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Koniec z wywozem leków za granicę?

Chcą walczyć z mafią lekową
Ministerstwo Sprawiedliwości chce „ścigać mafię wywożącą leki za granicę”. Resortowy projekt ma spowodować,
że ogromne niedobory medykamentów związanych z ratowaniem ludzkiego zdrowia
i życia, zostaną w sposób
istotny ograniczone.
Niejednokrotnie zdarzało się,
że w naszym kraju brakowało leków dla ciężko chorych ludzi, bo
zostały wyprowadzone za granicę na handel. - Zmiany są właściwą odpowiedzią na patologię
związaną z mafią lekową, która
bezkarnie działa na terenie naszego kraju od kilku lat – twierdzi Zbigniew Ziobro. Nowe rozwiązania powstały we współpracy z Ministerstwem Zdrowia
i Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. - Liczba odmów
dotyczących leków w ogólnodostępnych aptekach jest ogromna. To na przykład pół miliona

Te statystyki porażają. Przestępcy nie mają absolutnie żadnych
skrupułów w wyprowadzaniu na
ogromną skalę leków, które ratują zdrowie i życie ludzi. Pacjenci są odsyłani z kwitkiem, nie
mogą tych leków kupić, mimo że
mają do tego prawo – mówił.

odmów w ubiegłym roku na lek
przeciwzakrzepowy, milion - na
lek na chorobę trzustki. Te statystyki porażają. Przestępcy nie
mają absolutnie żadnych skrupułów w wyprowadzaniu na
ogromną skalę leków, które ratują zdrowie i życie ludzi. Pacjen-

Kłomnice

Polskowietnamska grupa

Areszt
za samochodowy
przekręt
20-latek wynajął z wypożyczalni samochód na skradziony dowód osobisty i prawo jazdy. Następnie, przedkładając w urzędzie dokumenty od rzekomo kupionego za granicą auta, zdobył
na nie nowy dowód rejestracyjny. Warte 65 tys. zł. renault zostało odzyskane. Podejrzany trafił do aresztu.
Z dotychczasowych ustaleń
śledczych z Kłomnic wynika,
że na początku sierpnia 2017
roku w jednej z podczęstochowskich wypożyczalni samochodów ktoś wynajął dostawcze renault master. Auto
nie wróciło jednak w wyznaczonym w umowie terminie.
Okazało się, że mężczyzna,
który je zabrał, posługiwał się skradzionymi dokumentami, w tym dowodem
osobistym
i prawem jazdy. Policjanci z Kłomnic
ustalili również, że
samochód, z przebi-

ci są odsyłani z kwitkiem, nie
mogą tych leków kupić, mimo że
mają do tego prawo. To potężny
problem społeczny, który w tej
chwili kompleksowo rozwiązujemy – mówił wiceminister. -  Liczba odmów dotyczących leków
w ogólnodostępnych aptekach

tymi już numerami identyfikacyjnymi, został zarejestrowany
w Warszawie, jako rzekomo
sprowadzony z zagranicy.
W toku wykonywanych czynności wyszło też, że cała dokumentacja potrzebna do wydania nowego dowodu rejestracyjnego, łącznie z potwierdzeniem odbycia badań technicznych, została podrobiona.
Śledczy odzyskali warte 65
tys. renault w jednej z podwarszawskich miejscowości.
W ubiegłym tygodniu zatrzymany został mężczyzna podejrzewany o szereg przestępstw
związanych z wynajęciem auta, w tym o oszustwo, przywłaszczenie samochodu, posługiwanie się kradzionymi
dokumentami, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i posługiwanie się dokumentacją
poświadczającą nieprawdę. Na
wniosek policjantów z Kłomnic i Prokuratury Rejonowej
z Częstochowy, sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-latka na 3 miesiące.
kg

jest ogromna – podkreśla Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości nadzorujący prace nad
projektem. - To na przykład pół
miliona odmów w ubiegłym roku
na lek przeciwzakrzepowy, milion - na lek na chorobę trzustki.

Przeciw lekowej ośmiornicy
Ceny większości leków są
w Polsce znacznie niższe niż
w krajach Europy Zachodniej.
Wynika to z polityki państwa polegającej m.in. na refundowaniu
ich, tak by były powszechnie dostępne. Dlatego ich ceny nie są
dyktowane przez rynek, lecz
ustalane w negocjacjach z koncernami
farmaceutycznymi.
Sprawia to, że ten sam medykament, który w Polsce kosztuje
przykładowo 100 zł, w Niemczech lub Francji może kosztować 100 euro, a więc około czterokrotnie więcej.
Ciąg dalszy na str. 3

W Niemczech

Wzmożone kontrole

Wyłudziła
polskich przewoźników
ponad
Według danych Ogólno- niemieckiego Urzędu Celnego
polskiego Centrum Rozli- liczba kontroli wzrosła nawet o
11 milionów czania Kierowców, od po- 200%. Jeszcze do niedawna odczątku stycznia 2018 roku bywały się średnio 3 rewizje drowzmożone kontro- gowe w ciągu miesiąca. - Jednak
podatku! nastąpiły
le drogowe polskich prze- od początku roku nastąpił zna-

Wkrótce w Sądzie Okręgowym w Częstochowie rozpocznie się proces przeciwko polsko-wietnamskiej grupie przestępczej, która wyłudziła 11 milionów złotych
podatku VAT.

W toku śledztwa ustalono, że
Janusz P. prowadził firmę, zajmująca się świadczeniem usług
transportowych na rzecz firm
z Wólki Kosowskiej, należących
do osób pochodzących z państw
azjatyckich. Tam nawiązał kontakt z osobami oferującymi
„sprzedaż” fikcyjnych faktur VAT.
Ciąg dalszy na str. 3

woźników w Niemczech.
Zdaniem ekspertów OCRK,
nasilone działania ze strony
niemieckiego Urzędu Celnego (niem. Zollamt) spowodowane są m.in. planowanym
wejściem w życie tzw. Pakietu Drogowego.

W ramach natężonych kontroli, jakie odbywają się na terytorium Niemiec, służby celne zatrzymują do inspekcji transporty
ciężarowe należące do polskich
przewoźników. Jak wskazuje
Łukasz Włoch, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania
Kierowców, w wyniku działań

czący wzrost – w samym tylko
lutym, otrzymaliśmy już 9 wniosków ze strony Urzędu Celnego z
wezwaniem do przedstawienia
stosownych dokumentów pracowniczych – tłumaczy Łukasz
Włoch.
Ciąg dalszy na str. 13
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RABATY DLA CIEBIE
ADIDAS

Mid Season Sale: do 30% na wybraną kolekcję
oznaczoną metkami SALE. O szczegóły pytaj
sprzedawcę. Rabaty i promocje nie łączą się
z innymi promocjami

BADURA

20% rabatu na całą kolekcję

BIG STAR

20% rabatu na spodnie

BIJOU BRIGITTE

50% rabatu na wybrane naszyjniki i kolczyki

BYTOM

C&A

CCC

Przy zakupie jednego garnituru, drugi
w prezencie, lub bon 1000 zł do
wykorzystania na dowolne akcesoria
do garnituru. Szczegóły u sprzedawcy.
25% rabatu na jedną wybraną rzecz.
Rabat obowiązuje z kuponem zamieszczonym
w folderze reklamowym dostępnym
na terenie sklepu. Foldery dostępne
do wyczerpania zapasów
20% rabatu na obuwie i torebki
nieprzecenione

COTTON CLUB

15% rabatu na kurtki i płaszcze

CREPSTORY

10% rabatu na wszystko

CUBUS

Wybrane artykuły do 50% rabatu

DIVERSE

20% rabatu na jeansy nieprzecenione.
Rabat nie łączy się z innymi akcjami
trwającymi w salonie

DOUGLAS

20% rabatu w dniu 24.03.2018

ECCO

20% rabatu na buty, torby, paski i portfele

ESOTIQ

20% rabatu na nową kolekcję

FAKTORJA
GAMES4YOU

15% rabatu na nową kolekcje przy zakupie
1 sztuki, 20% rabatu na nową kolekcję przy
zakupie 2 sztuk.
5% rabatu na zakup nowych gier, 10%
na zakup używanych gier

MATIK

20% rabatu na wybrany asortyment

MEN'S CASUAL

20% rabatu na drugą tańszą rzecz

NEW BALANCE
NIKE

15% rabatu przy zakupie 2 rzeczy z nowej
kolekcji. W rabaty nie wliczają się akcesoria
Do 25% rabatu* oznaczone czerwonymi
kostkami SALE
*o szczegóły pytaj sprzedawcę

OCHNIK

20% rabatu

OOH LA LA

20% rabatu przy zakupie powyżej 200 zł

PAESE COSMETICS
PAWO

Promocja ,,Drugi produkt 50% taniej”.
Zakupy w gazecie ,,Avanti'” 30% na
kosmetyki kolorowe
60% rabatu na wszystko prócz butów,
30% rabatu na buty

PUMA

23% rabatu na nową kolekcję

RECMAN

20% rabatu na produkty nieprzecenione

REPORTER YOUNG

50% rabatu na drugą tańszą rzecz

ROSENTHAL

20% rabatu na wybrany asortyment

SOLAR
SWISS
TALLY WEIJL

10% rabatu przy zakupie 2 szt, 15% przy
zakupie 3 szt, (dotyczy odzieży z kolekcji
wiosna lato)
10% rabatu na marki Diesel, Fossil, Emporio
Armani, Michael Kors
Rabat 20% na drugą rzecz przy zakupie
sukienki, oferta nie łączy się z innymi
promocjami

TARANKO

10% rabatu na kolekcję wiosna/lato 2018

TESCOMA

20% rabatu na cały asortyment.
Nie dotyczy produktów przecenionych,
promocje nie łączą się

TIME TREND
GRUPA ZIBI

12% rabatu na całość asortymentu

GINO ROSSI

20% rabatu na buty i torby z nowej kolekcji

TOP SECRET

30% rabatu na nową kolekcję

GREENPOINT

30% rabatu na nową kolekcję (po okazaniu
kuponu z gazetki Avanti lub sms'a)

TRINITY

10% rabatu

INTERMODA

Rabaty do 50%

TRIUMPH

ITALIAN FASHION
/ GEE ONE

20% rabatu na nową kolekcję

VISION EXPRESS

KALOTA

50% rabatu na wybrany asortyment;
10% na pozostałą biżuterię i zegarki

VISTULA

20% rabatu na kolekcję wiosna/lato

KFC

2x mały shake w cenie 4,95 zł

KREDKA

Przy zakupie plecaka - Worek gratis

W.KRUK

KUBENZ

20% rabatu na całą kolekcję;
Kurtka Wełniana 299,99 zł

LAVARD

20% rabatu na wybrany asortyment

15% rabatu* na biżuterię i zegarki
*Nie dotyczy obrączek, kolekcji Przyjaźń,
Amore, zegarków marki Rolex i smartwatchy.
Obowiązuje przy zakupie produktów ze
srebra za min. 99 zł lub ze złota za min. 299 zł.
Rabaty nie sumują się, szczegóły w salonie

LEE COOPER

25% rabatu na towar nieprzeceniony

WÓLCZANKA

30% rabatu na całą kolekcję wiosna/lato

LEVI'S

30% rabatu na wybrany asortyment

WYJĄTKOWY
PREZENT

20% rabatu na pakiety przeżyć

LIU JO

15% rabatu

ZDROWIA SMAK

50% na zupę ( przy zakupie dania).
Promocje nie łączą się

Galeria Jurajska nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku.
Informacje mają charakter reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Informacje o szczegółach promocji dostępne w sklepach i na stoiskach handlowych.

Przy zakupie produktu Triaction - bidon
lub torba sportowa w prezencie
15% zniżki na kompletną parę okularów
z antyrefleksem Premium

www.galeriajurajska.pl

AKTUALNOŚCI
Policja

Nie dali się oszukać

W ciągu zaledwie dwóch godzin częstochowscy policjanci
odnotowali aż cztery próby
oszustwa metodą na wnuczka.
Za każdym razem sposób działania był identyczny – do osób
starszych dzwonił rzekomy
wnuczek, który twierdził, że
miał wypadek i potrzebuje
pieniędzy. Czujni seniorzy nie
dali się jednak oszukać...
Z ustaleń śledczych wynika, że
prawdopodobnie dzwoniącym był

ten sam mężczyzna. Zdarzało się,
że do rozmowy wtrącał się rzekomy policjant, który miał potwierdzać wersję wnuczka. Na szczęście
seniorzy nie dali się zwieść. Odkładali słuchawkę i dzwonili do prawdziwych krewnych, a następnie na
policję. W jednym z przypadków
czujnością wykazał się też syn seniora. Gdy tylko dowiedział się
o podejrzanym telefonie, powstrzymał swojego ojca przed próbą pożyczenia pieniędzy od sąsiadów
dla fałszywego wnuczka.
kg

Częstochowa

Rozebrał się... na dworcu
Częstochowscy strażnicy
miejscy ujęli mężczyznę,
który w poczekalni dworca
autobusowego PKS najpierw
załatwił swoja potrzebę fizjologiczną, a następnie... obnażył się.
Do strażników miejskich patrolujących centrum Częstochowy dotarła informacja o tym, że
w poczekalni dworca autobuso-

wego PKS jeden z mężczyzn załatwił swoją potrzebę fizjologiczną,
a następnie obnażył się. To nie
spodobało się innym pasażerom.
Sprawca na zwróconą uwagę reagował wulgaryzmami. Mężczyzna został ujęty w okolicach
dworca PKP. Trafił do OPOPA
i pozostał do wytrzeźwienia. Jego
wybrykiem zajmą się policjanci
z I KP.
kg

Polsko-wietnamska grupa

Wyłudziła ponad
11 milionów podatku!
Dokończenie ze str. 1

– Janusz P., za pośrednictwem
swoich znajomych, przejął kontrolę nad trzema spółkami, mającymi siedziby na Węgrzech
i w Czechach. W latach 20122014 do tych podmiotów gospodarczych firma Janusza P. sprzedała fikcyjnie tekstylia i obuwie
o łącznej wartości około 77 mln
zł. Jednocześnie Janusz P. występował do urzędu skarbowego
w Częstochowie o zwrot podatku
VAT z tytułu stosowania stawki
0%, w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W ten sposób oskarżony
doprowadził Skarb Państwa do
niekorzystnego rozporządzenia
mieniem w łącznej kwocie około
11 mln zł – mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
Na początku Janusz P. uzyskiwał fikcyjne faktury VAT, które
dokumentowały nabycie towarów przez jego firmę, od różnych,
nieustalonych w śledztwie, osób.
Pod koniec 2012 roku nawiązał
kontakt z obywatelką Wietnamu,
która dostarczała mu fikcyjne
faktury, wystawione przez szereg
spółek. W zamian za faktury Janusz P. przekazywał kobiecie
umówione pieniądze.

Częścią działalności grupy
przestępczej było też pranie
brudnych pieniędzy. – Polegało
ono na przelewaniu przez Janusza P. na rachunki bankowe
kontrolowanych przez siebie zagranicznych spółek środków pieniężnych, przeznaczonych na
fikcyjny zakup towarów od jego
firmy. Pieniądze te były następnie przekazywane na rachunki
firmy Janusza P., w celu upozorowania zakupu tekstyliów
i obuwia. W śledztwie stwierdzono, że przedmiotem przestępstwa prania brudnych pieniędzy
były środki finansowe w łącznej
kwocie około 20 mln zł – wyjaśnia prokurator Ozimek.
Janusz P. przyznał się w śledztwie do popełnienia zarzucanych
mu przestępstw. Wobec niego od
grudnia 2016 roku stosowany jest
środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania. Pozostali oskarżeni nie przyznali się
do winy. Na poczet grożących
oskarżonym kar grzywny i przepadku korzyści uzyskanych
z przestępstw zabezpieczono
w śledztwie 3 samochody marki
Audi, nieruchomość oraz  2 mln zł.
Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.
kg
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Koniec z wywozem leków za granicę?

Chcą walczyć z mafią
lekową

Dokończenie ze str. 1

W wielu przypadkach różnica
w cenie jest jeszcze większa. Żerują na tym nieuczciwi handlarze lekami – wywożą je z kraju
i sprzedają za granicą, zbijając
krociowe zyski. A wywiezionych
leków brakuje w polskich aptekach (w kontraktach z koncernami farmaceutycznymi obowiązują limity dostaw), na czym cierpią chorzy .
Skala procederu, zwanego
„odwróconym łańcuchem dystrybucji”, jest tak duża, że można mówić o działaniu w Polsce
mafii lekowej. Wartość nielegalnie wyprowadzonych medykamentów szacuje się na ponad 2
mld zł. Wywożone są one za pomocą specjalnie do tego celu zakładanych aptek, hurtowni prowadzących podwójną księgowość, fałszywych przychodni,
a nawet lecznic weterynaryjnych. W rezultacie na półkach
aptecznych w Polsce niemal notorycznie brakuje około 200 leków. Problem dotyczy głównie
preparatów antynowotworowych, przeciwzakrzepowych,
przeciwastmatycznych i nowoczesnych insulin, a więc leków
ratujących życie chorych.

Zwalczanie przestępczych
hurtowni
W obecnym stanie prawnym
za nielegalny obrót lekami można ścigać nieuczciwych właścicieli aptek. Ale to nie oni najczęściej stoją za organizacją procederu wywozu leków, lecz działający na wielką skalę hurtownicy.
Ściągają leki z ustawionych aptek, przychodni i lecznic i wywożą za granicę. Dziś są praktycznie bezkarni. Nowy przepis obejmie odpowiedzialnością karną
wszystkich, którzy biorą udział
w nielegalnym handlu. Hurtownie farmaceutyczne obowiązywać będzie bezwzględny zakaz
zaopatrywania się w produkty
lecznicze u detalistów, czyli m.in.
w aptekach. Zakaz ten obejmie
również przesunięcia międzymagazynowe w ramach jednej firmy, a więc np. z apteki do hurtowni tego samego właściciela.
Do 10 lat więzienia
Dziś brakuje wyraźnej sankcji
karnej za nielegalny wywóz leków. Ustawa – Prawo farmaceutyczne przewiduje jedynie karę
grzywny, ograniczenie wolności
albo do 2 lat więzienia dla apte-

karza, który zbywa leki do hurtowni lub innej apteki. Nowe
sankcje są surowe i nie pozostawiają wątpliwości. Każdy, kto
wbrew prawu nabywa, zbywa,
przywozi, wywozi lub przechowuje produkt leczniczy będzie
podlegał karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przy
przestępstwach na dużą skalę –
od 6 miesięcy do 8 lat. A jeśli
przestępstwo będzie dotyczyło leku zagrożonego brakiem dostępności w Polsce (wykaz takich leków prowadzi Ministerstwo
Zdrowia) - sprawca narazi się na
karę od roku do 10 lat więzienia.

Zwalczanie szarej strefy
Poza regulacjami, które pozwolą prokuratorom na skuteczne ściganie mafii lekowej, a następnie sądom na wymierzanie
adekwatnych kar, projekt wprowadza wiele przepisów wzmacniających pozycję inspektorów
Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
Do 3 lat więzienia za
utrudnianie kontroli
Za udaremnianie lub utrudnianie czynności służbowych inspektora farmaceutycznego grozić będzie nie do 2 lat więzienia, jak
obecnie, lecz do 3 lat. Natomiast
na 2 lata pozbawienia wolności
narazi się hurtownik czy aptekarz,
który będzie zacierał ślady wykrytych nieprawidłowości – naruszy
zabezpieczenie dowodów (np.
otworzy zaplombowany magazyn,
schowa wykryte leki).
300 tys. zł kary za
ukrywanie dokumentów
Przedsiębiorca, który w wyznaczonym terminie nie przekaże dokumentów, danych lub informacji wskazanych przez inspektora farmaceutycznego, narazi się na karę pieniężną w wysokości do 50 tys. zł. W razie
uporczywego uchylania się od
obowiązku kara będzie mogła
wynieść do 300 tys. zł.
Dostęp do pomieszczeń
i pojazdów
Nowe przepisy gwarantują inspektorom farmaceutycznym
dostęp do wszystkich pomieszczeń w hurtowniach i aptekach,
a także do samochodów, którymi
mogą być transportowane leki.
Będą mogli swobodnie poruszać
się po terenie objętym kontrolą
bez obowiązku uzyskiwania

przepustek. Inspektorzy będą
mieli prawo legitymowania osób,
jeśli uznają to za konieczne podczas kontroli. Nie będą podlegać
rewizjom osobistym, które niejednokrotnie próbuje się wobec
nich stosować podczas kontroli,
powołując się na wewnętrzne regulaminy obiektów hurtowni.

Pomoc policji
Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna będzie mogła korzystać
przy kontrolach z pomocy funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej
i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wynika to z częstych
przypadków stosowania gróźb wobec kontrolerów, uniemożliwiania
im wstępu do hurtowni i ograniczania swobody poruszania się po
sprawdzanym obiekcie.
Kontrole sprawdzające
Dziś właściciele aptek i hurtowni farmaceutycznych nie
muszą przejmować się wynikiem
przeprowadzanych u nich kontroli. W praktyce nie ma bowiem
możliwości szybkiego sprawdzenia, czy dostosowali się do poleceń i wskazań inspektorów. Dlatego projekt wprowadza specjalne kontrole sprawdzające. Będą
one możliwe poza kontrolami
planowymi, które są przeprowadzane raz na 3 lata.
Nagłe wejście do hurtowni
Projekt ułatwia również przeprowadzenie kontroli doraźnej,
czyli bez zawiadomienia, gdy są
sygnały o nieprawidłowościach.
Dziś inspektorzy, którzy zastają
hurtownię, w której nie ma właściciela lub uprawnionego pracownika, nie mogą podjąć w niej
kontroli. Nie mają komu wręczyć
formalnego upoważnienia do
kontroli. W myśl nowych regulacji sytuacja taka nie przeszkodzi
w wykonaniu kontroli. Będą one
możliwe o każdej porze dnia i nocy, a nie – jak dziś – jedynie
w deklarowanych godzinach
pracy hurtowni.
Obowiązkowa obecność
farmaceuty
Podczas kontroli w aptekach
obowiązkowa będzie obecność
zatrudnionego w niej farmaceuty, a nie tylko, jak często dzieje
się to obecnie, właściciela apteki.
Ułatwi to inspektorom czynności
sprawdzające i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.
kg

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
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ZDROWE SERCE A DIETA
Jak zapobiegać
chorobom układu
sercowo-naczyniowego?
Serce jest jednym z najważniejszych narządów naszego
organizmu. Nieustannie pompuje krew utrzymując nas przy
życiu. Niezwykle ważne zatem jest utrzymanie tego organu w
nienagannej kondycji, o czym niestety często zapominamy.
Zbliżający się okres świąt, tłuste potrawy, słodkie mazurki, także nie sprzyjają poprawie stanu zdrowia. Ale niestety statystyki mówią same za siebie, choroby układu sercowo-naczyniowego oraz nowotwory odpowiadają za przeszło 70 % zgonów
wśród Polaków.
Jakie choroby układu krążenia
występują najczęściej i jakie są pierwsze symptomy,
na które należy zwrócić uwagę?
Choroby układu krążenia to nie tylko choroby serca, to także
choroby żył i tętnic. Najczęściej występującymi jednostkami chorobowymi jest miażdżyca, która niejednokrotnie prowadzi do zawału mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca oraz zakrzepica żylna. Bardzo często do wystąpienia tych chorób znacznie przyczynia się prowadzony przez
nas tryb życia, używki, niezdrowa dieta, a także mała aktywność

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
PORADNIA DIETETYCZNA

fizyczna prowadząca do rozwoju nadwagi i otyłości wśród
społeczeństwa.
Objawy chorób układu sercowo-naczyniowego mogą pojawić się nagle, lub też narastać stopniowo z biegiem czasu.
Symptomy, które powinny skłonić nas do wizyty u lekarza to
obrzęki w obrębie kończyn, zasinienie ust oraz palców,
kołatanie serca, omdlenia oraz nagły, niespodziewany
ból w klatce piersiowej. Niebezpiecznie okazać mogą się
również duszności, nudności i ból górnej części brzucha niewiadomego pochodzenia.
Lekarz kardiolog na wizycie przeprowadzi szczegółowy wywiad, wykona niezbędne badania i wprowadzi odpowiednie
leczenie. Nie należy ignorować żadnych niepokojących nas
objawów, gdyż wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie
znacznie zwiększa komfort życia pacjenta oraz zapobiega poważnym komplikacjom.
Jak zatem zadbać o swoje serce?
Najważniejsza jest profilaktyka. Każdy z nas na pewno zna
zasadę często powtarzaną przez lekarzy, „lepiej jest zapobiegać, niż leczyć”.
Walkę o zdrowe serce warto rozpocząć niwelując przyczyny chorób układu krążenia. Oczywiście na niektóre z nich nie
mamy wpływu, natomiast niezbilansowana dieta bogata w
tłuszcze zwierzęce oraz używki to już kwestia naszych osobistych wyborów.
Należy zrezygnować z palenia papierosów oraz spożywania alkoholu, gdyż mają one istotny wpływ na rozwój nadciśnienia tętniczego. Pomocna w zwiększeniu wydolności serca
jest także regularna aktywność fizyczna oraz unikanie stresujących sytuacji. Osoby mało aktywne są bardziej narażone na
choroby serca, dlatego warto znaleźć kilkanaście minut dziennie na gimnastykę, basen czy relaksujący spacer.
W profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego warto postawić na zdrową dietę obfitującą w świeże warzywa,

owoce, zdrowe tłuszcze, a także w flawonoidy. Jest to
grupa substancji o działaniu antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym, które skutecznie chronią układ krążenia, zapobiegają
zachorowaniu na chorobę wieńcową oraz rozszerzają naczynia krwionośne. Znajdziemy je w produktach pochodzenia
roślinnego, pomidorach, cebuli, jagodach, czarnych porzeczkach ale także w czerwonym winie.
Warto również zwiększyć podaż magnezu, wapnia oraz
potasu, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. Te dobroczynne składniki mineralne znajdziemy
w razowym pieczywie, gorzkiej czekoladzie, bananach,
a także płatkach
owsianych i produktach mlecznych.

konsultacje, badania
konsultacje, pomiar masy ciała

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

www.alfamedica.med.pl

AKTUALNOŚCI
Zielone środy

Dotychczas zmotoryzowani
mogli
korzystać
z usług Kolei Śląskich bezpłatnie w dni, gdy stężenie
smogu znacznie przekraczało dopuszczalne normy.
W tym roku takich dni było
osiem. W tym czasie z darmowych przejazdów skorzystało ponad 15 500 osób.
Akcję postanowiono rozszerzyć. Kierowcy będą jeździć
bezpłatnie w każdą środę
miesiąca. Podczas kontroli
– w ramach akcji „Zielone
środy” wystarczy zamiast
biletu pokazać ważny dowód rejestracyjny. Każdy
kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą. - Chcemy w ten sposób pokazać, że nie traktujemy naszego zaangażowania w walkę o środowisko
w sposób doraźny, lecz myślimy o ekologii przez cały
rok. A trudno chyba o lepszy moment na tego typu
kampanię niż rok 2018, jeśli weźmiemy pod uwagę, że

Hucznie przywitają wiosnę

to właśnie w tym roku Katowice są gospodarzem szczytu klimatycznego COP 24 –
przekonują reprezentanci
Kolei Śląskich.
Warto pamiętać, że transport kolejowy jest kilka razy
bardziej ekologiczny niż samochodowy, o czym świadczą tzw. ślady CO2 generowane przez pojedynczego
pasażera w różnych środkach transportu. - Chcemy
to podkreślać nie tylko
z myślą o ochronie środowiska, ale także by zachęcić
ludzi
do
korzystania
z transportu publicznego,
zwłaszcza kolejowego i tym
samym
odkorkowania
miast – gdyby zamiast pociągami nasi pasażerowie
jeździli nawet po 2 osoby
w samochodach osobowych, to codziennie byłoby
ich więcej o ponad 10 000
na śląskich drogach. Proszę
sobie to wyobrazić stojąc
w pierwszym lepszym korku
– zaznaczają.
Akcja będzie dotyczyć
wszystkich pociągów Kolei
Śląskich, z wyjątkiem odcinka przygranicznego Chałupki-Bohumin, pociągów
Ornak na odcinku Żywiec-Zakopane oraz kursów
okazjonalnych.
kg

Kilkadziesiąt pokazów mody,
koncert Patryka Kumóra, stand-up Cezarego Pazury, a do tego
m.in. występy Częstochowskiego Teatru Tańca, kapsuła czasu
i… mówiące lustro rodem
z przyszłości. To tylko niektóre
z atrakcji, jakie na 24 i 25 marca przygotowała Galeria Jurajska. Centrum handlowe zapowiada huczne obchody wiosny!
W sobotę, 24 marca, od godz. 16
będzie można zobaczyć trendy na
wiosnę/lato 2018. - W sobotę łączymy modę z muzyką, prezentując na wybiegu wszystko to, co będzie modne w nadchodzącym sezonie. W sumie na wybiegu pojawi się
40 kolekcji, a także setki trendów
dobranych przez stylistów znanych
marek odzieżowych. Wielki finał to

dą pokazy Waterball Act, czyli tańca i akrobacji w kuli wypełnionej
wodą. Poza tym pojawi się m.in.
lustro Reflecto, dzięki któremu
można zrobić sobie zdjęcie, nakręcić krótki film lub stworzyć animowanego GIF-a ze swoim udziałem.
Będzie również konkurs – wystarczy zrobić selfie w przymierzalni
dowolnego sklepu, w samodzielnie
przygotowanej stylizacji i zamieścić
je na fan page centrum handlowego, dodając hashtag #ModoweRewolucjeGJ. Trzy najciekawsze zdjęcia, które zbiorą najwięcej lajków,
nagrodzone zostaną zakupami
w Galerii Jurajskiej galerii o wartości 700 zł (I miejsce), 500 zł (II miejsce), 300 zł (III miejsce).
kg

Zebrali blisko 9 litrów krwi

Mundurowi z Policyjnego
Klubu Honorowych Dawców
Krwi PCK KMP w Częstochowie,
wspierający ogólnopolską akcję
„SpoKREWnieni służbą”, zebrali blisko 9 litrów życiodajnego płynu. Po honorowej zbiórce,
trafił on do banku krwi. W
przedsięwzięcie włączyli się
mieszkańcy Częstochowy oraz
policjanci i pracownicy z komendy miejskiej.
Organizując honorową zbiórkę
krwi, stróże prawa nie tylko oddali
cenny płyn ratujący życie, ale także
złożyli hołd Żołnierzom Wyklętym.
Patronat nad akcją „SpoKREWnieni

służbą” objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej. Chociaż
działania te mobilizują w głównej
mierze mundurowych, to stwarzają
również możliwość oddania krwi
przez wszystkich tych, którzy chcą
pomóc innym.
Mobilny Punkt Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic
zaparkował przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Podczas akcji mundurowi
ofiarowali swoją krew potrzebującym. W ciągu 6 godzin zebrano
łącznie blisko 9 litrów życiodajnego płynu.

Krzyż Zasługi

Aby zostać krwiodawcą, wystarczy mieć od 18 do 65 lat, ważyć
więcej niż 50 kilogramów oraz
mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość. Wskazane jest
wcześniejsze zjedzenie lekkiego
posiłku (nie zaleca się oddawania
krwi na czczo).
Warto też zaznaczyć, że członkiem Policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK KMP w
Częstochowie mogą zostać również osoby cywilne. Więcej informacji uzyskamy podczas rozmowy z prezesem klubu st. sierż.
Kamilem Sowińskim - pod numerem  telefonu (34) 369 1336.
kg

Woźniki

Przeor
Pilnował budowy,
z odznaczeniem w przerwach palił

Sala Papieska
odnowiona

Dzięki przeprowadzonym zabiegom remontowym Sala Papieska nabrała nowego blasku. Mury ścian
bocznych dobrze komponują się z jasnym kolorem posadzki. Przez całą
przestrzeń ciągną się rzędy wygodnych foteli pokrytych szarym, miękkim materiałem obiciowym. Na bocznej ścianie można znowu podziwiać
cykl gobelinów papieskich. Największy z nich został powieszony, jak
przedtem, oddzielnie, w części środkowej Sali. Jest to piękny wizerunek
uśmiechniętego Jana Pawła II z rozłożonymi szeroko ramionami.
„Sercem” Sali Papieskiej jest
przestrzenna, profesjonalnie zaprojektowana scena z odpowiednim
nagłośnieniem i oświetleniem. W jej
centralnej części, na głównej ścianie znajduje się wizerunek Matki

z kolei koncert jednego z najciekawszych dziś artystów polskiej
sceny pop Patryka Kumóra – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, marketing manager Galerii Jurajskiej.
W niedzielę, 25 marca, zaplanowano z kolei liczne atrakcje artystyczne, które rozpoczną się już
o godz. 16. Wydarzenie poprowadzi Cezary Pazura, który wcieli się
w podwójna rolę – prowadzącego
i artysty. W dwóch odsłonach aktor
zaprezentuje swoje popisowe monologi komediowe tzw. stand-up’u.
Będzie można ich posłuchać o 17
i 18.30. Poza tym na scenie będzie
można zobaczyć dwie odsłony występu Częstochowskiego Teatru
Tańca, a także posłuchać dwóch
koncertów w wykonaniu skrzypaczek grających na elektronicznych
skrzypcach. Artystyczną gratką bę-

W ciągu sześciu godzin

Jasna Góra

Na Jasnej Górze zakończono
prace budowlano-konserwatorskie Sali Papieskiej im. Świętego Jana Pawła II, która od wielu
lat była nieczynna z powodu złego stanu technicznego. Teraz
ponownie nabrała blasku i dzięki przeprowadzonym gruntownym pracom remontowym będzie mogła znowu służyć do organizacji konferencji i sympozjów oraz jako miejsce spotkań
jasnogórskich pielgrzymów.
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Galeria Jurajska

Darmowe
przejazdy
dla kierowców
Koleje Śląskie zachęcają kierowców do testowania ich transportu. W każdą trzecią środę miesiąca
będą oni mogli skorzystać
z pociągów bezpłatnie
i zabrać w podróż jedną
osobę towarzyszącą.
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Bożej Jasnogórskiej, w częściach
bocznych dwie mozaiki. Pierwsza
przedstawia Jana Pawła II i nawiązuje do Światowych Dni Młodzieży,
które miały miejsce w 1991 roku na
Jasnej Górze. Druga mozaika to poczet najważniejszych polskich świętych, na którego czele stoi Prymas
Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński.
Prace zrealizowano w ramach
projektu „Narodowe Perły Klasztoru
OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego
dziedzictwa europejskiego”. Projekt
przeprowadzony został w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prace
budowlano-konserwatorskie wykonane w ramach projektu trwały 15
miesięcy. Ponadto przewiduje on
wykonanie wirtualnego spaceru,
który umożliwi zwiedzanie Jasnej
Góry z każdego miejsca świata, o
każdej porze. Wartość projektu to
prawie 21 mln złotych, w tym 18
mln złotych to dofinansowania Ministerstwa Kultury.
Zakres prac – poza Salą Papieską - obejmował tarasy (kurtynę
południową, wschodnią i Bastion
świętego Rocha), Pokoje Królewskie
oraz Atrium Kaplicy Matki Bożej.
Wszystkie obiekty przeszły generalne remonty i zyskały nowe oblicze.
kg

marihuanę

Ojciec Marian Waligóra,
przeor częstochowskiego
Klasztoru Paulinów na
Jasnej Górze otrzymał
wysokie węgierskie odznaczenie państwowe.
Prezydent Węgierskiej
Republiki odznaczył Krzyżem Zasługi Republiki Węgierskiej o. Mariana Waligórę, przeora częstochowskiego klasztoru na Jasnej Górze, w uznaniu jego służby duszpasterskiej na rzecz społeczności węgierskiej zarówno
w kraju jak i poza granicami Węgier, a także za
pogłębianie przyjaźni polsko-węgierskiej i za
spełnianą rolę w badaniu i pielęgnowaniu pamiątek o węgierskim powiązaniu. W ramach
uroczystości z okazji Narodowego Święta Węgier
w Sali pod Kopułą węgierskiego Parlamentu wysokie odznaczenie państwowe przekazali prezydent Węgierskiej Republiki János Áder, premier
Węgier Viktor Orbán i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego László Kövér.
kg

Ojciec Marian Waligóra już jako młody zakonnik uczył się języka węgierskiego, do czego skłonił go fakt, że korzenie Zakonu Paulinów - z uwagi na węgierskie założenie – sięgają do Węgier,
ale już wtedy myślał i o tym, że w ten sposób łatwiej mu będzie utrzymywać kontakty z węgierskimi paulinami. Już wtedy stworzył poważny
system kontaktów z osobami, które odgrywały
ważną rolę w kształtowaniu przyjaźni polsko-węgierskiej. Ojciec Marian Waligóra darzy szczególną uwagą węgierskich pątników, zawsze wzywa
ich, oczekuje i z wielką serdecznością przyjmuje
w Częstochowie, na Jasnej Górze.

47-latek pracujący jako stróż na terenie
budowy autostrady postanowił urozmaicić
sobie czas. Aby się nie nudzić w przerwach...
palił marihuanę. Policjanci z Komisariatu Policji w Woźnikach zatrzymali go. W ręce mundurowych wpadł też dostawca narkotyków.
Kilka dni temu, policjanci z Komisariatu Policji w Woźnikach wraz z przedstawicielem firmy
odpowiedzialnej za mienie debatowali o działaniach mających zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiec kradzieżom na terenie budowy. Zgodnie
z ustaleniami ze spotkania, w sobotę mundurowi z Woźnik podjęli decyzję o przeprowadzeniu
kontroli stanu trzeźwości pracowników obecnych na terenie inwestycji. - Po dotarciu na miejsce, zamierzali sprawdzić, czy stróż pilnujący pozostawionego sprzętu i materiałów budowlanych
jest trzeźwy. Przed wykonaniem badania, podejrzenia mundurowych wzbudziło jednak nerwowe
zachowanie mężczyzny i specyficzna woń marihuany. Okazało się, że policyjny nos nie zawiódł
stróżów prawa – mówi asp. sztab. Iwona Ochman, oficer prasowy lublinieckich policjantów.
Mężczyzna rzeczywiście wyciągnął z kieszeni
susz marihuany, a w rozmowie z policjantami
przyznał się do palenia jej w budce na chwilę
przed ich przyjazdem. Mundurowi zatrzymali
47-latka. Następnie sprawą zajęli się policjanci
z Wydziału Kryminalnego, którzy ustalili także
„dostawcę” narkotyku. Okazał się nim 24- latek
z Woźnik. W mieszkaniu mężczyzny kryminalni
znaleźli prawie gram marihuany i niespełna pół
grama haszyszu. Obaj amatorzy substancji odurzających usłyszeli zarzuty i niebawem staną
przed sądem. Decyzją prokuratora 24-latek pozostanie pod policyjnym dozorem.
kg
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AKTUALNOŚCI

Z miłości do włoskich smaków

W błyskawicznym tempie rośnie liczba lokali serwujących
dania kuchni włoskiej. Na czym
polega fenomen tej sztuki kulinarnej? Co sprawiło, że ma ona
wśród Polaków aż tylu zwolenników? I dlaczego częstochowska
restauracja zlokalizowana przy
ulicy Wieluńskiej 15 jest jedną
z lepszych? Z tymi pytaniami
zmierzył się właściciel „Trattoria
Il Gusto”.

W czym tkwi sekret
Włochy składają się z dwudziestu regionów. Każdy z nich słynie
z własnych tradycji kulinarnych
i potraw. Co je łączy? Prostota
i szybkie gotowanie przy jednoczesnym bogactwie smaków
i aromatów. To właśnie te cechy sprawiły, że kuchnia włoska
podbiła miliony serc na całym
świecie. Bez względu na to, czy

wybierzemy lasagne, spaghetti czy pizzę, jedzenie zawsze jest
doskonałe w smaku – oczywiście pod warunkiem, że użyjemy
włoskich składników najwyższej
jakości. – Polacy, właściwie, jak
większość narodów, szczególnie
upodobali sobie pizzę. - Prawdziwa włoska pizza, mimo że robi
się ją błyskawicznie, nie jest fast
foodem. Włosi najchętniej sięgają po tę tradycyjną – cienkie
ciasto z odrobiną oliwy, sosem
pomidorowym, serem mozzarellą
i ziołami. U nas również cieszy się
ona popularnością, ale właśnie
u odwiedzających nas Włochów.
Jeden z nich stwierdził nawet, że
nasza pizza jest najlepszą, jaką
jadł w naszym kraju. Polacy z kolei
chętniej wybierają pozycje z dodatkami – podkreśla właściciel
„Trattoria Il Gusto”. Jak się okazuje, kto raz spróbuje pizzy w tym

Trattoria Il Gusto
ul. Wieluńska 15, Częstochowa
Telefon: 34 322 21 81
Godziny otwarcia:
Pon. – Czw. 13:00 – 22:00
Pt. – Sob. 13:00 – 23:00
Niedziela 13:00 – 22:00
lokalu, wraca do niego ponownie.
W czym tkwi sekret? - W odpowiednio dobranych składnikach.
W restauracji używamy tylko
tych świeżych, najwyższej jakości prosto ze słonecznej Italii.
Nie zaopatrujemy się u jednego
dostawcy. Współpracujemy z kilkoma Włochami i od każdego
kupujemy coś innego. Wyróżnia
nas również mąka, sprowadzona
prosto z Neapolu. Do tego podstawą jest ser mozarella „Julienne” oraz pomidory pelati, które

rosną w regionie San Marzano na
glebie powulkanicznej. Ich smak
jest niepowtarzalny – zapewnia
Nie tylko pizza
Typowo italijskie specjały to
jednak nie tylko pizza. Włosi specjalizują się również w innych potrawach mącznych. Ich makarony
(pasty) serwowane na kilkadziesiąt
podstawowych sposobów są znane na całym świecie. Te również
znajdziemy w restauracji „Trattoria
Il Gusto”. - Wszystkie serwowane
przez nas potrawy robimy na podstawie tradycyjnych włoskich receptur dopracowanych w najdrobniejszych szczegółach. Oczywiście
eksperymentowałem i testowałem
je w domu. Polecam sprawdzić na
przykład naszą carbonarę, która
kiedyś była... ulubioną potrawą
włoskich górników (carbonara po
włosku znaczy... węglarka). Smak

tej, którą serwujemy z pewnością
zaskoczy. Odbiega ona od tego,
co jest podawane w większości
restauracji. Nie znajdziemy w niej
boczku i śmietany. U nas jest samo
żółto, dojrzewający ser owczy pecorino romano i guanciale. Warto
spróbować też puttanesci. To szybkie danie z Neapolu, które ma dość
„pikantną” historię. Jego nazwa
wzięła się... od kobiet lekkich obyczajów, które jadły proste i tanie
dania. To spaghetti z sosem pomidorowym, do tego anchois, oliwki, kapary i ostre przyprawy. Tego
typu potrawa jest w naszym kraju
rzadkością. Polecamy również genialne tiramisu – robimy je z przepisu od włoskiej gospodyni domowej. Dążymy do tego, aby nasza
kuchnia była najlepsza w mieście.
Mamy rewelacyjnego kucharza,
więc mam nadzieję, że to marzenie uda się zrealizować – podsumowuje. Dzięki „Trattoria Il Gusto”
nie musimy więc rezerwować zagranicznych wakacji, aby poczuć
klimaty kulinarne słonecznej Italii.

Porady prawne

Przesłanki orzeczenia obowiązku alimentacyjnego

z przyczyn, które nie zasługują na uwzględnienie.
Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, 3) Zakres świadczonych wobec dziecka przez rodzica zobowiązanego do alimentów osobistych
aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się sastarań o jego utrzymanie i wychowanie. Jest to
modzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka
czynny udziału w wychowaniu dziecka, które nie
pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem
sprowadza się wyłącznie do sfery materialnej.
i wychowaniem (artykuł 133 § 1 Ustawy z dnia 25
Inaczej będzie kształtował się obowiązek alimenlutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy).
tacyjny rodzica zaangażowanego w wychowanie
Jeżeli rodzice dziecka zobowiązani do ponodziecka, niż rodzica, którego kontakty z dziecszenia kosztów jego utrzymania i wychowania żyją
kiem są sporadyczne, bądź nie ma ich w ogóle.
w rozłączeniu, każdy z rodziców, u którego dziecko
Brak zainteresowania dzieckiem i brak z nim konprzebywa, ma prawo wystąpić do sądu z pozwem
taktu przełoży się najczęściej na wyższą kwotę
o alimenty na rzecz małoletniego dziecka.
alimentów, skoro cały ciężar związany z wychoNajczęstszym sposobem wyegzekwowania od
waniem dziecka spoczywa na drugim z rodziców.
drugiego z rodziców alimentów jest postępowanie
sądowe. Pozew o alimenty składa się do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub do
sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego – prawo wyboru służy powodowi (czyli osobie
uprawnionej do alimentów działającej najczęściej
przez przedstawiciela ustawowego – tj. drugiego
z rodziców). Pozew jest wolny od opłat.
Wysokość obowiązku alimentacyjnego jest uwarunkowana trzema przesłankami:
1) Usprawiedliwione potrzeby dziecka, czyli potrzeby, które zapewniają mu normalne warunki życia
i rozwoju tj. zapewnienie warunków mieszkaniowych, pomocy naukowych, odzieży, wyżywienia.
Jeżeli dziecko jest chore, w ramach niezbędnych
potrzeb mieści się także konieczność zakupu leków oraz ponoszenia kosztów leczenia.
2) Możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica
zobowiązanego. Są to nie tylko dochody, jakie
osoba ta faktycznie osiąga, ale także zarobki
i profity, które mogłaby osiągnąć przy dołożeniu
należytej staranności oraz wykorzystaniu posiadanych sił i kwalifikacji, ale ich nie uzyskuje Adwokat Anna Gałecka

Należy mieć również na uwadze, iż zgodnie
z art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
można uzyskać na dziecko alimenty od dziadków małoletniego. Roszczenie to będzie zasadne
w trzech przypadkach:
1). gdy osoby zobowiązanej w kolejności bliższej
nie ma np. nie żyje, zaginęła;
2). kiedy osoba zobowiązana w bliższej kolejności,
co prawda istnieje, jednakże nie jest w stanie
świadczyć alimentów np. z powodu złego stanu
zdrowia;
3). gdy uzyskanie od osoby zobowiązanej w bliższej kolejności na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami np. z powodu
braku kontaktu z rodzicem.

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczonej wysokości świadczenia alimentacyjnego (artykuł 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przez zmianę stosunków rozumie się
przy tym istotne zmniejszenie lub całkowite ustanie
możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów albo istotne zwiększenie potrzeb uprawnionego. Wskutek wystąpienia zmian
zachodzi konieczność skorygowania obowiązku
alimentacyjnego poprzez stosowne zwiększenie
albo zmniejszenie wysokości świadczenia alimentacyjnego.
W sytuacji, gdy zobowiązany do alimentów,
pomimo wydanego orzeczenia uchyla się od obowiązku, uprawniony może zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Od 28
grudnia 2007 roku, w związku ze zmianą ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji, wybór komornika należy do wierzyciela.
Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego
jest, zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego, przestęp-

stwem. Zgodnie z nowym
brzmieniem §
1 powyższego
artykułu „Kto
uchyla się od
wykonania
obowiązku alimentacyjnego
określonego co
do wysokości
orzeczeniem
sądowym,
ugodą zawartą
przed sądem
albo
innym Adwokat Monika Wypych
organem albo
inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych
wskutek tego zaległości stanowi równowartość co
najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe
wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” Ściganie przestępstwa określonego
w art. 209 Kodeksu karnego następuje na wniosek
pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub
organu podejmującego działania wobec dłużnika
alimentacyjnego.
Adwokat Anna Gałecka
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DZIEŃ KULTURY W ZSME

Pod hasłem „Cywilizacja to władza nad światem, a kultura miłość do niego” odbył się
w naszej szkole Dzień Kultury. Celem uroczystości było pokazanie uczniom, że człowiek,
mimo iż wyrasta ze świata natury, nieustannie go przekracza, podejmując – jako jedyne
stworzenie – działania nazywane kulturą, a kształtowanie świata kultury i uczestnictwo
w nim to niesamowita przygoda.
Opowiedzieli o tym zaproszeni goście: częstochowska grupa artystyczna Monstfur i
Ciekawą prezentację na temat subkultur przygotował i przedstawił uczeń klasy II En
redaktor naczelna „Życia Częstochowy” Teresa Szajer.
Bartłomiej Kasprzyk.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły mgr inż. Tomasz Dobosz wręczył nagrody laureatom zorganizowanych wcześniej w szkole konkursów. Pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym „Świat i jego cuda” zajął Bartłomiej Pałys z klasy II En, zaś wyróżnienie przypadło jego klasowemu koledze Jakubowi Krupińskiemu. W konkursie plastycznym zwyciężyła Judyta Krawczyk z klasy III T. Serdecznie gratulujemy!
Na koniec uczniowie uczestniczyli w quizie muzycznym, w którym bezkonkurencyjny
okazał się Paweł Pijor z klasy II En.

Monstfur pokazał swoje murale wykonane techniką szablonu, które odnaleźć możemy nie tylko w przestrzeni naszego miasta, ale również Gdańska, Berlina czy Paryża. Grupa opowiedziała o swoich projektach, a zabawnym anegdotom towarzyszyły ciekawe filmiki i multimedialna prezentacja prac artystów. Na koniec udało nam się namówić gości do zrobienia pamiątkowej fotografii ze społecznością naszej szkoły.

Z kolei redaktor naczelna gazety Życie Częstochowy Teresa Szajer wraz ze swoją zastępczynią Katarzyną Gwarą opowiedziały o pracy dziennikarza i sprawdziły wiedzę naszych uczniów w zakresie posługiwania się poprawną polszczyzną. Było dużo zabawy i
upominków dla tych, którzy poprawnie odpowiadali na zadawane pytania.
Na scenie pojawili się również uczniowie przebrani za wybitne postacie ze świata muzyki, malarstwa i kina, którzy przedstawiali swoje życiorysy, zachęcając zgromadzonych
w sali teatralnej kolegów do odgadywania ich tożsamości.

Oprócz tego, co dla ducha, nie mogło zabraknąć tego, co dla ciała. A ponieważ kultura to także kulinaria, dla podniebień uczestników przygotowano poczęstunek, na który
składał się regionalny przysmak Częstochowy – kawior po żydowsku – serwowany z
chlebem staropolskim i kiszonymi ogórkami.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie dobrze się bawili i dostrzegli, że kultura to narzędzie porozumiewania między ludźmi, które pomaga odkryć nowe horyzonty poznawcze.
Mamy też nadzieję, że szkolne spotkanie z kulturą zachęci wszystkich do bardziej wnikliwego przyglądania się otaczającej rzeczywistości, bardziej aktywnego obcowania ze
sztuką, otwartości i refleksji nad tym, co inne i nieznane.
Czego wszystkim życzymy!
Organizatorki: Ewa Teperska i Katarzyna Szyller

8.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 23-25 MARCA 2018

Izba Tradycji Czynu Niepodległościowego

W Częstochowie jest tworzona Izby Tradycji Czynu Niepodległościowego, poświęcona działalności częstochowskich organizacji kombatanckich. Powstanie ona przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i będzie dostępna dla mieszkańców i uczniów
częstochowskich szkół. Z ramienia Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych pracują w Zespole ds. utworzenia Izby Tradycji Czynu Niepodległościowego – pan dyrektor Jacek Grzegorzewski i pani prof. Teresa Michałowska. Organizatorzy zwracają się do Wszystkich Mieszkańców z prośbą o przekazanie, jeśli posiadają, materiałów poświęconych walce o niepodległość
na ziemi częstochowskiej w latach1918- 1989,by pamięć o przeszłości została zachowana dla
następnych pokoleń. Materiały te zostaną zinwentaryzowane przy współpracy z Muzeum Częstochowskim. Zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z pracownikiem Muzeum Częstochowskiego, panią Małgorzatą Szczęsną (kierownikiem Działu Historii) tel.504 757 178.

Przedstawiciele firmy Bosch
w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych odwiedzili przedstawiciele firmy Bosch zajmującej
się sprzedażą części samochodowych Bosch. Po spotkaniu z dyrektorem szkoły panem Jackiem
Grzegorzewskim, goście przeprowadzili szkolenie dla uczniów dotyczące nowoczesnych akumulatorów, filtrów samochodowych oraz przekładni kierowniczych produkowanych przez firmę Bosch. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas drugich Technikum Samochodowego oraz
trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Spotkanie zorganizowali: pan prof. Jarosław Jaśkiewicz
i pan prof. Krzysztof Knop.

Hołd dla „Warszyca” – Żołnierza Niezłomnego

W rocznicę jego stracenia przez
aparat komunistyczny oddano
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
cześć Stanisławowi SojczyńskieW czwartek 1 marca 2018 r. w Śląmu,,Warszycowi” – Żołnierzowi
skim Centrum Wolności i SolidarWyklętemu – Niezłomnemu. W
ności w Katowicach, w ramach
czasie uroczystości u stóp obelisku
obchodów Narodowego Dnia
pamięci „Warszyca” – w obecnoPamięci Żołnierzy Wyklętych, młości, m.in. wiceprezydenta Miasta
dzież i nauczyciele, którzy przybyli
Częstochowy Ryszarda Stefaniana spotkanie mogli obejrzeć film:
ka przedstawiciele Zespołu Szkół
„Pan major Łupaszka”, przedstaSamochodowo-Budowlanych –
wiający sylwetkę Zygmunta Szendyrektor Jacek Grzegorzewski, widzielarza- ps. Łupaszka. w reż.
cedyrektor Agnieszka Burzyńska i
A. Gołębiewskiego. Następnie
nauczycielki: prof. Teresa Michapan Łukasz Borkowski, pracownik
łowska, prof. Małgorzata Wolna
IPN w Katowicach, przedstawił po– złożyli kwiaty, zapalili znicze, a Kompania Honorowa Jednostki Wojskowej Komandosów z
stać ppor. Zdzisława Badochy- ps. „Żelazny”, który służył w oddziale „Łupaszki”. Uczniowie mogli Lublińca salwą honorową zakończyła uroczystość
też zapoznać się z wystawą :”Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich.
5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu”. Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych
Happening „Twoje dane – Twoja sprawa”
w Częstochowie reprezentowali uczniowie: Daria Łata- I a TS, Paulina Kaczmarzyk, Adam PoZespół Szkół Samochodowo-Bużarlik- III a TS, Sebastian Berlanka, Oskar Kowalik - III c TS, pod opieką nauczycielki – pani prof.
dowlanych wraz z Zespołem Szkół
Aleksandry Kuśmirek.
Technicznych zorganizował happening w ramach programu GIODO
Grüß Gott in Österreich!
„Twoje Dane – Twoja Sprawa”. Celem happeningu było zwrócenie
– lekcje języka niemieckiego z akcentem austriackim
uwagi mieszkańców Częstochowy
O tym, że język niemiecki w Austrii
na konieczność ochrony danych
brzmi dość ciekawie mogli przekoosobowych i zachowanie bezpienać się 27.02.2018r. uczniowie klaczeństwa w Internecie. W happesy I c Technikum Samochodowego
ningu,
który rozpoczął się na placu
Zespołu Szkół Samochodowo- BuBiegańskiego, uczestniczyły szkoły
dowlanych. W czasie zajęć okazaz Częstochowy. Uczniowie obejło się, że to, co odróżnia Niemców
rzeli nową wersję bajki „Czerwony
od Austriaków to…. ich wspólny
Kapturek”. Bajka ta została przygojęzyk. Podobieństwa, a przede
towana przez członków Szkolnego Koła Wolontariatu przy ZSSB pod opieką nauczycielek: prof.
wszystkim przezabawne różnice
Iwony Kowalik i prof. Justyny Sobczyk-Szwed. Wszyscy uczestnicy happeningu przeszli z placu
przedstawiły w duecie: pani dr BoBiegańskiego na plac Daszyńskiego, promując hasła związane z ochroną danych osobowych i
gumiła Kmieć – przewodnicząca
bezpieczeństwem w sieci.
częstochowskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego oraz
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych
pani prof. Anna Jarecka – nauczycielka języka niemieckiego.
w Mistrzostwach Częstochowy w łyżwiarstwie szybkim
Na lodowisku MOSiR-u odbyły się Mistrzostwa Częstochowy w łyżwiarstwie szybkim. Reprezentacja Zespołu Szkół Samochodowo- Budowlanych zdobyła III miejsce drużynowo Drużyna
Spotkanie z pracownikami Urzędu Dozoru Technicznego
wystąpiła w składzie: Bartosz Kosiński, Kuba Kluźniak, Jakub Brzozowski, Daniel Majchrzak. III
w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych
W ZSSB gościli pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie, którzy przeprowadzili miejsce w klasyfikacji indywidualnej zdobył Bartosz Kosiński. Uczniów przygotował prof. Wojwykład dotyczący prawidłowej eksploatacji urządzeń pracujących w warsztatach samochodo- ciech Przerada.
wych, podlegających dozorowi ze strony UDT. W spotkaniu brały udział klasy trzecie Zasadniczej
Szkoły Zawodowej i II b Technikum Samochodowego. Spotkanie, będące cennym uzupełnieniem zajęć dotyczących bezpieczeństwa pracy, zorganizował pan prof. Leszek Węgrzyn..

Szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej

W Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych
odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia z obsługą automatycznego defibrylatora zewnętrznego
AED. W szkoleniu przeprowadzonym przez firmę RAT – MED uczestniczyli uczniowie klasy IV
a technikum samochodowego o profilu policyjno
– prawnym. Szkolenie zorganizowała pani prof.
Ewa Jura wraz z panami Pawłem Nowakiem i Łukaszem Kulą.
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Aktorka z „Sienkiewicza”
rze udział pracujący na co dzień za granica Adam. Kuzynka głównego bohatera
Goska , również biorąca udział w wieczerzy jest właśnie nasza Magda! Za pomaca
jednej rodziny twórcy filmu przedstawili
kondycję całego współczesnego społe-

chwycona scenariuszem pierwszego odcinka i ludźmi z którymi przyjdzie jej pracować. „zapowiada się bardzo pracowity
rok - praca na planie i egzaminy do szkoły teatralnej „ Z tego względu życzymy
Magdzie dużo siły do nadchodzących wy-

czeństwa i polskiej rzeczywistości. „Cicha
noc” zdobyła wiele pozytywnych recenzji,
będąc często nazywana „najlepszym filmem roku 2017”. Słuszność tych opinii
potwierdza fakt, ze na Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni zdobyła
łącznie 42 nagrody oraz nagrodę główna „Złotego Lwa dla najlepszego filmu.

zwań, powodzenia oraz kolejnych aktorskich sukcesów.

Tegoroczna maturzystka IV LO Magdalena Żak to także...utalentowana aktorka! Na swoim koncie ma już wiele
sukcesów, zdobywa doświadczenie a
swoją przyszłość wiąże z aktualnym zajęciem. Dzięki swojej pracowitości jest
w stanie pogodzić częste wyjazdy i pracę na planie z przygotowaniami do egzaminu dojrzałości.
Świerczewskiej zdolnej pływaczki, która
ma szanse dostać sportowe stypendium,
jednak zmaga się z wewnętrznymi rozterkami i problemami.
W 2017 roku Magda zagrała u boku

m.in. Dawida Ogrodnika i Arkadiusza Jakubika w filmie pt. „Cicha noc”. Produkcja
w reżyserii Piotra Domalewskiego opowiada o Wigilii Bożego Narodzenia pewnej rodziny, w której niespodziewanie bie-

Pierwszym poważnym sprawdzianem
była główna rola Zuzi w serialu „Mąż czy
nie mąż”. Obok niej w obsadzie znaleźli
się czołowi polscy aktorzy, m.in. Magdalena Schejbal i Marcin Perchuć.
To nie jedyne osiągnięcia Magdaleny.
W 2015 roku zagrała ona w popularnym
serialu „Ojciec Mateusz” postać Diany

Obecnie uczennicę IV LO możemy
oglądać w serialu „Barwy szczęścia”,
gdzie ostatnio pojawiła się jako Jowita.
Magda zdradziła nam także, ze już niedługo, prawdopodobnie jeszcze przed
matura rozpoczną się Zdjęcia do nowej
produkcji z jej udziałem. Jak mówi, jest za-

Magdalena pojawiła się również:
- w filmie pt. „Najlepszy” jako pacjentka
ośrodka terapii uzależnień
- w fabularyzowanym filmie
dokumentalnym „Polska niepodległahistoria w ożywionych obrazach”
- w „Powidokach” Andrzeja Wajdy
- w 52. odcinku serialu „O mnie się nie
martw”
- w serialu „Na Wspólnej” w odcinkach
2554, 2579, 2587, 2591
Aleksandra Podlejska
Patrycja Heluszka

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – siatkówka dziewcząt

SP 48 obroniła tytuł
Tytułu mistrzowskiego z roku ubiegłego
broniła drużyna SP 48. Sztuka w pełni się powiodła, o czym świadczy fakt, iż w trakcie rozgrywek nie straciły nawet jednego seta.
Bardzo dzielnie tytułu wicemistrzowskiego broniła drużyna SP 29 i to również się to udało.
Serdecznie gratulujemy zespołowi SP 48 i trenerowi Pawłowi Bielakowi osiągnięcia tego sukcesu.
Teraz czeka ich dalsza rywalizacja na wyższym

szczeblu a mianowicie już w marcu  spotkają się
z najlepszymi drużynami z powiatu kłobuckiego
i powiatu ziemskiego w ramach półfinału wojewódzkiego. Jeżeli pokonają swoje  koleżanki  z tych
powiatów to awansują do finału okręgowego i spotkają się z najlepszymi drużynami Sosnowca, Zawiercia i Dąbrowy Górniczej.  Serdecznie im życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników i trzymać
będziemy za nich kciuki.
ts

SP 29 – II miejsce

zdj. arch

SP 53 – III miejsce

zdj. arch

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ –
SIATKÓWKA DZIEWCZĄT
TABELA KOŃCOWA MISTRZOSTW
M-CE

GIMNAZJUM

NR

PKTY

SETY

SP
I
48
10
10: 0
SP
II
29
8
8:4
SP
53
6
7:5
III
SP
7
4
5:6
IV
SP
42
2
3:8
V
SP
50
0
0 : 10
VI
Drużyna SP 48: Rajek Weronika, Deska Aleksandra, Langier Olga,
Ciaszkiewicz Ewa, Cichoń Zuzanna, Latek Izabela, Podlejska Natalia,
Pacak Julia, Oleksiak Klaudia, Nowak Julia, Sikora Kinga, Kobiela Ewa.
Nauczyciel – Paweł Bielak
Drużyna SP 29: Kozak Małgorzata, Jasińska Zuzanna, Rataj Gabriela,
Rakowska Karolina, Kluszewska Milena, Płatkowska Martyna, Fijałkowska Hanna, Ćwikla Emilia, Ostrowska Natalia, Syguda Julia, Nadolska
Wiktoria.
Nauczyciel – Marzena Małek
Drużyna SP 53: Marta Kowalska, Zofia Krzyczmonik, Bloma Dominika, Brzozowska Nikola, Cag Zuzanna, Kałuża Sandra, Lech Ewelina,
Myśliwiec Maja, Panowska Aleksandra, Przewoźnik Wiktoria, Pyda Oliwia. Nauczyciel – Sławomir Siorek

SP 48 – I miejsce

zdj. arch
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Porady

Wymarzony ogród na... balkonie
Własna działka to marzenie
wielu z nas. Jeśli jednak z różnych powodów jest ono niemożliwe do spełnienia, miłośnicy roślin mogą się choć
trochę do niego przybliżyć.
W jaki sposób? Poprzez stworzenie mini ogrodu na... balkonie. Mimo że takie rozwiązanie może wydawać się mało
zadowalające, wbrew pozorom
posiada całkiem sporo zalet.

Dla mieszkańców miast balkon jest często jedynym miejscem, gdzie mogą uprawiać rośliny i w ich otoczeniu spędzać wolny czas. Mini ogród na balkonie
jest znacznie mniej wymagający
niż ten tradycyjny. Możemy
wkomponować w niego zarówno
doniczki z kwiatami, jak i skrzynki z ziołami, warzywami, owocami. W sklepach znajdziemy mnóstwo kwitnących sadzonek. Dla-

tego też przed doborem odpowiednich rośli, musimy zastanowić się w jakich warunkach przyjdzie im się rozwijać. Inne wybierzemy na balkon słoneczny, a inne na zacieniony. W obu przypadkach jednak zdecydujmy się
na rośliny o długim okresie kwitnienia. Będą one cieszyć nasze
oczy od wiosny do jesieni. Możemy wybierać wśród roślin jednorocznych, do których należą na

przykład: żeniszek
meksykański, begonia stale kwitnąca, nasturcja
większa, niecierpek Waleriana,
petunia ogrodowa,
smagliczka nadmorska, ubiorek
baldaszkowaty, lobelia przylądkowa,
aksamitka rozpierzchła i wąskolistna, tytoń Sandera, portulaka
wielkokwiatowa i cieniolubna,
nemezja powabna, czubatka
ubiorkolistna, werbena ogrodowa. Długim okresem kwitnienia
charakteryzują się też rośliny
wieloletnie, np. pelargonie ogrodowe i bluszczolistne, fuksja, begonia bulwiasta, dalia, długopędowe odmiany petunii, werbeny,
uczep rózgowaty, diascja, bakopa, heliotrop, złocień krzewiasty,
niecierpek nowogwinejski, pantofelnik całolistny, torenia, lantana, skrętnik i wiele innych.
Na słonecznym balkonie dobrze sprawdzą się rozmaite odmiany pelargonii, petunie, surfinie, lobelie, bakopy, werbeny,
aksamitki, sanwitalie, uczepy,
bugenwille, lantany, heliotropy,
rozmaite trawy ozdobne, rośliny
sukulentowe, kocanki oraz niektóre gatunki i odmiany niewielkich iglaków.
W takim miejscu doskonale
będą się również czuły rozmaite
zioła: lawenda, mięta, bazylia,

tymianek, oregano oraz szałwia. Posadzone w pojemnikach
razem z warzywami mogą stworzyć niepowtarzalną kompozycję. Będzie ona nie tylko wspaniale wyglądać i pachnieć, lecz
także doskonale smakować. Na
słonecznym tarasie można
uprawiać także inne warzywa,
np. cebulę, pietruszkę naciową,
ogórki, selery oraz niektóre
owoce (przede wszystkim poziomki i truskawki).
Na balkonach zacienionych
można spróbować posadzić pietruszkę naciową, buraki czy niektóre odmiany szałwii. Doskonale sprawdzą się także rośliny
ozdobne takie, jak niecierpki
sułtańskie, begonie bulwiaste,
funkie, większość odmian plektrantusów (czyli komarzyc),
żurawki, fuksje oraz bluszcze.
Wybór naprawdę jest ogromny.
Wygląd naszych balkonów zależy tak naprawdę tylko od naszej
wyobraźni....

kg
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Ekologia

Nowe przepisy w sprawie dotacji
Częstochowscy radni przyjęli uchwały dotyczące dotacji do montażu kolektorów
słonecznych, modernizacji
systemów grzewczych oraz
usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Wymuszone zmiany
Przypomnijmy, na poprzedniej
sesji przyjęto trzy uchwały dotyczące dofinansowania przy wymianie źródeł ciepła, kolektorów
słonecznych i usuwania azbestu.
Wszystkie zostały jednak zakwestionowane przez Regionalną
Izbę Obrachunkową. Zawierały
one zapisy mówiące o tym, że dofinansowanie może zostać wykorzystane na inwestycje, które zostały już zrealizowane, albo które
dopiero będą zrealizowane. Ustawodawca nie dopuszcza obecnie
refundowania kosztów inwestycji
„wstecz”. W 2017 zastrzeżeń tego
rodzaju RIO nie zgłaszała. Z tego
też powodu musiały powstać trzy
nowe projekty zgodne z wytycznymi i rekomendacjami. Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby, które dopiero  zamierzają wymienić źródła ciepła.
Z kolei, ci którzy już to zrobili, ale
liczyli na dofinansowanie, muszą
poczekać na nowe rozwiązanie –

nowa uchwała w ich sprawie powinna powstać na kolejną sesję
rady miasta. Wydział Ochrony
Środowiska UM szuka obecnie
formuły prawnej dla programu,
który, w przypadku akceptacji organów kontrolnych, dawałby
szansę na częściową refundację
kosztów dla częstochowian, którzy – licząc na kontynuację dotychczasowych zasad dotacyjnych – zainwestowali w ostatnim
okresie w nowsze piece.
W ten oto sposób, podczas
ostatniej sesji, radni przyjęli
uchwały w sprawie zasad i trybu
udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r., na
dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony
środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych
oraz montażu kolektorów słonecznych wspomagających system
grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne. Trzecia z uchwał dotyczyła
usuwania wyrobów budowlanych
zawierających azbest z budynków
mieszkalnych, gospodarczych
oraz garażowych.

Prawo pierwokupu ma starosta

Zgodnie z nową ustawą Prawo wodne (art. 217 ust. 13)
Skarbowi Państwa przyznane
zostało prawo wykupu gruntów
pod stojącymi wodami śródlądowymi (a za takie uznawane
są nie tylko jeziora czy naturalne zbiorniki, ale też wody znajdujące się w zagłębieniach terenu stworzonych przez człowieka, a do takich zliczyć można
basen, sadzawki, oczka wodne
i zbiorniki retencyjne). Natomiast nie wiadomo do końca,
czy prawo pierwokupu obejmuje również rowy. Prawnicy uważają, że nie powinno, bo przecież rów przebiega z reguły
przez wiele nieruchomości, nabycie tylko jednego odcinka nie
miałoby więc sensu.
Prawo pierwokupu nie obejmie tylko gruntu pod oczkiem
czy basenem, ale całą nieruchomość, na której się znajduje taki zbiornik. Z orzecznic-

Systemy grzewcze
Zgodnie z uchwałą, gmina
udzieli dotacji na zdemontowanie i zlikwidowanie źródła ciepła
(kotła) starego typu opalanego
węglem, miałem, koksem lub
ekogroszkiem i zastąpieniu go
podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania; ogrzewaniem
elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych);
kotłem gazowym; olejowym lub

na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia minimum standard
emisyjny zgodny z 5 klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 3035:2012.
Kwota dofinansowania wyniesie do 70% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na wykonanie przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup
nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak
nie więcej niż 7 000 zł w przypadku zastąpienia kotła opalanego
węglem podłączeniem do sieci co,
ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym lub olejowym.
Kwota dofinansowania wyniesie do 50% ceny nowego pieca jednak nie więcej niż 4 000 zł - jeśli dotyczyć będzie wymiany na
kocioł na paliwo stałe.

Kolektory słoneczne
Dotacja do kolektorów słonecznych obejmuje pokrycie części kosztów zakupu i montażu
kolektorów wspomagających
system grzewczy lub służących
do wytwarzania ciepłej wody
użytkowej w budynkach i loka-

lach mieszkalnych. Zgodnie
z uchwałą kwota dofinansowania
wyniesie do 50% poniesionych
kosztów, jednak nie więcej niż 5
000 zł.

Usuwanie azbestu
Dofinansowaniu będą podlegać koszty wykonania prac związanych z usuwaniem odpadów
azbestowych powstających przy
wymianie lub likwidacji pokryć
dachowych i elewacji.
Będą to więc koszty demontażu (zdjęcia) płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych
z dachu, elewacji obiektu budowlanego, zabezpieczenia ich
zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunku, transportu
oraz unieszkodliwienia poprzez
składowanie odpadów na uprawnionym składowisku. Zgodnie
z uchwałą, kwota dotacji wyniesie do 60 % kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, jednak nie więcej niż 3 500 zł.
Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych do dofinansowania
dokonywane będzie w oparciu
o kolejność złożenia kompletnego
wniosku w ramach środków finansowych zabezpieczonych na
ten cel w budżecie miasta.
kg

24 marca

Gdy sprzedajesz dom
z oczkiem wodnym
lub basenem
Nowe przepisy Prawa wodnego dają starostom pierwszeństwo wykupu działek
z oczkami wodnymi, basenami i zbiornikami retencyjnymi. Po co? Nad tym zastanawiają się prawnicy i notariusze.

Celem dotacji jest osiągnięcie
efektu ekologicznego oraz poprawa stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia środowiska.
Dofinansowanie przysługuje
na zadania inwestycyjne planowane do realizacji po dacie podpisania umów dotacji, jednak nie
później niż do 9 listopada 2018
roku.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, z zastrzeżeniem, że w roku
złożenia wniosku nie jest ona
wykorzystywana na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej - bez względu na jej formę
prawną oraz sposób realizacji.

twa sądowego wynika bowiem,
że jeżeli prawem pierwokupu
jest objęty choćby mały fragment, to dotyczy ono całej
działki.
W praktyce oznacza to, że
sprzedający działkę będzie
musiał podpisać dwie umowy
– najpierw trzeba będzie zawrzeć warunkową umowę
sprzedaży, a następnie notariusz zwróci się do starosty
z zapytaniem, czy chce skorzystać z prawa pierwokupu. Jeżeli odpowiedź będzie negatywna, dopiero wówczas będzie
można zawrzeć umowę przenoszącą własność.
W ocenie prawników – w
tym Macieja Obrębskiego komentującego
sprawę
dla
„Rzeczpospolitej” – większość
starostów raczej nie będzie korzystała z   prawa pierwokupu,
nowe przepisy jednak zwiększą
biurokrację.
Właściciele w takiej sytuacji
mogą jednak zadać pytanie
ministrowi środowiska, czy ich
oczko wodne itp., można uznać
za stojące wody śródlądowe,
czy też nie. Na takie zapytanie
otrzymuje się odpowiedź w formie decyzji administracyjnej.
DF

Godzina dla Ziemi
24 marca o godzinie 20.30
w najważniejszych miejskich
budynkach zapanuje ciemność. A wszystko za sprawą
kolejnej edycji akcji „Godzina dla Ziemi”. Organizacja
ekologiczna WWF przekonuje
wszystkich – osoby prywatne, firmy, rządy oraz organizacje na całym świecie – aby
w tym jednym dniu na jedną
symboliczną godzinę zgasić
światła i tym samym manifestować swoje zaangażowanie
w działania na rzecz Ziemi.
„Godzina dla Ziemi” to największa, globalna inicjatywa
społeczna zainspirowana przez
organizację ekologiczną WWF.
Zapoczątkowano ją w roku
2007 w Sydney, kiedy dwa miliony ludzi zgasiły światło
w swoich domach. Tegoroczna
edycja akcji, odbędzie się pod
hasłem „Ratujmy serce Karpat”. 24 marca o godz. 20.30
na całym świecie symbolicznie
- na 60 minut - zgasną ilumi-

nacje znanych budynków
i obiektów architektonicznych
oraz światło w domach osób,
które zdeklarowały udział w
akcji. Przyłączyła się do nich podobnie jak w latach ubiegłych – Częstochowa. W tym
roku w Częstochowie zostanie
wyłączone oświetlenie w ratuszu, na Miejskich Kortach
Tenisowych, Krytej Pływalni
przy al. Niepodległości, Campingu „Oleńka”, Pływalni Letniej przy ul Sobieskiego, Sali
Sportowej „Częstochowianka”.
Poza tym w 90% zostanie wyłączone oświetlenie zewnętrzne
Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Dąbrowskiego
58/64 i obiektu Sztucznego Lodowiska przy ul. Boya Żeleńskiego 4 oraz   oświetlenie Placu Biegańskiego. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.godzinadlaziemi.pl
Godzina dla Ziemi WWF to
największa akcja ekologiczna
łącząca ludzi niezależnie od narodowości, religii czy poglądów

politycznych. Co roku bierze
w niej udział ok. 180 państw na
7 kontynentach. W tym roku
24 marca na całym świecie
o 20.30 czasu lokalnego słynne
budowle pogrążą się w ciemnościach na 60 minut w symbolicznym geście solidarności
z ideą ochrony naszej planety.
W tym roku w Polsce światła
zgasną dla Puszczy Karpackiej.
Puszcza Karpacka to obszar
rozciągający się wzdłuż południowo-wschodnich granic Polski. To jedyne miejsce w Polsce,
gdzie żyją wszystkie nasze duże
drapieżniki – niedźwiedź, wilk
i ryś oraz bardzo rzadkie w skali Europy ptaki, jak orzeł przedni, puszczyk uralski i sóweczka.
Puszcza Karpacka, skrywa
swoje serce, czyli teren planowanego od wielu lat Turnickiego Parku Narodowego. Fundacja WWF Polska wraz z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze
domagają się przyspieszenia
prac nad jego utworzeniem.
kg
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Wykaz samochodów na dzień 22 marca 2018 r.

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



9.900 zł

65.900 zł

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


MINI ONE 1.6 E, rok
prod. 2002

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

4.900 zł

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

99.000 zł

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

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

109.500 zł netto

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

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


OPEL INSIGNIA 2.0
CDTi, rok prod. 2015,
tempomat


49.900 zł



69.900 zł

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


48.900 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 D,
rok prod. 2014

22.800-25.900 zł



37.800 zł

38.900 zł

RENAULT CLIO 1.2 E,
2014-2015, kraj., I – wł.,
serwisowany, 3-drzwi


20.900 zł

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

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

33.900 zł

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


RENAULT TWINGO
1.2 E, rok prod. 2012



n
n
n
n
n
n
n
n

20.900 zł
n

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

13.900 zł

n
n
n
n

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

35.900 zł

n
n
n
n

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

n

n



8.400 zł
n

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


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

19.900 zł



MAZDA 6 1.8 E,
zakup 2011



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




n
n

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.

n
n
n

33.700 zł

n
n
n



9.900 zł
n

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

n
n


32.900 zł

34.900 zł

n

18.900 zł

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


27.900 zł

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

27.900 zł

n

AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014,
118.000 zł
quattro	
51.800 zł
BMW 114i 1.6 E, rok prod. 2013 
51.900 zł
BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012 
57.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013 
BMW X5 3.0 D, rok prod. 2003,
21.800 zł
automat 
CITROEN C5 2.2 D,
2.800 zł
rok prod. 2002 
FIAT UNO 1.4 E,
1.600 zł
rok prod. 1997, kraj.
FORD FOCUS 1.6 TDCi,
rok prod. 2012, kraj.
25.900 zł
FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013, kraj.,
F. VAT
38.900 zł
JAGUAR XF 3.0 E,
91.800 zł
rok prod. 2013
MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,
25.900 zł
rok prod. 2007 
MERCEDES C200 2.0 D,
11.900 zł
rok prod. 2000 
MITSUBISHI ASX 1.6 E,
37.800 zł
rok prod. 2010, kraj., I – wł. 
NISSAN QUASHQAI 2.0 D,
27.900 zł
rok prod. 2008, nawigacja
OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2013,
29.900 zł
5 drzwi, przebieg 77 tys. km
OPEL ASTRA 1.9 D,
14.800 zł
rok prod. 2006
OPEL CORSA 1.2 E,
11.800 zł
zakup 2007, 5d
OPEL INSIGNIA 1.8 E,
rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
49.900 zł
f-ra VAT
PEUGEOT 308 1.6 D,
rok prod. 2008, kraj., I – wł.,
15.900 zł
F-ra VAT
RENAULT CLIO IV 1.5 D,
rok prod. 2014-2015, kraj., I –wł.,
serwisowany
26.900-29.900 zł
RENAULT CLIO IV 1.2 E,
rok prod. 2013, kraj., I –wł.,
25.900 zł
serwisowany, F-ra VAT
SEAT CORDOBA 1.2 E,
8.900 zł
rok prod. 2003, kraj. 
SEAT TOLEDO 1.9 TDi,
8.700 zł
rok prod. 2003 
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj.

15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E,
3.900 zł
rok prod. 1999
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2004-06, kraj.

od 10.800 do 12.600 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
18.900 zł

TOYOTA AURIS 2.0 D,
19.900 zł
rok prod. 2008
TOYOTA AVENSIS 2.0 D,
12.800 zł
rok prod. 2003
VW PASSAT 2.0 TDI, 2005-2008

13.900-18.900 zł
VW T4 9.9 D, rok prod. 1993
3.500 zł

VW TOURAN 2.0 D, rok prod. 2014

VW TOURAN 1.9 D, 2007,
7-osobowy

55.000 zł
21.900 zł
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Samochód bez kierowcy

Znamy stawki

Przechodziła przez
jezdnię. Nie żyje
Tragiczny
wypadek
z udziałem autonomicznego
samochodu
testowanego
przez Ubera. Pojazd potrącił
kobietę, która wtargnęła na
jezdnię w niedozwolonym
miejscu. Jej życia nie udało
się uratować.
Od dwóch lat Uber w Stanach testuje autonomiczne pojazdy. Kilka dni temu – w miejscowości Tempe w Arizonie –
doszło do pierwszego tragicznego wypadku z ich udziałem.
49-letnia Elaine Herzberg
chciała – prowadząc rower –
przejść na drugą stronę jezdni.
W pewnym momencie uderzył
w nią samochód – volvo suv.
Kobieta została przewieziona
do szpitala. Jej życia jednak
nie udało się uratować.
Nagrania z kamer ulicznych
sugerują, że piesza weszła na
jezdnię z całkowicie zaciemnionego miejsca. Ale jednocześnie
według danych podanych
wstępnie przez policję nie było
śladów hamowania samocho-

13.

du przed wypadkiem. Choć pojazd poruszał się w trybie autonomicznym, w środku znajdował się    pracownik firmy
Uber, który miał nadzorować
kurs.
Śledczy muszą wyjaśnić,
dlaczego kontroler kursu w porę nie zareagował, by uniknąć
wypadku. Jednak nawet, jeśli
samochód poruszałby się bez
kierowcy, samosterująca technologia powinna wykryć pieszych, rowerzystów i innych
uczestników ruchu ulicznego,
odpowiednio zapobiegając wypadkowi. poszkodowana gwałtownie weszła na jezdnię w słabo oświetlonym miejscu.
Co ciekawe, do zdarzenia
doszło, w czasie, kiedy amerykańscy politycy szykowali się
do wprowadzenia przepisów liberalizujących zasady ruchu
pojazdów autonomicznych. Po
tym tragicznym wypadku, firma zdecydowała o bezterminowym zawieszeniu testów.
kg

Pierwsze ładowarki pojawią
się na A1

GreenWay Polska wprowadza na polskie drogi ultraszybkie ładowarki do pojazdów
elektrycznych o mocy do 350
kW. Pierwsze stacje tego typu
w sieci GreenWay pojawią się
na A1 w 2019 roku.

GreenWay Polska inwestuje
w sieć ultraszybkiego ładowania
samochodów
elektrycznych
w Polsce. – Naszą misją jest to,
aby podróż samochodem elektrycznym była realną alternatywą dla pojazdów spalinowych.
Stawiamy też tym samym na
czystsze i zdrowsze powietrze –
informuje Rafał Czyżewski, prezes spółki. – Na autostradzie A1
obok kilku ładowarek szybkich
zamierzamy zainstalować także
stacje ultraszybkie. Planujemy je
głównie w miejscach skrzyżowań
z innymi autostradami, a na odcinku A1 między Trójmiastem
a Łodzią, na obu MOP-ach Malankowo zarządzanych przez
Gdańsk Transport Company.  
Prace nad budową stacji są
obecnie na zaawansowanym
etapie. GreenWay ustalił już ich
dokładną lokalizację i jest
w trakcie opracowywania projektów.
Stacje ultraszybkiego ładowania różnią się znacznie od ładowarek szybkich, już znanych
z obecnie funkcjonującej sieci
GreenWay. To rozbudowane,
wymagające zaawansowanej
technologii stacje, z których każda obsługiwać będzie mogła do
sześciu samochodów jednocześnie. Stacje składają się z jednostki głównej oraz kilku dystrybutorów energii, zaopatrzonych

w przewody z wtyczką CCS. –
Można powiedzieć, że jednostka
główna to serce ultraszybkiej
stacji – tłumaczy Damian Gadzialski, Dyrektor Zarządzający
GreenWay Polska. – W niej znajduje się moduł mocy, system
chłodzenia i rozdzielnia. Dystrybutory energii przypominać będą wyglądem obecne ładowarki
szybkie, jednak w przeciwieństwie do nich, tak naprawdę ładowanie będzie odbywać się
w jednostce głównej.
Całkowita moc ultraszybkiej
stacji dochodzić będzie do 350
kW. Przy takiej mocy naładowanie baterii samochodu do przejechania 100 km trwać będzie poniżej 4 minut. Moc będzie rozdzielana między ładujące się na
stacji samochody, a to ile mocy
pobierze dany samochód i jak
szybko się naładuje, zależeć będzie od jego baterii i systemu jej
zarządzania.

Ile zapłacimy
System naliczania opłat oparty jest o kilowatogodziny (kWh).
Dzięki temu kierowca płaci dokładnie za to, co zużywa i co jest
mu potrzebne do poruszania się
„elektrykiem”. Koszt jednej kWh
został określony na 1,89 zł
w przypadku ładowania prądem
stałym i mocą do 50 kW oraz

1,19 zł kWh przy ładowaniu prądu zmiennego z mocą do 22 kW.
Stawki te uwzględniają wysokie
koszty technologii szybkiego ładowania, utrzymania stacji oraz
obsługi klienta, dlatego są wyższe niż koszty ładowania w domu. Zaproponowane stawki dla
usług szybkiego ładowania są
jednymi z najniższych w Europie
i plasują się poniżej europejskiej
średniej, wynoszącej 2,36 zł /
kWh dla szybkiej ładowarki
i 1,98 zł / kWh dla stacji półszybkiej. Przy przyjętych stawkach
i typowym sposobie ładowania
samochodu elektrycznego (czyli
głównie w nocy, przy wykorzystaniu niskich taryf, sporadycznie
na stacjach szybkiego ładowania), koszt przejechania 100 km
wyniesie około 11 zł, co jest równoznaczne z 2,4 litrami paliwa.
Aby móc korzystać z usług
ładowania na stacjach GreenWay niezbędne jest zarejestrowanie się użytkownika w systemie operatora. Inicjacja ładowania na stacji odbywa się przy
pomocy karty RFID lub aplikacji. Płatność za skorzystanie
z usług będzie odbywać się
w bardzo prosty i automatyczny sposób z wykorzystaniem
kart płatniczych przypisanych
do konta użytkownika.
kg

Do 2020 roku GreenWay planuje instalacje łącznie 200 stacji ładowania samochodów elektrycznych, w tym 10 ultraszybkich i 135
szybkich. W miejscach o zwiększonym zapotrzebowaniu na usługi
ładowania zostaną zainstalowane magazyny energii, które skrócą
czas oczekiwania na ładowanie, a także zmniejszą obciążenie sieci
energetycznej w godzinach szczytu. Dzięki temu spółka wspiera realizację celu, jakim jest milion elektrycznych aut na polskich drogach do roku 2025.

W Niemczech

Wzmożone kontrole polskich
przewoźników

Dokończenie ze str. 1

Dlaczego kontroli drogowych
jest więcej?
Zdaniem eksperta OCRK, jedną z przyczyn zaistniałej sytuacji
jest fakt, że przedstawiciele Urzędu Celnego zyskują kompetencje
do zatrzymania i weryfikowania
legalności zatrudnienia kierowców z krajów Unii Europejskiej.
Niemiecki Zollamt szkoli coraz
więcej swoich urzędników z zakresu przeprowadzania kontroli
drogowych. - Dotychczas na
otrzymywanych przez nas pismach urzędowych z prośbą o
udostępnienie
dokumentów
transportowych, powtarzały się
stale te same nazwiska osób reprezentujących Urząd Celny. Od
jakiegoś czasu zauważyliśmy
jednak, że tendencja ta ulega
zmianie i coraz większa liczba
pracowników zyskuje uprawnienia do wykonywania tego typu
czynności – dodaje Łukasz
Włoch. Zgodnie z opinią eksperta, wzmożone kontrole drogowe
mogą również wynikać z ich
stopniowego upowszechnienia
się, a także faktu, że urzędnicy
zdążyli już poznać mechanizmy
funkcjonowania całego procesu.
Dla przedstawicieli Urzędu Celnego przeprowadzenie kontroli
staje się powoli zadaniem ruty-

nowym. Odzwierciedleniem tego
jest chociażby liczba szczegółowych zapytań, dołączonych do
każdego wezwania. - Dotychczas
standardowo otrzymywaliśmy
maksymalnie 10 pytań, jednak
wraz z nowym rokiem średnia
liczba wzrosła do około 20 – mówi ekspert. Według Łukasza Włocha może to oznaczać, że niemiecka instytucja przygotowuje
się w ten sposób do masowych
kontroli, które będą odbywać się
regularnie po tym, jak zaczną
obowiązywać zapisy Pakietu Drogowego, czyli propozycji Komisji
Europejskiej regulujących działalność transportu w krajach UE

Standardowa inspekcja
drogowa
Po kontroli pojazdu, przedstawiciel Urzędu Celnego wysyła do
przedsiębiorcy prośbę o udostępnienie przetłumaczonych na język
niemiecki lub angielski dokumentów m.in.: umowy o pracę, ewidencji czasu pracy, na podstawie
której zostało wyliczone wynagrodzenie, potwierdzenia odebrania
przez pracownika wynagrodzenia,
nazwy firm oraz adresy zleceniodawców, a także odczytów z kart
kierowców. W piśmie przesłanym
przez urząd musi znaleźć się podstawa prawna, na której opiera się

wezwanie, a także data, do której
podmiot zobowiązany jest do
udzielenia pisemnej odpowiedzi.
Najczęściej wraz z dokumentami
wysyłane są również szczegółowe
pytania, do których przedsiębiorca musi się ustosunkować.

Sankcje dla przewoźników
Aktualnie, gdy właściciel firmy
odpowiadając na zapytania Urzędu Celnego nieprawidłowo określi strukturę należności z tytułu
podróży służbowych, dana kwota
może zostać uznana za zwrot
kosztów delegacji i nie wliczać się
w poczet płacy minimalnej. Krótko mówiąc, w takiej sytuacji
dopłata do niemieckiej płacy może być zdecydowanie wyższa i
kontrolujący stwierdzi naruszenie przepisów – wyjaśnia Łukasz
Włoch. Tego typu sytuacje mogą
okazać się bardzo kosztowne dla
przedsiębiorców. Wedle strony
niemieckiej, Urząd Celny ma prawo nałożyć karę w wysokości do
500 000 euro za nieprawidłowości związane z naliczaniem wynagrodzenia minimalnego. - Po wejściu w życie nowych przepisów
egzekwowanie prawa może stać
się jeszcze bardziej uciążliwe dla
przedsiębiorców niż jest obecnie
– podsumowuje Łukasz Włoch.
Oprac. kg
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

FINANSE

OKNA – DRZWI

LOMBARDY

MOTORYZACJA

BLACHARSTWO

MEDYCYNA

AKUMULATORY

LOMBARD KAPS
A
LUCJ
REWO OWA
N
CE

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

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

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

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

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

MOTORYZACJA

www.kapssc.pl

POGRZEBY

WAGI

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

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 domek w Kuźnicy Lechowej o
pow. mieszkalnej 40 m2, użytkowej 76 m2 .
Działka 1100 m2 uzbrojona: woda, prąd, gaz.
Oaza spokoju i wypoczynku. CQ ena 168
tys. km – do negocjacji. Tel. 796 307 890
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
— WYNAJMĘ —
n WYNAJMĘ garaż. ul. Rocha 121.
Tel. 34 362 94 27

WYNAJMĘ

lokal 100 m2, atrakcyjny,
przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

n WYNAJMĘ dla siebie pokój w Częstochowie
lub kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222
n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul.
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na
południe. Cena 1.300 zł/m-c. Tel. 602 307 570
po godz. 1800
— ZAMIENIĘ —
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
n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3 pokoje
49,2 m2 w blokach (os. Trzech Wieszczów) na
dwa odrębne po pokoju z kuchnią też
w blokach i kwaterunkowe. Tel. 50 45 63 612
SPRZEDAM
— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM audiofilskie kolumny
podstawkowe B&W DS1. Cena 100 zł/szt.
Tel. 886 486 072
n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite, czarny,
etui, ładowarka, 1,5-roczny. Stan b. dobry.
Tel. 603 664 249
— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125 z
uchwytem pistoletowym, mało używaną (1
rok). Cena 50 zł. Tel. 886 486 072
n SPRZEDAM cykliniarkę 220 V plus osprzęt do
renowacji parkietów. Tel. 603 664 249
n SPRZEDAM maszyny dziewiarskie Stohl i
Universal. Tel. 692 414 626
— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM książki do zajęć rytmicznych,
taneczno-ruchowych i umuzykalniających
z dziećmi. Ok. 20 szt. Cena za całość 50 zł.
Tel. 601 636 915
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM patelnię i 3 lasaniery marki
Philipiak. Tel. 504 230 153
n SPRZEDAM komplet obiadowo-kawowy
z kamionki, z duralexu. Tel. 504 230 153.

MEBLE / MOTORYZACJA

n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!.
Rama w kolorze drewna brzozowego,
przyjemna bawełniana tapicerka. Wartość
149 - sprzedam za 100 zł. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa
o wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 cm,
średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” –kolor
ciepły beż. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne niebieskoperłowe na dość dużą osobę. Cena do
negocjacji. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa
o wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612
Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko zimowe
zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne
granatowe dla pieska średniej wielkości;
2) smycz, obrożę; 3) podwójną miseczkę
uprawnienia do pracy na ważnych obiektach, w grupach
na karmę; 4) bidon turystyczny na wodę
interwencyjnych, w konwojach i na monitoringu.
z poidełkiem. Dodatkowo oddam GRATIS
Tel. kontaktowy: 604 064 480
siedzisko używane. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra żółta
n IDENTYFIKACJA wizualna firm.
n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów
z frędzlami, buciki ciepłe dziecięce 14
komórkowych oraz nawigacji GPS.
cm, 15 cm (dwie pary). Klocki „Lego”
Projektowanie graficzne, DTP. e-mail:
komplet, warsztat drewniany tkacki (mały)
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389
– zabytek. Szeleczki dla kotka (czerwone).
Tel. 888 14 99 69
Tel. 504 563 612
MATRYMONIALNE
OPIEKA
USŁUGI
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od
mieszkanie. Piękne strony tak jak
podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
i trwałego wykonania. Tel. 578 210 640
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem
Tel. 508 321 688
n NAPRAWA pomp wodnych –
chce do siebie. Wykształcenie średnie.
PRACA
samochodowych, cyrkulacyjnych
Tel. 79/137 63 10
hydroforowych. Tel. 669 245 082
— DAM PRACĘ —
n WOLNY, lat 50, bezdzietny, wysoki, normalny,
n USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE,
n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub
gipsówka, karton-gips, montaż paneli, inne
niezależny finansowo, ciemny blondyn
udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb.
usługi wykończeniowe. Tel. 508 703 286
– pozna panią – wiek do 50 lat, stan cywilny
665013836
n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję
pani nieistotny. Pani może posiadać dzieci. Cel
wszystkie usługi związane z dachami: papa,
n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników na
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny
produkcję. System 3-zmianowy,l
– stały związek. Tel. 660 006 217
i obróbki. Tel. 505 736 977
wynagrodzenie godzinowe + premia.
n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna
n NAPRAWA telewizorów nowego i starego
Tel. 575 770 450
typu, montaż anten telewizyjnych
kobietę, chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety
— SZUKAM PRACY —
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja
obojętne. Celem poznania się i zamieszkania
n
ELEKTRYCZNOŚĆ
–
podejmę
pracę.
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42,
608 137 269
Tel. 667 499 164
razem. Tel. 515 130 498
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Siatkówka

Piłka nożna

Finał I ligi w poniedziałek i we wtorek
w HSC
26 i 27 marca
w Hali
Sportowej Częstochowa rozegrane zostaną pierwsze
dwa mecze finału I ligi siatkówki mężczyzn między AZS-em a Lechią Tomaszów
Mazowiecki.
Pierwotnie mecze finałowe
miały odbyć się 24 i 25 marca.
Oba terminy nie były dostępne
w Hali Sportowej Częstochowa, ponieważ już dawno zostały zarezerwowane przez prywatną firmę. W tej sytuacji po-

jawiło się kilka wariantów,
m.in. przełożenie obu spotkań
na 26-27 marca, 28-29 marca,
30-31 marca, rozegranie ich
w Tomaszowie Mazowieckim
lub przesunięcie na termin po
świętach Wielkanocnych. Oba
zespoły nie doszły jednak do
porozumienia i dlatego władze
Polskiego Związku Piłki Siatkowej zdecydowały, że mecze
odbędą się 26 i 27 marca.
Częstochowianie mają dobre
wspomnienia z bezpośrednich
spotkań z Lechią Tomaszów

Mazowiecki w rundzie zasadniczej. Oba pojedynki wygrali
po 3:1. Przed finałem I ligi AZS
jest też w bardziej komfortowej
sytuacji, ponieważ pierwsze
mecze rozegra u siebie. Rywalizacja będzie toczyć się do
trzech wygranych. Zwycięzca
uzyska prawo do walki o miejsce w PlusLidzie.
Poniedziałkowy i wtorkowy
mecz AZS-u z Lechią będzie
rozpoczynał się o godz. 19.
KR

Sporty walki

Polsat Boxing Night w Częstochowie.
Adamek już wie, z kim będzie walczył
21 kwietnia w walce wieczoru gali Polsat Boxing Night:
Noc Zemsty, która odbędzie w
Hali Sportowej Częstochowa,
Tomasz Adamek skrzyżuje rękawice z Amerykaninem Joey
Abellem.
Amerykański pięściarz, który
mierzy aż 193 cm, ma za sobą
trzy zwycięstwa z rzędu. W ubiegłym roku już w trzeciej rundzie
brutalnie znokautował Krzysztofa Zimnocha. W swojej zawodowej karierze stoczył jak dotąd 43
pojedynki, z czego 34 wygrał. Aż
32 walki kończył przed czasem.
Tomasz Adamek, były mistrz
świata kategorii półciężkiej i junior ciężkiej, w dwóch ostatnich
pojedynkach pokonał Salomona
Haumono oraz Freda Kassiego.
Z tym drugim wygrał w listopa-

dzie ubiegłem roku w Hali Sportowej Częstochowa i został międzynarodowym mistrzem Polski
w kategorii ciężkiej.
Walka Adamka z Joey Abellem została zakontraktowana na
10 rund.
21 kwietnia w ringu zobaczymy także m.in. Mateusza Masternaka, Adama Balskiego, Damiana Jonaka, Ewę Brodnicką
(walka w obronie tytułu mistrzyni świata WBO w kategorii super
piórkowej) oraz częstochowianina Roberta Parzęczewskiego.
KR

Karta walk
Walka wieczoru:
Tomasz Adamek (52-5, 30 KO)
vs Joey Abell (34-9, 32 KO)
Mateusz Masternak (40-4, 27
KO) vs Youri Kalenga (23-4, 16
KO)

o Międzynarodowe
Mistrzostwo Polski
w wadze junior ciężkiej:
Adam Balski (11-0, 8 KO) vs Denis Grachev (16-6-1, 9 KO)
Damian Jonak (39-0-1, 21 KO)
vs Lukas Ndafoluma (11-1, 3
KO)
o mistrzostwo świata WBO
w wadze super piórkowej:
Ewa Brodnicka (14-0, 2 KO) vs
Sarah Pucek (8-2-1, 1 KO)
Robert Parzęczewski (18-1, 11
KO) vs Emmanuel Danso (282, 23 KO)
o pas mistrzostwo Polski
w wadze półśredniej:
Łukasz Wierzbicki (15-0, 6 KO)
vs Michał Żeromiński (13-3-1,
1 KO)
Michał Chudecki (11-2-1, 3 KO)
vs Damian Wrzesiński (13-11, 5 KO)

15.

Wychowanek Rakowa
szkoleniowcem kadry
Polski do lat 20

Jacek
Magiera,
który
pierwsze swoje kroki w piłce
nożnej stawiał w częstochowskich Rakowie, został trenerem kadry Polski U-20.

Magiera rozpoczynał karierę
piłkarską w częstochowskich
Rakowie. Po latach spędzonych
w tym klubie przeniósł się do
Legii Warszawa, z którą odnosił
największe sukcesy, zdobywając mistrzostwo Polski, Puchar
Polski czy Superpuchar.
Po zakończeniu kariery zawodniczej   znalazł się w sztabie
szkoleniowym Legii, pełnił również funkcję trenera rezerw warszawskiego zespołu. W 2016 roku podpisał kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec, które prowadził na zapleczu ekstraklasy. Po
kilku miesiącach Magiera objął
stery pierwszego zespołu Legii,
z którą zdobył mistrzostwo Polski. Zespół pod jego wodzą występował w rozgrywkach Ligi
Mistrzów i Ligi Europy.
2 stycznia 2018 roku rozpoczął pracę w Polskim Związku
Piłki Nożnej na stanowisku za-

stępcy dyrektora sportowego ds.
rozwoju piłki młodzieżowej. Powierzono mu uczestnictwo
w rozwoju trzech obszarów działalności związkowej: nadzór nad
reprezentacjami młodzieżowymi, udział w kształceniu trenerów oraz w procesie szkolenia.
Jako szkoleniowiec reprezentacji Polski do lat 20 został zaprezentowany 19 marca , podczas konferencji na PGE Narodowym w Warszawie, która była poświęcona Mistrzostwom
Świata FIFA U-20 2019.
KR

Lekka atletyka

Budowlani daleko
w Mistrzostwach
Polski w biegach
przełajowych

Piłka nożna

Odśnieżanie płyty głównej stadionu
Rakowa

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji przygotowuje płytę główną stadionu piłkarskiego przy Limanowskiego do rozegrania najbliższego meczu
z udziałem Rakowa.
Polski Związek Piłki Nożnej
rozważał, aby zaległy mecz Rakowa w Częstochowie z Odrą Opole, odbył się w najbliższą niedzielę, 25 marca. Ostatecznie jednak
zdecydowano, że tego dnia opola-

nie zagrają przed własną publicznością z GKS-em Katowice.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był gotowy na pierwszy
wariant i dlatego w środę rozpoczęła się akcja odśnieżania na
płycie głównej boiska. Bierze
w niej udział ok. 60 osób, głównie pracowników MOSiR. W ramach współpracy z ośrodkiem
pomagają również strażacy jednostek OSP z terenu miasta.
– Intensywne przygotowania

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

i akcja odśnieżania gwarantują,
że płyta główna stadionu zregeneruje się i będzie w bardzo dobrym stanie na mecz z Wigrami
Suwałki – mówi Tomasz Łuszcz,
dyrektor częstochowskiego MOSiR. – Jesteśmy wdzięczni strażakom z OSP za udzielenie
wsparcia.
Mecz z Wigrami Suwałki zaplanowano w Wielką Sobotę (31
marca) o godz. 12.

Lekkoatleci CKS Budowlani
startowali w 90. Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych, które odbyły się
w zimowej scenerii w Parku
Książęcym w Żaganiu.

KR

Rywalizacja
przebiegała
w trzech kategoriach wiekowych
(seniorzy, juniorzy, juniorzy
młodsi).    W zawodach wzięło
udział ponad 600 uczestników,
a wśród nich czworo biegaczy
CKS Budowlani. W kategorii juniora młodszego na dystansie 5
km 17. miejsce zajął Jakub Mrożek. W tej samej kategorii, ale
w biegu na 3 km Jan Sitowski
był 31. W rywalizacji seniorek na
dystansie 5 km Sylwia Ślęzak
wywalczyła 21. pozycję, natomiast w kategorii juniorów na 6
km Grzegorz Karaś był 33.
Medale częstochowskiej tenisistki w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska
Kinga Falarz z AZS-u AJD
E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

Częstochowa zdobyła dwa medale podczas 78. Indywidualnych
Mistrzostwa Śląska seniorów
i seniorek w tenisie stołowym.
W zawodach wystąpiły cztery
zawodniczki AZS AJD. Najlepiej
zaprezentowała się Kinga Falarz,
która w grze podwójnej z Agatą
Paszek (JKTS Jastrzębie Zdrój)
wywalczyła złoty medal. W rywalizacji indywidualnej przegrała
w półfinale z Klaudią Franaszczyk (MKS Skarbek Tarnowskie
Góry) i zajęła trzecie miejsce.
W grze mieszanej z Damianem
Kowalskim (KS Mysław) uplasowała się na dziewiątej pozycji.
Druga z reprezentantek AZS-u AJD Karolina Rakowska wywalczyła indywidualnie piąte
miejsce. Z kolei Karolina Zając
została sklasyfikowana na dziewiątej pozycji, a Diana Wrzosek
była siedemnasta. W grze podwójnej para Zając/Wrzosek zajęła piąte miejsce.

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

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

TVP2

05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; odc. 209; serial;
Turcja (2014)
06:50 Komisariat; odc. 40
Złota niecierpliwość; serial
TVP
07:15 Komisariat; odc. 41
Wybory Miss; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?;
odc. 3782; teleturniej muz.
09:15 Ojciec Mateusz; odc.
242; serial kryminalny
TVP
10:10 Klan; odc. 3283;
telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu;
19/104; teleturniej
11:05 Dr Quinn - seria IV,
odc. 8/28; serial
obyczajowy; USA (1995)

05:30 Koło fortuny; odc. 105
ed. 3; teleturniej
06:05 Za marzenia; odc. 4;
serial TVP
06:55 Włoska kuchnia jak u
babci; odc. 3/13 Rieti; cykl
dokumentalny; USA
(2013)
07:20 Na sygnale; odc. 19;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl; odc. 48
„Brutus”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 106
ed. 3; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc.
101; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
14:00 Familiada; odc. 2324;
teleturniej
14:30 Makłowicz w podróży
– Indie „Skarby Kerali”;
magazyn kulinarny
15:05 Program katolicki
15:35 Za marzenia; odc. 4;
serial TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 179
ed. 4; teleturniej
12:00 Wiadomości
17:10 Meandry uczuć; odc.
12:10 Agrobiznes
76; serial; Turcja (2016)
12:25 Agropogoda; magazyn
18:00 Panorama
12:30 Magazyn Rolniczy
18:25 Pogoda
12:45 Natura w Jedynce –
Dzika Iberia; cz. 3 Jesień; 18:30 Sport Telegram
cykl dokumentalny;
18:35 Rodzinka.pl; odc. 49
Holandia (2014)
„Jesienny blues”; serial
13:50 Elif; odc. 210; serial;
komediowy TVP
Turcja (2014)
19:05 Na sygnale; odc. 20;
14:40 Skoki Narciarskie
serial fabularyzowany TVP
(studio)
19:35 Barwy szczęścia; serial
15:00 Skoki Narciarskie –
obyczajowy TVP
Puchar Świata – Planica
- konkurs indywidualny
17:10 Teleexpress (w
przerwie)
17:55 Leśniczówka
18:25 Leśniczówka
18:55 Jeden z dziesięciu;
18/104; teleturniej
20:10 Barwy szczęścia; serial
19:30 Wiadomości
obyczajowy TVP
20:05 Pogoda
20:45 O mnie się nie martw
20:10 Sport
- s. VIII odc. 4/13; serial
20:15 ALARM!; magazyn
komediowy TVP
20:25 Piłka nożna (studio)
21:40 Rodzinka.pl; odc. 229
20:40 Piłka nożna - Mecz
sezon 12; serial
towarzyski: Polska komediowy TVP
Nigeria
22:15 Krąg podejrzanych;
23:25 Weekendowy Hit
odc. 4, Telefon; serial;
Jedynki – Palomino; film
Hiszpania (2016)
obyczajowy; USA (1991)
01:00 Tanie Dranie - Moroz i 23:40 Zawód: Amerykanin;
odc. 3; serial; USA (2013)
Kłopotowski komentują
00:40 Raj na ziemi; komedia;
świat; talk-show
USA (2012); reż.:David
01:40 72 Godziny; film
Wain; wyk.:Jennifer
sensacyjny; USA, Francja
Aniston, Paul Rudd, Justin
(2014)
Theroux, Alan Alda, Malin
Akerman

03:40 Magazyn Kryminalny
04:25 Notacje – Mieczysław
Mąkosza. Życie to
chemia; cykl
dokumentalny

02:25 Belfegor – upiór
Luwru; Film fantasy;
Francja (2001)

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (646);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(382); serial fabularnodokumentalny
9:30 SuperPies (3); magazyn
poradnikowy
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (1/100); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (734);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (125); serial
paradokumentalny. W
escape roomie, pokoju do
rozwiązywania zagadek,
zatrzaskują się drzwi i
wyłączają kamery.
Wkrótce po ich włączeniu
zostają znalezieni martwi...
13:00 Trudne sprawy (771);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2658); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (817);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (200);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (190); serial
paradokumentalny. Dalszy
ciąg serialu z gatunku
docu-crime
opowiadającego o pracy
policjantów: Natalii
(Ewelina Ruckgaber),
Kuby (Piotr Mróz),
Olgierda (Arkadiusz
Krygier)…
18:00 Pierwsza miłość
(2659); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (511); serial
komediowy
20:05 Dancing with the
Stars. Taniec z
gwiazdami 8 (4); program
rozrywkowy
22:05 Story of my life –
Historia naszego życia
(4); talk-show
23:20 Wujaszek Eddie;
thriller, USA 2015.
Czterech młodych
mężczyzn, między innymi
Zach, Noah i Warren,
postanawia wziąć udział w
pewnej ryzykownej
inwestycji. W efekcie
narażają się...
1:05 W stronę słońca; film
SF, Wielka Brytania/USA
2007
3:35 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:10 Uwaga! (5257) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
(8) - program kulinarnorozrywkowy. Grande
Azzurro czyli wielki błękit
to włosko-polska
restauracja między
blokami na warszawskim
Bródnie…
07:50 Doradca smaku 8
(13/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2213) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (879) program obyczajowy
12:00 Szkoła (531) program
13:00 19 + (232) - program
13:30 Szpital (768) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje
11 (5/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (532) program
16:30 19 + (233) - program
17:00 Ukryta prawda (880) program obyczajowy
18:00 Szpital (769) program obyczajowy
19:00 Fakty (7387)
19:35 Sport (7370)
19:45 Pogoda (7367)
19:50 Uwaga! (5258) program
20:00 Avengers - film
przygodowy, USA 2012.
Super bohaterowie łączą
siły! Iron Man, Hulk, Thor,
Kapitan Ameryka, Sokole
Oko i Czarna Wdowa. Gdy
świat staje w obliczu
niebezpieczeństwa Nick
Fury, dyrektor agencji
S.H.I.E.L.D., musi
stworzyć oddział gotowy
do walki z
nieprzyjacielem…
23:00 Lara Croft Tomb
Raider: Kolebka życia film przygodowy, USA/
Niemcy/Japonia/Wielka
Brytania/Holandia 2003.
Stawiając czoła coraz to
nowym wyzwaniom,
nieustraszona Lara Croft
staje tym razem wobec
najtrudniejszego zadania,
które zaprowadzi ją w tak
egzotyczne miejsca jak
Hong Kong, Kenia,
Tanzania, Grecja i Wielki
Mur Chiński…
02:25 Iron Majdan (3/10) program. Są miejsca,
których nie znajdziesz w
przewodnikach. Są ludzie,
o których nie przeczytasz
w książkach, i wyzwania,
których nikt wcześniej nie
podjął…
03:25 Uwaga! (5258) program
03:40 Moc Magii(TVN noc)
(81/150) - program
05:00 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabul., Brazylia 2015
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 58
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1997
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 4
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 3
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 7
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 30
14:45 Kobra – oddział
specjalny; serial fabularny
15:45 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 5
16:45 13 Posterunek 2;
fabularny; Polska; odc. 40
17:25 13 Posterunek 2; serial
fabularny; Polska; odc. 41
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 58
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; ; odc. 59
20:00 Ryzykanci; akcja, USA
1997. Jack Quinn (JeanClaude Van Damme)
pracuje jako szpieg.
Postanawia jednak
wycofać się z interesu.
Ostatnia misja nie
powiodła się…
21:55 Litewski przekręt;
akcja akcja, Litwa, Wielka
Brytania 2014. Historia
czterech przyjaciół: Johna,
Bena, Tima i Michaela,
którzy po pierwszym
wspólnym napadzie
rabunkowym, w wyniku
nieszczęśliwego zbiegu
okoliczności, trafiają na
koniec świata, czyli do
jednego z krajów Europy
Wschodniej…
23:50 Firewall; akcja, USA
2006. Paul Nilsson jest
odnoszącym sukcesy
szefem ochrony banku.
Kiedy jego rodzina została
porwana nie pozostaje mu
nic innego jak wkroczyć
do gry…
02:00 Dyżur; factual, Polska
2010; odc. 31
02:35 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:40 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:05 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:45 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 11
05:25 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
20; telenowela histor. TVP
06:10 Na sygnale; odc. 164
„Żółtodziób”; serial
fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 165
„Życie toczy się dalej”;
serial fabularyzowany TVP
07:15 Janosik; odc. 4/13 Porwanie; serial TVP
08:15 M jak miłość; odc.
763; serial TVP
09:05 Rodzinka.pl; odc. 43
„Narada rodzinna”; serial
komediowy TVP
09:35 Rodzinka.pl; odc. 44
„Pogrzeb”; serial
komediowy TVP
10:15 Na dobre i na złe; odc.
700; serial TVP
11:15 Ranczo; odc. 48 Bohaterski strajk; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; odc. 49 Debata; serial obyczajowy
TVP
13:20 Ojciec Mateusz; odc.
156 - Suknia; serial
kryminalny TVP
14:15 Ojciec Mateusz; odc.
157 - Medalion; serial
kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe odc.9 Nowe życie
16:10 Na sygnale; odc. 165
„Życie toczy się dalej”;
serial fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; odc. 50 Kontratak; serial
obyczajowy TVP
17:40 Ranczo; odc. 51 Fałszerze uczuć; serial
obyczajowy TVP
18:40 Bulionerzy; odc. 50 Syndrom weterana; serial
komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
158 - Demony; serial
kryminalny TVP
20:15 Jedyna szansa; odc. 4;
serial; Francja (2015)
21:20 Ranczo; odc. 52 Zemsta i wybaczenie;
serial obyczajowy TVP
22:25 Ranczo; odc. 53 Msza obywatelska; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; odc.
159 - Złoty interes; serial
kryminalny TVP
00:20 Ojciec Mateusz; odc.
241 - Remont; serial
kryminalny TVP
01:20 Oficer; odc. 8/13 Towarzysze broni; serial
TVP
02:25 Oficer; odc. 9/13 - Kod
dostępu; serial TVP
03:35 Janosik; odc. 4/13 Porwanie; serial TVP
04:30 M jak miłość; odc.
763; serial TVP
05:25 Rodzinka.pl; odc. 43
„Narada rodzinna”; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:05 Familiada; odc. 2408;
teleturniej
05:40 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia drwala;
magazyn kulinarny
06:20 Śpiewające fortepiany
(11)
07:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (6) - Kabaret Koń
Polski / Kabaret Pod
Wyrwigroszem;
widowisko rozrywkowe
08:20 Jeden z dziesięciu;
15/100; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 103
ed. 3; teleturniej
09:40 Kierunek Kabaret; /47/
10:35 Muzeum Polskiej
Piosenki; /100/ „Meluzyna” - Małgorzata
Ostrowska
10:50 Familiada; odc. 2408;
teleturniej
11:30 Życie to Kabaret –
Czas na Hity Malickiego i
Kmity (1); program
rozrywkowy
12:35 Życie to Kabaret –
Czas na Hity Malickiego i
Kmity (2); program
rozrywkowy
13:35 Śpiewające fortepiany
(12)
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – XI Mazurska Noc
Kabaretowa 2009 „Hello
Poland” (1)
15:45 Kabaretowa Mapa
Polski – XI Mazurska Noc
Kabaretowa 2009 „Hello
Poland” (2)
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – XI Mazurska Noc
Kabaretowa 2009 „Hello
Poland” (3)
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Na połów stynki;
magazyn kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - W
krainie duchów; odc. 34;
cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 33 Zanzibar Wyspa przypraw (125)
19:35 Humor w odcinkach –
Badziewiakowie - Smol
biznes /5/; serial TVP
20:15 Śpiewające fortepiany
(13)
21:15 Postaw na milion;
odc. 160; teleturniej
22:15 Rolnik szuka żony
seria IV; odc. 12; reality
show
23:15 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (13) Sportowiec
00:15 Koło fortuny; odc. 102
ed. 3; teleturniej
00:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa 2014
(1-3); widowisko
04:00 Rozrywka Retro –
Telepeerele (3)

TVN7
05:20 Ukryta prawda (182) program obyczajowy
06:25 Szpital (280) program obyczajowy
07:20 Sąd rodzinny (213) program sądowy
08:20 Przepis na życie (13) serial obyczajowy
09:15 Agentka o stu
twarzach (8/22) - serial,
USA
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (555) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (214) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (454) program sądowy
14:55 Szpital (281) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko
IV (15/17) - serial, USA
16:55 Przepis na życie 2 (1)
- serial obyczajowy
17:55 Agentka o stu
twarzach (9/22) - serial,
USA
19:00 Ukryta prawda (556) program obyczajowy.
Marta (35), przebojowa
wicedyrektor dużej firmy z
branży IT jest żoną Filipa
(37), nauczyciela biologii, i
matką dwójki dzieci Uli (9)
i Kuby (12). Marcie nie
przeszkadza, że zarabia
dziesięć razy więcej niż jej
mąż…
20:00 Biały Kieł - film
przygodowy, USA 1991.
Historia dzielnego psa,
który od szczenięctwa
musi sam dawać sobie
radę pośród dzikich
zwierząt i złych ludzi, staje
się więc także dziki i
niebezpieczny. W końcu dzięki przyjaźni z dobrym
opiekunem - znajduje
swoje miejsce na ziemi…
22:20 Ostatnia piosenka film obyczajowy, USA
2010. Zbuntowana
nastolatka (Miley Cyrus)
spędza wakacje z ojcem w
małym nadmorskim
miasteczku. Jedyna rzecz,
która ich łączy to muzyka.
Ekranizacja bestselleru
Nicholasa Sparksa jest
opowieścią o rodzinie,
przyjaźni, sekretach,
pierwszej miłości i drugich
szansach.
00:35 Wybrana (8/13) serial S-F, USA
01:40 Moc Magii (TVN7 noc)
(81/150) - program
03:50 Druga strona medalu
4 (3/8) - talk show –
Tomasz Gollob
04:25 Druga strona medalu
3 (4/8) - talk show – Karol
Bielecki
04:55 Druga strona medalu
3 (3/8) - talk show –
Krzysztof Krauze

TVN STYLE
05:35 Wszystko o jedzeniu 2
(12/13) - program
lifestylowy
06:05 Wszystko o jedzeniu 2
(13) - program lifestylowy
06:35 Idealna niania 9
(3/12) - program
obyczajowy
07:20 Ugotowani 10 (11/12)
- program kulinarnorozrywkowy
08:20 Sekrety lekarzy 4
09:20 Sprzątaczki 2 (5/12) program obyczajowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 4 (6/13) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (4/13) - program
rozrywkowy
11:50 Kuchenne rewolucje 8
(2/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Misja ratunkowa
13:30 W czym do ślubu? 3
14:00 W czym do ślubu? 2
(5/10) - reality show
14:30 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (3/10) - reality
show
15:15 Agentki czystości
(3/13) - program
lifestylowy
15:50
16:50 Kulisy sławy EXTRA
17:25 Gwiazdy prywatnie 2
(3/8) - program
lifestylowy
17:55 Ugotowani 10 (12) program kulinarnorozrywkowy
18:55 Afera fryzjera 4 (4/10)
- program rozrywkowy
19:40 Kuchenne rewolucje
14 (10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:40 Nieumyślnie zabiłem
własne dziecko dokument
21:55 Zaskocz mnie!
22:30 Sekrety lekarzy 4
23:30 Piękno na kredyt
00:15 Poród na pustkowiu
(3/7) - program
obyczajowy (dozwolone
od lat 18)
01:10 Prawda z DNA (5/8) program obyczajowy
01:40 W roli głównej Michel Moran (2/6) - talk
show
02:10 W roli głównej Marcin Prokop (6/7) - talk
show
02:40 W roli głównej - Kuba
Wojewódzki (7/16) - talk
show
03:10 Wiem, co jem 6 (16) magazyn
03:40 Wiem, co jem 3
(8/16) - magazyn
04:10 Wiem, co jem 6
(10/16) - magazyn
04:40 Wiem, co jem 3
(2/16) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Tenis WTA Miami
09:50 Hokej na lodzie skrót
10:50 PN - mecz towarzyski Polska - Urugwaj
13:00 PN - mecz towarzyski Polska - Meksyk
15:05 Jedziemy na Mundial
16:00 Turniej WTA Miami
18:15 PN - piłkarski wieczór
Studio
20:40 PN mecz towarzyski
Niemcy - Hiszpania
23:25 Sportowy Wieczór
24:00 PN - mecz towarzyski
Polska - Niegeria
02:00 Hokej na lodzie NHL

TVP3 KATOWICE

07:00 Narciarski weekend –
kamerki
07:05 Kwadrans w ogrodzie
07:25 Narciarski weekend –
kamerki
08:05 Kościuszko: człowiek,
który wyprzedził swoje
czasy; film dokum.; USA
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1081
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Mój pies i inne zwierzaki
12:20 Pogoda na narty; odc. 15
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:30 Antenowe remanenty
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Nożem i widelcem; odc.
34
14:15 Kościuszko: człowiek,
który wyprzedził swoje
POLSAT SPORT
czasy; film dokum.; USA
15:15 Pogoda na narty; odc.
7:00 Puncher Extra Time;
15; magazyn
15:35 Robotnik
magazyn sportów walki.
16:00 Telekurier
Nie zabraknie informacji
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
związanych z galami
Dziennik regionów
Polsat Boxing Night, KSW 16:45
17:00 TELEZAKUPY
i UFC, a także licznych...
17:32 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych
8:10 Tenis; Turniej ATP w
miejsc
Miami; mecz 1. rundy gry 17:50 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
pojedynczej
18:52 Wieczorne wiadomości
10:20 Siatkówka mężczyzn;
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
Liga Mistrzów; mecz
19:10
Narciarski weekend –
rewanżowy 1. rundy fazy
kamerki
play-off: ZAKSA
19:15 Schlesien Journal
20:01 Znani, niezapomniani –
Kędzierzyn-Koźle Gang Marcela
Jastrzębski Węgiel
20:25 Narciarski weekend –
kamerki
12:30 Biatlon; Zawody
20:30 Świadkowie czasu
Pucharu Świata w
20:43 Narciarski weekend
Tiumeni; bieg sprinterski 20:55 POGODA
21:00 Dojrzalsi; magazyn
mężczyzn
publicystyczny
14:45 Biatlon; Zawody
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45
Wieczorny magazyn
Pucharu Świata w
sportowy TVP Katowice
Tiumeni; bieg sprinterski 21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
kobiet
Echa dnia
16:00 Piłka nożna; Eliminacje 22:20
22:40 Pogoda
Mistrzostw Europy do lat 22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
17: Gruzja - Polska
23:35 Kościuszko: człowiek,
18:00 Siatkówka mężczyzn;
który wyprzedził swoje
czasy; film dokum.; USA
PlusLiga: Cerrad Czarni
(2014)
Radom - Cuprum Lubin
00:40 Robotnik
01:20 Sprawa dla reportera
20:40 Piłka nożna; mecz
02:10 Mój pies i inne
towarzyski: Holandia zwierzaki; magazyn
Anglia
02:20 Pogoda na narty; odc.
15; magazyn
22:30 Tenis; Turniej ATP w
02:40 Kościuszko: człowiek,
Miami; mecz 2. rundy gry
który wyprzedził swoje
czasy; film dokum.; USA
pojedynczej
03:45 Echa dnia
0:30 Tenis; Turniej ATP w
04:05 Agrobiznes
Miami; mecz 2. rundy gry 04:10 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda
pojedynczej
04:30 Nożem i widelcem; odc.
3:00 7. strefa; magazyn
34
04:50 Pogoda na narty; odc.
siatkarski. W programie
15; magazyn
poruszane są tematy
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
rozgrywek PlusLigi, Ligi
06:00 Plebania; odc. 1081
Siatkówki Kobiet i
06:20 Reportaż
Champions League
06:35 Robotnik

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 23
marca; felieton
07:00 Historia Polski –
Generał Polskich Nadziei
- Władysław Anders; cz. 1;
dokument fabularyzowany
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (44) Israelitas; cykl reportaży
08:40 Misja Gryf – Zabytki
techniki; cykl reportaży
09:15 Pogranicze w ogniu;
odc. 9/24; serial TVP
10:20 Śladami zbrodni i
walki 1944 - 1956 Kielce; cykl reportaży
10:50 Podróże z historią;
odc. 30 Burzliwe dzieje
Kresów - ; cykl
dokumentalny
11:20 Taśmy bezpieki –
Komitet Obrony
Robotników; cz. 2
11:50 Nie bój się, nie bój;
film dok.; Polska (1995)
12:35 Harpunem i kulą;
reportaż
13:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Śladami
gąsienic
13:30 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Martina
Bormanna; cz. 1-2; cykl
dokumentalny
14:40 Encyklopedia II wojny
światowej – Strażnicy
morza; cykl dokumentalny
15:15 Rosja. Podróże z
Jonathanem Dimbleby”m
- Skarby narodowe; odc.
4; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2008)
16:25 Historia Polski –
Generał Polskich Nadziei
– Władysław Anders; cz.
2; dokum. fabularyzowany
17:30 Goniec historyczny
IPN; magazyn
17:50 Kanclerz; odc. 4; serial
TVP
18:55 Sensacje XX wieku –
Pięciu wspaniałych; cykl
dokumentalny
19:25 Sensacje XX wieku –
Bitwa o Suez; cykl
dokumentalny
19:55 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; mag.
20:35 Konwój: Bitwa o
Atlantyk; odc. 1/4 Wilcze
stada; serial dokum.;
Wielka Brytania (2016)
21:40 Pogranicze w ogniu;
odc. 10/24; serial TVP
22:50 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia
wychowawcy z więzienia
w Białej Cerkwi pod
Kijowem
23:25 Kazimierz Mikulski –
na granicy snu i groteski;
Polska (2017)
00:35 Miasto skarbów; odc.
2 Twarz Marylin Monroe;
serial kryminalny TVP
01:30 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (44) Israelitas; cykl reportaży
02:10 Kanclerz; odc. 4; serial
TVP

P RO G R A M T V – S O B OTA 2 4 M A RC A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:05 Klan; telenowela TVP
05:35 Klan; telenowela TVP
06:05 Sprawa dla reportera
07:05 Weterynarze z
sercem; /34/
07:30 Pełnosprawni; odc.
243; magazyn dla
niepełnosprawnych
07:55 Rok w ogrodzie
08:15 Rok w ogrodzie - Extra
08:40 Studio Raban
09:05 Rodzinny ekspres;
magazyn
09:30 Skoki Narciarskie
(studio)
10:00 Skoki Narciarskie –
Puchar Świata – Planica
- konkurs drużynowy
12:40 Pensjonat nad
Rozlewiskiem..; serial
TVP
13:30 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
14:05 Blondynka; odc. 78;
serial TVP
15:05 Ojciec Mateusz; serial
kryminalny TVP
15:55 Korona królów;
telenowela histor. TVP
16:25 Korona królów;
telenowela histor. TVP
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3783; teleturniej muz.
17:55 Program rozrywkowy
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Komisarz Alex; serial
kryminalny TVP
21:20 Hit na sobotę – 72
Godziny; film sensacyjny;
USA, Francja (2014); reż.:.
McG; wyk.:Kevin Costner,
Connie Nielsen, Amber
Heard, Hailee Steinfeld

TVP2
05:40 Koło fortuny; odc. 107
ed. 3; teleturniej
06:15 Na sygnale; odc. 182
„Propozycja nie do
odrzucenia”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Barwy szczęścia; odc.
1826; serial obyczajowy
TVP
07:20 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 M jak miłość; odc.
1360; serial TVP
11:55 M jak miłość; odc.
1361; serial TVP
12:50 Bake off – Ale ciacho!
(3) ed. 4; widowisko
14:00 Familiada; odc. 2443;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 180
ed. 4; teleturniej
15:20 Big Music Quiz
16:20 Rodzinka.pl; odc. 229
sezon 12; serial
komediowy TVP

16:50 Słowo na niedzielę
17:10 O mnie się nie martw
- s. VIII odc. 4/13; serial
komediowy TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kulisy - Postaw na
milion; odc. 173
18:40 Postaw na milion;
odc. 173; teleturniej
19:35 Lajk!
20:05 Kocham Cię, Polsko!;
odc. (4) ed 11; zabawa
quizowa
21:35 Ludzik, czyli One Man
Show
22:10 Riviera; odc. 3; serial;
Wielka Brytania (2017)
23:20 Łowcy głów; thriller;
23:00 The Good Doctor; odc.
Niemcy, Norwegia (2012);
15; serial obyczajowy;
reż.:Morten Tyldum;
USA (2017)
wyk.:Aksel Hennie,
23:50 RoboCop; film science
Synnove Macody Lund,
fiction; USA (2014);
Nikolaj Coster-Waldau
reż.:Jose Padilha;
wyk.:Joel Kinnaman, Gary
Oldman, Michael Keaton,
Abbie Cornish

01:10 Młyn i krzyż; film
kostiumowy; Polska,
Szwecja (2011); reż.:Lech
Majewski; wyk.:Rutger
Hauer, Michael York,
Charlotte Rampling,
Joanna Litwin, Dorota Lis

01:55 Krąg podejrzanych;
odc. 4, Telefon; serial;
Hiszpania (2016)

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
7:35 My3 (31); program dla
dzieci
8:05 Potwory kontra obcy:
Wielka ucieczka
B.O.B.-a; film animowany,
USA 2009
8:25 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (31); serial
animowany
8:55 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (32); serial
animowany
9:25 Kung Fu Panda:
Sekrety mistrzów; film
animowany, USA 2011
9:55 Makaronowy zawrót
głowy (6); talk-show
kulinarny
10:10 Ewa gotuje (326);
magazyn kulinarny.
Prowadząca prezentuje
potrawy inspirowane
kuchnią staropolską. Na
danie główne przyrządzi
perliczkę, która często
gościła na szlacheckich
stołach...
10:40 Makaronowy zawrót
głowy (7); talk-show
kulinarny
10:55 Nasz nowy dom (71);
reality show. W Łubowie,
małej wsi niedaleko
Czaplinka, pan Piotr sam
wychowuje troje dzieci.
Kupił pół zrujnowanego
domu. Mają jeden pokój,
zimną...
11:55 Wyjdź za mnie (1);
reality show
12:55 Top Chef (3); reality
show
14:25 Umów się ze mną.
Take me out (3); reality
show
15:45 Kabaret na żywo:
Kręcimy hit! (33);
program rozrywkowy
17:45 SuperPies (4);
magazyn poradnikowy
18:20 Chłopaki do wzięcia
(143); serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (78); serial
komediowy
20:05 Madagaskar 3; film
animowany, USA 2012
22:00 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo 9 (4); program
rozrywkowy. Dziewiąta
edycja show, w którym
osoby z pierwszych stron
gazet przeistaczają się w
największe ikony polskiej i
zagranicznej sceny
muzycznej....
0:20 Fantastyczna czwórka
2: Narodziny Srebrnego
Surfera; film SF, Niemcy/
USA 2007

TVN
05:25 Uwaga! (5258) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN
(1061) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus
16 (674) - serial
obyczajowy
12:50 Ugotowani 13 (4/12) magazyn kulinarnorozrywkowy
13:50 Agent - Gwiazdy 3
(5/13) - 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…
14:50 MasterChef Junior
(3/10) - program
16:25 Efekt Domina 5 (3/8) program
16:55 Kuchenne rewolucje
17 (5/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
17:55 Tu się gotuje! 2 (2/12)
- magazyn
18:00 36,6 3 (5/12) 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 (7388)
19:25 Sport (7371)
19:35 Pogoda (7368)
19:45 Uwaga! (5259) program
20:00 Hipnoza (4/8) program. Filip Chajzer
zaprasza na wyjątkowy
program! Każdy jego
odcinek będzie
nieprzewidywalny, bo
wszyscy uczestnicy
zostaną wprowadzeni w
stan hipnozy…
21:00 Ted II - komedia, USA
2015
23:25 Dlaczego nie! komedia 2007. Małgosia
(Anna Cieślak) ucieka z
prowincjonalnego
miasteczka. W pogoni
zamarzeniami: pasjonująca
pracą i mężczyzną
swojego życia, trafia do
Warszawy. Tu z sukcesem
kończy studia na Akademii
Sztuk Pięknych, a w jej
życiu pojawia się ten
„ktoś”. Czyżby bajka
zaczynała się spełniać?…
01:35 Ugotowani 13 (4/12) magazyn kulinarnorozrywkowy
02:45 Uwaga! (5259) program
03:05 Moc Magii(TVN noc)
(82/150) - program
04:25 Nic straconego

TV PULS
06:00 Skorpion; serial
fabularny, USA 2015;
odc. 23
07:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
07:50 Tajemnice medyczne;
serial akcji, Polska 2016;
odc. 13
08:50 Tajemnice medyczne;
serial akcji, Polska 2016;
odc. 14
09:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 55
10:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 56
11:45 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 57
12:30 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 58
13:30 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 59
14:25 Najśmieszniejsi;
Polska; odc. 4
15:30 Powrót do przyszłości
III; przygodowy, USA
1990. Jest ok 1955. Marty
czeka na Browna, który
ma do niego przybyć
wehikułem czasu…
17:55 Sześć dni, siedem
nocy; komedia, 1998.
Przekonajcie się jak
wygląda prawdziwe życie
w raju, czy rzeczywiście
jest takie piękne? Zbieg
okoliczności sprawia, że
dwoje zupełnie obcych
sobie ludzi ląduje
samotnie na bezludnej
wyspie. Od tego momentu
mogą liczyć tylko na
siebie.
20:00 Wpół do śmierci;
akcja, USA 2002. Steven
Seagal wciela się w postać
Saschy Petrosevitcha,
tajnego agenta FBI, który
chcąc zdobyć informacje
na temat groźnego
mafioso daje się zamknąć
za kratami…
22:00 Furia; akcja, Chiny,
USA, Wielka Brytania
2014. Kwiecień 1945
roku. Alianckie wojska
maszerują wprost na
Berlin. Znany z odwagi
dowódca czołgu
nazywanego Furia,
sierżant Wardaddy (Brad
Pitt) otrzymuje zadanie
specjalne…
00:25 Company of heroes:
Oddział bohaterów; akcja,
USA 2013.Oddział
amerykańskich żołnierzy
odkrywa zaawansowaną
technologicznie bombę.
Opracowują plan
odnalezienia naukowca
zajmującego się jej
stworzeniem i wywiezienia
go z kraju w zamian za
przekazanie planów broni.
02:25 Najśmieszniejsi;
Polska; odc. 4
03:35 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:15 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
06:15 07 zgłoś się; odc. 5/21
- 24 godziny śledztwa;
serial TVP
07:25 07 zgłoś się; odc. 6/21
- Złoty kielich z rubinami;
serial TVP
08:30 Komisariat; odc. 7
Ryzyko zawodowe; serial
TVP
08:55 Komisariat; odc. 8
Kulinarne potyczki; serial
TVP
09:30 Ranczo; odc. 43 Agent; serial obyczajowy
TVP
10:30 Ranczo; odc. 44 Polityka i czary; serial
obyczajowy TVP
11:35 Rodzinka.pl; odc. 37
„Pierwsza praca Tomka”;
serial komediowy TVP
12:05 Rodzinka.pl; odc. 38
„Dziadkowie”; serial
komediowy TVP
12:35 Rodzinka.pl; odc. 39
„Wakacje pod Ełkiem”;
serial komediowy TVP
13:15 Ojciec Mateusz; odc.
152 - Niania; serial
kryminalny TVP
14:10 Ranczo; odc. 45 Wymiana
międzypokoleniowa; serial
obyczajowy TVP
15:15 Ranczo; odc. 46 Dzieci śmieci; serial
obyczajowy TVP
16:15 Ranczo; odc. 47 - W
samo południe; serial
obyczajowy TVP
17:20 07 zgłoś się; odc. 7/21
- Brudna sprawa; serial
TVP
18:30 Komisarz Alex; odc.
133 - Imiona gwiazd;
serial kryminalny TVP
19:30 Ojciec Mateusz; serial
kryminalny TVP
20:30 Ojciec Mateusz; odc.
153 - Na zakręcie; serial
kryminalny TVP
21:25 Ojciec Mateusz; odc.
154 - Disco; serial
kryminalny TVP
22:25 Ranczo; odc. 48 Bohaterski strajk; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ranczo; odc. 49 Debata; serial obyczajowy
TVP
00:25 Blondynka; odc. 78;
serial TVP
01:25 Pitbull; odc. 2; serial
policyjny TVP
03:20 Fałszerze. Powrót
sfory; odc. 6/14; serial
sensacyjny TVP
04:20 Instynkt; odc. 6 „Droga
do sławy”; serial
kryminalny TVP
05:10 Rodzinka.pl; odc. 228
sezon 12; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:35 Kochamy polskie
komedie - odc.54
06:15 Rozrywka Retro –
Kabaret z... w tle Kabaret z miłością w tle
07:15 Zakochaj się w
Polsce; odc. 26 Pszczyna;
magazyn
07:40 Im dalej w las tym
wiekszy Szum (1);
widowisko
08:45 Koło fortuny; odc. 104
ed. 3; teleturniej
09:25 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Krzysztof
Jaryczewski /cz. 1/;
reportaż
09:50 Życie to Kabaret –
Grabowski jest dobry na
wszystko. Aktor musi się
przebrać (1)
10:55 Paranienormalni
Tonight (3) Katarzyna
Pakosińska
11:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Krzysztof
Jaryczewski /cz. 2/;
reportaż
12:25 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia żydowska
12:55 Podróże z historią;
odc. 36 Jak powstaje
papier?; cykl dokum.
13:35 Kochamy polskie
komedie; odc. 54
14:15 Postaw na milion;
odc. 160; teleturniej
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /103/ - „Spoza
nas” - Mieczysław
Szcześniak
15:25 Hity kabaretu (11)
Kresowiacy i inne hity
Kabaretu pod
Wyrwigroszem
16:30 Your Home in Their
Hands – Ale Cię urządzą!
/5/; Wielka Brytania (2014)
17:35 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/15/; Francja (2016)
18:15 Wielki Test o
Igrzyskach Olimpijskich
19:55 Bake off – Ale ciacho!
(2) ed. 4; widowisko
21:00 Bake off – Ale przepis
(2)
21:20 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (13) Sportowiec
22:25 TUMBLE – Arena
strachu; /5/; Wielka
Brytania (2014)
23:15 Koło fortuny; odc. 103
ed. 3; teleturniej
23:55 Kabaretowa Mapa
Polski – XXI Festiwal
Kabaretu w Koszalinie
2015 (1-2)
02:00 Kabaretowa Mapa
Polski – Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry - 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i Satyry
– „30 lat minęło” kabareton [2]; widowisko
rozrywkowe;
03:05 Rozrywka Retro –
Kabaret z... w tle (1)

TVN7
05:45 Ukryta prawda (183) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Gotowe na wszystko
IV (15/17) - serial, USA
09:55 Przepis na życie
(10/13) - serial
obyczajowy
11:00 Przepis na życie
(11/13) - serial
obyczajowy
12:00 Agentka o stu
twarzach (5/22) - serial,
USA
13:00 Agentka o stu
twarzach (6/22) - serial,
USA
14:00 Agentka o stu
twarzach (7/22) - serial,
USA
15:05 Wygraj randkę komedia, USA 2004
17:15 Wpuszczony w kanał komedia, USA/Wielka
Brytania 2006.
Roddy’emu,
rozpieszczonej myszy
domowej, wydaje się, że
świat został stworzony
specjalnie dla niego. Kiedy
szczur Sid wyłania się ze
zlewu i decyduje, że
właśnie nadeszła jego
kolej na cieszenie się
luksusem, Roddy zamierza
pozbyć się szkodnika…
19:00 Bodyguard - film
sensacyjny, USA 1992.
Frank Farmer (Kevin
Costner) jest zawodowym
ochraniarzem, jednym z
najlepszych w swoim
fachu. Rachel Marron
(Whitney Houston) jest
aktorką i piosenkarką,
jedną z największych
gwiazd Hollywood. Od
pewnego czasu ktoś
wysyła anonimy z
pogróżkami pod adresem
Rachel…
21:45 Księżniczka na lodzie
- komedia, USA/Kanada
2005. Casey od zawsze
marzyła, by zostać
mistrzynią jazdy figurowej
na lodzie. W szkolnej
hierarchii nigdy jednak nie
mogła znaleźć swojego
miejsca. Rozdarta między
własnymi pragnieniami, a
planami matki, która
chciała posłać ją na
najlepsze uczelnie, zaczęła
wierzyć, że nigdy nie
zostanie profesjonalną
łyżwiarką…
23:50 Troja - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania 2004. Wojna
trojańska, jedna z
najsłynniejszych wojen
starożytności, wybuchła z
powodu wielkiej miłości
Parysa (Orlando Bloom)
do pięknej Heleny (Diana
Kruger)…
03:15 Moc Magii (TVN7 noc)
(82/150) - program

TVN STYLE
05:40 Nowy wygląd, nowe
życie 3 (1/8) - program
rozrywkowy
07:05 Zakup pod kontrolą
07:50 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 7 (3/12) program lifestylowy
08:35 Co nas truje (1/12) program lifestylowy
09:20 Gwiazdy od kuchni 2
09:50 Agentki czystości
(4/13) - program
lifestylowy
10:25 Misja ratunkowa
11:10 Zaskocz mnie!
11:45 SOS - Sablewska od
stylu (1/10) - program
rozrywkowy
12:30 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (4/10) - reality
show
13:15 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (3/8) - reality
show
14:00 W czym do ślubu? 3
14:30 W roli głównej
15:00 Afera fryzjera 6
15:45 Pani Gadżet 15 (7/24)
- magazyn
16:15 Pani Gadżet 15 (6/24)
- magazyn
16:45 Misja ratunkowa
17:30 W dobrym stylu 3 (8) program lifestylowy
18:15 Gwiazdy od kuchni 2
18:45 Kulisy sławy EXTRA
19:20 Ślub od pierwszego
wejrzenia 2 (3/12) program
20:20 Nocka z byłym
21:20 Operacje w Tajlandii
(10) - program
22:30 #Sława (4/6) program rozrywkowy
23:00
00:00 Randkowicze (7/14) program rozrywkowy
00:30 Randkowicze (8/14) program rozrywkowy
01:00 Prawda z DNA (6/8) program obyczajowy
01:30 W roli głównej - Maria
Czubaszek (4/6) - talk
show
02:00 W roli głównej Magda Mołek (7) - talk
show
02:30 W roli głównej Aleksandra Kwaśniewska
(1/7) - talk show
03:00 Wiem, co jem 4
(1/15) - magazyn
03:30 Wiem, co jem 3
(9/16) - magazyn
04:00 Wiem, co jem 6
(11/16) - magazyn
04:30 Wiem, co jem 3
(3/16) - magazyn

TVP SPORT
07:50 Piłka nożna - mecz
towarzyski Polska Nigeria
10:00 Hokej na lodzie - NHL
11:50 Łyzwiarstwo figurowe
MŚ Mediolan
15:15 Gwiazdy tenisa
15:45 Piłka ręczna eliminacje ME2019 kobiet
- Czarnogóra - Polska
17:50 PN - Mecz towarzyski Szwecja - Chile
20:00 Turniej WTA Miami
22:00 Sportowa Sobota
22:30 Turniej WTA Miami
24:00 Arena - e-sport
00:30 Hokej na lodzie - NHL

POLSAT SPORT
7:00 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz
rewanżowy 1. rundy fazy
play-off: ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle Jastrzębski Węgiel
9:00 Biatlon; Zawody
Pucharu Świata w
Tiumeni; bieg sprinterski
kobiet
10:30 Brondby... nasza
ziemia obiecana; reportaż
11:00 Piłka nożna; mecz
towarzyski: Holandia Anglia
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 mężczyzn;
PlusLiga: Łuczniczka
Bydgoszcz - Indykpol AZS
Olsztyn
17:15 Piłka nożna; Eliminacje
Mistrzostw Europy do lat
17: Polska - Macedonia
20:00 Boks; Gala w
Dzierżoniowie; waga
półciężka: Andrzej Sołdra Robert Parzęczewski
0:00 Tenis; Turniej ATP w
Miami; mecz 2. rundy gry
pojedynczej

TVP3 KATOWICE
07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 Pogoda na narty; odc.
15; magazyn
07:45 Historie szczęśliwe odc.
54; cykl reportaży
08:05 Ukryte skarby –
Szybowce, rycerz
Wieniawita i buty królowej
Marii Leszczyńskiej
08:35 Ślizg TVP 3; odc. 14
09:05 Kreatywni 6
09:20 Pogoda
09:22 Polska z Miodkiem (55)
09:30 Rączka gotuje
10:00 Narciarski weekend –
kamerki
10:04 Studio 3; pr. rozrywkowy
11:05 Narciarski weekend
11:15 Jak to działa; odc. 7
11:45 Polska z Miodkiem (55)
11:55 Pożyteczni.pl; magazyn
12:25 Wiatr od morza; mag.
12:50 Pogoda
12:55 Lista Sendlerowej; film
dokum.
13:40 Antenowe remanenty
14:00 Nożem i widelcem
14:20 Kwartet
14:50 Rączka gotuje
15:15 Pogoda
15:20 W taksówce – Michał
Lesień; felieton
15:30 Astronarium (19); mag.
16:00 Mój pies i inne zwierzaki
16:20 Kościuszko: człowiek,
który wyprzedził swoje
czasy; film dokum.; USA
17:15 Powrót do przeszłości;
odc. 7
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend –
kamerki
17:40 Relacje; mag. ekonom.
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Studio 3; progr. rozrywk.
20:40 Narciarski weekend
20:50 Narciarski weekend –
kamerki
20:55 POGODA
21:00 Relacje; mag. ekonom.
21:20 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport
weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:30 Ukryte skarby –
Szybowce, rycerz
Wieniawita i buty królowej
Marii Leszczyńskiej
22:55 Antenowe remanenty
23:15 Astronarium (19); mag.
23:40 Historie szczęśliwe odc.
54; cykl reportaży
24:00 Lista Sendlerowej; film
dokum.
00:50 Powrót do przeszłości;
odc. 7; magazyn
01:00 Polska z Miodkiem (55)
01:05 Rączka gotuje
01:35 W taksówce – Michał
Lesień; felieton
01:50 Telenowyny/Antenowe
remanenty
02:20 Ślizg TVP 3; odc. 14
02:50 Kreatywni 6
03:10 Ukryte skarby –
Szybowce, rycerz
Wieniawita i buty królowej
Marii Leszczyńskiej
03:40 Kościuszko: człowiek,
który wyprzedził swoje
czasy; film dokum.; USA
04:45 Historie szczęśliwe odc.
54; cykl reportaży
05:05 Dziennik Regionów
05:30 Antenowe remanenty
05:50 Astronarium (19); mag.
06:15 Polska z Miodkiem (55)
06:20 Mój pies i inne zwierzaki
06:30 Jak to działa; odc. 7

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 24
marca; felieton
07:00 Kazimierz Mikulski –
na granicy snu i groteski
08:00 Dziedzictwo regionów
– Belsk Duży; cykl report.
08:20 Misja Gryf – Twierdza
na wyspach /2/; cykl rep.
08:50 Żegnaj, Rockefeller;
odc. 7; serial TVP
09:25 Żegnaj, Rockefeller;
odc. 8; serial TVP
10:00 Okrasa łamie przepisy
– Trzy mięsa na grilla;
magazyn kulinarny
10:35 Wszystkie kolory
świata – Mauritius i
Rodrigues. Królowe
Oceanu Indyjskiego;
serial dokumentalny;
Francja (2008)
11:40 Opowieść o Indiach –
Niepodległość (The story
of India); serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2007)
12:45 Planeta dinozaurów –
Nowe olbrzymy; odc. 1/3;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2011)
13:50 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia weterynarza
w Moskwie
14:25 Wielka Gra; odc.70;
teleturniej
15:30 Spór o historię –
Władcy polscy: August III;
debata
16:05 Przedwojenny
chłopak; film dokum.;
Polska (1998)
16:35 Polska i świat z
historią w tle – Wanda
czeka na legiony; cykl
reportaży
17:05 UROK ŻYCIA – Jacek
Wójcicki; film
dokumentalny
17:30 Biało – czerwoni –
historie niezwykłe –
Oszczepniczka Maria
Kwaśniewska –
Maleszewska; cykl dok.
17:55 Ile jest życia; odc.
11/12 - Noc księżycowa;
serial TVP
18:55 Tajemnice III Rzeszy;
odc. 6/6 Architekt Hitlera;
cykl dokumentalny;
Niemcy (2011)
20:00 Było... nie minęło extra (4); magazyn
20:35 Ekstradycja II; odc.
6/9; serial TVP
21:45 Kryptonim
„Orędownicy” Studencki
Komitet Solidarności;
Polska (2017)
22:40 Wcielenia zła; odc.
9/10 Mussolini. Ojciec
Faszyzmu; cykl dokum.;
Niemcy (2015)
23:40 Tutanchamon; odc.
5/6; serial; Kanada (2015)
00:40 Tutanchamon; odc.
6/6; serial; Kanada (2015)
01:35 Bard; film
dokumentalny; Polska
(2013)

P RO G R A M T V – N I E D Z I E L A 2 5 M A RC A 2 0 1 8 r.
TVP1
04:55 Galeria; odc. 111;
serial obyczajowy TVP
05:15 Galeria; odc. 112;
serial obyczajowy TVP
05:45 Klan; telenowela TVP
06:10 Klan; telenowela TVP
06:30 Program
publicystyczny
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:35 Jaka to melodia?
09:00 Ziarno
09:35 Skoki Narciarskie
(studio)
10:00 Skoki Narciarskie –
Puchar Świata – Planica
- konkurs indywidualny
12:30 Anioł Pański
12:45 Między ziemią a
niebem
13:35 BBC w Jedynce –
Macierzyństwo w świecie
zwierząt. Dorastanie; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
14:30 Sonda 2 (80) Człowiek w kosmosie;
program
popularnonaukowy
15:05 Komisarz Alex; serial
kryminalny TVP
15:55 Korona królów;
telenowela histor. TVP
16:25 Korona królów;
telenowela histor. TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:45 Program rozrywkowy
18:40 Jaka to melodia?;
odc. 3784; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Wojenne dziewczyny;
serial TVP
21:20 Zakochana Jedynka –
Zgadnij kto; komedia;
USA (2005); reż.:Kevin
Rodney Sullivan;
wyk.:Bernie Mac, Ashton
Kutcher, Zoe Saldana

TVP2
05:30 Słowo na niedzielę
05:40 Koło fortuny; odc. 108
ed. 3; teleturniej
06:15 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
06:45 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
07:20 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Rodzinne oglądanie Impale i gazelopki z
Serengeti; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2008); reż.:Alan
Miller
11:40 Makłowicz w podróży
– Słowacja - Bańska
Szczawnica; magazyn
kulinarny
12:20 Kocham Cię, Polsko!;
odc. (4) ed 11; zabawa
quizowa
13:45 Kocham Cię, Polsko! kulisy
14:00 Familiada; odc. 2444;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 181
ed. 4; teleturniej
15:20 Bake off – Ale ciacho!
(4) ed. 4; widowisko
16:20 Bake off – Ale przepis
(4)
16:35 Na sygnale; odc. 183
„Prawda za drzwiami”;
serial fabularyzowany TVP
17:10 Na dobre i na złe; odc.
700; serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Za marzenia; odc. 4;
serial TVP
19:30 Program poradnikowy
- Zakupy pod kontrolą
20:05 Big Music Quiz;
widowisko artystyczne
21:05 RoboCop; film science
fiction; USA (2014);
reż.:Jose Padilha;
wyk.:Joel Kinnaman, Gary
Oldman, Michael Keaton,
Abbie Cornish
23:10 Kino bez granic –
Trishna. Pragnienie
miłości; dramat; Wielka
Brytania (2011);
reż.:Michael
Winterbottom; wyk.:Freida
Pinto, Riz Ahmed, Roshan
Seth, Kalki Koechlin, Mita
Vasisht

23:10 W sercu oceanu; odc.
4; serial kostiumowy;
Hiszpania (2011)
00:20 Wspaniała; komedia;
Francja (2012); reż.:Régis
Roinsard; wyk.:Romain
01:15 Jesteś Bogiem;
Duris, Déborah François,
dramat; Polska (2012)
Bérénice Bejo, Miou-Miou

02:15 Łowcy głów; thriller;
Niemcy, Norwegia (2012)

03:25 O północy w Paryżu;
komediodramat; USA,
Hiszpania, Francja (2011)

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
7:45 My3 (32); program dla
dzieci
8:15 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (33); serial
animowany
8:45 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (34); serial
animowany
9:15 Kung Fu Panda:
Sekrety mistrzów; film
animowany, USA 2011
9:45 Mulan; film animowany,
USA 1998
11:40 Fantastyczna czwórka
2: Narodziny Srebrnego
Surfera; film SF, Niemcy/
USA 2007
13:40 Madagaskar 3; film
animowany, USA 2012.
Podróżujące zwierzaki
dostają szansę powrotu
do domu. Dołączają do
trupy cyrkowej.
15:45 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo 9 (4); program
rozrywkowy
17:50 Nasz nowy dom (110);
reality show. Pani Joanna
mieszka wraz z dziećmi
w Stefanowie. Stan
budynku przeraża
doświadczonych
fachowców. Wnętrze jest
czarne od sadzy i dymu...
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie;
program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (18);
serial obyczajowy. Edward
odwiedza księdza
Stanisława i wyznaje mu,
że przed laty zajmował się
praniem brudnych
pieniędzy dla mafii. Kilka
godzin później...
21:05 Kabaret na żywo (34);
program rozrywkowy.
Jako gospodarze odcinka
wystąpią satyrycy
z Kabaretu Moralnego
Niepokoju. Gośćmi
specjalnymi będą autor
przeboju „Miłość
w Zakopanem” Sławomir,
a także...
23:10 Story of my life –
Historia naszego życia
(3); talk-show. Gośćmi
tego odcinka będą Lenka
i Jan Klimentowie.
0:15 Pewnego razu
w Meksyku: Desperado 2;
film sensacyjny, Meksyk/
USA 2002
2:25 Plan ucieczki; thriller,
USA 2013. Specjalista od
systemów zabezpieczeń
usiłuje wydostać się
z pułapki.

TVN
05:15 Uwaga! (5259) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN
(1062) - magazyn
11:00 Efekt Domina 5 (4/8) program
11:30 Co za tydzień (843) magazyn
12:00 Iron Majdan (3/10) program. Są miejsca,
których nie znajdziesz w
przewodnikach. Są ludzie,
o których nie przeczytasz
w książkach, i wyzwania,
których nikt wcześniej nie
podjął…
13:00 Diagnoza 2 (5/13) serial
14:00 Druga szansa 5 (3/10)
- serial
15:00 Hipnoza (4/8) program. Filip Chajzer
zaprasza na wyjątkowy
program! Każdy jego
odcinek będzie
nieprzewidywalny, bo
wszyscy uczestnicy
zostaną wprowadzeni w
stan hipnozy…
16:00 Odlot - komedia, USA
2009. Carl Fredricksen,
zwyczajny staruszek,
pewnego dnia postanawia
zrealizować marzenie
swojego życia i wyruszyć
w podróż do tajemniczej
krainy w Ameryce
Południowej. Nie byłoby w
tym nic dziwnego, gdyby
nie to, że Carl podróżuje
we własnym domu
unoszonym przez setki
balonów, a w wyprawie
towarzyszy mu pasażer na
gapę – 8-letni skaut,
Russel…
18:00 Ugotowani 13 (5/12) magazyn kulinarnorozrywkowy
19:00 Fakty (7389)
19:25 Sport (7372)
19:35 Pogoda (7369)
19:45 Uwaga! (5260) program
20:00 MasterChef Junior
(4/10) - program
21:35 Robin Hood - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania 2010. Robin
Hood jest królewskim
łucznikiem, który po
wieloletniej służbie królowi
wraca do swych włości.
Wkrótce okazuje się, że
Francuzi knują podłogą
intrygę, która ma zagrozić
nowemu królowi…
00:30 Ted II - komedia, USA
2015
02:55 Kuchenne rewolucje
17 (5/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
03:55 Uwaga! (5260) program
04:15 Moc Magii(TVN noc)
(83/150) - program
05:35 Nic straconego

TV PULS
06:00 Skorpion; serial fabul.,
USA 2015; odc. 24
06:50 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2009; odc. 7
07:50 Najśmieszniejsi;
Polska; odc. 4
08:45 Co ludzie powiedzą?;
serial fabularny, Wielka
Brytania 1993
09:15 Wojciech Cejrowski.
Boso – Ziemia Święta;
factual, Polska 2012;
odc. 5-6
10:30 Powrót do przyszłości
III; przygodowy, USA
1990. Jest ok 1955. Marty
czeka na Browna, który
ma do niego przybyć
wehikułem czasu.
Otrzymuje list od
naukowca, z którego
wynika, że z powodu
awarii uczony został
przeniesiony na Dziki
Zachód, do 1885 r…
12:55 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Diabeł z
trzema złotymi włosami;
familijny, Niemcy 2013
14:20 Najpiękniejsze baśnie:
Kamienne serce;
familijny, Niemcy 2014
15:55 Kłamca, kłamca;
komedia, USA 1997
17:50 Skok na kasę;
komedia, 2008
20:00 Umysł przestępcy;
akcja, USA, Wielka
Brytania 2016. Bill Pope
(Ryan Reynolds) jest
agentem CIA. Bill
przebywa w Londynie i
jest na tropie
niebezpiecznego hakera
działającego pod
pseudonimem „Holender”.
Działania hakera mogą
doprowadzić do
wywołania III wojny
światowej…
22:15 Krocząc wśród cieni;
akcja, USA 2014. Matt
Scuddel (Liam Neeson)
zakończył swoją karierę w
policji i obecnie pracuje
jako prywatny detektyw.
Pewnego dnia dostaje
szalenie trudne zlecenie…
00:25 Uwikłana; serial
fabularny, USA 2016;
odc. 3
01:20 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
02:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
02:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:35 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:05 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 13
05:05 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 117

TVP SERIALE
06:10 07 zgłoś się; odc. 6/21
- Złoty kielich z rubinami;
serial TVP
07:20 07 zgłoś się; odc. 7/21
- Brudna sprawa; serial
TVP
08:35 O mnie się nie martw
- s. II odc. 12/13; serial
komediowy TVP
09:30 Ranczo; odc. 46 Dzieci śmieci; serial
obyczajowy TVP
10:35 Ranczo; odc. 47 - W
samo południe; serial
obyczajowy TVP
11:35 Rodzinka.pl; odc. 40
„Dorosłe nastolatki”; serial
komediowy TVP
12:05 Rodzinka.pl; odc. 41
„Kryzys”; serial
komediowy TVP
12:35 Rodzinka.pl; odc. 42
„Ty, ja i spa”; serial
komediowy TVP
13:15 Ojciec Mateusz; odc.
154 - Disco; serial
kryminalny TVP
14:10 Ranczo; odc. 48 Bohaterski strajk; serial
obyczajowy TVP
15:15 Ranczo; odc. 49 Debata; serial obyczajowy
TVP
16:15 Ranczo; odc. 50 Kontratak; serial
obyczajowy TVP
17:15 07 zgłoś się; odc. 8/21
- Dlaczego pan zabił moją
mamę?; serial TVP
18:25 O mnie się nie martw
- s. VIII odc. 3/13; serial
komediowy TVP
19:15 Rodzinka.pl; odc. 229
sezon 12; serial
komediowy TVP
19:50 Na sygnale; odc. 183
„Prawda za drzwiami”;
serial fabularyzowany TVP
20:25 Ojciec Mateusz; odc.
155 - Żart; serial
kryminalny TVP
21:20 Ojciec Mateusz; odc.
156 - Suknia; serial
kryminalny TVP
22:20 Ranczo; odc. 51 Fałszerze uczuć; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ranczo; odc. 52 Zemsta i wybaczenie;
serial obyczajowy TVP
00:15 Korona królów; odc. 7;
telenowela histor. TVP
00:50 Korona królów; odc. 8;
telenowela histor. TVP
01:20 Rodzinka.pl; odc. 228
sezon 12; serial
komediowy TVP
01:55 Rodzinka.pl; odc. 229
sezon 12; serial
komediowy TVP
02:30 Oficer; odc. 8/13 Towarzysze broni; serial
TVP
03:40 Oficer; odc. 9/13 - Kod
dostępu; serial TVP
04:50 Komisariat; odc. 54
Łowca i zwierzyna; serial
TVP

TVP ROZRYWKA
05:55 Kochamy polskie
komedie - odc.55
06:35 Rozrywka Retro –
Telepeerele (5)
07:35 Zakochaj się w
Polsce; odc. 27 Łańcut;
magazyn
08:10 Im dalej w las tym
wiekszy Szum (2);
widowisko
09:05 Koło fortuny; odc. 105
ed. 3; teleturniej
09:45 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Halina
Kunicka /cz. 1/; reportaż
10:10 Życie to Kabaret –
Grabowski jest dobry na
wszystko. Grabowski na
cztery pory roku (2)
11:15 Paranienormalni
Tonight (4) Rafał Sonik
12:10 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Halina
Kunicka /cz. 2/; reportaż
12:40 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia dla narciarzy i
kuracjuszy
13:10 Podróże z historią;
odc. 35 Wiosenne
obrządki; cykl dokum.
13:45 Kochamy polskie
komedie - odc.55;
teleturniej
14:25 Rolnik szuka żony;
seria IV; odc. 12; reality
show
15:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /104/ - „Długość
dźwięku samotności” Myslovitz
15:30 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/16/; Francja (2016)
15:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Halina
Kunicka; /cz. 1/; reportaż
16:30 Your Home in Their
Hands – Ale Cię urządzą!;
/6/; Wielka Brytania (2014)
17:40 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Halina
Kunicka; /cz. 2/; reportaż
18:05 Olga Lipińska
zaprasza
18:55 Wielki Test o Chopinie
20:40 Kierunek Kabaret; /47/
21:40 Humor w odcinkach –
Tylko dla dorosłych Festiwal Ludzik. III
Mistrzostwa Polski ONE
MAM SHOW /odc. 3/
22:20 Rodzina, ach rodzina
(odc. 3); widowisko
23:15 Koło fortuny; odc. 104
ed. 3; teleturniej
23:55 Kabaretowa Mapa
Polski – IX Płocka Noc
Kabaretowa 2015. Gra o
żyrandol (1-2)
02:00 Kabaretowa Mapa
Polski – Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry - 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i Satyry
- „30 lat minęło” kabareton [1]; widowisko
rozrywkowe;
03:05 Rozrywka Retro –
Telepeerele (5)

TVN7
05:45 Ukryta prawda (184) program obyczajowy
06:45 Mango - Telezakupy
08:50 Dwóch i pół (14/22) serial, USA
09:20 Przepis na życie
(12/13) - serial
obyczajowy
10:20 Przepis na życie (13) serial obyczajowy
11:20 Przepis na życie 2 (1)
- serial obyczajowy
12:20 Agentka o stu
twarzach (8/22) - serial,
USA
13:20 Agentka o stu
twarzach (9/22) - serial,
USA
14:20 Goonies - film
przygodowy, USA 1985.
Co należy zrobić, gdy ktoś
usiłuje odebrać nam dom?
Należy go bronić i to za
wszelką cenę. Do takiego
wniosku doszło dwóch
braci, Mikey i Brand, gdy
okazało się, że wielka
firma budowlana zamierza
zburzyć ich dom i na jego
miejscu wybudować
luksusowy country club…
16:45 Głupi i głupszy komedia, USA 1994. Lloyd
Christmas i Harry Dunne
są współlokatorami.
Pewnego dnia Lloyd
odwozi na lotnisko piękną
Mary Swanson. Jest
przekonany, że spotkał
kobietę swojego życia…
19:00 Lucyfer (4/18) - serial
20:00 Pearl Harbor - film
wojenny, USA 2001. Stany
Zjednoczone, rok 1941.
Dwaj przyjaciele i zapaleni
piloci - Rafe (Ben Affleck) i
Danny (Josh Hartnett)
służą w lotnictwie. Rafe
zakochuje się z
wzajemnością w pięknej
pielęgniarce Evelyn (Kate
Beckinsale)…
23:50 Zawsze tylko ty komedia, USA 2009.
Nowy Jork, lata
pięćdziesiąte XX wieku.
Anne Deveraux (Renee
Zellweger) dochodzi do
wniosku, że jej mąż muzyk - nigdy nie zapewni
jej ani dzieciom stabilizacji
i postanawia od niego
odejść. Wraz z
nastoletnimi synami
wyrusza w podróż przez
Stany Zjednoczone w
poszukiwaniu nowego
miejsca dla rodziny oraz
wymarzonego
mężczyzny…
02:05 Moc Magii (TVN7 noc)
(83/150) - program
04:15 Druga strona medalu
4 (3/8) - talk show –
Tomasz Gollob
04:45 Druga strona medalu
4 (2/8) - talk show – Jan
Podgórski

TVN STYLE
05:45 66 naj... (5/7) program rozrywkowy
06:15 66 naj... (6/7) program rozrywkowy
06:45 66 naj... (7) - program
rozrywkowy
07:15 Idealna niania 9
(4/12) - program
obyczajowy
08:00 Apetyt na miłość 5
09:00 W roli głównej
09:30 Gwiazdy prywatnie 2
(3/8) - program
lifestylowy
10:00 Misja ratunkowa
10:45 Afera fryzjera 6
11:30 Co nas truje (2/12) program lifestylowy
12:15 SOS - Sablewska od
stylu (2/10) - program
rozrywkowy
13:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (4/8) - 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 (4/12) program
16:35 Terapia dla par (4/12)
- program
17:45 Gwiazdy prywatnie 2
(4/8) - program
lifestylowy
18:15 #Sława (4/6) program rozrywkowy
18:45 Zakup pod kontrolą
19:30 Co nas truje (2/12) program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 15 (6/24)
- magazyn
20:45 Pani Gadżet 15 (7/24)
- magazyn
21:15 Sekrety lekarzy 4
22:15 Apetyt na miłość 5
23:15 Nieumyślnie zabiłem
własne dziecko dokument
00:30 W roli głównej
01:00 66 naj... (2/7) program rozrywkowy
01:30 66 naj... (3/7) program rozrywkowy
02:00 W roli głównej Janusz Józefowicz (1/6) talk show
02:30 W roli głównej Agnieszka Grochowska
(4/8) - talk show
03:00 Wiem, co jem 4
(2/15) - magazyn
03:35 Wiem, co jem 3
(10/16) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 6
(12/16) - magazyn
04:40 Wiem, co jem 3
(4/16) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Hokej na lodzie NHL
09:00 PN - mecz towarzyski
Szwecja - Chile
11:00 PN - mecz towarzyski Polska -Nigeria
13:05 Łyżwiarstwo figurowe
14:30 Łyżwiarstwo figurowe
MŚ
17:15 Żużel - Supermecz
19:30 Hokej na lodzie - PHL
- finał
22:00 Sportowa niedziela
22:30 Turniej WTA

POLSAT SPORT
7:00 Piłka nożna; mecz
towarzyski: Holandia Anglia
9:00 Boks; Walka o pas WBC
Silver w Londynie; waga
ciężka: Dillian Whyte Lucas Browne
10:30 Boks; Droga do PBN
(1)
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: King
Szczecin - BM Slam Stal
Ostrów Wielkopolski
14:45 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: GKS Katowice Jastrzębski Węgiel
17:30 Piłka nożna; Nice 1.
liga: Odra Opole - GKS
Katowice
20:00 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: ONICO
Warszawa - Asseco
Resovia Rzeszów
22:30 Boks; Droga do PBN
(1); program sportowy
23:10 Boks; Gala w
Dzierżoniowie; waga
półciężka: Andrzej Sołdra Robert Parzęczewski
2:00 Tenis; Turniej ATP w
Miami; mecz 3. rundy gry
pojedynczej

TVP3 KATOWICE
07:00 Turystyczna jazda
07:15 Rączka gotuje
07:40 Nożem i widelcem
08:00 Anna German
prawdziwe życie; film
dokum.; Rosja (2006)
08:55 Pogoda
08:55 Uroczysta Msza św. z
katedry Opolskiej
10:00 Sacrum profanum
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 8 Trzy
zasady dynamiki Newtona,
czyli jak działa świat;
magazyn
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Robotnik
13:30 Pogoda
13:30 Polska z Miodkiem (55)
Płock, Pułtusk, Płońsk;
felieton
13:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Operacja Emil
14:05 Antenowe remanenty
14:25 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
14:55 Pogoda
15:05 Pestka; melodramat;
Polska (1995)
16:35 Antenowe remanenty
16:55 Rączka gotuje
17:32 POGODA
17:35 Gwarowy koncert życzeń
18:15 Mamy sposoby;
magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Film dokum.
19:50 Dokument w obiektywie;
magazyn
20:25 Dojrzalsi; magazyn
publicystyczny
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport
weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:30 Anna German
prawdziwe życie; film
dokum.; Rosja (2006)
23:25 ROBOTNIK
23:55 Pożyteczni.pl; magazyn
00:20 Książki pod specjalnym
nadzorem; odc. 1 Biblioteki
Klasztorne
00:50 Nożem i widelcem
01:05 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
01:45 Pestka; melodramat
03:15 Antenowe remanenty
03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Operacja Emil
05:05 Dziennik Regionów
05:30 Antenowe remanenty
05:45 Anna German
prawdziwe życie; film
dokum.; Rosja (2006)
06:30 Jak to działa; odc. 8 Trzy
zasady dynamiki Newtona,
czyli jak działa świat;
magazyn

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 25
marca; felieton
06:55 Dziewczyna z ekranu;
film dokumentalny; Polska
(2017); reż.:Andrzej
Ciecierski
08:05 Cyryl i Metody.
Apostołowie Słowian;
odc. 4; film dokumentalny;
Czechy (2014)
09:10 Siedlisko; odc. 2/9;
serial TVP
10:05 Okrasa łamie przepisy
– Zatorskie karpie;
magazyn kulinarny
10:40 Dzikie Chiny; odc. 4
Kraina Pandy; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2007)
11:40 Rosja. Podróże z
Jonathanem Dimbleby”m
- Skarby narodowe; odc.
4; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2008)
12:55 Dzika Iberia; cz. 4
Zima; cykl dokumentalny;
Holandia (2014)
14:00 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia fotografa w
Erewaniu
14:30 Ty co w Ostrej
świecisz Bramie; dramat;
Polska (1937)
16:00 Wielka Gra; odc.71;
teleturniej
17:05 Ex Libris; odc. 337;
magazyn
17:35 Ile jest życia; odc.
12/12 - Rola główna;
serial TVP
18:35 Konwój: Bitwa o
Atlantyk; odc. 1/4 Wilcze
stada; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016); reż.:Paul
Copeland, Christopher
Rowley
19:45 Ranczo Wilkowyje;
komedia; Polska (2007);
reż.:Wojciech Adamczyk;
wyk.:Ilona Ostrowska,
Paweł Królikowski, Cezary
Żak, Artur Barciś,
Radoslaw Pazura, Marta
Lipińska, Franciszek
Pieczka, Piotr Pręgowski,
Katarzyna Żak, Sylwester
Maciejewski
21:35 Wielki Test o
Sienkiewiczu
23:25 Tutanchamon; odc.
5/6; serial; Kanada (2015)
00:20 Tutanchamon; odc.
6/6; serial; Kanada (2015)
01:15 Wcielenia zła; odc.
9/10 Mussolini. Ojciec
Faszyzmu; cykl
dokumentalny; Niemcy
(2015)
02:15 Polska i świat z
historią w tle – Dom
Europejskiej Historii; cykl
reportaży
02:40 Kazimierz Mikulski –
na granicy snu i groteski

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 2 6 M A RC A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:20 TELEZAKUPY
05:55 Elif; odc. 210; serial;
Turcja (2014)
06:55 Komisariat; odc. 42;
serial TVP
07:20 Komisariat; odc. 43;
serial TVP
07:50 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?;
odc. 3784; teleturniej
muzyczny
09:35 Leśniczówka; odc. 7
10:05 Leśniczówka; odc. 8
10:30 Jeden z dziesięciu;
18/104; teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 47; serial
obyczajowy; Niemcy,
Hiszpania (2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:25 Konkurs Wójt Roku
2017 sylwetki
12:45 BBC w Jedynce –
Macierzyństwo w świecie
zwierząt. Dorastanie; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
13:45 Elif; odc. 211; serial;
Turcja (2014)
14:45 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:40 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań;
odc. 20; serial; Włochy
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3785; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3284;
telenowela TVP
18:30 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu;
19/104; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Opera – ARMIDE;
widowisko artystyczne
22:25 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy
23:55 Czy świat oszalał? –
Tajemnice Doliny
Krzemowej; odc. 2; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
01:00 Zgadnij kto; komedia;
USA (2005)

02:50 Insha Allah. Krew
Męczenników; film
dokumentalny
04:35 Notacje – Anna
Polony. Pogrobowiec;
cykl dokumentalny

TVP2
05:30 Koło fortuny; odc. 109
ed. 3; teleturniej
06:05 O mnie się nie martw;
odc. 4/13; serial
komediowy TVP
07:00 Coś dla Ciebie;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 20;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:25 Rodzinka.pl; odc. 49
„Jesienny blues”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1830; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 110
ed. 3; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc. 102
(odc 69); serial
obyczajowy; Turcja (2015)
14:00 Impale i gazelopki z
Serengeti; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2008)
14:55 O mnie się nie martw;
odc. 4/13; serial
komediowy TVP
15:55 Familiada; odc. 2325;
teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 182
ed. 4; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
77; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 50
„Boscy u doktora”; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 21;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1830; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1831; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 30;
felieton
20:50 M jak miłość; odc.
1362; serial TVP
21:40 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1095
21:50 Za marzenia; odc. 5;
serial TVP
22:50 Zaginiona; odc. 4;
Francja (2015)
23:50 Kryminalne zagadki
Las Vegas; odc. 11/22;
serial sensacyjny; Kanada,
USA (2013)
00:45 O mnie się nie martw;
odc. 4/13; serial
komediowy TVP
01:40 Riviera; odc. 3; serial;
Wielka Brytania (2017)
02:35 Trishna. Pragnienie
miłości; dramat; Wielka
Brytania (2011)

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (647);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(383); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(384); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (2); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (735);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (126); serial
paradokumentalny. Młody
chłopak ucieka z domu,
pozostawiając zagadkową
wiadomość. Detektywi
ustalają, że bierze on
udział w niebezpiecznej
grze. Muszą szybko
znaleźć...
13:00 Trudne sprawy (772);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2659); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (818);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (201);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (191); serial
paradokumentalny. Dalszy
ciąg serialu z gatunku
docu-crime
opowiadającego o pracy
policjantów: Natalii
(Ewelina Ruckgaber),
Kuby (Piotr Mróz),
Olgierda (Arkadiusz
Krygier), Krystiana...
18:00 Pierwsza miłość
(2660); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (512); serial
komediowy. Perypetie
Ferdynanda Kiepskiego
(Andrzej Grabowski), jego
żony Haliny (Marzena
Kipiel-Sztuka) oraz ich
dzieci, a także sąsiadów:
Mariana (Ryszard Kotys)...
20:10 Megahit: Plan
ucieczki; thriller, USA
2013. Specjalista od
systemów zabezpieczeń
usiłuje wydostać się z
pułapki.
22:40 6 kul; film sensacyjny,
USA 2012. Były najemnik
Samson Gaul pomaga
zawodnikowi MMA
uratować porwaną
14-letnią córkę.
1:10 Niezniszczalni; film
sensacyjny, USA 2010
3:35 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:40 Uwaga! (5260) program
06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie 2 (4/39) magazyn ogrodniczy
07:55 Akademia ogrodnika
(4/39) - magazyn
ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN
(2214) - magazyn
10:55 Tu się gotuje! 2 (2/12)
- magazyn
11:00 Ukryta prawda (880) program obyczajowy
12:00 Szkoła (532) program
13:00 19 + (233) - program
13:30 Szpital (769) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje
11 (6/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (533) program
16:30 19 + (234) - program
17:00 Ukryta prawda (881) program obyczajowy
18:00 Szpital (770) program obyczajowy
19:00 Fakty (7390)
19:35 Sport (7373)
19:45 Pogoda (7370)
19:50 Uwaga! (5261) program
20:10 Doradca smaku 8
(14/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16
(2651) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (137) program
21:30 Druga szansa 5 (4/10)
- serial
22:30 Iron Majdan (4/10) program
23:35 Robin Hood - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania 2010. Robin
Hood jest królewskim
łucznikiem, który po
wieloletniej służbie królowi
wraca do swych włości.
Wkrótce okazuje się, że
Francuzi knują podłogą
intrygę, która ma zagrozić
nowemu królowi. Robin
wraz z kilkoma
przyjaciółmi postanawia
walczyć w obronie króla…
02:25 Co za tydzień (843) magazyn. Olivier Janiak
z przyjemnością
oprowadzi widzów po
najważniejszych showbiznesowych, kulturalnych
oraz modowych
wydarzeniach…
02:55 The Following III
(3/15) - serial, USA. Po
dramatycznej stracie Ryan
I Max próbują znaleźć
winnego. W tym czasie
Mark kwestionuje
lojalność Kyle i Daisy,
powodując wzrost
napięcia w grupie…
03:55 Moc Magii(TVN noc)
(84/150) - program
05:10 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabul., Brazylia 2015
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 59
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1997
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 5
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial fabularny
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 4
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 8
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 31
14:50 Kobra – oddział
specjalny; serial fabularny
15:55 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 6
16:55 Na wariackich
papierach; serial fabul.,
USA 1985; odc. 1
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 59
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 60
20:00 Wasabi: Hubert
zawodowiec; akcja,
Francja, Japonia 2001.
Francuski policjant –
Hubert Fiorentini – bez
skrupułów walczy z
zorganizowaną
przestępczością. Po pracy
prowadzi zwyczajne życie.
Do czasu…
21:55 Ryzykanci; akcja, USA
1997. Jack Quinn (JeanClaude Van Damme)
pracuje jako szpieg.
Postanawia jednak
wycofać się z interesu.
Ostatnia misja nie
powiodła się. Jack budzi
się w miejscu zwanym
Colony, gdzie trafiają
szpiedzy zbyt
niebezpieczni, by mogli
żyć na wolności…
23:50 Resident Evil:
Zagłada; akcja, USA 2007.
Na pustyni w Nevadzie
dochodzi do największej w
historii walki pomiędzy
zombie a ludźmi! W Las
Vegas tłumy żądnych krwi
zombie szukają świeżych
ofiar…
01:45 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
02:50 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:30 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 1
05:05 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 118

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
21; telenowela historyczna
TVP
06:10 Na sygnale; odc. 165
„Życie toczy się dalej”;
serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 166
„Miłosne gniazdko”; serial
fabularyzowany TVP
07:15 Janosik odc.5/13 Tańcowali zbójnicy; serial
TVP
08:20 M jak miłość; odc.
764; serial TVP
09:10 Rodzinka.pl; odc. 44
„Pogrzeb”; serial
komediowy TVP
09:40 Rodzinka.pl; odc. 45
„Magda”; serial
komediowy TVP
10:20 Ojciec Mateusz; odc.
242; serial kryminalny
TVP
11:15 Ranczo; odc. 49 Debata; serial obyczajowy
TVP
12:20 Ranczo; odc. 50 Kontratak; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; odc.
157; serial kryminalny
TVP
14:20 Ojciec Mateusz; odc.
158 - Demony; serial
kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe odc.10 Szantaż
16:15 Na sygnale; odc. 166
„Miłosne gniazdko”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 51 Fałszerze uczuć; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 52 Zemsta i wybaczenie;
serial obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 51 Młody; serial komediowy
TVP
19:25 Ojciec Mateusz; odc.
159 - Złoty interes; serial
kryminalny TVP
20:20 Wspaniałe stulecie;
odc. 279; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:25 Ranczo; odc. 53 Msza obywatelska; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; odc. 54 Czysty biznes; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; odc.
160 - Jama; serial
kryminalny TVP
00:15 Komisarz Alex; odc.
134 - Źli chłopcy; serial
kryminalny TVP
01:15 Fałszerze. Powrót
sfory; odc. 6/14; serial
sensacyjny TVP
02:15 Fałszerze. Powrót
sfory; odc. 7/14; serial
sensacyjny TVP
03:15 Janosik; odc. 5/13;
serial TVP
04:10 M jak miłość; odc.
764; serial TVP
05:00 Rodzinka.pl; odc. 44;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:15 Familiada; odc. 2409;
teleturniej
05:45 Okrasa łamie przepisy
– Na połów stynki;
magazyn kulinarny
06:25 Śpiewające fortepiany
(12)
07:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (5) - Ciach /
Formacja Chatelet;
widowisko rozrywkowe
08:20 Jeden z dziesięciu;
16/100; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 106
ed. 3; teleturniej
09:40 Bake off – Ale ciacho!
(2) ed. 4; widowisko
10:40 Bake off – Ale przepis
(2)
10:55 Familiada; odc. 2409;
teleturniej
11:35 Życie to Kabaret –
Czas na Hity Malickiego i
Kmity (1-2); program
rozrywkowy
13:40 Śpiewające fortepiany
(13)
14:50 Kabaretowa Mapa
Polski – 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry - „30 lat minęło” kabareton [2]; widowisko
rozrywkowe;
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
– Pieczenie dzika;
magazyn kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat Polowanie z Buszmenami;
odc. 35; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 33 Zanzibar Wodny świat (126);
magazyn kulinarny
19:35 Humor w odcinkach –
Badziewiakowie Słomiany wdowiec /6/;
serial TVP
20:15 Śpiewające fortepiany
(14)
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (11) - Muzyka;
widowisko rozrywkowe
22:20 Kocham Cię, Polsko!;
odc. (3) ed 11; zabawa
quizowa
23:55 Koło fortuny; odc. 105
ed. 3; teleturniej
00:35 Niezapomniane
Koncerty – Koncert
Laureatów OFPA 2018
01:35 Niezapomniane
Koncerty – Opole 2017 na
bis - After party /cz. 2/;
koncert
02:40 Rodzina, ach rodzina
(odc. 3); widowisko
03:45 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM
przedstawia - Sny i zmory
im. sierżanta Zdyba

TVN7
05:20 Ukryta prawda (185) program obyczajowy
06:25 Szpital (281) program obyczajowy
07:20 Sąd rodzinny (214) program sądowy
08:20 Przepis na życie 2 (1)
- serial obyczajowy
09:15 Agentka o stu
twarzach (9/22) - serial,
USA
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (556) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (1/52) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (455) program sądowy
14:55 Szpital (282) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko
IV (16/17) - serial, USA.
W końcu rodzi się dziecko
Susan, a wszyscy
przyjaciele na Wisteria
Lane witają nowego
członka jej rodziny…
16:55 Przepis na życie 2 (2)
- serial obyczajowy
17:55 Agentka o stu
twarzach (10/22) - serial,
USA. Sydney budzi się z
narkozy i zdaje sobie
sprawę, że leży na
podłodze ciemnej celi w
budynku SD-6…
19:00 Ukryta prawda (557) program obyczajowy.
18-letnia Laura jest
dziewczyną z biednej,
rozbitej rodziny, która
pomaga na bazarze matce
- Basi. Tam zostaje
zauważona przez agentkę
modelek…
20:00 Księżniczka na lodzie
- komedia, USA/Kanada
2005. Casey od zawsze
marzyła, by zostać
mistrzynią jazdy figurowej
na lodzie. W szkolnej
hierarchii nigdy jednak nie
mogła znaleźć swojego
miejsca. Rozdarta między
własnymi pragnieniami, a
planami matki, która
chciała posłać ją na
najlepsze uczelnie…
22:10 Hedy Lamarr:
Genialna i piękna dokument, USA 2017
00:00 Wyspa tajemnic - film
sensacyjny, USA 2009.
Rok 1954. Dwaj detektywi
(Leonardo DiCaprio i Mark
Ruffalo) przyjeżdżają do
odizolowanego szpitala
psychiatrycznego dla
kryminalistów na małej
wyspie. Prowadzą
dochodzenie w sprawie
tajemniczego zniknięcia
jednej z pacjentek
zakładu…
02:50 Moc Magii (TVN7 noc)
(84/150) - program
05:00 Druga strona medalu
4 (6/8) - talk show –
Monika Palikot

TVN STYLE
05:45 66 naj... (7) - program
rozrywkowy
06:15 33 za zamkniętymi
drzwiami (1/5) - program
rozrywkowy
06:45 Afera fryzjera 4 (4/10)
- program rozrywkowy
07:30 Idealna niania 9
(4/12) - program
obyczajowy
08:15 Sekrety chirurgii 2
(13) - reality show
09:15 Sprzątaczki 2 (6/12) program obyczajowy
10:00 Sablewskiej sposób
na modę 4 (7/13) program rozrywkowy
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (5/13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 8
(4/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Apetyt na miłość 5
13:45 Co za tydzień (843) magazyn
14:15 Pani Gadżet 15 (6/24)
- magazyn
14:45 Pani Gadżet 13 (3/12)
- magazyn
15:20 W czym do ślubu? 2
(6/10) - reality show
15:50 W czym do ślubu? 3
16:20 Agentki czystości
(4/13) - program
lifestylowy
16:55 Ugotowani 10 (12) program kulinarnorozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje
14 (11/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 5 (5/13) program rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu 4
(13) - reality show
20:40 #Sława (4/6) program rozrywkowy
21:10 SOS - Sablewska od
stylu (2/10) - program
rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 15 (7/24)
- magazyn
22:25 W roli głównej
22:55 Afera fryzjera 6
23:40 W dobrym stylu 3 (8) program lifestylowy
00:25 Nieumyślnie zabiłem
własne dziecko dokument
01:40 W roli głównej Michał Żebrowski (1/8) talk show
02:10 W roli głównej Wojciech Mecwaldowski
(2/6) - talk show
02:40 W roli głównej Magda Gessler (3/7) - talk
show
03:10 Wiem, co jem 4
(3/15) - magazyn
03:40 Wiem, co jem 3
(11/16) - magazyn
04:10 Wiem, co jem 6
(13/16) - magazyn
04:40 Wiem, co jem 3
(5/16) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Miami - 3 runda - 1
09:50 Hokej na lodzie - PHL,
Finał - 1
11:55 Piłka ręczna Eliminacje ME 2018
kobiet: Czarnogóra Polska
12:50 Piłka ręczna Eliminacje ME 2018
kobiet: Czarnogóra Polska
13:45 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Rosja Brazylia
14:50 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Rosja Brazylia
16:00 Żużel - Supermecz:
Start Gniezno - Unia
Leszno
17:45 Hokej na lodzie - PHL,
Finał - 2
20:25 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Holandia Portugalia
21:30 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Holandia Portugalia
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Miami - 4 runda - 1

TVP3 KATOWICE

07:00 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
08:05 Tajemnica tajemnic;
film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1082
10:50 Reportaż
11:15 Astronarium (19) „Czas”; magazyn
11:40 Sekrety mnichów – Jak
przetrwać trudności w życiu
zawodowym i prywatnym?;
rozmowa
11:55 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:30 Antenowe remanenty
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Nożem i widelcem
14:15 Tajemnica tajemnic;
film dokum.
15:15 Odkryj Małopolskę... na
rowerze; odc. 31
15:35 Pożyteczni.pl; magazyn
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;
magazyn
18:00 BILANS ZDROWIA;
magazyn
POLSAT SPORT
18:20 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
7:00 Trans World Sport;
18:30 Aktualności
18:52
Wieczorne wiadomości
magazyn sportowy
sportowe
8:10 Piłka nożna; mecz
19:05 Magazyn Meteo
towarzyski: Holandia 19:10 Kronika regionu
Anglia
20:01 Optyka polityka
10:20 Siatkówka mężczyzn; 20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie
PlusLiga: ONICO
21:15 Atlas Sztuki
Warszawa - Asseco
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn
Resovia Rzeszów
sportowy TVP Katowice
12:30 Magazyn narciarski
21:55 POGODA
13:10 Piłka nożna; Nice 1.
22:00 Dziennik Regionów
liga
22:20 Echa dnia
15:20 Siatkówka mężczyzn; 22:40 Pogoda
PlusLiga: GKS Katowice - 22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
Jastrzębski Węgiel
23:35 Gol Ekstra; felieton
17:30 Atleci; magazyn
00:05 Szpieg ze złamanym
sercem; film dokum.
sportowy
18:00 Siatkówka kobiet; Liga 00:30 Smaki tradycji - Zrazy
wołowe
Siatkówki Kobiet: Polski
00:40 Pożyteczni.pl; magazyn
Cukier Muszynianka
01:20 Astronarium (19) „Czas”; magazyn
Muszyna - BKS PROFI
01:45 Sekrety mnichów – Jak
CREDIT Bielsko-Biała
przetrwać trudności w życiu
20:30 Magazyn Nice 1. ligi;
zawodowym i prywatnym?;
rozmowa
magazyn piłkarski
01:55 Polska z Miodkiem (55)
22:10 Boks; Droga do PBN
Płock, Pułtusk, Płońsk;
(1)
felieton
23:00 Z archiwum boksu:
02:05 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
Walka o tytuł mistrza
świata w Filadelfii z 1952 02:40 Tajemnica tajemnic;
film dokum.
roku; waga ciężka: Rocky 03:45 Echa dnia
Marciano - Jersey Joe
04:05 Agrobiznes
04:10 Antenowe remanenty
Walcott
04:25 Pogoda
0:00 Boks; Gala w
04:30 Nożem i widelcem
Dzierżoniowie; waga
04:50 Odkryj Małopolskę... na
półciężka: Andrzej Sołdra rowerze; odc. 31
05:10 Dziennik Regionów
Robert Parzęczewski
05:35 Telekurier
0:30 Tenis; Turniej ATP w
06:00 Plebania; odc. 1082
Miami; mecz 3. rundy gry 06:20 Reportaż
pojedynczej
06:35 Pożyteczni.pl; magazyn

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 26
marca; felieton
06:55 Historia Polski –
Generał Polskich Nadziei
- Władysław Anders; cz. 2;
dokument fabularyzowany
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (52) Wyspy szczęśliwe; cykl
reportaży
08:35 Misja Gryf –
Tajemnice Bornego
Sulinowa; cykl reportaży
09:10 Pogranicze w ogniu;
odc. 10/24; serial TVP
10:20 Opowieść o Indiach –
Niepodległość; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2007)
11:20 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 30;
magazyn
11:50 Lekcja martwego
języka; dramat; Polska
(1979); reż.:Janusz
Majewski; wyk.:Olgierd
Łukaszewicz, Ewa
Dałkowska, Małgorzata
Pritulak, Gustaw
Lutkiewicz, Juliusz
Machulski, Irena Karel,
Marek Kondrat
13:40 Sensacje XX wieku –
Pięciu wspaniałych; cykl
dokumentalny
14:10 Sensacje XX wieku –
Bitwa o Suez; cykl
dokumentalny
14:40 Encyklopedia II wojny
światowej – Cena
zwycięstwa; cz. 1; cykl
dokumentalny
15:10 Spór o historię –
Władcy polscy: August III;
debata
15:50 Dzika Iberia; cz. 4
Zima; cykl dokumentalny;
Holandia (2014)
16:55 Ex Libris; odc. 337;
magazyn
17:20 Flesz historii; odc.
383; cykl reportaży
17:40 Kanclerz; odc. 5; serial
TVP
18:50 Sensacje XX wieku –
Bunkier; cz. 1-2; cykl
dokumentalny
19:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
20:30 Ściśle tajne.
Tajemnice zbrodni
wojennych; odc. 1/4;
serial dokumentalny;
Ukraina (2014)
21:25 Pogranicze w ogniu;
odc. 11/24; serial TVP
22:35 W mniejszości siła;
film dokumentalny;
Niemcy (2017)
23:50 Błękitna Armia 1917 1919; dokument
fabularyz.; Polska (2017)
01:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (52) Wyspy szczęśliwe; cykl
reportaży
01:40 Kanclerz; odc. 5; serial
TVP

P RO G R A M T V – W TO R E K 2 7 M A RC A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:15 TELEZAKUPY
05:50 Elif; odc. 211; serial;
Turcja (2014)
06:45 Komisariat; odc. 44
Filiżanka; serial TVP
07:15 Komisariat; odc. 45
Widok z mostu; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?;
odc. 3785; teleturniej
muzyczny
09:15 The Wall. Wygraj
marzenia; /22/; teleturniej
10:05 Klan; odc. 3284;
telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu;
19/104; teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 48; serial
obyczajowy; Niemcy,
Hiszpania (2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Konkursu Wójt Roku
2017
12:40 Natura w Jedynce –
Dzika Iberia; cz. 4 Zima;
cykl dokumentalny;
Holandia (2014)
13:45 Elif; odc. 212; serial;
Turcja (2014)
14:40 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:40 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań;
odc. 21; serial; Włochy
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3786; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3285;
telenowela TVP

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 111
ed. 3; teleturniej
06:05 M jak miłość; odc.
1361; serial TVP
07:00 Srebrne
dziękczynnienie; reportaż
07:20 Na sygnale; odc. 21;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie
Extra (17)
11:25 Rodzinka.pl; odc. 50
„Boscy u doktora”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1831; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 112
ed. 3; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc. 103
(odc 69); serial
obyczajowy; Turcja (2015)
14:00 Jedz mniej, żyj dłużej;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
14:55 M jak miłość; odc.
1361; serial TVP
15:55 Familiada; odc. 2326;
teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 183
ed. 4; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
78; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc.
51”Golono - strzyżono”;
serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 22;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1831; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1832; serial obyczajowy
TVP
20:40 O północy w Paryżu;
komediodramat; USA,
Hiszpania, Francja (2011);
reż.:Woody Allen;
wyk.:Owen Wilson, Rachel
McAdams, Marion
Cotillard, Michael Sheen,
Kathy Bates

POLSAT

5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (648);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(385); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(386); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (3); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (736);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (127); serial
paradokumentalny.
Będący pod policyjną
eskortą więzień zostaje
odbity przez bandytów.
Detektywi robią wszystko,
żeby rozszyfrować kolejny
ruch przestępców.
Konfrontacja kończy się...
13:00 Trudne sprawy (773);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2660); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (819);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (202);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (192); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2661); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (513); serial
komediowy. Perypetie
Ferdynanda Kiepskiego
(Andrzej Grabowski), jego
żony Haliny (Marzena
Kipiel-Sztuka) oraz ich
18:30 Korona Królów
dzieci, a także sąsiadów:
18:55 Jeden z dziesięciu;
Mariana (Ryszard Kotys)...
20/104; teleturniej
20:05 Niezniszczalni; film
19:30 Wiadomości
sensacyjny, USA 2010
20:05 Pogoda
22:20 Blitz; film kryminalny,
20:10 Sport
Francja/Wielka Brytania/
22:25 Magazyn Ekspresu
20:15 ALARM!; magazyn
Reporterów
20:25 Piłka nożna (studio)
USA 2011. Tajemniczy,
23:25 Świat bez fikcji –
20:40 Piłka nożna - Mecz
żądny rozgłosu zabójca
Nieustępliwa; film
towarzyski: Polska - Korea
prowadzi z policjantami
dokum.; USA (2014)
Południowa (1 poł.)
okrutną grę.
00:10 Ludzik, czyli One Man 0:45 Za linią wroga 4; film
23:25 Serial fabularny
Show (3); program
00:25 Uwięzione; odc. 13;
sensacyjny, USA 2014.
rozrywkowy
serial; Hiszpania (2015)
Oddział U.S. Navy SEALs
01:30 Akcja pod Arsenałem; 00:45 Zaginiona; odc. 4;
ma za zadanie
Francja (2015)
dramat
zlokalizować i zamknąć
01:45 Prokurator; odc. 5/10;
03:10 Dziady; film
kopalnię uranu, który jest
serial kryminalny TVP
dokumentalny
sprzedawany
02:45 Magazyn Ekspresu
03:45 Notacje – Czesław
międzynarodowej siatce
Reporterów
Łotarewicz. Ostatni
terrorystów.
03:45 Nieustępliwa; film
świadek w procesie
2:45 Tajemnice losu;
dokumentalny; USA
szesnastu; cykl
program rozrywkowy
(2014)
dokumentalny

TVN
05:10 Uwaga! (5261) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(1/14) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Restauracja „Pod żaglami”
to lokal z dwudziestoletnią
tradycją, mieszczący się w
Olsztynie. Wszystkim
zarządza pan Zbigniew,
niestety stan jego zdrowia
nie pozwala mu już na
pracę na pełny etat…
07:50 Doradca smaku 8
(14/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2215) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (881) program obyczajowy
12:00 Szkoła (533) program
13:00 19 + (234) - program
13:30 Szpital (770) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje
11 (7/13) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Bestwinka to malownicza
wieś w województwie
śląskim, a pan Dominik,
na początku lat
dziewięćdziesiątych
otworzył tu piwiarnię.
Niedługo potem
postanowił swój „Szałas
piwny” rozbudować i
zamienić go w klimatyczną
restaurację o nazwie
„Ranczo”…
15:30 Szkoła (534) program
16:30 19 + (235) - program
17:00 Ukryta prawda (882) program obyczajowy
18:00 Szpital (771) program obyczajowy
19:00 Fakty (7391)
19:35 Sport (7374)
19:45 Pogoda (7371)
19:50 Uwaga! (5262) program
20:10 Doradca smaku 8
(15/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16
(2652) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (138) program
21:30 Diagnoza 2 (6/13) serial
22:30 Kuba Wojewódzki 12
(6/13) - talk show
23:30 Superwizjer (1124) magazyn reporterów
00:05 Tu się gotuje! 2 (2/12)
- magazyn
00:10 36,6 3 (5/12) program
01:10 Lista klientów (8/10) serial, USA
02:10 Revolution II (20/22) serial S-F, USA
03:10 Uwaga! (5262) program
03:35 Moc Magii(TVN noc)
(85/150) - program
04:50 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabul., Brazylia 2015
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 60
09:00 Na wariackich
papierach; serial fabul.,
USA 1985; odc. 1
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 2012; odc. 5
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 9
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 32
14:50 Kobra – oddział
specjalny; serial fabularny
15:55 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 7
16:55 Na wariackich
papierach; serial fabul.,
USA 1985; odc. 2
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 60
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 61
20:00 Striptiz; komedia, USA
1996. Samotna matka,
podejmuje pracę w klubie
nocnym w Miami.
Rozbiera się na scenie by
zarobić pieniądze i nie
stracić opieki nad
dzieckiem…
22:15 Showgirls; komedia,
USA 1996. Młoda i piękna
Naomi marzy o karierze w
showbiznesie. Pierwszym
krokiem na drodze do
owej kariery ma być praca
w balecie „Bogini” w Las
Vegas. W rzeczywistości
jednak wkracza w świat
pełen przemocy, zła i
seksu.
01:00 Twarda laska;
komedia, Australia, USA
2001. Darren (Jason
Biggs), Wayne (Steve
Zahn) i J.D. (Jack Black)
mimo że są przyjaciółmi,
traktują się jak bracia.
Niespodziewanie w ich
życiu pojawia się piękna
Judith…
03:00 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia 2016;
odc. 1
03:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 2. W tym
odcinku dalszy ciąg jednej
z największych operacji
polskiej policji w historiirozbicia grupy
mokotowskiej.
05:05 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 119

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc.
22; telenowela historyczna
TVP
06:15 Na sygnale; odc. 166
„Miłosne gniazdko”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 167
„Miejsce na ziemi”; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Janosik; odc. 6/13 Worek talarów; serial TVP
08:20 M jak miłość; odc.
765; serial TVP
09:10 Rodzinka.pl; odc. 45
„Magda”; serial
komediowy TVP
09:40 Rodzinka.pl; odc. 46
„Nie ma czasu do
stracenia”; serial
komediowy TVP
10:20 Komisarz Alex; odc.
134 - Źli chłopcy; serial
kryminalny TVP
11:20 Ranczo; odc. 50 Kontratak; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; odc. 51 Fałszerze uczuć; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; odc.
158 - Demony; serial
kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; odc.
159 - Złoty interes; serial
kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe odc.11 Zmowa milczenia
16:15 Na sygnale; odc. 167
„Miejsce na ziemi”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 52 Zemsta i wybaczenie;
serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; odc. 53 Msza obywatelska; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 52 Domek letni; serial
komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; odc.
160 - Jama; serial
kryminalny TVP
20:20 Wspaniałe stulecie;
odc. 280; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:25 Ranczo; odc. 54 Czysty biznes; serial
obyczajowy TVP
22:25 Ranczo; odc. 55 Wielki powrót; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; odc.
161 - Insulina; serial
kryminalny TVP
00:15 Rodzinka.pl; odc. 229
sezon 12; serial TVP
00:45 Na sygnale; odc. 183;
serial fabularyzowany TVP
01:25 Paradoks; odc. 7
Paluch; serial TVP
02:20 Paradoks; odc. 8
Profil; serial TVP
03:15 Janosik; odc. 6/13 Worek talarów; serial TVP
04:10 M jak miłość; odc.
765; serial TVP
05:00 Rodzinka.pl; odc. 45
„Magda”; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:05 Familiada; odc. 2410;
teleturniej
05:40 Okrasa łamie przepisy
– Pieczenie dzika;
magazyn kulinarny
06:20 Śpiewające fortepiany
(13)
07:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (11) - Muzyka;
widowisko rozrywkowe
08:20 Jeden z dziesięciu;
17/100; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 107
ed. 3; teleturniej
09:40 Rodzina ach rodzina
10:35 Muzeum Polskiej
Piosenki; /103/ - „Spoza
nas” - Mieczysław
Szcześniak
10:50 Familiada; odc. 2410;
teleturniej
11:30 Życie to Kabaret –
Program rozrywkowy
12:35 Życie to Kabaret –
Program rozrywkowy
13:35 Śpiewające fortepiany
(14)
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
15:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – program
rozrywkowy
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Jaja inaczej czyli
sękacz; magazyn
kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 36
- U brzegów Sahary; cykl
reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 33 Zanzibar Wielokulturowy (127);
magazyn kulinarny
19:35 Humor w odcinkach;
serial komediowy TVP
20:15 Śpiewające fortepiany
(15)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki
22:15 Bake off – Ale ciacho!
23:20 Bake off – Ale przepis
23:35 Koło fortuny; odc. 106
ed. 3; teleturniej
00:10 Na festiwalowej
scenie
00:40 Niezapomniane
Koncerty – Program
rozrywkowy
01:35 Niezapomniane
Koncerty – Program
rozrywkowy
02:35 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów
03:40 Rozrywka Retro –
Program rozrywkowy

TVN7
05:35 W-11 Wydział Śledczy
(1118) - program
kryminalny
06:25 Szpital (282) program obyczajowy
07:20 Sąd rodzinny (1/52) program sądowy
08:20 Przepis na życie 2 (2)
- serial obyczajowy
09:15 Agentka o stu
twarzach (10/22) - serial,
USA
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (557) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (2/52) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (456) program sądowy
14:55 Szpital (283) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko
IV (17) - serial, USA
16:55 Przepis na życie 2 (3)
- serial obyczajowy
17:55 Agentka o stu
twarzach (11/22) - serial,
USA
19:00 Ukryta prawda (558) program obyczajowy. Kaja
za 3 miesiące bierze ślub z
Bartkiem. Jej zmorą jest
jej waga - niedawno dobiła
do 100 kilogramów przy
wzroście 160 cm.
Próbowała już wielu diet,
uprawiała sport - zawsze
pojawiał się efekt jojo…
20:00 Świadek - film
sensacyjny, USA 1985.
Ośmioletni chłopiec,
Samuel Lap (Lucas Haas)
jest przypadkowym
świadkiem zbrodni, którą
popełnił policjant. Gdy
morderca dowiaduje się,
że chłopiec go rozpoznał,
postanawia go zabić…
22:30 Wykonać wyrok - film
sensacyjny, USA/Kanada
1990. Detektyw Louis
Burke (Jean Claude van
Damme) właśnie
zakończył trudne śledztwo
- udało mu się aresztować
groźnego psychopatę,
Sandmana (Patrick
Kilpatrick). Burke zamierza
odpocząć i wyjechać na
urlop, ale właśnie w
więzieniu Harrison
dochodzi do serii
brutalnych morderstw…
00:15 American Horror
Story: Asylum (4/13) serial, USA
01:20 Moc Magii (TVN7 noc)
(85/150) - program
03:35 Druga strona medalu
4 (8) - talk show –
Weronika Marczuk
04:05 Druga strona medalu
(1/8) - talk show – Jolanta
Szczypińska
04:40 Druga strona medalu
(2/8) - talk show – córka
Lecha Wałęsy, Anna
Domińska

TVN STYLE
05:50 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (11/14) program lifestylowy
06:35 Projekt Tyszka (3/8) program rozrywkowy
07:05 Co za tydzień (843) magazyn
07:35 Afera fryzjera 6
08:20 PASMO MED
09:20 Sprzątaczki 2 (7/12) program obyczajowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 4 (8/13) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (6/13) - program
rozrywkowy
11:50 Kuchenne rewolucje 8
(5/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:50 Pani Gadżet 15 (7/24)
- magazyn
13:20 Pani Gadżet 15 (6/24)
- magazyn
13:50 Pani Gadżet 13 (4/12)
- magazyn
14:25 Gwiazdy od kuchni 2
14:55 Zakup pod kontrolą
15:40 #Sława (4/6) program rozrywkowy
16:10 Projekt Tyszka (4/8) program rozrywkowy
16:40 Ostre cięcie 5 (4/10) program
17:25 Kulisy sławy EXTRA
17:55 Kuchenne rewolucje
14 (12/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 5 (6/13) program rozrywkowy
19:40 PASMO MED
20:40 Perfekcyjna Pani
Domu
21:40 Co nas truje (2/12) program lifestylowy
22:25 Zaskocz mnie!
23:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (4/8) - reality
show
23:45 Apetyt na miłość 5
00:45 Swatka milionerów
(4/10) - program
rozrywkowy
01:45 W roli głównej - Anna
Dereszowska (3/8) - talk
show
02:15 W roli głównej - Ala
Janosz (3/6) - talk show
02:45 W roli głównej Tomasz Jacyków (1/17) talk show
03:15 Wiem, co jem 4
(4/15) - magazyn
03:45 Wiem, co jem 3
(12/16) - magazyn
04:15 Wiem, co jem 6
(14/16) - magazyn
04:45 Wiem, co jem 3
(6/16) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Miami - 4 runda - 1
09:50 Hokej na lodzie - PHL,
Finał - 2
11:55 Strongmen Liga
Mistrzów
12:55 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Niemcy Hiszpana
13:55 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Niemcy Hiszpana
15:00 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Holandia Portugalia
16:00 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Holandia Portugalia
17:00 Piłka nożna - piłkarski
wieczór na antenie TVP
SPORT - studio
20:40 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Niemcy Brazylia
21:45 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Niemcy Brazylia
22:45 Piłka nożna - piłkarski
wieczór na antenie TVP
SPORT - studio
23:55 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska - Korea
Południowa
00:55 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska - Korea
Południowa

POLSAT SPORT
7:00 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: ONICO
Warszawa - Asseco
Resovia Rzeszów
9:10 7. strefa; magazyn
siatkarski
11:00 Siatkówka kobiet; Liga
Siatkówki Kobiet: Polski
Cukier Muszynianka
Muszyna - BKS PROFI
CREDIT Bielsko-Biała
13:10 Atleci; magazyn
sportowy
13:40 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: GKS Katowice Jastrzębski Węgiel
15:45 Piłka nożna; Eliminacje
Mistrzostw Europy do lat
17: Polska - Irlandia
17:45 Piłka nożna; Eliminacje
Mistrzostw Europy do lat
21: Polska - Litwa
20:00 Tenis; Turniej ATP w
Miami; mecz 4. rundy gry
pojedynczej
22:00 Tenis; Turniej ATP w
Miami; mecz 4. rundy gry
pojedynczej
0:00 Boks; Gala w
Dzierżoniowie; waga
półciężka: Andrzej Sołdra Robert Parzęczewski
2:00 Tenis; Turniej ATP w
Miami; mecz 4. rundy gry
pojedynczej

TVP3 KATOWICE
07:01 A życie toczy się dalej...
08:05 Wspólny lot; film dok.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1083
10:50 Reportaż
11:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Archeologia w
diabelskim gnieździe
11:40 Antenowe remanenty
11:55 Wiatr od morza; mag.
12:20 Listy do PRL - u; felieton
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:35 Powrót do przeszłości;
odc. 16; magazyn
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Smaki polskie – zimne
nóżki na gorąco
14:15 Wspólny lot; film dok.
15:10 Moja Niepodległa odc.
1 „HARCERKA”; reportaż
15:15 Skarby prowincji –
Mąkowarsko, Słupy,
Obkas; 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 Kronika Miasta
17:45 Niepokonani; reportaż
18:00 EkoAgent; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych
miejsc
20:45 Informator
20:55 POGODA
21:00 Jubileuszowe powroty –
Gustaw Holoubek w
Teatrze Śląskim
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 Wspólny lot; film dok.
00:30 Moja Niepodległa odc.
1 „HARCERKA”; reportaż
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii
01:45 Antenowe remanenty
02:05 Wiatr od morza; mag.
02:40 Wspólny lot; film dok.
03:35 Moja Niepodległa odc.
1 „HARCERKA”; reportaż
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:15 Powrót do przeszłości;
odc. 16; magazyn
04:25 Pogoda
04:30 Smaki polskie – zimne
nóżki na gorąco
04:50 Skarby prowincji –
Mąkowarsko, Słupy,
Obkas; cykl reportaży
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1083
06:20 Reportaż
06:35 Telenowyny/ Antenowe
remanenty

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 27
marca; felieton
07:00 Historia Polski – Sny
stracone, sny odzyskane;
film dokumentalny
07:35 Inka. Zachowałam się
jak trzeba; film
dokumentalny
08:15 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (53) Ludożercy; cykl reportaży
08:45 Misja Gryf –
Tajemnice Dworca
Głównego; cykl reportaży
09:20 Pogranicze w ogniu;
odc. 11/24; serial TVP
10:30 Wszystkie kolory
świata – Bali. Azjatycka
legenda; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
11:30 Goniec historyczny
IPN; magazyn
12:05 Dzikie Chiny; odc. 4
Kraina Pandy; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2007)
13:05 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
13:35 Sensacje XX wieku –
Bunkier; cz. 1; cykl
dokumentalny
14:05 Sensacje XX wieku –
Bunkier; cz. 2; cykl
dokumentalny
14:35 Encyklopedia II wojny
światowej – Cena
zwycięstwa; cz. 2; cykl
dokumentalny
15:20 The Hunt – Łowcy.
Wyścig z czasem; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
16:20 Historia Polski –
Historia Kowalskich; film
dokumentalny
17:30 Kryptonim MUZEUM –
Szlak Amii Krajowej; odc.
1 Szachy generała Nila;
reportaż
17:50 Czarne chmury; odc.
1/10 - Szafot; serial TVP
18:50 Sensacje XX wieku –
Afganistan; cz. 1; cykl
dokumentalny
19:25 Sensacje XX wieku –
Afganistan; cz. 2; cykl
dokumentalny
19:55 Jak było?
20:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Ratujmy Limka
21:30 Pogranicze w ogniu;
odc. 12/24; serial TVP
22:40 Kulisy II Wojny
Światowej; cz. 4; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2008)
23:45 Lekcja martwego
języka; dramat; Polska
(1979)
01:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (53) Ludożercy; cykl reportaży
02:15 Czarne chmury; odc.
1/10 - Szafot; serial TVP

P RO G R A M T V – Ś RO DA 2 8 M A RC A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:20 TELEZAKUPY
05:55 Elif; odc. 212; serial;
Turcja (2014)
06:55 Komisariat; odc. 46;
serial TVP
07:50 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?;
odc. 3786; teleturniej muz.
09:15 Wojenne dziewczyny;
serial TVP
10:10 Klan; odc. 3285;
telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu;
20/104; teleturniej
11:10 Dr Quinn, odc. 11/28;
serial; USA (1995)

TVP2

05:25 Koło fortuny; odc. 113
ed. 3; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1362; serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 22;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie
Extra (18)
11:25 Rodzinka.pl; odc. 51;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1832; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 114
ed. 3; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc. 104
(odc 69); serial
obyczajowy; Turcja (2015)
14:00 Ziemia – Podwodny
świat. Myjnia
Samochodowa, Błękitna
Dziura i Salem Express;
cykl dokumentalny
12:00 Wiadomości
14:55 M jak miłość; odc.
12:10 Agrobiznes
1362; serial TVP
12:30 Agropogoda; magazyn
15:55 Familiada; odc. 2327;
12:35 Konkursu Wójt Roku
teleturniej
2017
16:30 Koło fortuny; odc. 184
12:45 Natura w Jedynce –
ed. 4; teleturniej
Rusty, król kangurów;
film dokum.; USA (2015) 17:10 Meandry uczuć; odc.
79; serial; Turcja (2016)
13:45 Elif; odc. 213; serial;
18:00 Panorama
Turcja (2014)
18:25 Pogoda
14:40 Korona królów;
18:30 Sport Telegram
telenowela histor. TVP
18:35 Rodzinka.pl; odc. 52
15:15 ALARM!; magazyn
„Kociaki domowe”; serial
15:30 Wiadomości
komediowy TVP
15:40 Pogoda
19:05 Na sygnale; odc. 23;
15:50 Wszystko dla pań;
serial fabularyzowany TVP
odc. 22; serial; Włochy
19:40 Barwy szczęścia; odc.
(2015)
1832; serial TVP
17:00 Teleexpress
20:10 Barwy szczęścia; odc.
17:15 Pogoda
1833; serial TVP
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3787; teleturniej muz. 20:45 Na dobre i na złe; odc.
701; serial TVP
18:00 Klan; odc. 3286;
21:45 Na sygnale; odc. 184
telenowela TVP
„Topielec”; serial
fabularyzowany TVP
22:25 Kino relaks – Dotyk
miłości; dramat; USA
(1999)

POLSAT

5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (649);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(387); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(389); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (4); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (737);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (128); serial
paradokumentalny. Ojciec
zgłasza zaginięcie córki
13:00 Trudne sprawy (774);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2661); serial obyczajowy
14:50 Dlaczego ja? (820);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (203);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (193); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2662); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (49); serial
komediowy. Perypetie
mieszkańców pewnej
kamienicy. Głową rodziny
jest Ferdynand,
bezrobotny. Jego żona
Halina z pensji pielęgniarki
utrzymuje cały dom.
20:00 Umów się ze mną.
Take me out (4); reality
show. Uczestnicy
programu marzą o randce
idealnej. Liczą, że znajdą w
nim drugą połówkę. Kilku
singli poznaje trzydzieści
kobiet. W ciągu...
18:30 Korona Królów
21:25 Top Chef (4); reality
18:55 Jeden z dziesięciu;
show. Siódma edycja
21/104 - Wielki finał;
kulinarnego show, w
teleturniej
którym do walki stają
19:30 Wiadomości
osoby związane z
00:40 Rodzinka.pl; odc. 229
20:05 Pogoda
gotowaniem. Uczestnicy
sezon 12; serial
20:10 Sport
muszą umieć przyrządzić
komediowy TVP
20:15 ALARM!; magazyn
wyszukaną potrawę, ale...
01:15 Świat bez tajemnic –
20:35 Wielki Test. Giganci
23:00 Baby są jakieś inne;
Fugazi – centrum
ducha
komediodramat, Polska
wszechświata; film dokum.
22:10 Stadion Śląski. W
2011. Oryginalna,
kotle czarownic; film dok. 02:05 Kryminalne zagadki
inteligentna zabawa
Las Vegas; odc. 11/22;
23:05 Wolność; dramat; USA
stereotypami dotyczącymi
serial sensacyjny; Kanada,
(2014)
damsko-męskich relacji.
USA (2013)
00:45 Uwięzione; odc. 13;
1:05 Sesje; komediodramat,
02:55 Licencja na
serial; Hiszpania (2015)
USA 2012. Oparty na
wychowanie; odc. 93 01:50 Tajemnica twierdzy
biografii kalifornijskiego
Zabawa w chowanego;
szyfrów; odc. 10/13; serial
poety i dziennikarza film
serial obyczajowy TVP
sensacyjny TVP
nagrodzono na festiwalu
03:25 Licencja na
02:50 Sarid; film dokum.
kina niezależnego
wychowanie; odc. 94;
03:50 Notacje – Antoni
Sundance.
serial obyczajowy TVP
Piechniczek. Trener
Antoni Piechniczek; cykl 03:55 Prokurator; odc. 5/10; 3:10 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
serial kryminalny TVP
dokumentalny

TVN
05:10 Uwaga! (5262) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(3/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 8
(15/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2216) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (882) program obyczajowy
12:00 Szkoła (534) program
13:00 19 + (235) - program
13:30 Szpital (771) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje
11 (8/13) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Sabina postanowiła
zrealizować swoje
marzenie o powrocie do
Polski. Namówiła męża,
żeby otworzyli własną
restaurację na Kaszubach,
w pięknej letniskowej wsi
Borowo…
15:30 Szkoła (535) program
16:30 19 + (236) - program
17:00 Ukryta prawda (883) program obyczajowy
18:00 Szpital (772) program obyczajowy
19:00 Fakty (7392)
19:35 Sport (7375)
19:45 Pogoda (7372)
19:50 Uwaga! (5263) program
20:10 Doradca smaku 8
(16/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16
(2653) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (139) program
21:30 Agent - Gwiazdy 3
(6/13) - 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 Trzynasty wojownik film przygodowy, USA
1999
00:45 Avengers - film
przygodowy, USA 2012.
Super bohaterowie łączą
siły! Iron Man, Hulk, Thor,
Kapitan Ameryka, Sokole
Oko i Czarna Wdowa. Gdy
świat staje w obliczu
niebezpieczeństwa Nick
Fury, dyrektor agencji
S.H.I.E.L.D., musi
stworzyć oddział gotowy
do walki z
nieprzyjacielem…
03:40 Moc Magii(TVN noc)
(86/150) - program
04:55 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabul., Brazylia 2015
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 61
09:00 Na wariackich
papierach; serial fabul.,
USA 1985; odc. 2
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabul., USA 1987;
odc. 7
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial fabularny
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 6
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 10
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 33
14:50 Kobra – oddział
specjalny; serial fabularny
15:55 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 8
16:55 Na wariackich
papierach; serial fabul.,
USA 1985; odc. 3
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 61
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 62
20:00 Krytyczna decyzja;
akcja, USA 1996.
Pasażerski samolot
Boeing 747 zostaje
porwany przez arabską
grupę terrorystyczną.
Okazuje się, że na
pokładzie znajduje się
śmiercionośny gaz DZ-5,
który może zabić miliony
ludzi…
22:30 Wpół do śmierci;
akcja, USA 2002. Steven
Seagal wciela się w postać
Saschy Petrosevitcha,
tajnego agenta FBI, który
chcąc zdobyć informacje
na temat groźnego
mafioso daje się zamknąć
za kratami. Trafia do
zlokalizowanej na wyspie i
wyposażonej w najnowszą
technologię placówki, z
której nie ma ucieczki…
00:45 Krocząc wśród cieni;
akcja, USA 2014. Matt
Scuddel (Liam Neeson)
zakończył swoją karierę w
policji i obecnie pracuje
jako prywatny detektyw.
Pewnego dnia dostaje
szalenie trudne zlecenie.
Musi dowiedzieć się, kto
stoi za zamordowaniem
żony handlarza
narkotykowego…
02:55 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia 2016;
odc. 2
03:45 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:25 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
05:05 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 120

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
23; telenowela historyczna
TVP
06:10 Na sygnale; odc. 167
„Miejsce na ziemi”; serial
fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 168
„Zbłąkany wędrowiec”;
serial fabularyzowany TVP
07:15 Janosik; odc. 7/13 Beczka okowity; serial TVP
08:15 M jak miłość; odc.
766; serial TVP
09:05 Rodzinka.pl; odc. 46
„Nie ma czasu do
stracenia”; serial
komediowy TVP
09:40 Rodzinka.pl; odc. 47
„Halloween”; serial
komediowy TVP
10:15 Za marzenia; odc. 2;
serial TVP
11:15 Ranczo; odc. 51 Fałszerze uczuć; serial
obyczajowy TVP
12:15 Ranczo; odc. 52 Zemsta i wybaczenie;
serial obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; odc.
159 - Złoty interes; serial
kryminalny TVP
14:15 Ojciec Mateusz; odc.
160 - Jama; serial
kryminalny TVP
15:10 Na dobre i na złe odc.12 Próba miłości
16:15 Na sygnale; odc. 168
„Zbłąkany wędrowiec”;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 53 Msza obywatelska; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 54 Czysty biznes; serial
obyczajowy TVP
18:40 Bulionerzy; odc. 53 Piramida; serial
komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
161 - Insulina; serial
kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 281; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 55 Wielki powrót; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; odc. 56 Amerykańska baza; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; odc.
162 - Przed ślubem; serial
kryminalny TVP
00:15 O mnie się nie martw;
odc. 4/13; serial
komediowy TVP
01:05 Pitbull; odc. 2; serial
policyjny TVP
01:55 Pitbull; odc. 3; serial
policyjny TVP
02:55 Janosik; odc. 7/13 Beczka okowity; serial TVP
03:55 M jak miłość; odc.
766; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; odc. 46
„Nie ma czasu do
stracenia”; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:10 Familiada; odc. 2411;
teleturniej
05:45 Okrasa łamie przepisy
– Jaja inaczej czyli
sękacz; magazyn
kulinarny
06:20 Śpiewające fortepiany
(14)
07:25 Kabaretowy Klub
Dwójki
08:20 Jeden z dziesięciu;
18/100; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 108
ed. 3; teleturniej
09:40 Program rozrywkowy
10:35 Muzeum Polskiej
Piosenki; /104/ - „Długość
dźwięku samotności” Myslovitz
10:50 Familiada; odc. 2411;
teleturniej
11:30 Życie to Kabaret –
Program rozrywkowy
12:35 Życie to Kabaret –
Program rozrywkowy
13:35 Śpiewające fortepiany
(15)
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
15:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Smaki Czesława
Miłosza; magazyn
kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 37
- Wielbłąd; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 34 Chorwacja
(128) - Wyspiarski
Kvarner; magazyn
kulinarny
19:35 Humor w odcinkach;
serial komediowy TVP
20:15 Śpiewające fortepiany
(16)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki
22:15 Rodzina ach rodzina
23:15 Koło fortuny; odc. 107
ed. 3; teleturniej
23:50 Na festiwalowej
scenie
00:20 Niezapomniane
Koncerty – Program
rozrywkowy
01:20 Niezapomniane
Koncerty – Program
rozrywkowy
02:20 Kierunek Kabaret
03:20 Rozrywka Retro –
Program rozrywkowy

TVN7
05:20 Ukryta prawda (186) program obyczajowy
06:25 Szpital (283) program obyczajowy.
07:20 Sąd rodzinny (2/52) program sądowy
08:20 Przepis na życie 2 (3)
- serial obyczajowy
09:15 Agentka o stu
twarzach (11/22) - serial,
USA
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (558) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (3/52) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (457) program sądowy
14:55 Szpital (284) program obyczajowy.
Karetka pogotowia
przywozi Radosława
Salwińskiego, którego
pobiła banda osiedlowych
dresiarzy
15:55 Zaklinaczka duchów
(1/22) - serial S-F, USA.
16:55 Przepis na życie 2 (4)
- serial obyczajowy
17:55 Agentka o stu
twarzach (12/22) - serial,
USA. Sydney dowiaduje
się, że jej matka była
niebezpieczną agentką
KGB odpowiedzialną za
śmierć wielu członków
CIA. Mówi Vaughnowi, że
ma dość bycia agentką…
19:00 Ukryta prawda (559) program obyczajowy. Olek
Wirecki (17) bardzo
przeżywa śmierć swojej
matki, która zginęła w
domu zastrzelona przez
włamywaczy…
20:00 Wyspa tajemnic - film
sensacyjny, USA 2009.
Rok 1954. Dwaj detektywi
(Leonardo DiCaprio i Mark
Ruffalo) przyjeżdżają do
odizolowanego szpitala
psychiatrycznego dla
kryminalistów na małej
wyspie. Prowadzą
dochodzenie w sprawie
tajemniczego zniknięcia
jednej z pacjentek
zakładu…
22:55 Mentalista VII (8/13) serial, USA
23:55 Szalone Halloween komedia, USA 2012.
Victoria Justice wciela się
w postać sprytnej
dziewczyny, której plany
udziału w szkolnej
imprezie roku biorą w łeb,
gdyż musi pilnować
małego braciszka. Gdy
wydaje się, że gorzej już
być nie może, malec
znika!…
01:45 Moc Magii (TVN7 noc)
(86/150) - program
03:55 Druga strona medalu
(6/8) - talk show – Jacek
Olszewski
04:30 Druga strona medalu
(8) - talk show – Alicja
Tysiąc

TVN STYLE
05:35 Sprzątaczki (7/12) program obyczajowy
06:20 Sprzątaczki (8/12) program obyczajowy
07:05 Ostre cięcie 5 (4/10) program
07:50 Gwiazdy od kuchni 2
08:20 PASMO MED
09:20 Sprzątaczki 2 (8/12) program obyczajowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 4 (9/13) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (7/13) - program
rozrywkowy
11:50 Kuchenne rewolucje 8
(6/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:50 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (4/8) - reality
show
13:35 Zaskocz mnie!
14:15 W dobrym stylu 3 (8) program lifestylowy
15:00 W roli głównej
15:30 Nowy wygląd, nowe
życie 4 (1/5) - program
rozrywkowy
16:55 Apetyt na miłość 5
17:55 Kuchenne rewolucje
14 (13/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 5 (7/13) program rozrywkowy
19:40 PASMO MED
20:40 Ślub od pierwszego
wejrzenia 2 (4/12) program
21:40 Misja ratunkowa
22:25 Pani Gadżet 15 (8/24)
- magazyn
22:55 Sekrety lekarzy 4
23:55 Nocka z byłym
00:55 Pocałunek w ciemno
(3/4) - program
rozrywkowy
02:10 W roli głównej Karolina Korwin
Piotrowska (4/6) - talk
show
02:40 W roli głównej Robert Korzeniowski (5/7)
- talk show
03:10 Wiem, co jem 4
(5/15) - magazyn
03:40 Wiem, co jem 3
(13/16) - magazyn
04:10 Wiem, co jem 6
(15/16) - magazyn
04:40 Wiem, co jem 3
(7/16) - magazyn

TVP SPORT
ŚRODA 28.03.2018 TVP
Sport
08:00 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska - Korea
Południowa
08:55 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska - Korea
Południowa
10:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Miami - 1/4F - 1
12:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Miami - 1/4F - 2
14:00 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Niemcy Brazylia
15:00 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Niemcy Brazylia
16:05 Jedziemy na Mindial;
odc. 3; magazyn
17:05 Piłka ręczna - kobiet:
Ekstraklasa - 2
18:05 Piłka ręczna - kobiet:
Ekstraklasa - 2
19:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Miami - 1/4F - 3
21:00 Piłka nożna - Mecze
towarzyskie - skróty
21:30 Jedziemy na Mundial
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska - Korea
Południowa
24:00 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska - Korea
Południowa
01:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Miami - 1/4F - 4

POLSAT SPORT
7:00 Magazyn Nice 1. ligi;
magazyn piłkarski
8:30 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: GKS Katowice Jastrzębski Węgiel
10:20 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: ONICO
Warszawa - Asseco
Resovia Rzeszów
12:30 Piłka nożna; Eliminacje
Mistrzostw Europy do lat
17: Polska - Irlandia
14:40 Puncher Extra Time;
magazyn dla fanów
sportów walki. Nie
zabraknie informacji
związanych z galami
Polsat Boxing Night, KSW
i UFC, a także licznych...
15:50 Piłka nożna; Eliminacje
Mistrzostw Europy do lat
21: Polska - Litwa
18:00 Siatkówka kobiet; Liga
Siatkówki Kobiet: Grot
Budowlani Łódź - ŁKS
Commercecon Łódź
20:30 Siatkówka kobiet; Liga
Siatkówki Kobiet:
Legionovia Legionowo KS Pałac Bydgoszcz
23:00 Boks; Droga do PBN
(1)
23:40 Boks
2:00 Tenis; Turniej ATP w
Miami; mecz
ćwierćfinałowy gry
pojedynczej

TVP3 KATOWICE
07:00 EkoAgent; magazyn
08:05 Moje życie dla Niego;
film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1084
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
12:20 Moja Niepodległa odc.
4 „OLIMPIJCZYK”; reportaż
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Smaki tradycji – Lepiej
smakuje niż się nazywa
14:15 Moje życie dla Niego;
film dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Ukryte skarby – Jan z
Czerniny i Biała Dama; cykl
reportaży
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Kronika Miasta
17:45 Łódzkie jakiego nie
znacie; odc. 1
18:00 Kopalnia reportaży;
reportaż
18:15 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Łódzkie rozsmakowane
w tradycji; odc. 1
20:01 Dokument w obiektywie;
magazyn
20:45 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży;
reportaż
21:15 Reportaż z regionu
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 Moje życie dla Niego;
film dokum.
00:40 Ukryte skarby – Jan z
Czerniny i Biała Dama; cykl
reportaży
01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni
02:40 Moje życie dla Niego;
film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Smaki tradycji – Lepiej
smakuje niż się nazywa
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1084
06:20 Reportaż
06:35 Ukryte skarby – Jan z
Czerniny i Biała Dama; cykl
reportaży

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 28
marca; felieton
07:00 Historia Polski –
Historia Kowalskich; film
dokumentalny
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (54) Kava - a nie kawa; cykl
reportaży
08:40 Misja Gryf –
Elektrownie wodne; cykl
reportaży
09:10 Pogranicze w ogniu;
odc. 12/24; serial TVP
10:20 W mniejszości siła;
film dokumentalny;
Niemcy (2017);
reż.:Andrzej Dziedzic
11:30 Spór o historię –
Dlaczego króla
Kazimierza nazywamy
Wielkim?; debata
12:15 The Hunt – Łowcy.
Życie w sąsiedztwie
drapieżników; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
13:10 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Ratujmy Limka
13:40 Sensacje XX wieku –
Afganistan; cz. 1; cykl
dokumentalny
14:10 Sensacje XX wieku –
Afganistan; cz. 2; cykl
dokumentalny
14:40 Encyklopedia II wojny
światowej – Inwazja; cz.
1; magazyn historyczny
15:20 Kulisy II Wojny
Światowej; cz. 4; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2008)
16:20 Historia Polski –
Proces Szesnastu; film
dokumentalny
16:50 Elegia na śmierć
Roja; film dokumentalny;
Polska (2007); reż.:Jerzy
Zalewski
17:25 Śladami zbrodni i
walki 1944 - 1956 - Łódź.
Konspiracyjne Wojsko
Polskie; cykl reportaży
17:55 Czarne chmury; odc.
2/10 - Krwawe swaty;
serial TVP
19:00 Sensacje XX wieku –
Stalin - droga do władzy
/1/; cykl dokumentalny
19:25 Sensacje XX wieku –
Stalin - droga do władzy
/2/; cykl dokumentalny
19:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Listy z daleka
20:25 Trzech kumpli; cz.2;
film dokumentalny
21:30 Pogranicze w ogniu;
odc. 13; serial TVP
22:40 Idealne miasto
Auschwitz; film
dokumentalny
23:25 Pożegnanie; reportaż
23:45 Wielki Tydzień;
dramat
01:30 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (54) Kava - a nie kawa; cykl
reportaży

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 2 9 M A RC A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:10 TELEZAKUPY
05:50 Elif; odc. 213; serial;
Turcja (2014)
06:45 Komisariat; odc. 48
Prześladowca; serial TVP
07:15 Komisariat; odc. 49
Tancerka; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?;
odc. 3786; teleturniej
muzyczny
09:15 Komisarz Alex; odc.
134 - Źli chłopcy; serial
kryminalny TVP
10:10 Klan; odc. 3286;
telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu
11:10 Dr Quinn, odc. 12/28;
serial obyczajowy; USA
(1995)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Konkursu Wójt Roku
2017
12:40 Natura w Jedynce –
Jezioro Bodeńskie –
ostoja dzikiej przyrody;
film dokumentalny;
Niemcy (2015)
13:45 Elif; odc. 214; serial;
Turcja (2014)
14:40 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:40 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań;
odc. 23; serial; Włochy
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3788; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; telenowela TVP
18:30 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; odc.
243 - Narzeczona; serial
kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /67/; magazyn
23:50 Ocaleni
00:45 Program wojskowy
01:20 Cztery noce z Anną;
dramat; Francja, Polska
(2008)

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 115
ed. 3; teleturniej
05:55 Na dobre i na złe; odc.
701; serial TVP
06:50 Podróże z historią;
odc. 5 W staropolskiej
zagrodzie; cykl
dokumentalny
07:20 Na sygnale; odc. 23;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie
Extra (19)
11:25 Rodzinka.pl; odc. 52
„Kociaki domowe”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1833; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 116
ed. 3; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc.
105; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
14:00 Singapur – wnętrze
logistycznego molocha;
film dokumentalny; USA
(2016)
14:50 Na dobre i na złe; odc.
701; serial TVP
15:55 Familiada; odc. 2328;
teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 185
ed. 4; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
80; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 53
„Praca, dom, kanapki”;
serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 24;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1833; serial obyczajowy
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc.
1834; serial obyczajowy
TVP
20:45 3-cia połowa
21:20 The Good Doctor; odc.
16; serial obyczajowy;
USA (2017)
22:10 Zawód: Amerykanin;
odc. 4; serial; USA (2013)
22:55 Klient; film sensacyjny;
USA (1994)

03:00 Magazyn śledczy Anity
01:00 3-cia połowa
Gargas; /67/; magazyn
(powtórka)
03:35 Sprawa dla reportera
01:30 Dotyk miłości; dramat;
04:25 Notacje – Adam
USA (1999)
Kilian. Widziałem
03:50 Żyć nie umierać;
upadek imperium; cykl
dramat; Polska (2015)a
dokumentalny

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (650);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(392); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(393); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (5); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (738);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (129); serial
paradokumentalny.
Dziewczyna z polskoromskiej rodziny zostaje
porwana. Matka
podejrzewa, że miał z tym
związek jej chłopak,
którego nie akceptowali.
Młodszy aspirant...
13:00 Trudne sprawy (775);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2662); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (821);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (204);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (194); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2663); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (514); serial
komediowy
20:05 Nasz nowy dom (111);
reality show
21:10 Przyjaciółki (127);
serial obyczajowy. Dalsze
losy czterech przyjaciółek:
Anki, Ingi, Zuzy i
Patrycji…
22:10 Wyjdź za mnie (2);
reality show
23:20 Miłość w Seattle;
melodramat, Kanada/
Wielka Brytania/USA
2009. Dwoje samotnych
ludzi dostaje od losu nową
szansę na prawdziwą
miłość i szczęście.
1:50 0_1_0; dramat
psychologiczny, Polska
2008. Kilkunastu
mieszkańców
nadmorskiego miasta
łączy tragiczny wypadek
samochodowy i forum
internetowe - 0_1_0- na
którym szukają
spełnienia...
3:45 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:10 Uwaga! (5263) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(4/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 8
(16/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2217) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (883) program obyczajowy
12:00 Szkoła (535) program
13:00 19 + (236) - program
13:30 Szpital (772) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje
11 (9/13) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Pewien katowicki
biznesmen, postanowił
zainwestować część
pieniędzy zarobionych na
giełdzie zainwestować
w restaurację…
15:30 Szkoła (536) program
16:30 19 + (237) - program
17:00 Ukryta prawda (884) program obyczajowy
18:00 Szpital (773) program obyczajowy
19:00 Fakty (7393)
19:35 Sport (7376)
19:45 Pogoda (7373)
19:50 Uwaga! (5264) program
20:10 Doradca smaku 8
(17/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16
(2654) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (140) program
21:30 Kuchenne rewolucje
17 (6/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:35 Last Minute - komedia
2013. Pełne słońce,
wypoczynek, palmy,
piramidy, opaska all
inclusive. I do tego
wszystko za darmo!
Tymczasem na lotnisku
giną bagaże, w hotelu dają
zły pokój, w kuchni nie
dają jedzenia, na domiar
złego Tomek w hotelowym
lobby przypadkowo
spotyka licealną miłość
z przyrośniętym do jej
boku ideałem mężczyzny.
Gorzej być nie może?
Może!
00:15 Willow - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania/Nowa Zelandia
1988. Przepowiednia
głosi, że rządy okrutnej
królowej Bavmordy (Jean
Marsh) ukróci
dziewczynka, która ma się
właśnie narodzić.
Władczyni rozkazuje
zamordować wszystkie
niemowlęta płci żeńskiej.
Z życiem uchodzi tylko
mała Elora…
02:55 Uwaga! (5264) program
03:20 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabularny, Brazylia
2015
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 62
09:00 Na wariackich
papierach; serial fabul.,
USA 1985; odc. 3
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 8
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial fabularny
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 7
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 11
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 34
14:50 Kobra – oddział
specjalny; serial fabularny
15:55 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 9
16:55 Na wariackich
papierach; serial fabul.,
USA 1985; odc. 4
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 62
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 63
20:00 Zakonnica w
przebraniu; komedia, USA
1992. Piosenkarka z
podrzędnego baru Deloris Van Cartier –
przypadkiem staje się
świadkiem morderstwa,
którego sprawcą jest jej
kochanek - gangster
Vince…
22:00 Skok na kasę;
komedia, 2008
00:10 Striptiz; komedia, USA
1996. Samotna matka,
podejmuje pracę w klubie
nocnym w Miami.
Rozbiera się na scenie by
zarobić pieniądze i nie
stracić opieki nad
dzieckiem. Jej taniec
przyciąga uwagę
przesiadującego tam
kongresmana. Niestety,
mężczyzna jest bardzo
natrętny. Nie powstrzyma
się przed niczym - nawet
przed morderstwem - by
ją zdobyć.
02:25 Najśmieszniejsi;
Polska; odc. 4
03:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:25 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 4. Zobacz jak
policja poradziła sobie z
kibolami oraz ze
złodziejami samochodów.
Poznaj też historię
pechowego niedoszłego
mordercy…
05:05 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 121

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc.
24; telenowela historyczna
TVP
06:10 Na sygnale; odc. 168
„Zbłąkany wędrowiec”;
serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 169
„Opowieść wigilijna”;
serial fabularyzowany TVP
07:15 Janosik; odc. 8/13 Dobra cena; serial TVP
08:15 M jak miłość; odc.
767; serial TVP
09:10 Rodzinka.pl; odc. 47
„Halloween”; serial
komediowy TVP
09:40 Rodzinka.pl; odc. 48
„Brutus”; serial
komediowy TVP
10:20 O mnie się nie martw;
odc. 4/13; serial
komediowy TVP
11:20 Ranczo; odc. 52 Zemsta i wybaczenie;
serial obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; odc. 53 Msza obywatelska; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; odc.
160 - Jama; serial
kryminalny TVP
14:15 Ojciec Mateusz; odc.
161 - Insulina; serial
kryminalny TVP
15:10 Na dobre i na złe odc.13 Zerwana kurtyna
16:10 Na sygnale; odc. 169
„Opowieść wigilijna”;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 54 Czysty biznes; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 55 Wielki powrót; serial
obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 54 Baron; serial komediowy
TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
162 - Przed ślubem; serial
kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 282; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:15 Ranczo; odc. 56 Amerykańska baza; serial
obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; odc. 57 Człowiek z Rio; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; odc.
163 - Osaczenie; serial
kryminalny TVP
00:10 Na dobre i na złe; odc.
701; serial TVP
01:10 Instynkt; odc. 6 „Droga
do sławy”; serial
kryminalny TVP
01:55 Instynkt; odc. 7
„Klątwa”; serial kryminalny
TVP
02:55 Janosik; odc. 8/13 Dobra cena; serial TVP
03:50 M jak miłość; odc.
767; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; odc. 47
„Halloween”; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:10 Familiada; odc. 2412;
teleturniej
05:45 Okrasa łamie przepisy
– Smaki Czesława
Miłosza; magazyn
kulinarny
06:25 Śpiewające fortepiany
(15)
07:30 Kabaretowy Klub
Dwójki
08:20 Jeden z dziesięciu;
19/100; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 109
ed. 3; teleturniej
09:40 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów
10:35 Muzeum Polskiej
Piosenki; /101/ „Ucieczka z tropiku” Marek Biliński
10:50 Familiada; odc. 2412;
teleturniej
11:30 Życie to Kabaret –
Program rozrywkowy
12:35 Życie to Kabaret –
Program rozrywkowy
13:35 Śpiewające fortepiany
(16)
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
15:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Twaróg z Hajnówki;
magazyn kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 38
- Wśród berberów; cykl
reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 34 Chorwacja
(129) - Rab; magazyn
kulinarny
19:35 Humor w odcinkach /
La La Poland; serial
komediowy TVP
20:15 Śpiewające fortepiany
(17)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki
22:15 Kierunek Kabaret
23:20 Olga Lipińska
zaprasza; talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 108
ed. 3; teleturniej
00:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
01:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
02:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
03:50 Rozrywka Retro –
Program rozrywkowy

TVN7
05:20 Ukryta prawda (187) program obyczajowy
06:25 Szpital (284) program obyczajowy
07:20 Sąd rodzinny (3/52) program sądowy
08:20 Przepis na życie 2 (4)
- serial obyczajowy
09:15 Agentka o stu
twarzach (12/22) - serial,
USA
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (559) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (4/52) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (458) program sądowy
14:55 Szpital (285) program obyczajowy.
Pogotowie przywozi do
szpitala poszkodowaną w
pożarze 7-letnią Amelkę
Milewską, która zatruła się
tlenkiem węgla.
Dziewczynka była w domu
ze swoim 9-letnim bratem.
Chłopiec bawił się
zapałkami i nieumyślnie
doprowadził do pożaru…
15:55 Zaklinaczka duchów
(2/22) - serial S-F, USA.
Podczas zderzenia
pociągu i niesprawnego
samochodu ginie pasażer
auta - mały chłopiec.
Melinda pomaga chłopcu
zmierzyć sie z własną
śmiercią oraz dodaje
otuchy jego matce…
16:55 Przepis na życie 2 (5)
- serial obyczajowy
17:55 Agentka o stu
twarzach (13/22) - serial,
USA. Sydney ukrywa się
w systemie wentylacyjnym
budynku banku Credit
Dauphine. McKenas Cole
wpada na jej trop i
agentce grozi śmiertelne
niebezpieczeństwo…
19:00 Ukryta prawda (560) program obyczajowy.
50-letnia Maria mieszka w
niewielkim domu z
dorosłą córką Kamilą oraz
partnerem Kamili Jackiem. Jej młodsza
córka Ola studiuje w
Krakowie i rzadko
przyjeżdża do rodzinnego
domu…
20:00 Tower Heist - film
2011
22:15 Lucyfer (5/18) - serial
23:15 American Horror
Story: Asylum (5/13) serial, USA
00:15 Nebraska - film
obyczajowy, USA 2014.
Ojciec (Bruce Dern) i syn
(Will Forte) wyruszają w
drogę, by odebrać milion
dolarów nagrody.
Wyprawa, która
początkowo zdaje się
jedynie kaprysem
szaleńca, okazuje się nagle
drogą po odkupienie…

TVN STYLE
05:35 Wiem, co kupuję (12)
- program lifestylowy
06:05 Wiem, co jem na
diecie (1/12) - program
lifestylowy
06:35 Klinika urody 8 (5/10)
- program lifestylowy
07:05 W dobrym stylu 3 (8) program lifestylowy
07:50 #Sława (4/6) program rozrywkowy
08:20 PASMO MED
09:20 Sprzątaczki 2 (9/12) program obyczajowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 4 (10/13) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (8/13) - program
rozrywkowy
11:50 Kuchenne rewolucje 8
(7/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:50 Afera fryzjera 6
13:35 SOS - Sablewska od
stylu (2/10) - program
rozrywkowy
14:20 Gwiazdy prywatnie 2
(4/8) - program
lifestylowy
14:50 Ostre cięcie 5 (5/10) program
15:35 Sekrety lekarzy 4
16:40 Gwiazdy od kuchni 2
17:10 Co nas truje (2/12) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
14 (14/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 5 (8/13) program rozrywkowy
19:40 PASMO MED
20:40 Kulisy sławy EXTRA
21:10 W czym do ślubu? 3
21:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (4/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 15 (9/24)
- magazyn
22:55 Gwiazdy prywatnie 2
(4/8) - program
lifestylowy
23:25 SOS - Sablewska od
stylu (2/10) - program
rozrywkowy
00:10 Operacje w Tajlandii
(10) - program
01:15 Detektywi od zdrad 2
(4/22) - reality show
02:15 W roli głównej Małgorzata Kożuchowska
(5/6) - talk show
02:45 W roli głównej Marcin Prokop (6/7) - talk
show
03:15 Wiem, co jem 4
(6/15) - magazyn
03:45 Wiem, co jem 3
(14/16) - magazyn
04:15 Wiem, co jem 6 (16) magazyn
04:45 Wiem, co jem 3
(8/16) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Niemcy Brazylia
09:00 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Niemcy Brazylia
10:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Miami - 1/4F - 3
12:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Miami - 1/4F - 4
13:45 Strongman Liga
Mistrzów
14:45 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska - Korea
Południowa
15:40 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska - Korea
Południowa
16:50 Jedziemy na Mundial
17:45 Hokej na lodzie - PHL,
Finał - 3
20:40 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Miami - 1/2F - 1
22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Niemcy Brazylia
00:10 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Niemcy Brazylia

POLSAT SPORT
7:00 Liga Siatkówki Kobiet;
mecz: Legionovia
Legionowo - KS Pałac
Bydgoszcz
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...
10:40 Piłka nożna; Eliminacje
Mistrzostw Europy do lat
17: Polska - Irlandia
12:30 Piłka nożna; Eliminacje
Mistrzostw Europy do lat
21: Polska - Litwa
14:40 KOTV Classics;
magazyn bokserski
15:50 Siatkówka kobiet; Liga
Siatkówki Kobiet: Grot
Budowlani Łódź - ŁKS
Commercecon Łódź
18:00 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Trefl Gdańsk Cerrad Czarni Radom
20:00 Tenis; Turniej ATP w
Miami; mecz
ćwierćfinałowy gry
pojedynczej
22:00 Z archiwum boksu:
Walka o tytuł mistrza
świata w Filadelfii z 1952
roku; waga ciężka: Rocky
Marciano - Jersey Joe
Walcott
23:10 Boks; Droga do PBN
(1)
0:00 Tenis; Turniej ATP w
Miami; mecz
ćwierćfinałowy gry
pojedynczej

TVP3 KATOWICE
07:00 Kopalnia reportaży;
reportaż
08:05 Pasterz – Kazimierz
Kardynał Świątek; film
dokum.
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1085
10:50 Reportaż
11:15 Anna German
prawdziwe życie; film
dokum.; Rosja (2006)
12:10 Historie szczęśliwe odc.
21; cykl reportaży
12:20 Listy do PRL - u - Mięso
w chmurach; felieton
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:20 Agrobiznes
13:35 Powrót do przeszłości;
odc. 36; magazyn
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Pasterz – Kazimierz
Kardynał Świątek; film
dokum.
15:15 Jedź bezpiecznie; odc.
689; magazyn
15:35 Rączka gotuje
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Twarze TV Katowice Maja Pawlita; felieton
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Medytacje Wielkopostne
na Jasnej Górze
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:20 Kronika Miasta
20:01 Tajemnice
jasnogórskiego wizerunku;
reportaż
20:25 A życie toczy się dalej...
- Dziadek Rogala
20:55 POGODA
21:00 Korzenie
chrześcijaństwa; odc. 1
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 Pasterz – Kazimierz
Kardynał Świątek; film
dokum.
00:40 Rączka gotuje
01:20 Anna German
prawdziwe życie; film
dokum.; Rosja (2006)
02:15 Historie szczęśliwe odc.
21; cykl reportaży
02:40 Pasterz – Kazimierz
Kardynał Świątek; film
dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:15 Powrót do przeszłości;
odc. 36; magazyn
04:25 Pogoda
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; odc.
689; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1085
06:20 Reportaż
06:35 Rączka gotuje

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 29
marca; felieton
06:55 Historia Polski –
Proces Szesnastu; film
dokumentalny
07:35 Elegia na śmierć
Roja; film dokumentalny
08:10 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (55) Vanuatu; cykl reportaży
08:45 Misja Gryf – Baza
wyrzutni rakiet; cykl
reportaży
09:20 Pogranicze w ogniu;
odc. 13; serial TVP
10:45 Jak było?
11:20 Flesz historii; odc.
383; cykl reportaży
11:40 Kryptonim MUZEUM –
Szlak Amii Krajowej; odc.
1 Szachy generała Nila;
reportaż
11:55 Rachela na Dworcu
Gdańskim; film
dokumentalny
12:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Listy z daleka
13:25 Sensacje XX wieku –
Stalin - droga do władzy
/1/; cykl dokumentalny
13:50 Sensacje XX wieku –
Stalin - droga do władzy
/2/; cykl dokumentalny
14:20 Encyklopedia II wojny
światowej – Inwazja; cz.
3; magazyn historyczny
15:25 Sprawiedliwi – Miłość
była jego siłą; cykl
dokumentalny
15:55 Anus mundi; reportaż
16:35 Historia Polski –
Poświęcając życie
prawdzie; film
dokumentalny
17:25 Taśmy bezpieki
odc.44
17:55 Czarne chmury; odc.
3/10 - Zawiść; serial TVP
19:00 Sensacje XX wieku –
Stalin - droga do władzy
/3/; cykl dokumentalny
19:25 Sensacje XX wieku –
Stalin - droga do władzy
/4/; cykl dokumentalny
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Skarb z
rzecznych odmętów - finał
20:30 Tajemnice III Rzeszy;
odc. 1/5 Zagadkowa
śmierć Hessa; cykl
dokumentalny; Niemcy
(2013)
21:30 Pogranicze w ogniu;
odc. 14/24; serial TVP
22:45 Spór o historię –
Władcy polscy: Stanisław
August Poniatowski;
debata
23:30 Egzekucja; film
dokumentalny
00:30 Powrót Odysa; 3/12;
serial; Francja (2012)
01:25 Tajemnice III Rzeszy;
odc. 1/5 Zagadkowa
śmierć Hessa; cykl
dokumentalny; Niemcy
(2013)
02:20 Czarne chmury; odc.
3/10 - Zawiść; serial TVP

