 KM, szary, automat, 4x4
VIN: W0LLA63F870121302
Garażowany. Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości. Stan idealny.

28 900 zł

 Audi A4 IV (B8) OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis Navi 
Skóra VIP GWARANCJA 24 M-ce, 2013
178276 km, 2.0 diesel, 143 KM, kombi, 
czarny, automat 
VIN: WAUZZZ8K4DA236736 
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny. 62 900 zł

 Ford Fiesta VI OPŁACONY Bezwypadk. 
Klima 107.000km Serwis VIP 
GWARANCJA – 24 m-ce, 2012, 107355 km
1.4 diesel, 68 KM, srebrny metalik
VIN: WF0JXXGAJJCK01751
Garażowany. I właściciel. Stan idealny. 
Bogate wyposażenie. 
 24 900 zł

 Opel Combo C Doinwestowany 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2009
230863 km, 1.4 benzyna, 90 KM, kombi
czarny  VIN: W0L0XCF0694283700
Garażowany. I właściciel.  Stan bdb. Bogate 
wyposażenie. Wymienione: rozrząd, 
świece, olej, filtry, uszczelki  13 900 zł

 BMW SERIA 3 OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Skóra Serwis 
VIP GWARANCJA-24 m-ce, 2012, 
192199 km, 2.0 diesel, szary metalik
VIN: WBA3D11040F324472
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny.

55 900 zł

 Ford Mondeo IV GHIA* OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Serwis Navi 
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2007, 125KM, 
224430 km, 1.8 diesel, srebrny metalik
VIN: WF0EXXGBBE7E68857
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny.

23 900 zł

 Opel Meriva A 1.6i*105PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA, 2007, 212821 km, 1.6 
benzyna, 105 KM, szary metalik
VIN: W0L0XCE7574218223
Garażowany. Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości. Stan idealny.

12 900 zł

 BMW SERIA 5 OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Navi Serwis 
VIP GWARANCJA-24 m-ce, 2010, 
201710 km, 2.0 diesel, 184 KM, czarny 
automat  VIN: WBAFW11010C636578
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny.
 65 900 zł

 Honda Civic VIII 1.4iComfort*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m- ce, 2006, 139506 km
1.4 benzyna, 83 KM, szary metalik
VIN: SHHFK17406U003903
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.

19 900 zł

 Opel Vivaro I Ciężarowy*3-Osobowy 
OPŁACONY Bezwypadkowy Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2010, 214467 km
2.0 diesel, 115 KM, srebrny metalik
VIN: W0LF7AHA6AV624139
I właściciel. Bogate wyposażenie 
Stan idealny

25 900 zł

 Chevrolet Cruze 131PS Bezwypadkowy 
Pełny-Serwis Klimatronik GWARANCJA 
24 m-ce, 2012, 122964 km, 1.7 diesel, 131 KM 
czarny VIN: KL1JF68L9CK696076
Garażowany. I właśc.. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie. Dokumentacja 
prowadzona do samego końca. Ostatni 
przegląd przy 79193 km. 29 900 zł

 Hyundai Tucson 136PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Serwis VIP 
GWARANCJA - 24 m-ce, 2008, 199669 km
2.0 diesel, 136 KM, czarny metalik
VIN: KMHJN81VP8U777132
Garażowany. Pełne wyposażenie.  
I właściciel od nowości. STAN IDEALNY.

22 900 zł

 Peugeot 206 206+ OPŁACONY 
Bezwypadkowy 77.000km-Serwis*MP3 
VIP GWARANCJA 24-Miesiące, 2012, 
77326 km, 1.2 benzyna, 60 KM, 2/3 drzwi 
biały  VIN: VF32LHFV0CY020225
Pierwszy właściciel. Stan bardzo dobry
Wymieniony kompletny rozrząd z pompą 
wody,olej i filtry. 13 900 zł

 Audi A6 II (C5) V6 163 +GAZ 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron 
Serwis VIP GWARANCJA, 2002, 258053 
km, 2.4 benzyna + gaz, 163 KM, szary 
automat  VIN: WAUZZZ4B42N107133
Garażowany, I właściciel od nowości. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny.

14 900 zł

 Kia Cee’d I Cee’d / pro_cee’d OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA, 2009, 196249 km, 1.6 
diesel, 90 KM, coupe, 2/3 drzwi, czarny 
VIN: U5YFF23429L030087
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.

16 900 zł

 Renault Koleos OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA-24 m-ce, 2009, 236970 km
2.0 diesel, 150 KM, szary metalik
VIN: VF1VY0A06UC262149
Garażowany. Pełne wyposażenie.  
I właściciel od nowości. 
Stan perfekcyjny.!!! 25 900 zł

 Chevrolet Orlando Automat 163PS 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron 
Serwis VIP GWARANCJA 2, 2013, 
196581 km, 2.0 diesel, kombi, szary met.
VIN: KL1YA75Y9DK122076
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. 

35 900 zł

 Mazda CX-7 4WD*173PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Navi Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2010, 104800 km,
2.2 diesel, 173 KM, szary metalik
VIN: JMZERH9A600202980
Garażowany. Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości. Stan perfekcyjny !!

42 900 zł

 Renault Trafic II Long 6-osobowy 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima Navi 
Serwis GWARANCJA 24 m-ce, 2013, 
210136 km, 2.0 diesel, 115 KM, biały
VIN: VF1FL91B2EY531368
Garażowany, Homologacja na ciężarowy,  
I właściciel. Bardzo bogate wyposażenie
Stan idealny 44 900 zł

 Citroen C3 I Exclusive OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2008, 183613 km 
1.4 diesel, 68 KM, czarny, automat
VIN: VF7FC8HZC29051927
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie.  
 12 900 zł

 Mazda 2 III OPŁACONY Bezwypadkowy 
Klimatyzacja Serwis VIP GWARANCJA - 
24 m-ce, 2010, 195497 km, 1.4 diesel,  
65 KM, czarny metalik
VIN: JMZDE144200297802
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości.

17 900 zł

 SEAT Altea XL Lift OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Serwis VIP 
GWARANCJA - 24 m-ce, 2011, 197973 km
1.9 diesel, 105 KM, kombi, srebrny metalik 
VIN: VSSZZZ5PZBR012351
Garażowany. Pełne wyposażenie.  
I właściciel od nowości. Stan idealny

27 900 zł

 Citroen DS4 1.6E-HDi*115PS 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatronik 
Serwis VIP GWARANCJA, 2013, 
168098 km, 1.6 diesel, biały, 115 KM 
VIN: VF7NX9HD8DY546228
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. STAN PERFEKCYJNY !

41 900 zł

 Mercedes-Benz Klasa E W211 3.2CDi 204 
PS Avantgarde Bezwypadkowy Serwis-
ASO Skóra XENON GWARANCJA, 2003
336521 km, 3.2 diesel, 204 KM, kombi
granatowy, automat
VIN: WDB2112261A403887 
Garażowany. Pełne wyposażenie.
I właściciel. Stan idealny 21 900 zł

 Toyota Corolla Verso II 7-osób 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron 
Serwis VIP GWARANCJA - 24 m-ce, 2006
224703 km, 2.0 diesel, 116 KM, kombi, 
srebrny, 7-miejscowy 
VIN: NMTEX16R80R057992 
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel. Stan idealny. 17 900 zł

 Fiat 500L 1.4i*95PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima 110.000KM - 
Serwis GWARANCJA24 m-ce, 2013, 
110485 km, 1.4 benzyna, 96 KM, biały
VIN: ZFA19900005007974
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny 

41 900 zł

 Mitsubishi Outlander II Lift*140PS*4x4 
OPŁACONY Bezwypadkowy Skóra 
Serwis GWARANCJA-24 m-ce, 2010
180109 km, 2.0 diesel, SUV, 140 KM, biały 
napęd 4x4 VIN: JMBXJCW8WAF501738
Garażowany. Pełne wyposażenie. Ostatni 
przegląd przy 163.966km.
 42 900 zł

 Volkswagen Touran I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA - 24 m-ce, 2007, 178795 km
1.9 diesel, 90 KM, czarny metalik
VIN: WVGZZZ1TZ8W003486
Garażowany, Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan perfekcyjny.

22 900 zł

Oferta wybrana z  6 marca 2017 r.



Decyzja sądu

Niemcy pożegnają się
z dieslami?

Niemcy już wkrótce mogą po-
żegnać się z dieslami. Federal-
ny Sąd Administracyjny zezwo-
lił na zakazywanie przez władze 
niemieckich miast poruszania 
się po nich samochodami wypo-
sażonymi w takie silniki. Pro-
blem może dotyczyć nawet 12 
mln aut. Eksperci oceniają, że 
część z nich może... trafić do 
Polski.

Sąd federalny odrzucił apelacje, 
jakie  od  wyroków  lokalnych  są-
dów w Dusseldorfie  i  Stuttgarcie 
aprobujących  zakazy  dla  diesli 
starszej  generacji  wniosły  nie-
mieckie kraje związkowe Nadrenia 
Północna-Westfalia  i  Badenia-
-Wirtembergia  i  stwierdził,  że  lo-
kalne władze - w ramach działań 
zmierzających do poprawy jakości 
powietrza - mają prawo do samo-

dzielnego  wprowadzania  takich 
zakazów. W sumie problem może 
dotyczyć nawet 12 mln tego typu 
aut  (w Niemczech  jest  ich zareje-
strowanych  koło  15  milionów). 
Zakazy  ominą  najprawdopodob-
niej tylko pojazdy z silnikami speł-
niającymi najnowszą normę emi-
sji  spalin  Euro  6.  Odejście  od 
diesle byłoby prawdziwym ciosem 
dla niemieckiej gospodarki – kraj 
ten to przecież niemal ojczyzna te-
go rodzaju silników. Jednak warto 
podkreślić, że miasta, które zdecy-
dują  się  na  wprowadzenie  zaka-
zów poruszania się dla diesli, nie 
będą  jednak  mogły  wprowadzać 
ich od razu na terenie całej gminy. 
Zakres ograniczeń będzie ponadto 
uwarunkowany  poziomem  zanie-
czyszczeń  występujących  na  da-
nym obszarze.

kg
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Wspólne działania

Bezpiecznie przy przejazdach
Częstochowscy policjanci 

ruchu drogowego wspólnie ze 
Strażą Ochrony Kolei prowa-
dzili działania profilaktyczne 
ukierunkowane na podniesie-
nie bezpieczeństwa przy prze-
jazdach kolejowych. Munduro-
wi apelowali o ostrożność 
i rozdawali odblaski.

- Mimo że wypadki na przejaz-
dach kolejowych w ogólnej staty-
styce  wypadków  drogowych  nie 
stanowią dominującej pozycji, to 
jednak  z  uwagi  na  okoliczności 
w  jakich  do  nich  dochodzi, 
a  przede wszystkim  z  uwagi  na 
to, że charakteryzują się tragicz-
nymi  skutkami,  bezpieczeństwo 
na przejazdach kolejowych pozo-
staje  pod  nadzorem  policji  oraz 
innych właściwych służb – mówi 
podkom. mgr Marta Ladowska, 
oficer prasowy częstochowskich 
policjantów. Z tego też powodu 
funkcjonariusze  prowadzili 
wspólne działania profilaktyczne 
z  funkcjonariuszami  Straży 
Ochrony Kolei. Miały one na celu 
podniesienie  świadomości 
uczestników  ruchu  drogowego 
na temat zagrożeń związanych z  
nieprawidłowymi  zachowaniami 
kierujących  i    pieszych podczas 

przekraczania  przejazdów  kole-
jowych oraz przypomnienie prze-
pisów  dotyczących  zasad  poru-
szania się w takich miejscach.
Należy pamiętać, że na drodze 

dojazdowej  do  każdego  z  tych 
miejsc  ustawione  są  znaki  dro-
gowe, które ostrzegają uczestni-
ków  ruchu o przejeździe kolejo-
wo-drogowym.  Na  samym  prze-
jeździe  również  znajdują  się  od-
powiednie  znaki  ostrzegawcze 
lub  znaki  zakazu  np.  znak 
„stop”. - Prowadząc działania po-
licja  uczulała  uczestników  ru-
chu,  że  stosowanie  się  do  tych 
zasad,  to  czasami kwestia  życia 
lub śmierci – zaznacza podkom. 
mgr Marta Ladowska.

Kierujący pojazdem jest 
obowiązany:

l  zbliżając  się  do  przejazdu 
kolejowego  oraz  przejeżdżając 
przez  przejazd  zachować  szcze-
gólną ostrożność;

l  przed  wjechaniem  na  tory 
upewnić się, czy nie zbliża się po-
jazd szynowy oraz przedsięwziąć 
odpowiednie  środki  ostrożności, 
zwłaszcza  jeżeli  wskutek  mgły 
lub z  innych powodów przejrzy-
stość powietrza jest zmniejszona;

l  prowadzić  pojazd  z  taką 
prędkością, aby mógł go  zatrzy-

mać w bezpiecznym miejscu, gdy 
nadjeżdża  pojazd  szynowy  lub 
gdy  urządzenie  zabezpieczające 
albo  dawany  sygnał  zabrania 
wjazdu na przejazd;

l  w  razie  unieruchomienia 
pojazdu  na  przejeździe  kolejo-
wym  niezwłocznie  usunąć  go 
z  przejazdu,  a  jeżeli  nie  jest  to 
możliwe, ostrzec kierującego po-
jazdem  szynowym  o  niebezpie-
czeństwie.

 Kierującemu pojazdem za-
brania się:

l  objeżdżania  opuszczonych 
zapór lub półzapór oraz wjeżdża-
nia na przejazd, jeżeli opuszcza-
nie  ich  zostało  rozpoczęte  lub 
podnoszenie  nie  zostało  zakoń-
czone;

l wjeżdżania na przejazd,  je-
żeli po drugiej stronie przejazdu 
nie ma miejsca do kontynuowa-
nia jazdy;

l  wyprzedzania  pojazdu  na 
przejeździe  kolejowym  i  bezpo-
średnio przed nim;

l omijania pojazdu oczekują-
cego  na  otwarcie  ruchu  przez 
przejazd,  jeżeli  wymagałoby  to 
wjechania na  część  jezdni  prze-
znaczoną  dla  przeciwnego  kie-
runku ruchu.

kg

W ciągu najbardziej mroź-
nych dni tej zimy, często-
chowscy strażnicy miejscy 
314 razy byli proszeni o po-
moc przy uruchomieniu rozła-
dowanych akumulatorów 
w samochodach. 

Im więcej kresek poniżej zera, 
tym  niższa  pojemność  elek-
tryczna  naszego  akumulatora. 
Przy  zerowej  temperaturze 
w  nowych  akumulatorach  po-
jemność obniża się o około 20%. 
Jeżeli widzimy 20 kresek poni-

żej zera, pojemność ta może ob-
niżyć się nawet o 50%. Prawdo-
podobieństwo, że nasza bateria 
wyzionie  ducha  w  najmniej 
oczekiwanym  momencie  jest 
duże. I tu z pomocą w ostatnich 
dniach  przychodzili  często-
chowscy strażnicy miejscy, któ-
rzy  od  2012  roku  dysponują 
urządzeniem  rozruchowym. 
Oczywiście,  aby  przyjechali  do 
nas, musiał być  spełniony nie-
zwykle istotny warunek – w tym 
czasie  nie  mogło  być  ważnych 
interwencji  i  dyżurny  musiał 
mieć do dyspozycji wolny, zmo-
toryzowany patrol. Jak się oka-
zuje, mieszkańcy chętnie korzy-
stali z pomocy funkcjonariuszy. 
W ciągu zaledwie kilku dni - 26 
lutego  do  6  marca  –  wpłynęło 
314 próśb o pomoc przy  rozła-
dowanym  akumulatorze.  Naj-
więcej zgłoszeń przyjęto 28 lute-
go – częstochowianie aż 59 razy 
zadzwonili  po  funkcjonariuszy. 
-  W  zdecydowanej  większości 
udało  się  pomóc  częstochow-
skim  kierowcom.  Były  jednak 
przypadki, że stare akumulato-
ry nie chciały „odpalić”  - mówi 
Artur Kucharski, rzecznik stra-
ży miejskiej. 
Rocznie częstochowscy funk-

cjonariusze  pomagają  kilkaset 
razy mieszkańcom, którzy mają 
problemy  przy  uruchomieniu 
akumulatorów.  Za  każdym  ra-
zem podkreślają, że pomoc jest 
bezpłatna  i  grzecznościowa. 
Strażnicy  miejscy  przyjeżdżają, 
gdy nie ma innych ważniejszych 
zgłoszeń. Jeśli komuś zależy na 
czasie,  powinien  dzwonić  po 
płatne firmy prywatne.O pomoc 
można  dzwonić  do  dyżurnego 
straży  miejskiej.  Telefon  alar-
mowy to 986

kg

Strażnicy miejscy

Pomogli uruchomić samochody ponad
300 razy
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Wykaz samochodów na dzień 8 marca 2018 r.

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

 
65.900 zł

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

 
4.900 zł

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

99.000 zł

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

109.500 zł netto  

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

33.900 zł

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

 
22.800-25.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,  
rok prod. 2007, automat

 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

MINI ONE 1.6 E, rok 
prod. 2002

 

9.900 zł

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

59.900 zł

NISSAN MICRA 1.2 E,  
rok prod. 2005 

 
8.700 zł

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

49.900 zł

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

 48.900 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat
 

69.900 zł

PEUGEOT 208 1.0 E, 
rok prod. 2016

 30.800 zł  

PEUGEOT 308 II 1.6 D, 
rok prod. 2014

 37.800 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, 
2014-2015, kraj., I – wł., 
serwisowany, 
5 szt. 
 26.900-29.900 zł

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

 18.900 zł

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

36.900 zł

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

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

24.900 zł

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

35.900 zł

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

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

 9.900 zł

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

 
27.900 zł

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

n BMW 114i 1.6 E, rok prod. 2013   51.800 zł
n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   51.900 zł
n BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013   67.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

rok prod. 2002   2.800 zł
n FIAT UNO 1.4 E,  

rok prod. 1997, kraj. 1.600 zł
n FORD FOCUS 1.6 TDCi,  

rok prod. 2012, kraj. 25.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013, kraj., 

F. VAT 38.900 zł
n HONDA CIVIC 1.6 benzyna + GAZ,  

rok prod. 2004, kraj. 12.900 zł
n JAGUAR XF 3.0 E,  

rok prod. 2013 91.800 zł
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014,  

kraj., I – wł. 38.900 zł
n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  

rok prod. 2007   25.900 zł
n MERCEDES C200 2.0 D,  

rok prod. 2000   11.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.6 E,  

rok prod. 2010, kraj., I – wł.   37.800 zł
n NISSAN QUASHQAI 2.0 D,  

rok prod. 2008, nawigacja 27.900 zł
n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2013,  

5 drzwi, przebieg 77 tys. km 29.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D,  

rok prod. 2006 14.800 zł
n OPEL CORSA 1.2 E,  

zakup 2007, 5d 11.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  

rok prod. 2015, kraj., I – wł., 
f-ra VAT 49.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 D,  
rok prod. 2008, kraj., I – wł., 
F-ra VAT 15.900 zł

n RENAULT CLIO IV 1.2 E,  
rok prod. 2013, kraj., I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 25.900 zł

n SEAT CORDOBA 1.2 E,  
rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.9 TDi,  
rok prod. 2003  8.700 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
rok prod. 2005, kraj., II właściciel 8.400 zł

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

n SKODA OCTAVIA 1.6 E,  
rok prod. 1999 3.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2004-06, kraj.
 od 10.800 do 12.600 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006

 18.900 zł
n TOYOTA AURIS 2.0 D,  

rok prod. 2008 19.900 zł
n VW PASSAT 2.0 TDI, 2005-2008 

 13.900-18.900 zł
n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 

7-osobowy 21.900 zł
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Szkolny Związek Sportowy Zarząd Miejski 
w Częstochowie zorganizował zawody w piłce 
ręcznej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych 
w ramach współzawodnictwa sportowego na 
najbardziej usportowioną szkołę na rok szkol-
ny 2017/18.

Tytułu  mistrzowskiego broniły i obroniły dziew-
częta z IX LO Norwida. Jednak tym razem zwycię-

stwo nie przyszło  im  łatwo. Najwięcej problemów 
drużyna  Norwida miała  z  drużyną  V  LO.  Gdyby 
dziewczęta z Mickiewicza wykorzystały rzut karny 
w ostatniej sekundzie spotkania doszłoby do serii 
rzutów karnych i sytuacja mogła być nieco inna. 
Ponieważ  dziewczęta    z  Mickiewicza  to  młody 

i perspektywiczny zespół mają szanse w roku przy-
szłym. 

ts

Licealiada  Młodzieży Szkolnej 

Piłka ręczna  dziewcząt 

LICEALIADA  MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – PIŁKA RĘCZNA  DZIEWCZĄT
TABELA  KOŃCOWA

MIEJSCE SZKOŁA
I IX LO Norwida
II V LO Mickiewicza
III IV LO Sienkiewicza
IV ZS Kochanowskiego
V I LO Słowackiego
VI III LO Bieganskiego
VII VII LO Kopernika
VIII ZS Technicznych

 Drużyna IX LO Norwida: Morawska Julia, Jasak Ada, Jeż Anna, Dobosz Martyna, Wójcik Marlena, 
Kotela Natalia, Podsiedlik Weronika, Ginał Katarzyna, Rządkowska Karolina, Bonarewicz Domini-
ka, Kościuch Zuzanna. Nauczyciel – Dariusz Gawroński

Drużyna V LO im. A. Mickiewicza: Baszanowska Julia, Biela Martyna, Błasik Karolina, Choryłek 
Julia, Grzybek Wiktoria, Gul Wiktoria, Kawecka Nikola, Kokoszka Aleksandra, Kowalczyk Paulina, 
Król Liwia, Różańska Zofia, Skrzypczyk Karolina, Śmietana Małgorzata, Włodarczyk Wiktoria, Wój-
cik Monika. Nauczyciel – Iwona Zimmerman

Drużyna IV LO Sienkiewicza: Augustyniak Oliwia, Błaszak Natalia, Hutnik Julia, Kowalik Natalia, 
Michalska Magdalena, Mrowiec Karolina, Puchała Paulina, Pytlarz Karolina, Rogozik Natalia, Star-
czewska Natalia, Wołek Julia, Wystalska Ewa. Nauczyciel – Katarzyna Otrębska   V LO im. A. Mickiewicza – II miejsce zdj.  arch

IX LO im. C. K. Norwida – I miejsce zdj.  arch
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W SMS Nobilito 

Będzie klasa dla młodych 
siatkarek!

Doskonała wiadomość dla 
młodych miłośniczek siatków-
ki. Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego Nobilito zamierza roz-
szerzyć swoją ofertę. Wkrótce 
rozpocznie nabór dziewcząt 
do klas o profilu siatkarskim!

Szkoła Nobilito powstała zale-
dwie w  roku  2017.  Jest  to  pla-
cówka prywatna, ale na prawach 
publicznych,  prowadzona  przez 
Stowarzyszenie Skra Częstocho-
wa.  - Aktualnie mamy w szkole 
samych  chłopców  w  klasach 
o profilu piłka nożna – mówi To-
masz Musiał, dyrektor placówki. 
- W nowym roku szkolnym chce-
my  rozszerzyć  naszą  ofertę.  Za-
mierzamy stworzyć klasę o profi-
lu  siatkarskim  i  pływackim. Do 
tej pierwszej nabór będzie prowa-
dzony do klas czwartych, piątych 
i  szóstych  –  zaznacza.  Sposób 
organizacji  dnia  jest  prosty  – 
dzieci  przychodzą  do  szkoły  na 
godzinę 8.00 i opuszczają ją naj-
później  o  godzinie  16.30.  Co 
istotne – są już zarówno po zaję-
ciach edukacyjnych, jak i trenin-
gach.  Dzięki  temu  całe  popołu-
dnie  jest  w  zasadzie  wolne.  Na 
dodatek  wszystko  odbywa  się 

w jednym miejscu. Rodzice więc 
nie  tracą  czasu  na  ewentualne 
dojazdy.  -  Warto  podkreślić,  że 
w naszej szkole taki sam nacisk 
kładziemy zarówno na sport, jak 
i na naukę. Mamy świadomość, 
że  tylko  niewielki  procent  dzie-
ciaków pozostanie w sporcie za-
wodowym.  Zdecydowana  więk-
szość  będzie musiała  natomiast 
znaleźć  inną  ścieżkę  zawodową. 
Dlatego  też  chcemy,  aby  dzieci, 
które  opuszczają  naszą  szkołę, 
były  jak  najlepiej wyedukowane 
– podkreśla Tomasz Musiał. Pod-
czas naboru przeprowadzone zo-
staną  testy  sprawnościowe  oraz 
ogólne  wyniki  w  nauce.  Dziew-
częta, które dostaną się do klas 
siatkarskich, będą grać pod szyl-
dem  Klubu  Sportowego  Często-
chowianka. - Od dłuższego czasu 
szukaliśmy partnera do stworze-
nia miejsca,  gdzie młode dziew-
częta  mogą  się  jednocześnie 
i kształcić, i trenować. Doszliśmy 
do  porozumienia  z  dyrektorem 
szkoły i w ten oto sposób powstał 
pomysł zrealizowania wspólnego 
projektu  –  opowiada  Grzegorz 
Kurek,  prezes  KS  Częstocho-
wianka. - Sport zespołowy w Czę-
stochowie, szczególnie dla dziew-

cząt, nie ma zbyt wiele do zaofe-
rowania. Mamy  świadomość,  że 
jeśli  myślimy  o  profesjonalnym 
funkcjonowaniu naszego klubu, 
konieczne jest zaplecze tych naj-
młodszych. Chcemy więc szkolić 
dziewczęta od najmłodszych  lat. 
Zawodniczki  mają  stopniowo 
piąć się po drabince sportowej aż 
trafią do pierwszego zespołu Czę-
stochowianki.  Szkoła  ma  dać 
nam narybek. Nasz podstawowy 
skład mają bowiem stanowić wy-
chowanki  –  podkreśla.  Dzięki 
współpracy ze szkołą, dziewczęta 
z klasy siatkarskiej będą uczest-
niczyć  w  meczach  drużyny  KS 
Częstochowianka. Warto  też  za-
znaczyć, że młode siatkarki rów-
nież będą grać pod szyldem Czę-
stochowianki. - Tego rodzaju ini-
cjatywa  z  pewnością  zaowocuje 
w  przyszłości.  Dzięki  niej  dzieci 
nauczą się życia w zespole, pod-
porządkowania  określonym  re-
gułom i zasadom, a także współ-
działania  w  drużynie  –  podsu-
mowuje  Grzegorz  Kurek.  Wszy-
scy zainteresowani ofertą szkoły 
powinni 22 marca odwiedzić pla-
cówkę. Na ten dzień zaplanowa-
no bowiem Dni Otwarte.
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Siatkarze AZS-u rozpocz-
ną w sobotę, 10 marca w Ha-
li Sportowej Częstochowa ry-
walizację w półfinale I ligi. 
Rywalem akademików jest 
Krispol Września.  

W  pierwszej  fazie  play-off 
częstochowianie  potrzebowali 
tylko  trzech meczów, aby  roz-
strzygnąć rywalizację o półfinał 
z TSV Sanok.   Rywal akademi-
ków rozegrał z kolei cztery spo-
tkania  z  AZS-em  PWSZ  Stalą 
Nysą.  

Pierwszy mecz drugiej rundy 
play-off, w której drużyny grają 
do dwóch zwycięstw, AZS roze-
gra  przed  własną  publiczno-
ścią. Tydzień później zagra we 
Wrześni.  
Częstochowianie  wydają  się 

być  faworytem  tej  rywalizacji. 

W rundzie zasadniczej   poko-
nali w Hali Polonia 3:0 Krispol 
Września, a w rewanżu okazali 
się  lepsi  w  tie-breaku.  Warto 
dodać, że przegrywali drugi po-
jedynek 0:2, a mimo to zdołali 
się podnieść i zwyciężyć.  

Mecz w Hali Sportowej Czę-
stochowa  rozpocznie  się 
o godz. 17. W sobotę rozegrany 
zostanie  również  pierwszy  po-
jedynek między Exact Systems 
Norwid  Częstochowa  a  Ślep-
skiem Suwałki. Drużyna Rado-
sława  Panasa  nie  zdołała  za-
kwalifikować się do półfinałów 
i  pozostaje  jej  rywalizacji 
o miejsca 5-8.  

Początek  meczu  o  godz. 
15.30 w hali sportowej przy ul. 
Jasnogórskiej.  
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AZS walczy w półfinale I ligi

W sobotę pierwszy mecz 
z Krispolem Września

Piłka nożna

Druga część batalii o II ligę
Piłkarze częstochowskiej 

Skry rozpoczną w sobotę, 10 
marca rundę wiosenną w III li-
dze trzeciej grupy. Pierwszą 
zakończyli na pozycji lidera, 
a przebieg przygotowań daje 
podstawy do optymizmu przed 
rewanżami.  

Jesienną  rundę  Skra  zakoń-
czyła  na  pierwszym miejscu.  Po 
17. kolejkach ma 3 punkty prze-
wagi nad Stalą Brzeg i Ślęzą Wro-
cław oraz 5 nad czwartym w ta-
beli Gwarkiem Tarnowskie Góry. 
Rewanże rozpocznie w sobotę od 
wyjazdowego spotkania z Miedzią 
II  Legnica.  –  Pierwszy  mecz  za-
wsze jest niewiadomą, ale dobrze 
się złożyło, że na początek zagra-
my z drużyną, która jest w tabeli 

niżej. Zobaczymy, przygotowania 
były  długie,  jesteśmy  już  głodni 
walki  o punkty. Chcemy wygrać 
w Legnicy i tyle – mówi napastnik 
częstochowskiej  drużyny    Da-
mian Nowak.  
Prezes Skry uważa,  że  to,  czy 

drużyna  jest  w  stanie  walczyć 
o  awans  powinno  się  okazać  po 
pięciu  pierwszych  meczach.  - 
Nasz cel to utrzymać pozycję lide-
ra, jak najlepiej prezentować Czę-
stochowę i klub – podkreśla  Ar-
tur Szymczyk. - Chcemy aby dru-
żyna  awansowała,  ale  jeżeli  się 
nie  uda,  nie  będzie  tragedii.  Na 
pewno nie ma takiej presji, żeby 
zawodnicy odczuwali, że mają po-
wiązanie nogi.  
Podczas  zimowej  przerwy 

w Skrze doszło do zmiany na sta-
nowisku pierwszego trenera.  Ja-

kuba  Dziółkę    (przeniósł  się  do 
GKS-u Katowice) zastąpił dotych-
czasowy asystent  Paweł Ściebu-
ra.
W  ramach  przygotowań  Skra 

rozegrała 9 sparingów, w których 
odniosła 6 zwycięstw, wywalczyła 
dwa  remisy  i  doznała  jednej  po-
rażki (w minioną sobotę 1:2 z Ra-
kowem).  
- Czujemy się dobrze, zarówno 

fizycznie jak i psychicznie – oce-
nia  obrońca  skrzaków  Mariusz 
Holik. - Na pewno jesteśmy goto-
wi  na  to  żeby  podjąć  wyzwanie. 
Zapowiada  się  ciekawa  runda, 
dla  nas  i  dla  rywali,  którzy  też 
mają o co walczyć.
Mecz  w  Legnicy  odbędzie  się 

w  sobotę,  10  marca.  Początek 
o godz. 15.  
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Piłka nożna

Raków w Katowicach
Piłkarze częstochowskie-

go Rakowa w najbliższą so-
botę, 10 marca rozpoczną z 
opóźnieniem rundę wiosen-
ną w Nice 1 Lidze. Drużyna 
Marka Papszuna zagra na 
wyjeździe z GKS-em Kato-
wice.

Piłkarska wiosna miała roz-
począć się dla częstochowian 
2  marca  wyjazdowym  me-
czem  z  liderem  Nice  1  Ligi 
Chojniczanką Chojnice. Spo-
tkanie to nie doszło do skut-
ku  z  powodu  siarczystych 

mrozów i złego stanu boiska. 
Również dla GKS-u Katowice 
sobotni  mecz  będzie  pierw-
szym w rundzie wiosennej.  

Częstochowianie  nie  mają 
miłych  wspomnieć  z  pierw-
szego  spotkania  obu  drużyn 
w sezonie 2017/2018. Raków 
przegrał  wówczas  z  katowi-
czanami  przed  własną  pu-
bliczności 1:3. Było to jednak 
na  początku  rozgrywek  a  z 
meczu  na  mecz  Raków  pre-
zentował się coraz  lepiej. Za-
owocowało  to  32  punktami 

na  koniec  rundy  jesiennej  i 
trzecim  miejscem  w  tabeli. 
Drużyna GKS-u Katowice za-
kończyła  piłkarską  jesień  z 
dorobkiem  28  punktów  i 
ósmej pozycji.  

W sobotę częstochowianie z 
pewnością  będą  chcieli  uda-
nie rozpocząć ten etap rozgry-
wek i zrewanżować się rywa-
lowi za porażkę z jesieni.  

Początek  meczu  o  godz. 
17.45.
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Boks

Polsat Boxing Night z 
Adamkiem i Bronicką

Polsat Boxing Night z Adam-
kiem i Bronicką w kwietniu w 
HSC

Już 21 kwietnia w Hali Spor-
towej Częstochowa ponownie za-
boksują Tomasz Adamek  i Ewa 
Brodnicka.  

“Góral”  bardzo  szybko wraca 
do  Częstochowy.  W  listopadzie 
ubiegłego roku podczas gali “Noc 
Wojowników”  w  Hali  Sportowej 
Częstochowa  pokonał  jednogło-
śnie na punkty Freda Kassiego i 
został  międzynarodowym  mi-
strzem  Polski  w  kategorii  cięż-
kiej.     Adamek na razie nie zna 
rywala, z którym zmierzy się 21 
kwietnia w Częstochowie.
W  hali  przy  ul.  Żużlowej  po-

nownie rękawice skrzyżuje rów-
nież  Ewa  Brodnicka.  13  maja 
2017 roku podczas gali Budweld 
Boxing Night w Częstochowie w 
walce  wieczoru  pokonała  Irmę 
Adler i zdobyła tymczasowy tytuł 
mistrzyni  świata  federacji WBO 
w kategorii super piórkowej.

21 kwietnia podczas gali Pol-
sat Boxing Night: Noc Zemsty w 
ringu  zobaczymy  także  Mate-

usza  Masternaka,  Adama  Bal-
skiego, Damiana Jonaka czy Ro-
berta Parzęczewskiego.  

Karta walk
Tomasz Adamek (52-5, 30 

KO) vs TBA

Mateusz Masternak (40-4, 
27 KO) vs Youri Kalenga (23-
4, 16 KO)

Adam Balski (11-0, 8 KO) vs 
TBA

Damian Jonak (39-0-1, 21 
KO) vs TBA

Ewa Brodnicka (14-0, 2 KO) 
vs TBA o mistrzostwo świata 
WBO w wadze super piórkowej

Robert Parzęczewski (18-1, 
11 KO) vs TBA

Łukasz Wierzbicki (15-0, 6 
KO) vs Michał Żeromiński (13-
3-1, 1 KO) o pas mistrza Pol-
ski w wadze półśredniej

Michał Chudecki (11-2-1, 3 
KO) vs TBA
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IMP w tenisie stołowym

Roksana Załomska z 
brązowym medalem 

Roksana Załomska z Be-
betto AZS AJD Częstochowa 
zdobyła brązowy medal w 
grze mieszanej z Szymonem 
Malickim (ASTS Unia Gru-
dziądz) podczas 86. Indywi-
dualnych Mistrzostw Polski 
w tenisie stołowym, które 
odbywały się w Raszkowie.  

Częstochowska tenisistka li-
czyła  także  na  medal  w  grze 
pojedynczej.  Niestety  niespo-
dziewanie przegrała z juniorką 
Anną Węgrzyn z AZS UE Wroc-
law  i  zajęła  piąte  miejsce.  W 
grze deblowej wraz z byłą klu-
bową  koleżanką  Kasią  Ślifir-
czyk (GLKS Nadarzyn) uplaso-
wała się dopiero na 9. pozycji.  
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PROGRAM TV – PIĄTEK 9 MARCA 2018 r.

05:10 TELEZAKUPY
05:45 Elif; serial
06:45 Komisariat; odc. 10 

Tajemnicze zniknięcie; 
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. 3773; teleturniej muz.
09:15 Ojciec Mateusz; odc. 

240 - Bezpieczna 
odległość; serial 
kryminalny TVP

10:10 Klan; odc. 3277; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu
11:05 Dr Quinn; seria IV, 

odc. 2/28; serial 
obyczajowy, USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Rady na odpady
12:50 Natura w Jedynce – 

Łowcy. Gra w 
chowanego; serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2015); reż.:Huw 
Cordey

13:55 Elif; odc. 200; serial, 
Turcja (2014)

14:55 Korona królów; 
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. 3774; teleturniej muz.
17:55 Leśniczówka
18:25 Leśniczówka
18:55 Jeden z dziesięciu; 

10/104; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM !
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - /24/; 
teleturniej

21:30 Serial fabularny
22:30 Weekendowy Hit 

Jedynki – Wszystko, co 
najlepsze; melodramat, 
USA (1990)

01:00 Tanie Dranie – Moroz 
i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:35 Igrzyska śmierci: W 
pierścieniu ognia; film 
akcji, USA (2013)

 
04:10 Magazyn Kryminalny

05:25 Koło fortuny; odc. 78 
ed. 3; teleturniej

06:00 Za marzenia; odc. 2; 
serial TVP

06:55 Anna Dymna - 
spotkajmy się

07:25 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl; odc. 38 

„Dziadkowie”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1819; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 79 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 91; 
serial obyczajowy, Turcja 
(2015)

14:00 Familiada; odc. 2313; 
teleturniej

14:30 Makłowicz w podróży; 
magazyn kulinarny

15:05 Coś dla Ciebie; 
magazyn

15:35 Za marzenia; odc. 2; 
serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 165 
ed. 4; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
66; serial, Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 39 

„Wakacje pod Ełkiem”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 10; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1819; serial TVP

 
20:10 Barwy szczęścia; odc. 

1820; serial TVP
20:45 O mnie się nie martw 

- s. VIII odc. 2/13; serial 
komediowy TVP

21:40 Rodzinka.pl; odc. 227 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

22:15 Krąg podejrzanych; 
odc. 2, Miś; serial, 
Hiszpania (2016)

23:40 Zawód: Amerykanin; 
odc. 2; serial, USA (2013)

 
00:40 Rani; odc. 7 Królowa; 

serial kostiumowy, Francja 
(2015)

01:45 Wóz pancerny; 
western, USA (1967)

03:35 Farba; dramat

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (636); 
serial paradokumentalny 

9:00 Malanowski i partnerzy 
(364); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (141); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (724); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (115); serial 
paradokumentalny. Z 
więzienia ucieka 
recydywista. Okazuje się, 
że zdradza go żona. 
Policjanci podejrzewają, że 
skazaniec szuka zemsty. 
Kluczowy dla złapania 
mężczyzny...

13:00 Trudne sprawy (761); 
serial paradokumentalny 

14:00 Pierwsza miłość 
(2648); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (807); 
serial paradokumentalny

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

reporterów; program 
ukazujący ludzkie 
problemy. Reporterzy 
interweniują wszędzie, 
gdzie potrzebna jest 
pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (190); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (180); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2649); serial obyczajowy

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

Kiepskich (503); serial 
komediowy. Halina prosi 
prezesa Kozłowskiego o 
pomoc w znalezieniu 
pracy dla jej męża. Na 
rozmowie kwalifikacyjnej 
Ferdek robi wszystko, aby 
zrazić...

20:05 Dancing with the 
Stars. Taniec z 
gwiazdami 8 (2); program 
rozrywkowy. W ósmej 
edycji tanecznego show 
na parkiecie pojawi się 11 
nowych gwiazd...

22:15 Story of my life - 
Historia naszego życia (2); 
talk-show – Antoni 
Królikowski i Julia 
Wieniawa.

23:25 Wilk z Wall Street; 
dramat biograficzny, USA 
2013. Opowieść o drodze 
na szczyt i upadku 
jednego z największych 
oszustów w historii.

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5243) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(5/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2203) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (869) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (521) - 
program

13:00 19 + (222) - program
13:30 Szpital (758) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

10 (8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (522) - 
program

16:30 19 + (223) - program
17:00 Ukryta prawda (870) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (759) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7373)
19:35 Sport (7356)
19:45 Pogoda (7353)
19:50 Uwaga! (5244) - 

program
20:00 Strażnicy galaktyki - 

film przygodowy, USA/
Wielka Brytania 2014. 
Zuchwały Peter Quill 
kradnie tajemniczą kulę, 
będącą obiektem 
pożądania złego i 
potężnego Ronana, 
którego ambicje zagrażają 
całemu wszechświatowi…

 
22:30 Kapitan Ameryka: 

Pierwsze starcie - film 
przygodowy, USA 2011. 
Rok 1940. Student Steve 
Rogers (Chris Evans) 
dostaje propozycję 
uczestniczenia w tajnym 
eksperymencie rządowym 
mającym na celu 
stworzenie 
superżołnierza…

 
01:05 Kuba Wojewódzki 12 

(3/13) - talk show. 
Aktorzy, sportowcy, 
politycy, muzycy, ludzie z 
pierwszych stron gazet – 
Królowi TVN mało kto 
odmawia…

02:05 Iron Majdan (1/10) - 
program

03:05 Uwaga! (5244) - 
program

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(67/150) - program

04:40 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 10

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1995

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 5

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 17

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 21

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 20

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 6

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 28

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 29

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 49

20:00 Replicant; akcja,  
2001. Garrott  (Jean-
Claude Van Damme) - 
chory psychicznie, seryjny 
zabójca pozostaje na 
wolności. Nosi przydomek 
„Pochodnia”. Schwytać go 
może tylko naprawdę 
wyszkolony człowiek - 
detektyw Jake Riley…

22:00 Dorwać gringo; akcja, 
USA 2012. A miało być 
tak pięknie. Udany skok i 
góra kasy do podziału, a 
na koniec niekończące się 
wakacje w rajskim 
kurorcie. Wakacje może i 
będą, tylko kurort zmienił 
się w meksykańskie 
więzienie…

00:00 Morze Czarne; akcja, 
Wielka Brytania 2014. 
Kapitan Robinson 
przeżywa właśnie życiowy 
kryzys. Niedawno rozwiódł 
się z żoną, a teraz stracił 
posadę…

02:15 Dyżur; factual, Polska; 
odc. 20

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:55 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

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

06:05 Na sygnale; odc. 154 
„Sztuka walki bez walki”; 
serial fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 155 
„Prawdziwa matka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:10 S. O. S.; odc. 1/7 - 
Tajemnica Ewy Szmidt; 
serial TVP, Polska (1974)

08:15 M jak miłość; odc. 
753; serial TVP

09:05 Rodzinka.pl; odc. 33 
„Trudne decyzje”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 34 
„Jaki masz zawód?”; serial 
komediowy TVP

10:15 Na dobre i na złe; odc. 
698; serial TVP

11:15 Ranczo; odc. 38 - Złoty 
deszcz; serial obyczajowy 
TVP

12:15 Ranczo; odc. 39 - 
Szczęśliwe rozwiązanie; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
146 - Wesele; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
147 - Oskarżony; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
695 Dzieci swoich 
rodziców; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 155 
„Prawdziwa matka”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 40 - Szok 
poporodowy; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 40 - 
Odchudzanie; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
148 - Ślady przeszłości; 
serial kryminalny TVP

20:15 Jedyna szansa; odc. 2; 
serial, Francja (2015)

21:30 Ranczo; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

23:30 Ojciec Mateusz; odc. 
149 - Magiczne 
zwierciadło; serial 
kryminalny TVP

00:25 Ojciec Mateusz; odc. 
239; serial kryminalny 
TVP

01:25 Oficer; odc. 6/13 - 
Odwet; serial TVP

02:35 Oficer; odc. 7/13 - 
Maszeruj albo giń; serial 
TVP

03:40 S. O. S.; odc. 1/7 - 
Tajemnica Ewy Szmidt; 
serial TVP, Polska (1974)

04:50 Rodzinka.pl; odc. 33 
„Trudne decyzje”; serial 
komediowy TVP

05:30 Familiada; odc. 2398; 
teleturniej

06:05 Okrasa łamie przepisy 
– Kaczka

06:35 Śpiewające fortepiany 
- (1)

07:45 Kabaretowy Klub 
Dwójki - (2) - Sport - 
Kabaret Skeczów 
Męczących / Tomasz 
Jachimek

08:40 Jeden z dziesięciu; 
5/100; teleturniej

09:20 Koło fortuny; odc. 86 
ed. 3; teleturniej

09:55 Kierunek Kabaret - 
/45/

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki - /96/ - 
„Piosenka jest dobra na 
wszystko” - Kabaret 
Starszych Panów

11:10 Familiada; odc. 2398; 
teleturniej

11:45 Życie to Kabaret - Rejs 
z kabaretem (1-2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
- (2)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski - 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i Satyry 
- „30 lat minęło” - 
kabareton [1]

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski - IX Płocka Noc 
Kabaretowa 2015. Gra o 
żyrandol - (1)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski - IX Płocka Noc 
Kabaretowa 2015. Gra o 
żyrandol - (2)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Karp; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 24 
- Fatima; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 31 Szwecja 
„Ekolandia” (115)

19:35 Humor w odcinkach - 
Słodkie życie - Prawdziwy 
wzór /8/; sitcom

20:15 Śpiewające fortepiany 
- (3)

21:20 Postaw na milion; 
odc. 158; teleturniej

22:15 Rolnik szuka żony 
seria IV; odc. 10; reality 
show

23:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów - (11) - Kelner i 
kucharz

00:15 Koło fortuny; odc. 85 
ed. 3; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski - 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i Satyry 
- „30 lat minęło” - 
kabareton [2]

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski - XXI Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2015 - (1)

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski - XXI Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2015 - (2)

03:50 Rozrywka Retro - 
Telepeerele - (1)

05:15 Ukryta prawda (170) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (270) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (203) - 
program sądowy

08:15 Przepis na życie 
(3/13) - serial obyczajowy

09:10 Kryminalni 3 (10/14) - 
serial sensacyjny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (545) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (204) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (444) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (271) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (5/17) - serial, USA

16:55 Przepis na życie 
(4/13) - serial obyczajowy

17:55 Kryminalni 3 (11/14) - 
serial sensacyjny

19:00 Ukryta prawda (546) - 
program obyczajowy. 
Renata (63) ma trzech 
dorosłych synów. Dwóch 
już się ustatkowało. 
Problem jest tylko z 
trzecim, Czarkiem (26), 
który od dwóch lat jest 
sam…

20:00 Butch Cassidy i 
Sundance Kid - western, 
USA 1969. Nie ma 
sprytniejszego w 
wymyślaniu planu 
zdobycia bogactwa niż 
Butch Cassidy (Paul 
Newman) i bieglejszego w 
posługiwaniu się 
rewolwerem od 
Sundance’a Kida (Robert 
Redford). Po okradzeniu 
banku i napadzie na 
pociąg muszą, jako wyjęci 
spod prawa, uciekać aż do 
Boliwii…

22:25 Gra Endera - film S-F, 
USA 2013. Jest rok 2070. 
Minęło 40 lat od nieudanej 
inwazji obcych. Cały świat 
żyje w oczekiwaniu na 
powrót najeźdźców. 
Ziemskie centrum obrony 
realizuje tajny plan 
polegający na 
rekrutowaniu 
najinteligentniejszych 
jednostek jeszcze na 
etapie dzieciństwa i 
poddawaniu ich szkoleniu 
w walce z obcymi…

00:40 Wybrana (6/13) - 
serial S-F, USA

01:40 Moc Magii (TVN7 noc) 
(67/150) - program

03:50 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

04:20 Druga strona medalu 
4 (3/8) - talk show – 
Tomasz Gollob

04:50 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show – 
Caroline Woźniacki

05:35 Wszystko o jedzeniu 2 
(8/13) - program 
lifestylowy 

06:05 Wszystko o jedzeniu 2 
(9/13) - program 
lifestylowy 

06:35 Idealna niania 9 
(1/12) - program 
obyczajowy 

07:20 Ugotowani 10 (9/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

08:20 Sekrety lekarzy 4 
09:20 Sprzątaczki (7/12) - 

program obyczajowy 
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 3 (2/6) - 
program rozrywkowy 

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

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 Misja ratunkowa 
13:35 W czym do ślubu? 3 
14:05 W czym do ślubu? 2 

(3/10) - reality show 
14:35 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (1/10) - reality 
show 

15:20 Agentki czystości 
(1/13) - program 
lifestylowy 

15:55 
16:55 Kulisy sławy EXTRA 
17:30 Gwiazdy prywatnie 2 

(1/8) - program 
lifestylowy 

18:05 Ugotowani 10 (10/12) 
- program kulinarno-
rozrywkowy 

19:05 Afera fryzjera 4 (2/10) 
- program rozrywkowy 

19:50 Kuchenne rewolucje 
13 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

20:50 Barbie – historia 
najsłynniejszej lalki 
świata - dokument 

21:55 Zaskocz mnie! 
22:30 Sekrety lekarzy 4 
23:30 Piękno na kredyt 
00:15 Poród na pustkowiu 

(1/7) - program 
obyczajowy (dozwolone 
od lat 18)

01:10 Prawda z DNA (1/8) - 
program obyczajowy 

01:40 Najsztub słucha - Maja 
Ostaszewska (4/6) - talk 
show 

02:10 W roli głównej - 
Krzysztof Ibisz (7/8) - talk 
show 

02:40 W roli głównej - 
Robert Kozyra (8/17) - talk 
show 

03:10 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn 

03:40 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn 

04:10 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn 

07:45 PN - Liga Europejska

09:45 Pn - Liga Europy

11:45 Igrzyska 

paraolimpijskie - 

Ceremonia otwarcia

15:00 PN - Liga Europy

17:00 Judo -

19:10 Łyżwiarstwo szybkie 

MS

21:50 Sportowy Wieczór

24:00 Turniej WTA

01:00 Hokej na lodzie NHL

07:00 Narciarski weekend - 
kamerki

07:05 Kwadrans w ogrodzie
07:25 Narciarski weekend 
08:05 Wieluń. 13 cegieł; film 

dokum.; Polska (2009)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1071
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Mój pies i inne 

zwierzaki
12:20 Pogoda na narty; odc. 

13; magazyn
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. 

32
14:15 Wieluń. 13 cegieł; film 

dokum.; Polska (2009)
15:15 Pogoda na narty; odc. 

13; magazyn
15:35 Diagnoza zdrowia - 

10/10; 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 Dokument w obiektywie; 

magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend 
19:15 Schlesien Journal
20:01 Znani, niezapomniani – 

Grażyna Świtała
20:25 Narciarski weekend 
20:30 Zwykłe - niezwykłe; odc. 

9; cykl reportaży
20:45 Narciarski weekend
20:55 POGODA
21:00 Dojrzalsi; magazyn 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 Wieluń. 13 cegieł; film 

dokum.; Polska (2009)
00:40 Diagnoza zdrowia - 

10/10; magazyn
01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Mój pies i inne 

zwierzaki
02:20 Pogoda na narty; odc. 

13; magazyn
02:40 Wieluń. 13 cegieł; film 

dokum.; Polska (2009)
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Nożem i widelcem; odc. 

32
04:50 Pogoda na narty; odc. 

13; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1071
06:20 Reportaż
06:35 Diagnoza zdrowia - 

10/10; magazyn

06:50 Był taki dzień – 9 
marca; felieton

06:55 Historia Polski – 
Zapomniany Legion; film 
dokum., Polska (2016)

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat – W 
krainie duchów; odc. 34; 
cykl reportaży

08:30 Duchy, zamki, upiory 
– Upiory z Dębna; cykl 
dokum., Polska (1994)

09:10 Przeprowadzki; odc. 
9/10; serial TVP

10:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Więzienie przy 
Rakowieckiej - 
stalinowskie wrota 
piekieł.; cykl reportaży, 
Polska (2016)

10:40 Podróże z historią; 
odc. 29 Najdalsze zakątki 
dawnej Polski; cykl 
dokum., Polska (2016)

11:15 Taśmy bezpieki – 
Lustracja, agenci

11:50 TAK – Telewizyjne 
Archiwum Kultury – 
Kultura i sztuka Marca 
68’, Polska (1998)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Złamana strzała

13:30 Sensacje XX wieku – 
Zamach na Lenina; cykl 
dokumentalny

14:00 Sensacje XX wieku – 
Największa tajemnica 
księcia Windsoru; cykl 
dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej; mag. histor.

15:10 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby’m 
– Wiejskie sprawy; odc. 
2; cykl dokumentalny, 
Wielka Brytania (2008)

16:20 Historia Polski – 
Żołnierze wyklęci; film 
dokum., Polska (2005)

17:25 Goniec historyczny 
IPN; magazyn

17:45 Chłopi; odc. 7/13 - 
Bór; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 1-2; cykl dokumentalny

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; mag.

20:30 Pearl Harbor – 
Oskarżeni; 1/2; film 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2016)

21:30 Przeprowadzki; odc. 
10/10; serial TVP

22:35 Szerokie tory – Żydzi 
w Odessie; reportaż

23:15 Sztuka znikania; film 
dokum., Polska (2013)

00:20 Ośmiornica; s. 10 odc. 
4/4; serial, Włochy (1984)

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - W 
krainie duchów; odc. 34; 
cykl reportaży

01:50 Chłopi; odc. 7/13 - 
Bór; serial TVP
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7:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga: Cuprum Lubin - 

Jastrzębski Węgiel

9:10 Tenis; Turniej ATP w 

Indian Wells; mecz 1. 

rundy gry pojedynczej

11:20 Siatkówka: Liga 

Siatkówki Kobiet: ŁKS 

Commercecon Łódź - 

Developres SkyRes 

Rzeszów

13:30 Piłka nożna; Nice 1. 

liga: Podbeskidzie Bielsko-

Biała - Stomil Olsztyn

15:40 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga: Trefl Gdańsk - 

Indykpol AZS Olsztyn

18:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga: GKS Katowice - 

PGE Skra Bełchatów

20:30 Piłka nożna; Nice 1. 

liga: Stal Mielec - Górnik 

Łęczna

22:30 Tenis; Turniej ATP w 

Indian Wells; mecz 1. 

rundy gry pojedynczej

1:00 Tenis; Turniej ATP w 

Indian Wells; mecz 1. 

rundy gry pojedynczej

3:30 Tenis; Turniej ATP w 

Indian Wells; mecz 1. 

rundy gry pojedynczej

POLSAT SPORT
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05:20 Weterynarze z sercem
05:50 Klan; odc. 3274; 

telenowela TVP

 
06:20 Klan; odc. 3275; 

telenowela TVP
06:50 Sprawa dla reportera
07:50 Rok w ogrodzie
08:15 Rok w ogrodzie-Extra
08:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3774; teleturniej muz.
09:10 Studio Raban
09:30 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:55 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 62 
Bydgoszcz; magazyn

10:30 Dama w czarnym 
welonie; odc. 12/12; 
serial kostiumowy, 
Włochy (2014)

11:40 The Wall. Wygraj 
marzenia - /24/; 
teleturniej

12:40 Pensjonat nad 
Rozlewiskiem; serial TVP, 
Polska (2017); reż.:Adek 
Drabiński; wyk.:Joanna 
Brodzik, Olga Frycz, Piotr 
Grabowski, Antoni 
Królikowski, Jerzy 
Schejbal, Jerzy  Bończak, 
Anna Czartoryska-
Niemczycka, Adam 
Adamonis, Wojciech 
Droszczyński, Mariusz 
Czajka

13:30 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:00 Blondynka; serial TVP
14:50 Przepis na sobotę
15:00 Ojciec Mateusz; serial 

kryminalny TVP
16:00 Jaka to melodia?; 

odc. 3775; teleturniej muz.
16:35 Skoki Narciarskie – 

Puchar Świata (studio) 
16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie – 

Puchar Świata – Oslo - 
konkurs drużynowy

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Komisarz Alex; odc. 

132 - Maestro; serial 
kryminalny TVP

21:20 Hit na sobotę – 
Igrzyska śmierci: W 
pierścieniu ognia; film 
akcji, USA (2013)

 
23:50 Houdini – sztuka iluzji 

- część 1; serial, USA 
(2014)

01:30 Film fabularny
03:10 Film fabularny

05:20 Koło fortuny; odc. 80 
ed. 3; teleturniej

05:55 Pytanie na śniadanie - 
extra

06:15 Na sygnale; odc. 180 
„To już nie ma sensu”; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1816; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1817; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
10:55 M jak miłość; odc. 

1356; serial TVP
11:55 M jak miłość; odc. 

1357; serial TVP
12:50 Bake off – Ale ciacho! 

- (1) ed. 4; widowisko
14:00 Familiada; odc. 2439; 

teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 166 

ed. 4; teleturniej
15:20 Program rozrywkowy
16:20 Rodzinka.pl; odc. 227 

sezon 12; serial 
komediowy TVP

16:50 Słowo na niedzielę
17:10 O mnie się nie martw 

- s. VIII odc. 2/13; serial 
komediowy TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kulisy Postaw na 

milion
18:40 Postaw na milion; 

teleturniej
19:35 Lajk!
20:05 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (2); zabawa quizowa
21:35 Ludzik, czyli One Man 

Show
22:05 Riviera; odc. 2; serial, 

Wielka Brytania (2017)
23:00 The Good Doctor; odc. 

13; serial obyczajowy, 
USA (2017)

23:50 Klucz do wieczności; 
thriller, USA (2015); 
reż.:Tarsem Singh; 
wyk.:Ryan Reynolds, Ben 
Kingsley, Matthew Goode, 
Natalie Martinez

 
02:00 Dzień kobiet; dramat 

obyczajowy, Polska 
(2012)

 
03:50 Krąg podejrzanych; 

odc. 2, Miś; serial, 
Hiszpania (2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 My3 (27); program dla 
dzieci

8:15 Jeźdźcy smoków (9); 
serial animowany

8:40 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (27); serial 
animowany

9:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (28); serial 
animowany

9:30 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (29); serial 
animowany

9:55 Makaronowy zawrót 
głowy (4); talk-show 
kulinarny

10:05 Ewa gotuje (324); 
magazyn kulinarny

10:30 Makaronowy zawrót 
głowy (5); talk-show 
kulinarny

10:45 Czarownica; komedia 
romantyczna, USA 2005

12:55 Top Chef (1); reality 
show

14:30 Umów się ze mną. 
Take me out (1); reality 
show

15:45 Kabaret na żywo: 
Telewizja w paski (31); 
program rozrywkowy. 
Widzowie zajrzą do 
newsroomu nowej 
telewizji…

17:45 SuperPies (2); 
magazyn poradnikowy. 
Behawiorystka Aneta 
Awtoniuk pokaże, jak 
mądrze wychować psa. W 
każdym odcinku pojawią 
się dwie rodziny, w tym 
gwiazda, ze swoimi...

18:20 Chłopaki do wzięcia 
(141); serial dokumentalny

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

Kiepskich (17); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
piwosza Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny, ich syna i 
sąsiadów...

20:00 Smerfy; film familijny, 
USA 2011

22:20 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 9 (2); program 
rozrywkowy. Dziewiąta 
edycja show, w którym 
osoby z pierwszych stron 
gazet przeistaczają się w 
największe ikony polskiej i 
zagranicznej sceny 
muzycznej....

0:20 Sporty walki; FEN 20: 
Next Level: Stanisław 
Zaniewski - Radosław 
Paczuski

1:30 Spider-Man 2; film 
przygodowy, USA 2004

4:10 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5244) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
07:50 Spotkanie ze smakiem 

(11/13) - program
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1057) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (672) - serial 
obyczajowy

12:50 Ugotowani 13 (2/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

13:50 Agent - Gwiazdy 3 
(3/13) - program

14:50 MasterChef Junior 
(1/10) - program

16:25 Efekt Domina 5 (1/8) - 
program

17:00 Kuchenne rewolucje 
17 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:00 36,6 3 (3/12) - 
program. Nowy sezon 
w „36,6°C” to przede 
wszystkim więcej tematów 
z życia codziennego. 
Sprawdzimy, czy 
faktycznie żywność 
o obniżonej zawartości 
cukru oraz tłuszczu 
pomaga schudnąć. 
Opowiemy, jaki wpływ na 
nasz organizm ma gluten 
i kto powinien z niego 
zrezygnować…

19:00 Fakty (7374)
19:25 Sport (7357)
19:35 Pogoda (7354)
19:45 Uwaga! (5245) - 

program
20:00 Hipnoza (2/8) - 

program. Filip Chajzer 
zaprasza na wyjątkowy 
program! Każdy jego 
odcinek będzie 
nieprzewidywalny…

21:00 Kac Vegas III - 
komedia, USA 2013. Życie 
watahy czyli Phila, Stu, 
Douga i Alana zmieniło się 
nie do poznania po 
ostatniej wyprawie do 
Bangkoku. Mają rodziny 
oraz przyjaciół, na których 
mogą liczyć w trudnych 
chwilach. Przekonuje się 
o tym Alan, który po 
śmierci ojca nie potrafi 
sobie poradzić 
z codziennością…

23:05 Strażnicy galaktyki - 
film przygodowy, USA/
Wielka Brytania 2014. 
Zuchwały Peter Quill 
(Chris Pratt) kradnie 
tajemniczą kulę, będącą 
obiektem pożądania złego 
i potężnego Ronana, 
którego ambicje zagrażają 
całemu wszechświatowi…

01:30 Ugotowani 13 (2/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

02:35 Uwaga! (5245) - 
program

02:55 Moc Magii(TVN noc) 
(68/150) - program

04:15 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial fab., 
USA 2015; odc. 19

07:00 Taki jest świat; factual
07:50 Tajemnice medyczne; 

serial akcji, 2016; odc. 11
08:50 Tajemnice medyczne; 

serial akcji, 2016; odc. 12
09:50 Lombard. Życie pod 

zastaw; 2018; odc. 45
10:50 Lombard. Życie pod 

zastaw; 2018; odc. 46
11:45 Lombard. Życie pod 

zastaw; 2018; odc. 47
12:30 Lombard. Życie pod 

zastaw; 2018; odc. 48
13:30 Lombard. Życie pod 

zastaw; 2018; odc. 49
14:30 Najśmieszniejsi; 2018
5:40 Robin Hood: Faceci w 

rajtuzach; komedia, USA 
1993. Robin Hood wraca z 
krucjat do Anglii, by 
obronić kraj przed 
wrogiem. Odkrywa, iż 
władzę w państwie 
sprawuje okrutny książę. 
Wraz ze swoimi wesołymi 
kompanami postanawia 
zmienić ten stan rzeczy. 
Mężczyźni odrzucają 
należne im tytuły, a także 
krępujące swobodę 
ruchów spodnie…

17:45 Gliniarz w 
przedszkolu; komedia, 
USA 1990. Detektyw John 
Kimble ma odnaleźć 
kobietę i jej kilkuletniego 
synka, którzy ukrywają się 
przed zemstą jej męża – 
handlarza narkotyków…

20:00 Likwidator; akcja, USA 
2013. Szeryf Owens 
wiedzie spokojny żywot 
stróża prawa w małej 
mieścinie Sommerton 
Junction na granicy z 
Meksykiem. Nikt tutaj nie 
zna jego przeszłości, choć 
każdy się domyśla, że 
skrywa jakieś mroczne 
tajemnice…

22:00 Leon zawodowiec; 
akcja, Francja 1994. Leon 
(Jean Reno) jest płatnym 
zabójcą. Pewnego dnia 
łamie swoje twarde zasady 
i pomaga Matyldzie 
(Natalie Portman), 
dziewczynce, której 
rodzina została 
zamordowana…

00:30 Odrzut; akcja, Kanada 
2011. Ryan Varrett (Steve 
Austin) to były oficer 
policyjny. Ryan postanowił 
dopaść morderców swojej 
rodziny, aby 
sprawiedliwość została 
wymierzona…

02:25 Najśmieszniejsi; 2018
03:35 Taki jest świat; factual
04:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, 2015
04:55 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, 2011

05:45 Bulionerzy; odc. 31/75 
- Elita; serial komediowy 
TVP

06:25 07 zgłoś się; odc. 1/21 
- Major opóźnia akcję  53’; 
serial TVP, Polska (1976)

07:30 07 zgłoś się; odc. 2/21 
- Wisior; serial TVP, 
Polska (1976)

08:30 Komisariat; odc. 3 
Kradzież w stadninie; 
serial TVP

08:55 Komisariat; odc. 4 
Ślad krwi; serial TVP

09:30 Ranczo; odc. 33 - - 
Sprawca; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; odc. 34; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; odc. 27; 
serial komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; odc. 28; 
serial komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; odc. 29; 
serial komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; odc. 
142 - Cudowne dziecko; 
serial kryminalny TVP

14:15 Ranczo; odc. 35 - 
Upadek obyczajów; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 36; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 37; serial 
obyczajowy TVP

17:20 07 zgłoś się; odc. 
3/21; serial TVP, Polska 
(1976)

18:20 Komisarz Alex; odc. 
131 - Braterstwo krwi; 
serial kryminalny TVP, 
Polska (2018)

19:20 Ojciec Mateusz; serial 
kryminalny TVP

20:20 Ojciec Mateusz; odc. 
143 - Gorące rytmy; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ojciec Mateusz; odc. 
144 - Poker; serial 
kryminalny TVP

22:10 Ranczo; odc. 38 (seria 
III, odc. 12) - Złoty deszcz; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; odc. 39 (seria 
III, odc. 13) - Szczęśliwe 
rozwiązanie; serial 
obyczajowy TVP

00:15 Blondynka; odc. 76 
(seria VI, odc. 11); serial 
TVP

01:15 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 3/14; serial 
sensacyjny TVP

02:15 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 4/14; serial 
sensacyjny TVP

03:05 Instynkt; odc. 4 - Znak 
Lucyfera; serial kryminalny 
TVP

03:55 Rodzinka.pl; odc. 225 
„Świąteczne oświadczyny” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

04:25 Rodzinka.pl; odc. 226 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

05:00 Bulionerzy; odc. 31/75 
- Elita; serial komediowy 
TVP

05:35 Kochamy polskie 
komedie - odc.50; 
teleturniej

06:10 Rozrywka Retro - 
Kabaret z telewizją w tle 
(3); program rozrywkowy

07:10 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 24 Trzebnica; 
magazyn

07:40 Kabaret Koń Polski - 
Wielki Sklep w Małym 
Mieście (1)

08:45 Koło fortuny; odc. 87 
ed. 3; teleturniej

09:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Sławomir 
Łosowski /cz. 1/; reportaż

09:50 Życie to Kabaret - N 
jak Neo - Nówka /cz. 1/

10:55 Paranienormalni 
Tonight - (1) Bartek 
Kasprzykowski

11:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Sławomir 
Łosowski /cz. 2/; reportaż

12:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki - /37/ - „Sen o 
Warszawie” - Czesław 
Niemen

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Końska dieta czyli 
owies i siano w kuchni

12:55 Podróże z historią; 
odc. 34 Białe złoto; cykl 
dokumentalny

13:40 Kochamy polskie 
komedie - odc.50; 
teleturniej

14:15 Postaw na milion; 
odc. 158; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki - /99/ - „A ja 
wolę moją mamę” - Majka 
Jeżowska

15:20 Hity kabaretu - (8) 
Suszymy i inne hity 
Kabaretu Młodych Panów 
(2); program rozrywkowy

16:25 Ale Cię urządzą! /3/, 
Wielka Brytania (2014)

17:35 LIKE A MAGIC - 
Magiczny świat Luca /11/, 
Francja (2016)

18:10 Wielki Test o Wiśle
19:50 Herbatka z kabaretem 

- (15)
20:35 Herbatka z kabaretem 

- (20)
21:10 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów - (11) - Kelner i 
kucharz

22:15 TUMBLE - Arena 
strachu /3/, Wielka 
Brytania (2014)

23:45 Koło fortuny; odc. 86 
ed. 3; teleturniej

00:20 Kabaretowa Mapa 
Polski - Festiwal Kabaretu 
Koszalin 2004. Marian i 
Hela - powtórka z wesela 
(1-3)

03:25 Rozrywka Retro - 
Kabaret z telewizją w tle 
(3); program rozrywkowy

05:50 Ukryta prawda (171) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Gotowe na wszystko 

IV (1/17) - serial, USA
09:55 Gotowe na wszystko 

IV (2/17) - serial, USA
10:50 Gotowe na wszystko 

IV (3/17) - serial, USA
11:45 Kryminalni 3 (7/14) - 

serial sensacyjny
12:50 Kryminalni 3 (8/14) - 

serial sensacyjny
13:50 Kryminalni 3 (9/14) - 

serial sensacyjny
14:50 Wallace i Gromit: 

Klątwa królika - komedia, 
Wielka Brytania/USA 2005

16:40 Córka prezydenta - 
komedia, USA/Wielka 
Brytania 2004. Trudno 
znaleźć prawdziwą miłość, 
gdy każdy potencjalny 
partner już na wstępie 
poddawany jest rewizji 
osobistej…

19:00 Walentynki - komedia, 
USA 2010. Kilka 
opowieści o różnych 
ludziach i ich uczuciach - 
jedni się zakochują, inni 
dopiero umawiają na 
randkę, jeszcze inni tkwią 
w nieudanych związkach i 
spotykają nowe atrakcyjne 
osoby; jeszcze inni cierpią 
z nieodwzajemnionej 
miłości…

21:40 Lawina - film 
katastroficzny, Niemcy/
Francja/Austria/Belgia 
2008. Młody lekarz-
stażysta, Marc (Vincent 
Perez) oraz jego 
dziewczyna, Anne (Désirée 
Nosbusch) mają dyżur na 
alpejskim stanowisku 
ratunkowym, kiedy nagle 
zostają wezwani do 
pomocy. Pewien 
snowboardzista znalazł się 
w sytuacji zagrożenia 
życia…

23:45 Sherlock Holmes - 
film sensacyjny, USA/
Wielka Brytania/Niemcy 
2009. Sherlock (Robert 
Downey Jr.) i jego 
przyjaciel, dr Watson 
(Jude Law), doprowadzają 
do aresztowania i 
stracenia przestępcy 
pochodzącego z 
arystokracji, lorda 
Blackwooda. On jednak, 
przed egzekucją 
zapowiada, że 
zmartwychwstanie i 
dokończy dzieła. I 
rzeczywiście, już 
następnego dnia po 
pogrzebie grób lorda jest 
otwarty, a jego ciała nie 
ma…

02:30 Moc Magii (TVN7 noc) 
(68/150) - program

04:40 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show – 
Henryk Blida

05:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 6 (1/4) - program 
rozrywkowy 

07:05 Zakup pod kontrolą
07:50 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 7 (1/12) - 
program lifestylowy 

08:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (12) - 
program lifestylowy 

09:20 Gwiazdy od kuchni 2 
09:50 Agentki czystości 

(2/13) - program 
lifestylowy 

10:25 Misja ratunkowa 
11:10 Zaskocz mnie! 
11:45 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (9/10) - 
program rozrywkowy 

12:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (2/10) - reality 
show 

13:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (1/8) - reality 
show 

14:00 W czym do ślubu? 3 
14:30 W roli głównej - 

Michał Szpak 
15:00 Afera fryzjera 6 
15:45 Pani Gadżet 15 (3/24) 

- magazyn 
16:15 Pani Gadżet 15 (2/24) 

- magazyn 
16:45 Misja ratunkowa 
17:30 W dobrym stylu 3 

(5/8) - program 
lifestylowy 

18:15 Gwiazdy od kuchni 2 
18:45 Kulisy sławy EXTRA 
19:20 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 2 (1/12) - 
program 

20:25 Nocka z byłym
21:25 Operacje w Tajlandii 

(8/10) - program 
22:30 #Sława (2/6) - 

program rozrywkowy 
23:00 
00:00 Randkowicze (3/14) - 

program rozrywkowy 
00:30 Randkowicze (4/14) - 

program rozrywkowy 
01:00 Prawda z DNA (2/8) - 

program obyczajowy 
01:30 Najsztub słucha - 

Patrycia Kazadi (5/6) - talk 
show 

02:00 W roli głównej - 
Katarzyna Grochola (8) - 
talk show 

02:30 W roli głównej - Piotr 
Rubik (9) - talk show 

03:00 Wiem, co jem 6 
(3/16) - magazyn 

03:30 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 5 
(7/10) - magazyn 

04:30 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie  NHL
10:05 Łyżwiarstwo szybkie 

MŚ
11:45 LA - HMŚ - 

podsumowanie
13:45 Igrzyska 

paraolimpijskie 
-ceremonia otwarcia

15:30 Igrzyska 
paraolimpijskie 
wydarzenia dnia

15:55 Łyżwiarstwo 
szybkieMŚ

17:50 Hokej na lodzie PHL
20:40 Łyżwiarstwo szybkie
21:30 Sportowa sobota
22:05 Hokej na lodzie NHL 

07:45 PN - Liga 
Europejska

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 Pogoda na narty; odc. 

13; magazyn
07:45 Historie szczęśliwe; odc. 

53; cykl reportaży
08:05 Ukryte skarby – 

Zamurowany Onufry i 
Szwed na Sądzie Bożym; 
cykl reportaży

08:35 Ślizg TVP 3; odc. 12
09:05 Kreatywni 5
09:20 Pogoda 
09:20 Polska z Miodkiem (53) 

Oświęcim; felieton
09:30 Rączka gotuje
10:01 Narciarski weekend 
10:05 Studio 3
11:05 Narciarski weekend
11:15 Jak to działa; odc. 3 

Film, fotografia; magazyn
11:45 Polska z Miodkiem (53) 

Oświęcim; felieton
11:55 Pożyteczni.pl; magazyn
12:25 Wiatr od morza
12:50 Pogoda
12:55 Powstrzymać Holocaust; 

film dokum.; Francja (2014)
14:00 Nożem i widelcem; odc. 

189
14:20 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
14:50 Rączka gotuje
15:15 Pogoda 
15:20 W taksówce – Halina 

Kiszczakowska; felieton
15:30 Astronarium (18); mag.
16:00 Mój pies i inne 

zwierzaki
16:20 Wieluń. 13 cegieł; film 

dokum.; Polska (2009)
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend 
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 
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 Ukryte skarby – 

Zamurowany Onufry i 
Szwed na Sądzie Bożym

22:55 Antenowe remanenty
23:15 Astronarium (18); mag.
23:40 Historie szczęśliwe; odc. 

53; cykl reportaży
24:00 Powstrzymać Holocaust; 

film dokum.; Francja (2014)
01:00 Polska z Miodkiem (53) 

Oświęcim; felieton
01:05 Rączka gotuje
01:35 W taksówce – Halina 

Kiszczakowska; felieton
01:50 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
02:20 Ślizg TVP 3; odc. 12; 

magazyn
02:50 Kreatywni 5
03:10 Ukryte skarby – 

Zamurowany Onufry i 
Szwed na Sądzie Bożym

03:40 Wieluń. 13 cegieł; film 
dokum.; Polska (2009)

04:45 Historie szczęśliwe; odc. 
53; cykl reportaży

05:05 Dziennik Regionów
05:30 Antenowe remanenty
05:50 Astronarium (18); mag.
06:15 Polska z Miodkiem (53) 

Oświęcim; felieton
06:20 Mój pies i inne 

zwierzaki
06:30 Jak to działa; odc. 3 

Film, fotografia; magazyn

06:50 Był taki dzień – 10 
marca; felieton

07:00 Saga prastarej 
puszczy – Opowieść o 
rysiu: wbrew naturze; film 
dokumentalny, Polska 
(2008)

08:00 Dziedzictwo regionów 
– Drzewica poczuj pasję; 
cykl reportaży

08:25 Duchy, zamki, upiory 
– Świętojańska historia 
kasztelanki z 
gołanieckiego zamku; 
cykl dokum., Polska 
(1994)

09:05 Żegnaj, Rockefeller; 
odc. 3; serial TVP

09:40 Żegnaj, Rockefeller; 
odc. 4; serial TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Prosto i elegancko w 
Mortęgach

10:40 Wszystkie kolory 
świata – Wietnam. Uczta 
dla zmysłów; serial 
dokum., Francja (2008)

11:45 Opowieść o Indiach – 
Złoty wiek; serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2007)

12:55 Ziemia, planeta roślin 
– Trawy; 3/3; cykl 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2012)

13:55 Szerokie tory – 
Bezdomni Odessy; report.

14:35 Wielka Gra; odc. 66; 
teleturniej

15:40 Spór o historię – 
Władcy polscy: Stanisław 
Leszczyński; debata

16:20 Bitwa pod 
Łowczówkiem 1914, 
Polska (2014)

16:50 Przystanek 
Niepodległość; film 
dokum., Polska (2006)

17:05 Urok życia - Renata 
Przemyk; film dokum., 
Polska (2017)

17:45 Ile jest życia; odc. 
7/12; serial TVP

18:50 Tajemnice III Rzeszy; 
odc. 4/6 Pieniądze Hitlera; 
cykl dokumentalny, 
Niemcy (2011)

19:55 Było... nie minęło - 
extra - (2); magazyn

20:30 Ekstradycja II; odc. 
4/9; serial TVP

21:35 Marzec 1968
22:15 Wcielenia zła; odc. 

6/10 Kim z Dynastii Grozy; 
cykl dokumentalny, 
Niemcy (2015)

23:20 Towarzysz Generał; 
film dokumentalny, Polska 
(2009); reż.:Robert 
Kaczmarek, Grzegorz 
Braun

00:50 Tutanchamon; odc. 
1/6; serial, Kanada (2015); 
reż.:David Von Ancken; 
wyk.:Ben Kingsley, Avan 
Jogia, Nonso Anozie, 
Sibylla Deen

01:45 Tutanchamon; odc. 
2/6; serial, Kanada (2015)

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: GKS Katowice - 
PGE Skra Bełchatów

11:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: Stal Mielec - Górnik 
Łęczna

13:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

14:45 Siatkówka kobiet; 
Puchar Polski; mecz 
półfinałowy

17:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: GKS Katowice - 
Raków Częstochowa

20:00 Sporty walki; FEN 20: 
Next Level; walka: 
Stanisław Zaniewski - 
Radosław Paczuski

0:00 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

2:00 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

4:00 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej
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05:30 Naszaarmia.pl; 
magazyn

05:55 Klan; odc. 3276; 
telenowela TVP

06:25 Klan; odc. 3277; 
telenowela TVP

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej

08:00 Tydzień
08:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3775; teleturniej muz.
09:10 Ziarno – Raban w 

Ziarnie; magazyn
09:40 Weterynarze z sercem
10:10 W sercu oceanu; odc. 

2; serial kostiumowy, 
Hiszpania (2011); 
reż.:Pablo Barrera, 
Guillermo Fernandez 
Groizard; wyk.:Alvaro 
Cervantes, Ingrid Rubio, 
Hugo Silva, Clara Lago, 
Ferran Vilajosana

11:00 Leśniczówka
11:25 Leśniczówka
11:55 Między ziemią a 

niebem
12:00 Anioł Pański, Watykan 

(2018)
12:15 Między ziemią a 

niebem
13:05 Gala Anody
14:05 Skoki Narciarskie 

(studio) 
14:20 Skoki Narciarskie – 

Puchar Świata – Oslo - 
konkurs indywidualny

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Orły Nawałki
17:45 The Wall. Wygraj 

marzenia - /25/; 
teleturniej

18:40 Jaka to melodia?; 
odc. 3776; teleturniej muz.

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Blondynka; serial TVP
21:20 Zakochana Jedynka – 

Bridget Jones – w pogoni 
za rozumem; komedia, 
Wielka Brytania, Francja, 
USA (2004)

 
23:15 Wszystko dla pań; 

odc. 2; serial, Włochy 
(2015)

 
00:25 Film fabularny
02:05 Houdini – sztuka iluzji 

- część 1; serial, USA 
(2014); reż.:Uli Edel; 
wyk.:Adrien Brody, Kristen 
Connolly, Evan Jones, Tim 
Pigott-Smith, Tom 
Benedict Knight

05:05 Słowo na niedzielę
05:15 Koło fortuny; odc. 81 

ed. 3; teleturniej
05:55 Pytanie na śniadanie - 

extra
06:15 Barwy szczęścia; odc. 

1818; serial obyczajowy 
TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1819; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1820; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
10:35 Rodzinne oglądanie – 

W krainie żyraf; film 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2012); 
reż.:Anton Munster

11:40 Makłowicz w podróży 
–  Indie „Pociąg do jogi”; 
magazyn kulinarny

12:20 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (2); zabawa quizowa

14:00 Familiada; odc. 2440; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 167 
ed. 4; teleturniej

15:20 Bake off – Ale ciacho! 
- (2) ed. 4; widowisko

16:20 Bake off – Ale przepis 
- (2)

16:35 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

17:10 Na dobre i na złe; odc. 
698; serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Za marzenia; odc. 2; 

serial TVP
19:30 WAKAT T2D
20:05 Big Music Quiz 

(premiera)
21:05 Klucz do wieczności; 

thriller, USA (2015)

 
23:15 Kino bez granic – 

Motyl. Still Alice; dramat, 
USA, Francja (2014); 
reż.:Richard Glatzer, Wash 
Moreland; wyk.:Julianne 
Moore, Alec Baldwin, 
Kristen Stewart, Kate 
Bosworth

 
01:05 Dzień kobiet; dramat 

obyczajowy, Polska 
(2012)

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:40 My3 (28); program dla 
dzieci

8:10 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (30); serial 
animowany

8:40 Legenda o Smoku 
Gnatochrupie; film 
animowany, USA 2010. 
Pyskacz jest przekonany, 
że za podpaleniem jego 
domu stoi legendarny 
smok Gnatochrup. 
Postanawia upolować 
prześladującego go 
potwora. Do jego 
morskiej...

8:55 I kto to mówi 2; 
komedia, USA 1990

10:45 Spider-Man 2; film 
przygodowy, USA 2004

13:25 Smerfy; film familijny, 
USA 2011

 
15:45 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo 9 (2); program 
rozrywkowy; Dziewiąta 
edycja show, w którym 
osoby z pierwszych stron 
gazet przeistaczają się w 
największe ikony polskiej i 
zagranicznej sceny 
muzycznej....

17:50 Nasz nowy dom (108); 
reality show

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

program publicystyczny; 
program walczy z 
przekonaniem, że wszyscy 
prowadzący działalność 
gospodarczą to potencjalni 
przestępcy. Dziennikarze 
ujawniają patologie i 
piętnują nieuczciwych 
urzędników.

20:00 W rytmie serca (16); 
serial obyczajowy

21:05 Kabaret na żywo (32); 
program rozrywkowy

23:10 Story of my life - 
Historia naszego życia (1); 
talk-show

0:20 Wydział zabójstw, 
Hollywood; komedia 
sensacyjna, USA 2003

2:55 Most szpiegów; thriller, 
Niemcy/USA/Indie 2015. 
Lata 50. XX wieku. Na 
terenie ZSRR jest 
przetrzymywany 
amerykański pilot 
wojskowy, Francis Gary 
Powers. Władze CIA 
wysyłają tam prawnika...

05:15 Uwaga! (5245) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1058) - magazyn
11:00 Efekt Domina 5 (2/8) - 

program
11:35 Co za tydzień (841) - 

magazyn 
12:05 Iron Majdan (1/10) - 

program
13:05 Diagnoza 2 (3/13) - 

serial
14:05 Druga szansa 5 (1/10) 

- serial
15:05 Hipnoza (2/8) - 

program. Filip Chajzer 
zaprasza na wyjątkowy 
program! Każdy jego 
odcinek będzie 
nieprzewidywalny, bo 
wszyscy uczestnicy 
zostaną wprowadzeni w 
stan hipnozy…

16:05 Kung Fu Panda - 
komedia, USA 2008. 
Optymistycznie 
nastawiony do życia, 
troszkę niezgrabny Po jest 
największym fanem Kung 
Fu w okolicy co jednak nie 
zawsze przydaje się w jego 
codziennej pracy - 
sprzedawcy w 
prowadzonym przez 
rodzinę sklepie z 
makaronem…

18:00 Ugotowani 13 (3/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

19:00 Fakty (7375)
19:25 Sport (7358)
19:35 Pogoda (7355)
19:45 Uwaga! (5246) - 

program
20:00 MasterChef Junior 

(2/10) - program
21:35 Iron Man III - film 

przygodowy, USA/Chiny 
2013. Świat Tony’ego 
Starka legł w gruzach 
wskutek podstępnych 
działań jednego z jego 
najpotężniejszych 
wrogów…

 
00:10 Kac Vegas III - 

komedia, USA 2013

 
02:15 Kuchenne rewolucje 

17 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

03:20 Uwaga! (5246) - 
program

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(69/150) - program

05:00 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial fab., 
USA 2015; odc. 20

06:50 Allo Allo!; serial fab., 
Wielka Brytania 1989

07:25 Allo Allo!; serial fab., 
Wielka Brytania 1991

08:00 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1992

08:35 Co ludzie powiedzą?
09:10 Najśmieszniejsi; 2018
10:10 Przygody Merlina; 

serial fabularny, 2009; 
odc. 5

11:05 Strażnicy skarbu; 
przygodowy, Niemcy 
2011. Młoda archeolog - 
Victoria Carter- w ruinach 
starożytnej świątyni w 
Jordanii odkrywa 
pradawny zwój…

13:20 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Królewska 
zagadka; familijny, 
Niemcy 2009

14:35 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Jaś i 
Małgosia; familijny, 
Niemcy 2012

15:45 Gliniarz w 
przedszkolu; komedia, 
USA 1990

18:00 Teściowie; komedia, 
Kanada, Niemcy, USA 
2003. Melissa i Mark 
(Ryan Reynolds) 
podejmują wspólną i jedną 
z najważniejszych decyzji 
w swoim życiu. Decydują 
się na ślub! Wiąże się z 
tym oczywiście poznanie 
ze sobą rodzin przyszłych 
Państwa Młodych…

20:00 Igrzyska śmierci; 
akcja, USA 2012. Katniss 
pochodzi z Dwunastego 
Dystryktu, jednego z 
najbiedniejszych regionów 
w państwie Panem. Kiedy 
jej młodsza siostra zostaje 
wylosowana do udziału w 
Głodowych Igrzyskach, 
corocznym turnieju 
organizowanym przez 
bezwzględne władze, 
Katniss zgłasza się, by 
zająć jej miejsce…

22:55 Dredd 3D; akcja, 2012. 
Przenosimy się do 
niedalekiej przeszłości, 
gdzie prawo egzekwują 
sędziowie. Sami ścigają 
przestępców, wydają 
wyroki i wymierzają 
kary…

00:55 Uwikłana; serial 
fabularny, USA; odc. 1

02:00 Dyżur; factual, 2010; 
odc. 21

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, 2015

03:00 Taki jest świat; factual
03:50 Na jedwabnym szlaku; 

factual, 2015
04:15 Na jedwabnym szlaku
04:45 Z archiwum policji; 

serial fabularny, 2010; 
odc. 11

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 107

05:50 Bulionerzy; odc. 32/75 
- Kosmos; serial 
komediowy TVP

06:25 07 zgłoś się; odc. 2/21 
- Wisior; serial TVP

07:30 07 zgłoś się; odc. 3/21 
- Dziwny wypadek; serial 
TVP

08:30 O mnie się nie martw 
- s. II odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

09:30 Ranczo; odc. 36 (seria 
III, odc. 10) - Miedź 
brzęcząca; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; odc. 37 (seria 
III, odc. 11) - Zrozumieć 
kobietę; serial obyczajowy 
TVP

11:35 Rodzinka.pl; odc. 30 
„Muzykoterapia”; serial 
komediowy TVP

12:05 Rodzinka.pl; odc. 31 
„Urodziny Kacperka”; 
serial komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; odc. 32 
„Ciągle głodni”; serial 
komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; odc. 
144 - Poker (Ojciec 
Mateusz XI odc. 10); serial 
kryminalny TVP

14:10 Ranczo; odc. 38 (seria 
III, odc. 12) - Złoty deszcz; 
serial obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 39 (seria 
III, odc. 13) - Szczęśliwe 
rozwiązanie; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 40 (seria 
IV, odc. 1) - Szok 
poporodowy; serial 
obyczajowy TVP

17:15 07 zgłoś się; odc. 4/21 
- 300 tysięcy w nowych 
banknotach; serial TVP

18:20 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 1/13; serial 
komediowy TVP, Polska 
(2018)

19:10 Rodzinka.pl; odc. 227 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

19:45 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

20:20 Ojciec Mateusz; odc. 
145 - Kurtka; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; odc. 
146 - Wesele; serial 
kryminalny TVP

22:20 Ranczo; odc. 41; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; odc. 42; serial 
obyczajowy TVP

00:15 Korona królów; odc. 3; 
telenowela histor. TVP

00:50 Korona królów; odc. 4; 
telenowela TVP

01:20 Rodzinka.pl; odc. 226 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

01:55 Rodzinka.pl; odc. 227 
sezon 12; serial TVP

02:30 Oficer; odc. 6/13; 
serial TVP

03:40 Oficer; odc. 7/13; 
serial TVP

04:45 Komisariat; odc. 52; 
serial TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie - odc.51; 
teleturniej

06:15 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki - B jak Bielicka

06:45 Rozrywka Retro - 
Telepeerele - (3)

07:45 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 25 
Szydłowiec; magazyn

08:20 Kabaret Koń Polski - 
Wielki Sklep w Małym 
Mieście (2)

09:10 Koło fortuny; odc. 88 
ed. 3; teleturniej

09:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Doda /cz. 1/; 
reportaż

10:15 Życie to Kabaret - N 
jak Neo - Nówka /cz. 2/

11:15 Paranienormalni 
Tonight - (2) Piotr 
Chrapkowski i Sławomir 
Szmal

12:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Doda /cz. 2/; 
reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Z paleniska i z fajerki

13:10 Podróże z historią; 
odc. 33 Jak smakują 
Kresy?; cykl dokum.

13:45 Kochamy polskie 
komedie - odc.51; 
teleturniej

14:25 Rolnik szuka żony 
seria IV; odc. 10; reality 
show

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki - /100/ - 
„Meluzyna” - Małgorzata 
Ostrowska

15:30 LIKE A MAGIC - 
Magiczny świat Luca /12/, 
Francja (2016)

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Doda /cz. 1/; 
reportaż

16:30 Ale Cię urządzą! /4/, 
Wielka Brytania (2014)

17:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Doda /cz. 2/; 
reportaż

18:10 Olga Lipińska 
zaprasza - (31); talk-show

18:55 Wielki Test o Zdrowiu
20:30 Kierunek Kabaret - 

/45/
21:35 Tylko dla dorosłych - 

Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW /odc. 1/

22:15 Rodzina ach rodzina
23:10 Koło fortuny; odc. 87 

ed. 3; teleturniej
23:45 Kabaretowa Mapa 

Polski - Opole 2005 - 
Kabareton

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski - XII Mazurska Noc 
Kabaretowa - Mrągowo 
2010 - TROPICIELE 
TALENTÓW (1-2)

03:05 Rozrywka Retro - 
Telepeerele - (3)

05:20 Ukryta prawda (172) - 
program obyczajowy

06:25 Mango - Telezakupy
08:30 Przepis na życie 

(1/13) - serial obyczajowy
09:30 Przepis na życie 

(2/13) - serial obyczajowy
10:30 Gotowe na wszystko 

IV (4/17) - serial, USA
11:30 Gotowe na wszystko 

IV (5/17) - serial, USA
12:25 Kryminalni 3 (10/14) - 

serial sensacyjny
13:30 Kryminalni 3 (11/14) - 

serial sensacyjny
14:40 Butch Cassidy i 

Sundance Kid - film 
western, USA 1969. Nie 
ma sprytniejszego w 
wymyślaniu planu 
zdobycia bogactwa niż 
Butch Cassidy i 
bieglejszego w 
posługiwaniu się 
rewolwerem od 
Sundance’a Kida…

16:55 Strażnicy marzeń - 
film przygodowy, USA 
2012. Jack Mróz - 
urwisowaty chłopak 
władający chłodem - 
zostaje zwerbowany przez 
swojego stwórcę do 
drużyny Strażników, która 
troszczy się o dobro dzieci 
na całym świecie. Kiedy 
siły zła zagrażają pięknu 
snów najmłodszych i ich 
bezpieczeństwu rusza do 
walki o wiarę w symbole 
świąt i uszczęśliwiających 
wierzeń…

19:00 Lucyfer (2/18) - serial
20:00 Władca pierścieni: 

Powrót króla - film 
przygodowy, Nowa 
Zelandia/USA/Niemcy 
2003. Wyprawa Drużyny 
Pierścienia dobiega końca. 
Wkrótce rozegra się 
rozstrzygająca bitwa pod 
Minas Tirith pomiędzy 
potężnymi siłami Saurona 
i nieliczną armią Gondoru. 
Teraz, gdy królestwu ludzi 
grozi upadek, silny władca 
potrzebny jest jak nigdy 
dotąd…

00:15 Plaga - horror, USA 
2007. Katherine Winter 
(Hilary Swank) nie wierzy 
w cuda - ufa tylko faktom. 
Katherine, która w 
przeszłości była pastorem, 
wystąpiła z Kościoła po 
tym, jak jej córka i mąż 
zginęli w tragicznych 
okolicznościach, gdy 
pracowała jako misjonarka 
w Sudanie, i odtąd szuka 
już odpowiedzi na swoje 
pytania nie w modlitwie, 
ale w badaniach 
naukowych…

02:25 Moc Magii (TVN7 noc) 
(69/150) - program

04:35 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show – 
Henryka Krzywonos

05:45 66 naj... (1/7) - 
program rozrywkowy 

06:15 66 naj... (2/7) - 
program rozrywkowy 

06:45 66 naj... (3/7) - 
program rozrywkowy 

07:15 Idealna niania 9 
(2/12) - program 
obyczajowy 

08:00 Apetyt na miłość 5 
09:00 W roli głównej - 

Michał Szpak 
09:30 Gwiazdy prywatnie 2 

(1/8) - program 
lifestylowy 

10:00 Misja ratunkowa 
10:45 Afera fryzjera 6 
11:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (2/12) - 
program lifestylowy 

12:15 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (10) - program 
rozrywkowy 

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show 

13:45 W czym do ślubu? 3 
14:15 Zaskocz mnie! 
14:50 Piękno na kredyt 
15:35 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 2 (2/12) - 
program 

16:35 Terapia dla par (2/12) 
- program 

17:45 Gwiazdy prywatnie 2 
(2/8) - program 
lifestylowy 

18:15 #Sława (2/6) - 
program rozrywkowy 

18:45 Zakup pod kontrolą
19:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (2/12) - 
program lifestylowy 

20:15 Pani Gadżet 15 (2/24) 
- magazyn 

20:45 Pani Gadżet 15 (3/24) 
- magazyn 

21:15 Sekrety lekarzy 4 
22:15 Apetyt na miłość 5 
23:15 Barbie – historia 

najsłynniejszej lalki 
świata - dokument 

00:20 W roli głównej - 
Michał Szpak 

00:50 44 oblicza miłości 
(3/5) - program 
rozrywkowy 

01:20 44 oblicza miłości 
(4/5) - program 
rozrywkowy 

01:50 Najsztub słucha - Maja 
Sablewska (6) - talk show 

02:20 W roli głównej - 
Monika Richardson (1/8) - 
talk show 

02:45 W roli głównej - 
Sebastian Karpiel Bułecka 
(9/16) - talk show 

03:15 Wiem, co jem 6 
(4/16) - magazyn 

03:45 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn 

04:10 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie
10:05 Hokej na lodzie PHL
11:00 Tenis WTA Indian 

Wells
13:15 Łyżwiarstwo szybkie 

MŚ
14:55 Łyżwiarstwo szybkie
17:50 Igrzyska 

paraolimpijskie 
wydarzenia dnia

18:15 Hokej na lodzie PHL
21:00 Sportowa niedziela
21:40 Tenis WTA - Indian 

WElls
23:00 Turniej WTA

07:00 Turystyczna jazda
07:15 Rączka gotuje
07:40 Nożem i widelcem; odc. 

190
08:00 Tajemnice początków 

Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl dokum.; 
Polska (2013)

08:55 Pogoda 
08:55 Uroczysta Msza św. z 

katedry Opolskiej; 
transmisja

10:00 Sacrum profanum
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 4 

GPS
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Diagnoza zdrowia; 0/10
13:30 Pogoda 
13:30 Polska z Miodkiem (53) 

Oświęcim; felieton
13:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Parowóz 
Franciszek zapis ponownych 
narodzin

14:05 Antenowe remanenty
14:25 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
14:55 Pogoda 
15:05 Superliga tenisa 

stołowego; odc. 27
16:05 Superliga przy stole; 

odc. 27
16:20 Antenowe remanenty
16:40 Rączka gotuje
17:32 POGODA
17:35 Gwarowy koncert życzeń
18:15 Mamy sposoby
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Mój Niemandsland; film 

dokum.
19:55 Dokument w obiektywie
20:25 Dojrzalsi; mag. publ.
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:30 Tajemnice początków 

Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl dokum.; 
Polska (2013)

23:25 Diagnoza zdrowia 0/10
23:55 Pożyteczni.pl
00:20 Ślizg; odc. 12
00:50 Nożem i widelcem; odc. 

190
01:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
01:45 Hania; film TVP; Polska 

(1984)
03:15 Antenowe remanenty
03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Parowóz 
Franciszek zapis ponownych 
narodzin

05:05 Dziennik Regionów
05:30 Antenowe remanenty
05:45 Tajemnice początków 

Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl dokum.; 
Polska (2013)

06:30 Jak to działa; odc. 4 
GPS

06:50 Był taki dzień – 11 
marca; felieton

06:55 Dziewczyny takie są; 
koncert

07:30 Dzień dobry dziś; film 
dokumentalny, Polska 
(2016); reż.:Andrzej 
Ciecierski

08:10 Cyryl i Metody. 
Apostołowie Słowian; 
odc. 2; film dokumentalny, 
Czechy (2014); reż.:Petr 
Nikolaev

09:10 Skarb sekretarza; odc. 
8/9; serial TVP

09:40 Skarb sekretarza; odc. 
9/9; serial TVP

10:15 Okrasa łamie przepisy 
– Wielkopolskie potrawy 
jednogarnkowe; magazyn 
kulinarny

10:45 Dzikie Chiny; odc. 2 
Shangri-La; serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2007); reż.:Phil 
Chapman

11:45 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby’m 
– Wiejskie sprawy; odc. 
2; cykl dokumentalny, 
Wielka Brytania (2008)

13:00 Dzika Iberia; cz. 1 
Wiosna; cykl 
dokumentalny, Holandia 
(2014); reż.:Alvaro 
Mendoza

14:00 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia 
muzułmańskiej kobiety w 
Baku; reportaż

14:35 Judeł gra na 
skrzypcach; film 
fabularny, Polska (1936); 
reż.:Józef Green, Jan 
Nowina-Przybylski; 
wyk.:Molly Picon, Maks 
Bożyk, Samuel Landau, 
Symcha Fostel, Maks Brin, 
Dora Fakiel, Symche 
Natan, Chana Lewin, 
Barbara Jebgold, Leon 
Liebgold

16:10 Wielka Gra; odc.67; 
teleturniej

17:05 Ex Libris; magazyn
17:45 Ile jest życia; odc. 

8/12 - Nadziei za grosze; 
serial TVP

18:45 Pearl Harbor – 
Oskarżeni; 1/2; film 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:William Bracht

20:00 Iluminacja; film 
fabularny

21:45 Wielki Test o Piastach
23:20 Tutanchamon; odc. 

1/6; serial, Kanada (2015); 
reż.:David Von Ancken; 
wyk.:Ben Kingsley, Avan 
Jogia, Nonso Anozie, 
Sibylla Deen

00:05 Tutanchamon; odc. 
2/6; serial, Kanada (2015)

00:55 Wcielenia zła; odc. 
6/10 Kim z Dynastii Grozy; 
cykl dokumentalny, 
Niemcy (2015)

02:00 Film dokumentalny

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: GKS Katowice - 
Raków Częstochowa

9:00 Sporty walki; FEN 20: 
Next Level; walka: 
Stanisław Zaniewski - 
Radosław Paczuski

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Koszykówka 
mężczyzn: Energa Basket 
Liga: PGE Turów 
Zgorzelec - Trefl Sopot

14:45 Siatkówka kobiet; 
Puchar Polski; mecz 
finałowy

17:30 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

18:00 Sporty walki; FEN 20: 
Next Level; walka: 
Stanisław Zaniewski - 
Radosław Paczuski

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Cuprum Lubin - 
Indykpol AZS Olsztyn

22:30 Sporty walki; FEN 20: 
Next Level: Stanisław 
Zaniewski - Radosław 
Paczuski

0:00 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

2:30 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

4:30 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej
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05:05 TELEZAKUPY
05:45 Elif; odc. 200; serial, 

Turcja (2014)
06:40 Komisariat; odc. 11 

Gdzie jest mama?; serial 
TVP

07:10 Jeden z dziesięciu
07:45 Program 

publicystyczny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:10 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3776; teleturniej muz.
09:30 Leśniczówka
10:05 Leśniczówka
10:30 Jeden z dziesięciu
11:10 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 43; serial 
obyczajowy, Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca; 

magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Łowcy. Podwodne łowy; 
serial dokumentalny, 
Wielka Brytania (2015)

13:55 Elif; odc. 201; serial, 
Turcja (2014)

14:55 Okrasa łamie 
przepisy; mag. kulinarny

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. 3777; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3278; 

telenowela TVP
18:25 Korona królów; odc. 

42; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
11/104; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Program 

publicystyczny
20:35 Teatr Telewizji – 

VICTORIA; spektakl 
teatralny

22:15 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy

23:25 Czy świat oszalał?  
Rosyjska opozycja

00:35 Bridget Jones – w 
pogoni za rozumem; 
komedia, Wielka Brytania, 
Francja, USA (2004)

 
02:30 Zakładnicy SS. Na 

ostrzu noża; serial 
dokumentalny, Niemcy 
(2015); reż.:Christian Frey

03:30 Notacje – Władysław 
Siemaszko. 
Organizowałem wołyński 
ZWZ; cykl dokumentalny

05:30 Koło fortuny; 
teleturniej

06:05 O mnie się nie martw; 
serial TVP

07:00 Program katolicki
07:20 Na sygnale; serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 

1820; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; 
teleturniej

13:05 Tylko z Tobą
14:00 Familiada; odc. 2314; 

teleturniej
14:30 W krainie żyraf; film 

dokumentalny, Wielka 
Brytania (2012); 
reż.:Anton Munster

15:35 O mnie się nie martw; 
serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale; serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1820; serial obyczajowy 
TVP

 
20:10 Barwy szczęścia; odc. 

1821; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1358; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”

21:50 Za marzenia; odc. 3; 
serial TVP

22:45 Zaginiona
23:50 Kryminalne zagadki 

Las Vegas
00:50 O mnie się nie martw; 

serial TVP
01:45 Riviera; odc. 2; serial, 

Wielka Brytania (2017)
02:45 Motyl. Still Alice; 

dramat, USA, Francja 
(2014)

 

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (637); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(366); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (142); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (725); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (116); serial 
paradokumentalny. Na 
osiedlu grasuje gwałciciel, 
jednak ofiary milczą i nie 
chcą zeznawać. 
Poszukiwany mężczyzna 
próbuje mylić tropy i 
zwodzić policję...

13:00 Trudne sprawy (762); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2649); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (808); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (191); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (181); serial 

paradokumentalny 
18:00 Pierwsza miłość 

(2650); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (504); serial 
komediowy. Prezes 
Kozłowski proponuje 
Ferdkowi, by zorganizował 
grupę kolędników, tak aby 
osiedle przyczyniło się do 
podtrzymania tradycji. 
Ferdek przystępuje do 
realizacji...

20:05 Megahit: Most 
szpiegów; thriller, Niemcy/
USA/Indie 2015. Lata 50. 
XX wieku. Na terenie 
ZSRR jest przetrzymywany 
amerykański pilot 
wojskowy, Francis Gary 
Powers. Władze CIA 
wysyłają tam prawnika...

23:15 12 rund 2; film 
sensacyjny, USA 2013. 
Chory psychicznie Patrick 
zmusza sanitariusza do 
udziału w makabrycznej 
grze. Musi on wykonać 12 
zadań.

1:35 Uprowadzona 2; film 
sensacyjny, Francja 2012. 
Były as wywiadu 
wyrównuje rachunki z 
bandytami, którzy 
zagrażają jego rodzinie.

3:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:40 Uwaga! (5246) - 
program

06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (2/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(2/39) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2204) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (870) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (522) - 
program

13:00 19 + (223) - program
13:30 Szpital (759) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

10 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (523) - 
program

16:30 19 + (224) - program
17:00 Ukryta prawda (871) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (760) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7376)
19:35 Sport (7359)
19:45 Pogoda (7356)
19:50 Uwaga! (5247) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(6/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2643) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (129) - 

program
21:30 Druga szansa 5 (2/10) 

- serial
22:30 Iron Majdan (2/10) - 

program. Są miejsca, 
których nie znajdziesz w 
przewodnikach. Są ludzie, 
o których nie przeczytasz 
w książkach, i wyzwania, 
których nikt wcześniej nie 
podjął. Na mapie 
podróżniczej Małgosi i 
Radka Majdanów znalazło 
się dziesięć najlepszych i 
najciekawszych 
destynacji…

23:35 Iron Man III - film 
przygodowy, USA/Chiny 
2013. Świat Tony’ego 
Starka legł w gruzach 
wskutek podstępnych 
działań jednego z jego 
najpotężniejszych 
wrogów…

 
02:15 Co za tydzień (841) - 

magazyn
02:45 The Following III 

(1/15) - serial, USA
03:45 Moc Magii(TVN noc) 

(70/150) - program
05:05 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fab., Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 49

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1995

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 6

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 18

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 22

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2017; odc. 21

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 7

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 29

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 30. 
Ten dzień zostanie 
zdominowany przez koty. 
Najpierw posterunek 
odwiedza mężczyzna, 
który żąda odzyskania jego 
żony-wężycy…

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 49

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 50

20:00 Bullet; akcja, USA 
2014. Ukrywający się pod 
pseudonimem „Bullet” 
Frank Marasco (Danny 
Trejo) pracuje jako tajny 
agent. Ma już kilkadziesiąd 
ładnych lat na karku, ale 
nadal uważany jest za 
niebezpiecznego…

21:35 Likwidator; akcja, USA 
2013. Szeryf Owens 
wiedzie spokojny żywot 
stróża prawa w małej 
mieścinie Sommerton 
Junction na granicy z 
Meksykiem. Nikt tutaj nie 
zna jego przeszłości, choć 
każdy się domyśla, że 
skrywa jakieś mroczne 
tajemnice…

23:50 Nikita; akcja, Francja, 
Włochy 1990. Nikita – 
złodziejka i narkomanka 
zostaje skazana na 
dożywocie za zabicie 
policjanta. Ku wielkiemu 
zdziwieniu, otrzymuje 
propozycję nie do 
odrzucenia…

02:20 Taki jest świat; factual, 
03:00 Na jedwabnym szlaku
03:35 Na jedwabnym szlaku
04:00 Na jedwabnym szlaku
04:40 Z archiwum policji; 

serial fabularny, 2010; 
odc. 12

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 108

05:35 Korona królów; odc. 
11; telenowela histor. TVP

06:05 Na sygnale; odc. 155 
„Prawdziwa matka”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 156 
„Słaba płeć”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 S. O. S.; odc. 2/7 - 
Jolka; serial TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
754; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; odc. 34 
„Jaki masz zawód?”; serial 
komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 35 
„Koniec świata”; serial 
komediowy TVP

10:25 Ojciec Mateusz; odc. 
240 - Bezpieczna 
odległość; serial 
kryminalny TVP

11:20 Ranczo; odc. 39 - 
Szczęśliwe rozwiązanie; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 40 - Szok 
poporodowy; serial 
obyczajowy TVP; 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Arkadiusz Nader, Cezary 
Żak, Paweł Królikowski, 
Grzegorz Wons, Jacek 
Kawalec, Artur Barciś

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
147 - Oskarżony; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
148 - Ślady przeszłości; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
696 Strach ma wielkie 
oczy; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 156 
„Słaba płeć”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 41 - 
Zastój; serial komediowy 
TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
149 - Magiczne 
zwierciadło; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 271; serial; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 43; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 44; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
150; serial TVP

00:20 Komisarz Alex; odc. 
132; serial TVP

01:20 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 4/14; serial 
sensacyjny TVP

02:15 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 5/14; serial 
sensacyjny TVP

03:15 S. O. S.; odc. 2/7 - 
Jolka; serial TVP

04:20 M jak miłość; odc. 
754; serial TVP

05:10 Familiada; odc. 2399
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Karp; magazyn kulinarny
06:20 Śpiewające fortepiany 

(2)
07:25 Kabaretowy Klub 

Dwójki (1) - Ani Mru Mru 
/ Kabaret Moralnego 
Niepokoju

08:20 Jeden z dziesięciu; 
6/100; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 89 
ed. 3; teleturniej

09:35 Herbatka z kabaretem 
(15); program rozrywkowy

10:25 Herbatka z kabaretem 
(20); program rozrywkowy

10:55 Familiada; odc. 2399
11:30 KabareTOP Story /6/ - 

„Kubeczek”
11:45 Życie to Kabaret – 

Rejs z kabaretem (1); 
widowisko

12:35 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (2); 
widowisko

13:45 Śpiewające fortepiany 
(3)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2004. 
Marian i Hela - powtórka 
z wesela (1)

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2004. 
Marian i Hela - powtórka 
z wesela (2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2004. 
Marian i Hela - powtórka 
z wesela (3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Wołowina 
dojrzewająca; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - W 
krainie flamenco; odc. 25; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 31 Szwecja 
„Göteborg” (116); 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - Alimenty 
/9/; sitcom

20:15 Śpiewające fortepiany 
(4)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (5) - Ciach / 
Formacja Chatelet; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (1) ed 11; zabawa 
quizowa

23:50 Koło fortuny; odc. 88 
ed. 3; teleturniej

00:30 Tour de Maryla. Ole!; 
cz. 1; widowisko 
rozrywkowe

01:30 Tour de Maryla. Ole!; 
cz. 2; widowisko 
rozrywkowe

02:30 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 1); widowisko

03:30 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Dzikie muzy

05:15 Ukryta prawda (173) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (271) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (204) - 
program sądowy

08:15 Przepis na życie 
(4/13) - serial obyczajowy

09:10 Kryminalni 3 (11/14) - 
serial sensacyjny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (546) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (205) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (445) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (272) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (6/17) - serial, USA

16:55 Przepis na życie 
(5/13) - serial obyczajowy

17:55 Kryminalni 3 (12/14) - 
serial sensacyjny

19:00 Ukryta prawda (547) - 
program obyczajowy

20:00 Lawina - film 
katastroficzny, Niemcy/
Francja/Austria/Belgia 
2008. Młody lekarz-
stażysta, Marc oraz jego 
dziewczyna, Anne mają 
dyżur na alpejskim 
stanowisku ratunkowym, 
kiedy nagle zostają 
wezwani do pomocy…

22:05 Plaga - horror, USA 
2007. Katherine Winter 
(Hilary Swank) nie wierzy 
w cuda - ufa tylko faktom. 
Katherine, która w 
przeszłości była pastorem, 
wystąpiła z Kościoła po 
tym, jak jej córka i mąż 
zginęli w tragicznych 
okolicznościach, gdy 
pracowała jako misjonarka 
w Sudanie, i odtąd szuka 
już odpowiedzi na swoje 
pytania nie w modlitwie, 
ale w badaniach 
naukowych…

00:10 Wybrana (7/13) - 
serial S-F, USA. Po 
wstrząsającej i pełnej 
emocji konfrontacji z 
Zepeda (Nick Tarabay), Bo 
nadal jest w poważnym 
niebezpieczeństwie. 
Winter zwraca się o 
pomoc do dawnych 
opiekunów z przeszłości 
dziewczynki z prośbą, by 
po raz kolejny ją 
ochraniali…

01:10 Moc Magii (TVN7 noc) 
(70/150) - program

03:20 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show – 
Weronika Marczuk

03:50 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show – Jolanta 
Szczypińska

04:20 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show – córka 
Lecha Wałęsy

05:45 66 naj... (3/7) - 
program rozrywkowy 

06:15 66 naj... (4/7) - 
program rozrywkowy 

06:45 Afera fryzjera 4 (2/10) 
- program rozrywkowy 

07:30 Idealna niania 9 
(2/12) - program 
obyczajowy 

08:15 Sekrety chirurgii 2 
(3/13) - reality show 

09:15 Sprzątaczki (8/12) - 
program obyczajowy 

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (3/6) - 
program rozrywkowy 

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (7/12) - program 
rozrywkowy 

11:45 Kuchenne rewolucje 7 
(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:45 Apetyt na miłość 5 
13:45 Co za tydzień (841) - 

magazyn 
14:15 Pani Gadżet 15 (2/24) 

- magazyn 
14:45 Pani Gadżet 13 (1/12) 

- magazyn 
15:20 W czym do ślubu? 2 

(4/10) - reality show 
15:50 W czym do ślubu? 3 
16:20 Agentki czystości 

(2/13) - program 
lifestylowy 

16:55 Ugotowani 10 (10/12) 
- program kulinarno-
rozrywkowy 

17:55 Kuchenne rewolucje 
14 (1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (6/13) - 
program rozrywkowy 

19:40 Życie bez wstydu 
(9/12) - reality show 

20:40 #Sława (2/6) - 
program rozrywkowy 

21:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (10) - program 
rozrywkowy 

21:55 Pani Gadżet 15 (3/24) 
- magazyn 

22:25 W roli głównej 
22:55 Afera fryzjera 6 
23:40 W dobrym stylu 3 

(5/8) - program 
lifestylowy 

00:25 Barbie – historia 
najsłynniejszej lalki 
świata - dokument 

01:30 Najsztub słucha - 
Natalia Siwiec (1/5) - talk 
show 

02:00 W roli głównej - Anita 
Werner (2/8) - talk show 

02:30 W roli głównej - Anna 
Mucha (4/8) - talk show 

03:00 Wiem, co jem 6 
(5/16) - magazyn 

03:30 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 5 
(9/10) - magazyn 

04:30 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 3 
runda

09:50 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 3 
runda

11:35 Hokej na lodzie - PHL, 
2.runda play - off 

12:30 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/8F

14:30 Magazyn piłkarski 
FIFA

15:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
Mistrzostwa Świata w 
wieloboju - Amsterdam - 
podsumowanie

16:50 Igrzyska 
paraolimpijskie; 
wydarzenia dnia

17:15 4-4-2
18:15 Hokej na lodzie - PHL, 

2.runda play - off
21:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Indian Wells - 3 
runda 

23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Indian Wells - 3 
runda 

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie

08:05 Idealne miasto 
Auschwitz; film dokum.

08:50 Antenowe remanenty
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1072
10:50 Reportaż
11:15 Astronarium (18) - 

„Odległości w kosmosie”
11:40 Sekrety mnichów – 

Pobożność; rozmowa
11:55 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda
13:50 Nożem i widelcem; odc. 

190
14:15 Idealne miasto 

Auschwitz; film dokum.
14:55 Antenowe remanenty
15:15 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze; odc. 28; cykl 
reportaży

15:35 Pożyteczni.pl
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Sacrum profanum
17:50 Kartki z kalendarza
18:00 BILANS ZDROWIA
18:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu
20:01 Optyka polityka; progr. 

publ.
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie
21:15 Ordonka
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 – Silesia; film 

dokum.
00:30 Listy do PRL-u – 

Czujność obywatelska; 
felieton

00:40 Pożyteczni.pl
01:20 Astronarium (18) - 

„Odległości w kosmosie”
01:45 Sekrety mnichów – 

Pobożność; rozmowa
02:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
02:40 Idealne miasto 

Auschwitz; film dokum.
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Nożem i widelcem; odc. 

190
04:50 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze; odc. 28; cykl 
reportaży

05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1072
06:20 Reportaż
06:35 Pożyteczni.pl

06:50 Był taki dzień – 12 
marca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Żołnierze wyklęci; film 
dokumentalny; 
reż.:Wincenty Ronisz

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Polowanie z Buszmenami; 
odc. 35; cykl reportaży

08:40 Misja Gryf – Twierdza 
na wyspach /1/; cykl 
reportaży

09:15 Przeprowadzki; odc. 
10/10 - Szafa brygadiera 
Abramka; serial TVP

10:20 Opowieść o Indiach – 
Złoty wiek; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:20 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

11:55 Iluminacja; film 
fabularny; reż.:Krzysztof 
Zanussi

13:35 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 1; cykl dokumentalny

14:10 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 2; cykl dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tajemnice 
belgijskich twierdz; cykl 
dokumentalny

15:10 Spór o historię – Czy 
możliwa jest jedna 
historia Europy; debata

15:50 Dzika Iberia; cz. 1 
Wiosna; cykl 
dokumentalny; Holandia 
(2014); reż.:Alvaro 
Mendoza

16:50 Ex Libris; odc. 335; 
magazyn

17:15 Flesz historii; odc. 
381; cykl reportaży

17:45 Chłopi; odc. 8/13 - 
Gospodynie; serial TVP

18:45 Sensacje XX wieku – 
Zadanie specjalne; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Chińska bomba atomowa; 
cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:30 Jak wygrać wojnę; 
odc. 2/3 Marsz po 
zwycięstwo; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:35 Pogranicze w ogniu; 
odc. 1/24; serial TVP

22:50 Zdzisław Najder. 
Chciałem być lotnikiem; 
film dokumentalny; 
reż.:Mieczysław Voght

23:55 Aktorka (portret 
Elżbiety Czyżewskiej); film 
dokumentalny

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Polowanie z Buszmenami; 
odc. 35; cykl reportaży

01:50 Chłopi; odc. 8/13 - 
Gospodynie; serial TVP

7:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

8:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: GKS Katowice - 
PGE Skra Bełchatów

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Cuprum Lubin - 
Indykpol AZS Olsztyn

12:30 Magazyn narciarski
13:10 Piłka nożna; Nice 1. 

liga: GKS Katowice - 
Raków Częstochowa

15:20 Siatkówka kobiet; 
Puchar Polski; mecz 
finałowy

17:30 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ONICO 
Warszawa - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

20:30 Magazyn Nice 1. ligi; 
podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy

22:00 Z archiwum boksu; 
Gala w Glens Falls z 1986 
roku; waga ciężka: Mike 
Tyson - James Tillis

22:40 Sporty walki; FEN 20: 
Next Level: Stanisław 
Zaniewski - Radosław 
Paczuski

0:00 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

2:30 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej
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05:10 TELEZAKUPY
05:45 Elif; odc. 201; serial, 

Turcja (2014)
06:45 Komisariat; odc. 12 

Gwiazda; 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. 3777; teleturniej muz.
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
10:10 Klan; odc. 3278; 

telenowela TVP

 
10:35 Jeden z dziesięciu
11:10 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 44; serial 
obyczajowy, Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:30 To się opłaca; 

magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Łowcy. Na otwartej 
przestrzeni; serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2015); reż.:Huw 
Cordey

13:55 Elif; odc. 202; serial, 
Turcja (2014)

14:55 Korona królów; odc. 
42; telenowela historyczna 
TVP

15:30 ALARM !
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:00 Serial fabularny
16:45 Skoki Narciarskie 

(studio)
16:50 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie – 

Puchar Świata – 
Lillehammer - konkurs 
indywidualny

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM !
20:30 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
21:35 Pensjonat nad 

Rozlewiskiem; serial TVP
22:30 Wszystko dla pań; 

odc. 3; serial, Włochy 
(2015)

 
23:35 Uwięzione; odc. 11; 

serial, Hiszpania (2015)
00:35 Film fabularny
02:45 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
03:35 Notacje – Krzysztof 

Wyszkowski. Okrągły 
stół; cykl dokumentalny

05:30 Koło fortuny; 
teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1358; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 

1821; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; 
teleturniej

13:05 Tylko z Tobą
14:00 Familiada; odc. 2315; 

teleturniej
14:30 Cała prawda o 

kaloriach; cykl 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2015); reż.:Dick 
Taylor

15:35 M jak miłość; odc. 
1358; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale; serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1821; serial TVP

 
20:10 Barwy szczęścia; odc. 

1822; serial TVP
20:40 Na dobre i na złe - 

kulisy; felieton
20:45 M jak miłość; odc. 

1359; serial TVP

 
21:40 Kulisy serialu „M jak 

miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
22:50 Świat bez fikcji – 

Imperium marzeń; film 
dokumentalny, Dania 
(2016); reż.:David 
Borenstein

00:15 Ludzik, czyli One Man 
Show

00:45 Zaginiona
01:50 Prokurator; odc. 4/10; 

serial kryminalny TVP
02:50 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
03:50 Imperium marzeń; film 

dokumentalny, Dania 
(2016); reż.:David 
Borenstein

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (638); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(368); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (143); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (726); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (117); serial 
paradokumentalny. Para 
dwudziestolatków zostaje 
zaatakowana nad jeziorem. 
Chłopak ginie, ale jego 
dziewczynie udaje się 
uciec. Ocalona podejrzewa 
swoich braci dresiarzy, 
którzy...

13:00 Trudne sprawy (763); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2650); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (809); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (192); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (182); serial 

paradokumentalny 
opowiadający o pracy 
policjantów: Natalii 
(Ewelina Ruckgaber), 
Kuby (Piotr Mróz), 
Olgierda (Arkadiusz 
Krygier), Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2651); serial obyczajowy

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

Kiepskich (505); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego 
(Andrzej Grabowski), jego 
żony Haliny (Marzena 
Kipiel-Sztuka) oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Mariana (Ryszard Kotys)...

20:05 Uprowadzona 2; film 
sensacyjny, Francja 2012. 
Były as wywiadu 
wyrównuje rachunki z 
bandytami, którzy 
zagrażają jego rodzinie.

22:00 Zabójca; film 
sensacyjny, USA 2007

0:30 Bad Ass: Twardziele 2; 
film sensacyjny, USA 
2014. Trener chce 
pomścić swojego 
podopiecznego. Wraz z 
przyjacielem wplątuje się 
w kryminalną intrygę.

2:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5247) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(1/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(6/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2205) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (871) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (523) - 
program

13:00 19 + (224) - program
13:30 Szpital (760) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

10 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
Dąbrowie Górniczej 
Magda Gessler będzie 
zmuszona podjąć 
naprawdę ekstremalnie 
trudne wyzwanie…

15:30 Szkoła (524) - 
program

16:30 19 + (225) - program
17:00 Ukryta prawda (872) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (761) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7377)
19:35 Sport (7360)
19:45 Pogoda (7357)
19:50 Uwaga! (5248) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(7/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2644) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (130) - 

program
21:30 Diagnoza 2 (4/13) - 

serial
22:30 Kuba Wojewódzki 12 

(4/13) - talk show. 
Aktorzy, sportowcy, 
politycy, muzycy, ludzie z 
pierwszych stron gazet – 
Królowi TVN mało kto 
odmawia, bo ten człowiek 
to legenda. Doskonale 
przygotowany, 
inteligentny, nieprzeciętny 
i ciekawy tego, co do 
powiedzenia mają jego 
goście…

23:30 Superwizjer (1122) - 
magazyn reporterów. 
Afery gospodarcze, 
skandale, nadużycia 
władzy, błędy wymiaru 
sprawiedliwości czy 
poruszające historie 
zwykłych ludzi – to znaki 
rozpoznawcze programu

00:05 36,6 3 (3/12) - 
program

01:05 Lista klientów (6/10) - 
serial, USA

02:05 Revolution II (18/22) - 
serial S-F, USA

03:05 Uwaga! (5248) - 
program

03:30 Moc Magii(TVN noc) 
(71/150) - program

04:45 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fab., Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1995

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 7

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 19

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 23

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2017; odc. 22

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 8

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 30

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 31

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 50

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 51

20:00 Dredd 3D; akcja, 2012. 
W niedalekiej przeszłości 
prawo egzekwują 
sędziowie. Sami ścigają 
przestępców, wydają 
wyroki i wymierzają kary. 
Budzą oni lęk i nienawiść 
w całym przestępczym 
świecie…

22:00 Igrzyska śmierci; 
akcja, USA 2012. Katniss 
pochodzi z Dwunastego 
Dystryktu, jednego z 
najbiedniejszych regionów 
w państwie Panem. Kiedy 
jej młodsza siostra zostaje 
wylosowana do udziału w 
Głodowych Igrzyskach, 
corocznym turnieju 
organizowanym przez 
bezwzględne władze, 
Katniss zgłasza się, by 
zająć jej miejsce…

00:55 ZOO; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 11. 
Jackson zostaje ciężko 
ranny w Zambii, zespół 
detektywów zabiera go go 
szpitala w Zimbabwe. Tam 
odkrywają, że miejsce, w 
którym ich przyjaciel może 
uzyskać pomoc, otoczone 
jest przez dzikie 
zwierzęta…

01:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, 2015

02:25 Na jedwabnym szlaku
02:50 Na jedwabnym szlaku
03:30 Na jedwabnym szlaku
03:55 Na jedwabnym szlaku
04:40 Z archiwum policji; 

serial fabularny, 2010; 
odc. 13

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 109

05:35 Korona królów; odc. 
12; telenowela histor. TVP

06:10 Na sygnale; odc. 156 
„Słaba płeć”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 157 
„Punkt zwrotny”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 S. O. S.; odc. 3/7 - 
Pułapka; serial TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
755; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; odc. 35 
„Koniec świata”; serial 
komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 36 
„Czy siedzi z nami pilot”; 
serial komediowy TVP

10:20 Komisarz Alex; odc. 
132 - Maestro; serial 
kryminalny TVP

11:20 Ranczo; odc. 40 - Szok 
poporodowy; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
148 - Ślady przeszłości; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
149 - Magiczne 
zwierciadło; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
1 - Spotkanie po latach  
48’; reż.:Ryszard Zatorski; 
wyk.:Małgorzata 
Foremniak, Artur 
Żmijewski, Krzysztof 
Pieczyński, Ewa Skibińska

16:10 Na sygnale; odc. 157 
„Punkt zwrotny”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 42 - 
Stały związek; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
150 - Powrót; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 272; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 45; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
151; serial TVP

00:15 Rodzinka.pl; odc. 227 
sezon 12; serial TVP

00:45 Na sygnale; odc. 181; 
serial fabularyzowany TVP

01:20 Paradoks; odc. 5 
Miłość; serial TVP

02:20 Paradoks; odc. 6 Lęk; 
serial kryminalny TVP

03:15 S. O. S.; odc. 3/7 - 
Pułapka; serial TVP

04:20 M jak miłość; odc. 
755; serial TVP

05:15 Familiada; odc. 2400
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Wołowina dojrzewająca
06:30 Śpiewające fortepiany 

(3)
07:35 Kabaretowy Klub 

Dwójki (5) - Ciach / 
Formacja Chatelet

08:25 Jeden z dziesięciu; 
7/100; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 90 
ed. 3; teleturniej

09:40 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 1); widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /99/ - „A ja wolę 
moją mamę” - Majka 
Jeżowska

10:55 Familiada; odc. 2400
11:30 Życie to Kabaret – 

Mariolka Prawdę ci 
powie (1-2)

13:35 Śpiewające fortepiany 
(4)

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 
– Kuchnia myśliwska; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Portugalskie przyjemności; 
odc. 26; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 31 Szwecja 
„Värmland” (117); 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - 
Psychoanaliza /10/; sitcom

20:15 Śpiewające fortepiany 
(5)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (6) - Kabaret Koń 
Polski / Kabaret Pod 
Wyrwigroszem

22:20 Bake off – Ale ciacho! 
(1) ed. 4; widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis 
(1)

23:35 Koło fortuny; odc. 89 
ed. 3; teleturniej

00:10 Na festiwalowej 
scenie – Katarzyna 
Sobczyk; widowisko 
rozrywkowe

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 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (11) - Kelner i 
kucharz; program 
rozrywkowy

03:45 Rozrywka Retro – 
Kabaret z telewizją w tle 
(3); program rozrywkowy

05:10 Ukryta prawda (174) - 
program obyczajowy

06:15 Szpital (272) - 
program obyczajowy

07:10 Sąd rodzinny (205) - 
program sądowy

08:10 Przepis na życie 
(5/13) - serial obyczajowy

09:05 Kryminalni 3 (12/14) - 
serial sensacyjny

10:05 Mango Telezakupy
11:40 Ukryta prawda (547) - 

program obyczajowy
12:40 Sąd rodzinny (206) - 

program sądowy
13:40 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (446) - 
program sądowy 

14:40 Szpital (273) - 
program obyczajowy

15:40 Gotowe na wszystko 
IV (7/17) - serial, USA

16:35 Przepis na życie 
(6/13) - serial obyczajowy

17:35 Agentka o stu 
twarzach (1/22) - serial, 
USA. Studentka ostatniego 
roku Sydney Bristow 
kończy właśnie pisanie 
egzaminu i spotka się na 
kampusie uniwersyteckim 
z chłopakiem, doktorem 
Danielem Hechtem…

19:00 Ukryta prawda (548) - 
program obyczajowy. 
27-letnia Marysia jest 
beznadziejnie zakochana  
w Robercie, przystojnym 
dentyście, z którym 
pracuje…

20:00 Gra Endera - film S-F, 
USA 2013. Jest rok 2070. 
Minęło 40 lat od nieudanej 
inwazji obcych. Cały świat 
żyje w oczekiwaniu na 
powrót najeźdźców. 
Ziemskie centrum obrony 
realizuje tajny plan 
polegający na 
rekrutowaniu 
najinteligentniejszych 
jednostek jeszcze na 
etapie dzieciństwa i 
poddawaniu ich szkoleniu 
w walce z obcymi…

22:20 Gliniarz z Beverly 
Hills II - komedia, USA 
1987. Axel Foley (Eddie 
Murphy) znów opuszcza 
Detroit, aby pomóc 
bezradnym detektywom z 
Beverly Hills w 
rozwiązaniu zagadki 
tajemniczych napadów 
dokonywanych według 
alfabetycznego klucza…

00:30 American Horror 
Story: Asylum (2/13) - 
serial, USA

01:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(71/150) - program

03:45 Druga strona medalu 
(8) - talk show – Alicja 
Tysiąc

04:15 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

04:45 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

05:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (9/14) - 
program lifestylowy 

06:35 Projekt Tyszka (1/8) - 
program rozrywkowy 

07:05 Co za tydzień (841) - 
magazyn 

07:35 Afera fryzjera 6 
08:20 Sekrety chirurgii 2 

(4/13) - reality show 
09:20 Sprzątaczki (9/12) - 

program obyczajowy 
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 3 (4/6) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (8/12) - program 
rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 Pani Gadżet 15 (3/24) 
- magazyn 

13:20 Pani Gadżet 15 (2/24) 
- magazyn 

13:50 Pani Gadżet 13 (2/12) 
- magazyn 

14:25 Gwiazdy od kuchni 2 
14:55 Zakup pod kontrolą
15:40 #Sława (2/6) - 

program rozrywkowy 
16:10 Projekt Tyszka (2/8) - 

program rozrywkowy 
16:40 Ostre cięcie 5 (2/10) - 

program 
17:25 Kulisy sławy EXTRA 
17:55 Kuchenne rewolucje 

14 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (7/13) - 
program rozrywkowy 

19:40 Życie bez wstydu 
(10/12) - reality show 

20:40 Perfekcyjna Pani 
Domu

21:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (2/12) - 
program lifestylowy 

22:25 Zaskocz mnie! 
23:00 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 6 (2/8) - reality 
show 

23:45 Apetyt na miłość 5 
00:45 Swatka milionerów 

(2/10) - program 
rozrywkowy 

01:45 Najsztub słucha - 
Anna Wendzikowska (2/5) 
- talk show 

02:15 W roli głównej - 
Katarzyna Montgomery 
(3/8) - talk show 

02:45 W roli głównej - 
Mandaryna (5/8) - talk 
show 

03:15 Wiem, co jem 6 
(6/16) - magazyn 

03:45 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn 

04:15 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn 

04:45 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 3 
runda 

09:50 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 3 
runda 

11:35 Hokej na lodzie - PHL, 
2.runda play - off

12:30 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/8F

14:30 4-4-2
15:35 PN - Bayern 

Monachium TV
17:30 Igrzyska 

paraolimpijskie - 
wydarzenia dnia

18:00 Zapasy - Krajowa Liga 
Zapaśnicza: Finał (2)

19:55 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 4 
runda 

21:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 4 
runda 

23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Indian Wells - 4 
runda

07:01 A życie toczy się 
dalej... – Antoni Halor

08:05 Sarid; film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1073
10:50 Reportaż
11:15 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Żyrzyn czas 
archeologów

11:40 Antenowe remanenty
11:55 Wiatr od morza
12:20 Moja Niepodległa odc. 

2 „PROFESOR”; reportaż
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda
13:50 Smaki polskie
14:15 Sarid; film dokum.
15:10 Listy do PRL-u – 

Świński temat; felieton
15:15 Skarby prowincji – 

Bydgoszcz, Świecie, 
Świekatowo; cykl reportaży

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 Kartki z kalendarza
17:45 Niepokonani; reportaż
18:00 Bliżej natury
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3
20:30 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
20:45 Kartki z kalendarza
20:55 POGODA
21:00 Marcin i jego zwierzaki
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 Sarid; film dokum.
00:30 Listy do PRL-u – 

Świński temat; felieton
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Żyrzyn czas 
archeologów

01:45 Antenowe remanenty
02:05 Wiatr od morza
02:40 Sarid; film dokum.
03:35 Listy do PRL-u – 

Świński temat; felieton
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Smaki polskie
04:50 Skarby prowincji – 

Bydgoszcz, Świecie, 
Świekatowo; cykl reportaży

05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1073
06:20 Reportaż
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 13 
marca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Dziewczyna z klepsydry; 
film dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 36 
- U brzegów Sahary

08:35 Misja Gryf – 
Tajemnice wyspy Wolin; 
cykl reportaży

09:10 Pogranicze w ogniu; 
odc. 1/24; serial TVP

10:25 Ziemia, planeta roślin 
– Trawy; 3/3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

11:20 Goniec historyczny 
IPN; magazyn

11:55 Dzikie Chiny; odc. 2 
Shangri - La; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:35 Sensacje XX wieku – 
Zadanie specjalne; cykl 
dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Chińska bomba atomowa; 
cykl dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Droga przez 
piekło; cz. 1; cykl dokum.

15:20 Jak wygrać wojnę; 
odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:25 Historia Polski – Koło 
historii - Okruchy śmierci 
i życia; cykl reportaży

17:20 Biało – czerwoni – 
historie niezwykłe - 
Biegacz długodystansowy 
Janusz Kusociński; cykl 
dokumentalny

17:40 Chłopi; odc. 9/13 - 
Wielkanoc; serial TVP

18:40 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni odc. 1; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni odc. 2; cykl 
dokumentalny

19:55 Nowe Ateny
20:50 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii.

21:30 Pogranicze w ogniu; 
odc. 2/24; serial TVP

22:35 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 2; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

23:45 Franciszek; film 
biograficzny; Argentyna, 
Hiszpania (2015); 
reż.:Beda Docampo Feijóo; 
wyk.:Dario Grandinetti, 
Silvia Abascal, Leticia 
Bredice, Laura Novoa

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 36 
- U brzegów Sahary; cykl 
reportaży

02:20 Chłopi; odc. 9/13 - 
Wielkanoc; serial TVP

7:00 Siatkówka kobiet; 
Puchar Polski; mecz 
półfinałowy

9:10 Siatkówka; 7. strefa; 
magazyn siatkarski

11:00 Siatkówka kobiet; 
Puchar Polski; mecz 
finałowy

13:10 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

13:50 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; ONICO 
Warszawa - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

16:00 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

23:00 Sporty walki; FEN 20: 
Next Level: Stanisław 
Zaniewski - Radosław 
Paczuski

0:00 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

2:30 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej
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05:10 TELEZAKUPY
05:45 Elif; odc. 202; serial, 

Turcja (2014)
06:45 Komisariat; odc. 13 

Muzyk; serial TVP
07:45 ALARM !
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:15 Blondynka; odc. 77; 

serial TVP
10:10 Klan; telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu
11:10 Dr Quinn; seria IV, 

odc. 3/28; serial 
obyczajowy, USA (1995)

 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

Łowcy. Wyścig z czasem; 
serial dokumentalny, 
Wielka Brytania (2015); 
reż.:Huw Cordey

13:55 Elif; odc. 203; serial, 
Turcja (2014)

14:55 Korona królów; 
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. 3778; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3279; 

telenowela TVP

 
18:25 Korona królów; odc. 

43; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
12/104; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM !
20:30 Liga Mistrzów (studio)
20:40 Liga Mistrzów - 1/8 

finału: FC Barcelona - 
Chelsea Londyn

23:00 Liga Mistrzów - 
skróty, Wielka Brytania 
(2018)

00:10 Orły Nawałki
00:40 Film fabularny
02:50 Uwięzione; odc. 11; 

serial, Hiszpania (2015)
03:50 Tajemnica twierdzy 

szyfrów; odc. 8/13; serial 
sensacyjny TVP

05:25 Koło fortuny; 
teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1359; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 

1822; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; 
teleturniej

13:05 Tylko z Tobą
14:00 Familiada; odc. 2316; 

teleturniej
14:35 Ziemia – Podwodny 

świat; cz. 2. USS Liberty, 
Hebat Allah i Pierwotna 
Siła; cykl dokumentalny; 
reż.:Andrzej Misiuk, 
Andrzej Misiuk

15:35 M jak miłość; odc. 
1359; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale; serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1822; serial TVP

 
20:10 Barwy szczęścia; odc. 

1823; serial TVP
20:45 Na dobre i na złe; odc. 

699; serial TVP
21:45 Na sygnale; odc. 182; 

serial fabularyzowany TVP
22:25 Kino relaks - Film 

fabularny
24:00 Rodzinka.pl; odc. 227 

sezon 12; serial 
komediowy TVP

00:35 Świat bez tajemnic – 
Kara poza wyrokiem; film 
dokumentalny, Niemcy 
(2015); reż.:Hubertus 
Siegert

01:40 Kryminalne zagadki 
Las Vegas, Kanada

02:35 Licencja na 
wychowanie; odc. 88 - 
Nie ufaj Matce Polce; 
serial obyczajowy TVP

03:05 Licencja na 
wychowanie; odc. 89 - 
Fala; serial obyczajowy 
TVP

03:45 Prokurator; odc. 4/10; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (639); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(370); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (144); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (727); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (118); serial 
paradokumentalny. 
Ciężarna kobieta zostaje 
napadnięta i 
zamordowana. Ślady 
prowadzą do jej chłopaka, 
z którym wielokrotnie 
kłóciła się i chciała 
rozstać...

13:00 Trudne sprawy (764); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2651); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (810); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (193); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (183); serial 

paradokumentalny 
18:00 Pierwsza miłość 

(2652); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (170); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
„interesy” sąsiadów.

20:05 Umów się ze mną. 
Take me out (2); reality 
show. Uczestnicy 
programu marzą o randce 
idealnej. Liczą, że znajdą w 
nim drugą połówkę. Kilku 
singli poznaje trzydzieści 
kobiet...

21:30 Top Chef (2); reality 
show

23:00 Klik: I robisz, co 
chcesz; komedia, USA 
2006

1:30 Dwudziesto-pięcio-bój; 
komedia, USA 2012. 
Bracia Jeremy i Mark 
wiodą odmienny tryb 
życia. Na urodzinach 
jednego z nich 
postanawiają dowieść, 
który z nich jest lepszy…

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5248) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(2/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(7/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2206) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (872) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (524) - 
program

13:00 19 + (225) - program
13:30 Szpital (761) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

10 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
Złotowie Restaurację 
Cechową prowadzi 
rodzeństwo - 23-letnia 
Klaudia i jej rok młodszy 
brat, Mikołaj. Posiadanie 
własnej restauracji było od 
zawsze marzeniem 
dziewczyny…

15:30 Szkoła (525) - 
program

16:30 19 + (226) - program
17:00 Ukryta prawda (873) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (762) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7378)
19:35 Sport (7361)
19:45 Pogoda (7358)
19:50 Uwaga! (5249) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(8/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2645) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (131) - 

program
21:30 Agent - Gwiazdy 3 

(4/13) - program. Do Azji 
wyruszyło 14 uczestników. 
Wśród nich jest jedna 
osoba, która będzie starała 
się pokrzyżować tę podróż 
– Agent. Wygra ten, kto 
dobrze wytypuje jego 
tożsamość. Im wcześniej 
to zrobi, tym większa 
będzie jego szansa na 
wygranie trzeciej edycji 
programu …

22:30 Mr. Brooks - film 
sensacyjny, USA 2007

 
01:00 Kilerów 2-óch - 

komedia 1999. Kiler staje 
się znaną postacią życia 
publicznego - przyjaźni się 
z Papieżem, 
Owsiakiem,Clintonem, 
grywa w tenisa z 
prezydentem…

03:30 Uwaga! (5249) - 
program

03:55 Moc Magii(TVN noc) 
(72/150) - program

05:10 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fab., Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 51

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 8

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 20

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 24

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 23

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

16:45 13 Posterunek ; serial 
fabularny, Polska 2000; 
odc. 31

17:25 13 Posterunek ; serial 
fabularny, Polska 2000; 
odc. 32

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 51

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 52

20:00 Piekielna głębia; 
katastroficzny, USA 1999. 
Dr Susan jest naukowcem. 
Bbada rekiny, a dokładniej 
ich kod genetycznyt. Ma 
nadzieję, że uzyskane dane 
pomogą jej znaleźć 
lekarstwo na chorobę 
Alzheimera. Niestety, 
prowadzone w 
podwodnym laboratorium 
eksperymenty wymykają 
się spod kontroli…

22:05 Replikant; akcja,  
2001. Garrott  - chory 
psychicznie, seryjny 
zabójca pozostaje na 
wolności. Nosi przydomek 
„Pochodnia”. Schwytać go 
może tylko naprawdę 
wyszkolony człowiek - 
detektyw Jake Riley…

00:10 Skrzydlate świnie; 
komedia, Polska 2010. 
Gdy pewnego dnia lokalny 
klub sportowy przestaje 
istnieć, życie czwórki 
głównych bohaterów 
wywraca się do góry 
nogami…

02:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

03:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 110

05:35 Korona królów; odc. 
13; telenowela histor. TVP

06:10 Na sygnale; odc. 157 
„Punkt zwrotny”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 158 
„W pułapce”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 S. O. S.; odc. 4/7 - 
Fałszywy trop; serial TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
756; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; odc. 36 
„Czy siedzi z nami pilot”; 
serial komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 37 
„Pierwsza praca Tomka”; 
serial komediowy TVP

10:25 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 12 ost.; 
serial komediowy TVP

11:20 Ranczo; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
149 - Magiczne 
zwierciadło; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
150 - Powrót; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
2 - Odzyskana miłość

16:15 Na sygnale; odc. 158 
„W pułapce”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

17:45 Ranczo; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 43 - 
Wyścig; serial komediowy 
TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
151 - Zakochany Marczak; 
serial kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 273; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
152 - Niania; serial 
kryminalny TVP

00:20 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 2/13; serial 
komediowy TVP

01:20 Komisja morderstw; 
odc. 12/12 - Natura zła; 
serial TVP

02:15 Pitbull; odc. 1; serial 
policyjny TVP

03:15 S. O. S.; odc. 4/7 - 
Fałszywy trop; serial TVP

04:20 M jak miłość; odc. 
756; serial TVP

05:10 Familiada; odc. 2401
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia myśliwska
06:25 Śpiewające fortepiany 

(4)
07:25 Kabaretowy Klub 

Dwójki (6) - Kabaret Koń 
Polski / Kabaret Pod 
Wyrwigroszem

08:20 Jeden z dziesięciu; 
8/100; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 91 
ed. 3; teleturniej

09:35 Hity kabaretu (8) 
Suszymy i inne hity 
Kabaretu Młodych Panów 
(2); program rozrywkowy

10:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /51/ - „Brzydcy” 
- Grażyna Łobaszewska

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /100/ - 
„Meluzyna” - Małgorzata 
Ostrowska

10:55 Familiada; odc. 2401
11:30 Życie to Kabaret – N 

jak Neo – Nówka; /cz. 1-2/
13:40 Śpiewające fortepiany 

(5)
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013 (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Warzywa ekologiczne; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Gdzieś 
w Afryce; odc. 27; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(118) „Przez Karpaty”; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - Teleturniej 
/11/; sitcom

20:15 Śpiewające fortepiany 
(6)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (3) - Łowcy. B / 
Smile; widowisko 
rozrywkowe

22:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 2); widowisko

23:15 Koło fortuny; odc. 90 
ed. 3; teleturniej

23:50 Na festiwalowej 
scenie – Edyta Górniak; 
widowisko rozrywkowe

00:20 Niezapomniane 
Koncerty – Od wschodu 
do zachodu słońca - 50 
lat Skaldów (2); koncert

01:20 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2017 na 
bis - Od Opola do Opola /
cz. 2/; koncert

02:20 Kierunek Kabaret; /45/
03:25 Rozrywka Retro – 

Telepeerele (3)

05:10 W-11 Wydział Śledczy 
(1116) - program 
kryminalny

06:00 Szpital (273) - 
program obyczajowy

06:55 Sąd rodzinny (206) - 
program sądowy

07:55 Przepis na życie 
(6/13) - serial obyczajowy

08:50 Agentka o stu 
twarzach (1/22) - serial, 
USA

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (548) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (207) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (447) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (274) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (8/17) - serial, USA. Na 
Wisteria Lane pojawia się 
tajemnicza Sylvia, która 
dawniej prześladowała 
Adama Mayfaira…

16:55 Przepis na życie 
(7/13) - serial obyczajowy

17:55 Agentka o stu 
twarzach (2/22) - serial, 
USA

19:00 Ukryta prawda (549) - 
program obyczajowy. 
Mama Lucyny Milewskiej 
(18) zostaje znaleziona 
martwa pod oknami 
bloku. Policja zamyka 
śledztwo, uznając śmierć 
za samobójstwo…

20:00 Terminal - komedia, 
USA 2004. Viktor Navorski  
turysta z Europy 
Wschodniej chce 
odwiedzić Nowy Jork. W 
czasie, gdy Navorski leci 
do Ameryki, w jego 
ojczyźnie dochodzi do 
zamachu stanu. Uwięziony 
na lotnisku Kennedy’ego, z 
paszportem znikąd, Viktor 
nie może legalnie 
przedostać się na teren 
Stanów Zjednoczonych i 
zmuszony jest dniami i 
nocami koczować w hali 
tranzytowej terminalu…

22:50 Magazyn UEFA 
Champions League (4/9) 
- program 

00:00 Senna - dokument, 
Wielka Brytania/Francja/
USA 2010. Ayrton Senna 
– legenda wyścigów 
samochodowych, 
trzykrotny mistrz świata 
Formuły 1, przez wielu 
uważany za najlepszego 
kierowcę wszechczasów. 
Kiedy 1 maja 1994 roku 
jego bolid miał wypadek 
na torze Imola we 
Włoszech, cały świat 
wstrzymał oddech…

02:15 Moc Magii (TVN7 noc) 
(72/150) - program

04:25 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

05:35 Sprzątaczki (3/12) - 
program obyczajowy 

06:20 Sprzątaczki (4/12) - 
program obyczajowy 

07:05 Ostre cięcie 5 (2/10) - 
program 

07:50 Gwiazdy od kuchni 2 
08:20 Sekrety chirurgii 2 

(5/13) - reality show 
09:20 Sprzątaczki (10/12) - 

program obyczajowy 
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 3 (5/6) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (9/12) - program 
rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show 

13:35 Zaskocz mnie! 
14:15 W dobrym stylu 3 

(5/8) - program 
lifestylowy 

15:00 W roli głównej 
15:30 Nowy wygląd, nowe 

życie 6 (4) - program 
rozrywkowy 

16:55 Apetyt na miłość 5 
17:55 Kuchenne rewolucje 

14 (3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (8/13) - 
program rozrywkowy 

19:40 Życie bez wstydu 
(11/12) - reality show 

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (2/12) - 
program 

21:40 Misja ratunkowa 
22:25 Pani Gadżet 15 (4/24) 

- magazyn 
22:55 Sekrety lekarzy 4 
23:55 Nocka z byłym
00:55 Pocałunek w ciemno 

(1/4) - program 
rozrywkowy

02:10 W roli głównej - 
Urszula (4/8) - talk show 

02:40 W roli głównej - 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show 

03:10 Wiem, co jem 6 
(7/16) - magazyn 

03:40 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn 

04:10 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn 

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 4 
runda 

09:45 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 4 
runda 

11:30 Piłka nożna Bayern
13:30 Magazyn pilkarski 

FIFA
14:05 PN - Barca TV
16:50 Igrzyska 

paraolimpijskie 
wydarzenie dnia

17:15 Jedziemy na Mundial
18:15 Hokej na lodzie - PHL, 

2.runda play - off
21:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Indian Wells - 1/4F
23:00 Sportowy Wieczór
23:40 Hokej na lodzie - PHL, 

2.runda play - off

07:00 Bliżej natury
08:05 Jak nie wiadomo o co 

chodzi...; film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1074
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
12:20 Listy do PRL-u – 

Dama w Danie; felieton
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda
13:50 Smaki tradycji - 

Sposoby na rybę
14:15 Jak nie wiadomo o co 

chodzi...; film dokum.
15:05 Pod Tatrami
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Ukryte skarby – Sto 

wiatraków i arianie; cykl 
reportaży

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Marcin i jego 

zwierzaki
18:00 Kopalnia reportaży
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Łódzkie 

rozsmakowane w tradycji; 
odc. 3

20:01 Dokument w 
obiektywie

20:45 Zgadnij! Napisz! 
Wygraj!

20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży
21:15 Czas niedawno 

przeszły – Zapomniana 
ulica

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 Jak nie wiadomo o co 

chodzi...; film dokum.
00:25 Antenowe remanenty
00:40 Ukryte skarby – Sto 

wiatraków i arianie; cykl 
reportaży

01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni
02:40 Jak nie wiadomo o co 

chodzi...; film dokum.
03:30 Pod Tatrami
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Smaki tradycji – 

Sposoby na rybę
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1074
06:20 Reportaż
06:35 Ukryte skarby – Sto 

wiatraków i arianie; cykl 
reportaży

06:50 Był taki dzień – 14 
marca; felieton

07:00 Historia Polski – Koło 
historii - Okruchy śmierci 
i życia; cykl reportaży

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 37 
- Wielbłąd; cykl reportaży

08:35 Misja Gryf – 
Podziemny Szczecin /1/; 
cykl reportaży

09:05 Pogranicze w ogniu; 
odc. 2/24; serial TVP

10:15 Zdzisław Najder. 
Chciałem być lotnikiem; 
film dokumentalny; 
reż.:Mieczysław Voght

11:15 Spór o historię – Co 
Niemcy wiedzieli o 
Polskim Państwie 
Podziemnym; debata

11:50 Wszystkie kolory 
świata – Wietnam. Uczta 
dla zmysłów; serial 
dokum.; Francja (2008)

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:35 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni odc. 1; cykl 
dokumentalny

14:10 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni odc. 2; cykl 
dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Droga przez 
piekło; cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:25 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 2; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008); 
reż.:Laurence Rees

16:20 Historia Polski – Józef 
Bem; cz. 1; film 
dokumentalny

16:50 Historia Polski – Józef 
Bem; cz. 2; film 
dokumentalny

17:25 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Lublin; cykl reportaży; 
reż.:Elżbieta Szumiec - 
Zielińska

17:50 Chłopi; odc. 10/13 - 
Śmierć Boryny; serial TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni cz 3

19:25 Sensacje XX wieku – 
Dwa żywioły. Skrzydła; 
cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Niespodzianka

20:30 Powrót skrzypiec; film 
dokumentalny; Izrael 
(2012); reż.:Haim Hecht

21:50 Pogranicze w ogniu; 
odc. 3/24; serial TVP

23:00 Lekcja historii – Od 
tysiąca lat razem; Wykład

23:30 Łyżeczka życia; film 
dokumentalny

24:00 Lawa; dramat; 
reż.:Tadeusz Konwicki

02:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 37 
- Wielbłąd; cykl reportaży

02:55 Chłopi; odc. 10/13 - 
Śmierć Boryny; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: GKS Katowice - 
PGE Skra Bełchatów

9:10 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

12:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ONICO 
Warszawa - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

14:40 Trans World Sport; 
magazyn sportowy 
poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

15:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

23:00 Boks
0:00 Tenis; Turniej ATP w 

Indian Wells; mecz 4. 
rundy gry pojedynczej

2:30 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 4. 
rundy gry pojedynczej

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA
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05:10 TELEZAKUPY
05:45 Elif; odc. 203; serial, 

Turcja (2014)
06:45 Komisariat; odc. 14 

Nawiedzony dom; 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. 3778; teleturniej muz.
09:15 Komisarz Alex; odc. 

132 - Maestro; serial 
kryminalny TVP

10:10 Klan; odc. 3279; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu
11:10 Dr Quinn; seria IV, 

odc. 4/28; serial 
obyczajowy, USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

Łowcy. Życie w 
sąsiedztwie 
drapieżników; serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2015); reż.:Huw 
Cordey

13:55 Elif; odc. 204; serial, 
Turcja (2014)

14:55 Korona królów; odc. 
43; telenowela historyczna 
TVP

15:30 ALARM !
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:00 Serial fabularny
16:45 Skoki Narciarskie 

(studio)
16:50 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie – 

Puchar Świata – 
Trondheim - konkurs 
indywidualny

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM !
20:35 Ojciec Mateusz; odc. 

241; serial kryminalny 
TVP

 
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - /65/; magazyn
22:55 Magazyn Kryminalny
23:55 Naszaarmia.pl; 

magazyn
00:25 Zmiany; film 

obyczajowy, USA (1991)
02:05 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - /65/; magazyn
02:35 Sprawa dla reportera
03:30 Notacje – Władysław 

Filar. Rzezie na Wołyniu; 
cykl dokumentalny

05:15 Koło fortuny; 
teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
699; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
odc. 2 Jak zostać 
husarzem?; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 

1823; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; 
teleturniej

13:05 Tylko z Tobą
14:00 Familiada; odc. 2317; 

teleturniej
14:35 Cyborgi – ludzie 

maszyny; film 
dokumentalny, Niemcy 
(2017); reż.:Luisa 
Wawrzinek

15:35 Na dobre i na złe; odc. 
699; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale; serial 

fabularyzowany TVP

 
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1823; serial obyczajowy 
TVP

 
20:10 Barwy szczęścia; odc. 

1824; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Program rozrywkowy
21:20 The Good Doctor; odc. 

14; serial obyczajowy, 
USA (2017)

22:15 Zawód: Amerykanin 
(serial fabularny)

23:15 Za marzenia; odc. 3; 
serial TVP

00:05 Film fabularny
02:10 Film fabularny
03:55 Art Noc: Włodek 

Pawlik TRIO – America II; 
koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (640); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(371); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (145); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (728); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (119); serial 
paradokumentalny. 
Elżbieta znajduje w pokoju 
córki zakrwawioną 
zabawkę i listy z 
pogróżkami. Wszystkie 
ślady prowadzą do jej 
męża, który niedawno 
wyszedł...

13:00 Trudne sprawy (765); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2652); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (811); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów ukazujący 
ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują 
wszędzie, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (194); 
serial paradokumentalny. 
Dramatyczne historie, 
które mogą zdarzyć się 
każdemu. Losy 
bohaterów, którzy ulegli 
wypadkom, zależą od 
wiedzy i doświadczenia 
osób dyżurujących pod...

17:00 Gliniarze (184); serial 
paradokumentalny. Dalszy 
ciąg serialu z gatunku 
docu-crime 
opowiadającego o pracy 
policjantów: Natalii, Kuby, 
Olgierda, Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2653); serial obyczajowy

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

Kiepskich (506); serial 
komediowy

20:05 Nasz nowy dom (109); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (125); 
serial obyczajowy. Losy 
czterech przyjaciółek: 
Anki, Ingi, Zuzy i Patrycji.

22:10 Burleska; film 
muzyczny, USA 2010

0:50 Rewers; czarna 
komedia, Polska 2009

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5249) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(3/8) - program kulinarno-
rozrywkowy. Miało być 
pięknie. Klimatyczna 
restauracja, smaczne 
menu, pełno gości. 
Jednym słowem sukces. I 
spełnienie marzeń. I… 
klops! Bynajmniej nie na 
talerzu…

07:50 Doradca smaku 8 
(8/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2207) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (873) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (525) - 
program

13:00 19 + (226) - program
13:30 Szpital (762) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

10 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
niewielkim Grajewie, 
chociaż malowniczo 
położonym, trudno znaleźć 
pracę. Dlatego młoda i 
energiczna Angelika 
postanowiła sama 
stworzyć swoje miejsce 
pracy. Uznała, że 
mieszkańcom jej miasta 
brakuje kuchni 
orientalnej…

15:30 Szkoła (526) - 
program

16:30 19 + (227) - program
17:00 Ukryta prawda (874) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (763) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7379)
19:35 Sport (7362)
19:45 Pogoda (7359)
19:50 Uwaga! (5250) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(9/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2646) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (132) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Chłopaki nie płaczą - 
komedia 1999. Kuba 
Brenner (Maciej Stuhr) 
jest młodym, dobrze 
zapowiadającym się 
skrzypkiem, który w 
wyniku splotu wyjątkowo 
niekorzystnych 
okoliczności zostaje 
wplątany w gangsterskie 
porachunki…

00:40 Mr. Brooks - film 
sensacyjny, USA 2007

03:10 Uwaga! (5250) - 
program

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(73/150) - program

04:55 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fab., Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 52

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 21

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 1

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2017; odc. 24

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 10

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 32

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 33

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 52

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 53

20:00 Gruby i chudszy; 
komedia, USA 1996. 
Otyły, ale piekielnie zdolny 
chemik, profesor Sherman 
Klump, zakochuje się w 
swojej studentce Carli. 
Mężczyzna wie jednak, że 
nie ma u niej szans. 
Dodatkowo zmaga się z 
problemami 
finansowymi…

22:00 Aniołki Charliego; 
akcja, USA 2000. Natalie, 
Dylan i Alex współpracując 
z porucznikiem Bosley’em 
muszą udaremnić sprawę 
morderstwa i zemsty, 
które mogą zagrozić nie 
tylko prywatności 
jednostek na całym 
świecie, ale także 
sprowadzić nieszczęście 
na ich szefa…

00:00 Króliczek; komedia, 
USA 2008. Shelly - 
króliczek Playboya zostaje 
wyrzucony z rezydencji i 
nie ma się gdzie podziać. 
Wszystko zmienia się z 
chwilą, gdy 27-latka trafia 
do stowarzyszenia 
studenckiego Zeta Alpha 
Zeta…

02:00 Dyżur; factual, 2010; 
odc. 23

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, 2015

03:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, 2015

03:40 Taki jest świat; factual, 
2017

04:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, 2015

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 111

05:35 Korona królów; odc. 
14; telenowela histor. TVP

06:10 Na sygnale; odc. 158 
„W pułapce”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 159 
„Wszystko będzie źle”; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 S. O. S.; odc. 5/7 - 
Wenus 73; serial TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
757; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; odc. 37 
„Pierwsza praca Tomka”; 
serial komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 38 
„Dziadkowie”; serial 
komediowy TVP

10:25 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 2/13; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
150 - Powrót; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
151 - Zakochany Marczak; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
3 - Życiowa decyzja

16:15 Na sygnale; odc. 159 
„Wszystko będzie źle”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 44 - 
Wolny strzelec; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
152 - Niania; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 274; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 47 - W 
samo południe; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
153 - Na zakręcie; serial 
kryminalny TVP

00:25 Na dobre i na złe; odc. 
699; serial TVP

01:25 Instynkt; odc. 4 - Znak 
Lucyfera; serial kryminalny 
TVP

02:20 Instynkt; odc. 5 „Ten 
pierwszy raz”; serial 
kryminalny TVP

03:20 S. O. S.; odc. 5/7 - 
Wenus 73; serial TVP

04:25 M jak miłość; odc. 
757; serial TVP

05:10 Familiada; odc. 2402
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Warzywa ekologiczne
06:25 Śpiewające fortepiany 

(5)
07:30 Kabaretowy Klub 

Dwójki (3) - Łowcy. B / 
Smile

08:20 Jeden z dziesięciu; 
9/100; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 92 
ed. 3; teleturniej

09:35 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (11) - Kelner i 
kucharz

10:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /64/ - 
„Pamiętajcie o ogrodach” 
- Jonasz Kofta

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /97/ - „Jimmy 
Joe” - Karin Stanek

10:55 Familiada; odc. 2402
11:35 Życie to Kabaret – 

Czas na Hity Malickiego i 
Kmity (1-2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(6)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [1]

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Płocka Noc 
Kabaretowa 2015. Gra o 
żyrandol (1-2)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowina PQS

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Namibijskie bezdroża; odc. 
28; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(119) „Sybin”; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - Konkury 
/12/; sitcom

20:15 Śpiewające fortepiany 
(7)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (4) - Grzegorz 
Halama / Nowaki; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /46/
23:20 Olga Lipińska 

zaprasza (32); talk-show
00:10 Koło fortuny; odc. 91 

ed. 3; teleturniej
00:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – XXI Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2015 (1)

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXI Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2015 (2)

02:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [2]; widowisko 
rozrywkowe; 

03:45 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem i 
przyjaciele; widowisko

05:20 Ukryta prawda (175) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (274) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (207) - 
program sądowy

08:20 Przepis na życie 
(7/13) - serial obyczajowy

09:15 Agentka o stu 
twarzach (2/22) - serial, 
USA

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (549) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (208) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (448) - 
program sądowy

14:55 Szpital (275) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (9/17) - serial, USA

16:55 Przepis na życie 
(8/13) - serial obyczajowy

17:55 Agentka o stu 
twarzach (3/22) - serial, 
USA

19:00 Ukryta prawda (550) - 
program obyczajowy. 
Agata czuje się 
nieatrakcyjna, ma 
kompleksy. Mąż zostawił 
ją trzy lata temu dla 
młodszej. Kobieta 
samotnie wychowuje 
córkę (Martyna, 15). 
Obawia się, że już nigdy 
nie pozna żadnego 
mężczyzny…

20:00 Gliniarz z Beverly 
Hills III - komedia, USA 
1994. Detektyw Axel po 
raz trzeci wraca do Beverly 
Hills, aby znów prosić o 
pomoc detektywa Billy’ego 
Rosewooda (Judge 
Reinhold). Do współpracy 
z nimi oddelegowany 
zostaje również John Flint 
(Hector Elizondo). To 
starej daty policjant, który 
nie potrafi przyzwyczaić 
się do nieregulaminowych, 
ale za to skutecznych 
metod Axela…

22:15 Lucyfer (3/18) - serial
23:15 American Horror 

Story: Asylum (3/13) - 
serial, USA

00:15 Terminal - komedia, 
USA 2004. Viktor Navorski 
(Tom Hanks), pochodzący 
z Europy Wschodniej 
turysta chce odwiedzić 
Nowy Jork. W czasie, gdy 
Navorski leci do Ameryki, 
w jego ojczyźnie dochodzi 
do zamachu stanu. 
Uwięziony na lotnisku 
Kennedy’ego, z 
paszportem znikąd, Viktor 
nie może legalnie 
przedostać się na teren 
Stanów Zjednoczonych i 
zmuszony jest dniami i 
nocami koczować w hali 
tranzytowej terminalu…

02:55 Moc Magii (TVN7 noc) 
(73/150) - program

05:35 Wiem, co kupuję 
(8/12) - program 
lifestylowy 

06:05 Wiem, co kupuję 
(9/12) - program 
lifestylowy 

06:35 Klinika urody 8 (3/10) 
- program lifestylowy 

07:05 W dobrym stylu 3 
(5/8) - program 
lifestylowy 

07:50 #Sława (2/6) - 
program rozrywkowy 

08:20 Sekrety chirurgii 2 
(6/13) - reality show 

09:20 Sprzątaczki (11/12) - 
program obyczajowy 

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (6) - program 
rozrywkowy 

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

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 Afera fryzjera 6 
13:35 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (10) - program 
rozrywkowy 

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(2/8) - program 
lifestylowy 

14:50 Ostre cięcie 5 (3/10) - 
program 

15:35 Sekrety lekarzy 4 
16:40 Gwiazdy od kuchni 2 
17:10 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (2/12) - 
program lifestylowy 

17:55 Kuchenne rewolucje 
14 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (9/13) - 
program rozrywkowy 

19:40 Życie bez wstydu (12) 
- reality show 

20:40 Kulisy sławy EXTRA 
21:10 W czym do ślubu? 3 
21:40 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 6 (2/8) - reality 
show 

22:25 Pani Gadżet 15 (5/24) 
- magazyn 

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(2/8) - program 
lifestylowy 

23:25 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (10) - program 
rozrywkowy 

00:10 Operacje w Tajlandii 
(8/10) - program 

01:10 Detektywi od zdrad 2 
(2/22) - reality show

02:10 W roli głównej - 
Bogusław Linda (5/8) - 
talk show 

02:40 W roli głównej - Paweł 
Małaszyński (6/16) - talk 
show 

03:10 Wiem, co jem 6 
(8/16) - magazyn 

03:40 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn 

04:10 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 1/4F 

09:50 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 1/4F 

11:35 Jedziemy na Mundial
12:30 PN - Barca TV
15:10 PN - Barca TV
15:45 Piłka nożna - Liga 

Europy - 1/8F - 
podsumowanie meczu 1 i 
2

16:40 Igrzyska 
paraolimpijskie - 
wydarzenia dnia

17:05 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa 

18:55 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/8F

21:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/8F

23:05 Sportowy Wieczór
23:40 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Indian Wells - 1/4F 
01:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Indian Wells - 1/4F

07:00 Kopalnia reportaży
08:05 Uciekinier; film 

dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1075
10:50 Reportaż
11:15 Tajemnice początków 

Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl dokum.

12:10 Historie szczęśliwe 
odc. 20; cykl reportaży

12:20 Smaki tradycji – Gęś i 
śledź

12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Uciekinier; film 

dokum.
15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

687
15:35 Rączka gotuje
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Zapiski Łazęgi; felieton
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Sola Scriptura; 

reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Świadkowie czasu
20:01 Uwaga! Weekend 

kulturalno-społeczny
20:55 POGODA
21:00 Reportaż z regionu
21:15 Ślązaków portret 

własny – Bernard 
Krawczyk

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 Uciekinier; film 

dokum.
00:40 Rączka gotuje
01:20 Tajemnice początków 

Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl dokum.

02:15 Historie szczęśliwe 
odc. 20; cykl reportaży

02:40 Uciekinier; film 
dokum.

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; odc. 

687
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1075
06:20 Reportaż
06:35 Rączka gotuje

06:50 Był taki dzień – 15 
marca; felieton

06:55 Historia Polski – Józef 
Bem; cz. 1; film 
dokumentalny

07:30 Historia Polski – Józef 
Bem; cz. 2; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 38 
- Wśród berberów; cykl 
reportaży

08:40 Misja Gryf – Militarne 
Darłowo; cykl reportaży

09:10 Pogranicze w ogniu; 
odc. 3/24; serial TVP

10:20 Nowe Ateny
11:15 Flesz historii; odc. 

381; cykl reportaży
11:35 Biało – czerwoni – 

historie niezwykłe – 
Biegacz długodystansowy 
Janusz Kusociński; cykl 
dokumentalny

11:50 Powrót skrzypiec; film 
dokumentalny; Izrael 
(2012); reż.:Haim Hecht

13:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Niespodzianka

13:35 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni cz 3

14:05 Sensacje XX wieku – 
Dwa żywioły. Skrzydła; 
cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Zbrodnia i 
kara; cykl dokumentalny

15:15 Sprawiedliwi – Nasi 
sąsiedzi; cykl dokum.

15:45 Świadectwo
16:20 Historia Polski – Po 

całym ciele; film dokum.
17:15 Taśmy bezpieki – 

Komitet Obrony 
Robotników; cz. 1; 
reż.:Cezary Gmyz

17:45 Chłopi; odc. 11/13 - 
Scheda; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tragedia i nadzieja; cz. 1; 
cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Tragedia i nadzieja; cz. 2; 
cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Śmierć bez 
nazwiska i twarzy

20:30 Tajemnice III Rzeszy; 
odc. 5/6 Rodzina Hitlera; 
cykl dokumentalny; 
Niemcy (2011)

21:35 Pogranicze w ogniu; 
odc. 4/24; serial TVP

22:40 Spór o historię – 
Władcy polscy: August II 
Sas; debata

23:25 Muzy i kochanki – 
Sana; cykl dokumentalny; 
reż.:Joanna Strzemieczna

00:20 Powrót Odysa; 1/12; 
serial; Francja (2012)

01:15 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 38 
- Wśród berberów

01:45 Chłopi; odc. 11/13 - 
Scheda; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

11:20; magazyn narciarski; 
poświęcony narciarstwu 
alpejskiemu. Widzowie 
znajdą w nim analizy i 
zapowiedzi zawodów 
Pucharu Świata, rozmowy 
z zawodnikami oraz 
ciekawostki z...

11:50 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w Oslo; 
bieg sprinterski kobiet

13:15 Trans World Sport; 
magazyn sportowy 
poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

14:35 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w Oslo; 
bieg sprinterski mężczyzn

16:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów mecz fazy 
play-off

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

23:00 Boks
3:00 Tenis; Turniej ATP w 

Indian Wells; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej
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