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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Pomoc nie dla wszystkich

Rząd da kasę na czynsz
Znany jest już wstępny 

projekt ustawy dopłat do 
czynszu za wynajem miesz-
kania. W sumie można li-
czyć na nawet kilkaset zło-
tych miesięcznie. Dopłaty 
nie będą jednak dla każdego 
i będą ograniczone w czasie 
– wszystko zależeć będzie 
od od liczby osób w gospo-
darstwie domowym i lokali-
zacji wynajmowanego miesz-
kania. Projekt trafił właśnie 
do konsultacji.

Kto skorzysta?
System dopłat do czynszu  dla 

najemców nowych mieszkań 
i mieszkań na obszarach podda-
nych rewitalizacji ma ruszyć od 
nowego roku. Pomoc ma być 
skierowana dla osób, których 
dochody są zbyt wysokie, aby 
ubiegać się o mieszkania gmin-
ne, i jednocześnie zbyt niskie, 
aby zaciągnąć kredyt na zakup 
własnego mieszkania. Szacuje 
się, że w podobnej sytuacji jest 
ok. 40 proc. społeczeństwa, 
w tym głównie młode osoby roz-
poczynające karierę zawodową. 
Problemem w ich sytuacji jest 
nie tylko niska wysokość docho-
dów (niższa niż w innych gru-
pach wiekowych), ale również 
forma umowy o pracę (umowy 
na czas określony, umowy zlece-
nia lub umowy o dzieło, które 
nie gwarantują zdolności kredy-
towej niezbędnej do zaciągnięcia 

długoletniego kredy-
tu mieszkaniowego).

Jakie warunki?
Istotnym założe-

niem jest skierowa-
nie dopłat tylko do 
osób wynajmujących 
mieszkania w no-
wych lub dopiero co 
wyremontowanych 
budynkach. Ma być 
to zachęta dla dewe-
loperów do budowy 
mieszkań pod wyna-
jem oraz uczestnic-
twa w programach 
rewitalizacji miast. 
Za nabór najemców 
odpowiadać będzie 
gmina. Na podstawie 
ustalonych przez nią 
kryteriów (wybranych z kryte-
riów ustawowych, np. wysokość 
dochodów, liczba dzieci, niepeł-
nosprawność, migracje za pra-
cą) powstanie lista najemców, 
z którymi inwestor będzie zawie-
rać umowy najmu, pod warun-
kiem że najemcy będą posiadać 
zdolność czynszową (zdolność 
do regularnego opłacania czyn-
szu).

Dopłaty nie będą mogły być 
udzielane, jeżeli średni miesięcz-
ny dochód gospodarstwa domo-
wego najemcy w okresie podle-
gającym analizie przekracza 
w przypadku gospodarstw jed-
noosobowych 60 proc. przecięt-

nego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej (obecnie ok. 2 
563 zł netto). - Podstawą jest tu 
ostatni w stosunku do dnia zło-
żenia wniosku o dopłaty komu-
nikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego dotyczący pozio-
mu wynagrodzeń - wyjaśnia Mi-
nisterstwo Inwestycji i Rozwoju. 
W przypadku pozostałych go-
spodarstw domowych limit ten 
zwiększa się o 30 punktów pro-
centowych (ok. 1 281 zł) za każ-
dą kolejną osobę w gospodar-
stwie (przykładowo w gospodar-
stwie trzyosobowym limit ten 
będzie wynosił 120 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej). To znaczy, 

że czteroosobowa rodzina łącz-
nie nie będzie mogła zarabiać 
więcej niż 150 proc. – obecnie to 
6407,27 zł. Warto zaznaczyć, że 
o dopłatę będą mogły starać się 
zarówno gospodarstwa domowe 
jedno- jak i wieloosobowe. Sin-
giel nie będzie mógł zarabiać 
więcej niż 60 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia (dla wniosków 
złożonych od stycznia do lipca 
będzie to wartość obliczana na 
podstawie komunikatu z lutego 
roku poprzedniego, dla tych od 
sierpnia do grudnia na podsta-
wie danych opublikowanych 
przez GUS w tym samym roku 
kalendarzowym).

Ciąg dalszy na str. 7

W Markowicach

Nielegalny 
tytoń warty

7 mln złotych!

Dla nauczycieli

Wyższe 
pensje

90 dni w areszcie spędzi 
41-letni Olgierd L., który usły-
szał zarzut nielegalnego prze-
chowywania 10 ton wyrobów 
tytoniowych bez polskich zna-
ków akcyzy. Czarnorynkowa 
wartość zabezpieczonego to-
waru to prawie 7 mln zł, nato-
miast uszczuplenie podatku 
akcyzowego wyniosło 8 mln 
zł.

Ciąg dalszy na str. 3 

Dobra wiadomość dla na-
uczycieli – od 1 kwietnia 
otrzymają oni pierwszą od 
sześciu lat podwyżkę. Wynio-
są one od 123 do 168 zł brut-
to. Żeby jednak nie było tak 
kolorowo – mimo wcześniej-
szych deklaracji - nie będzie 
wyrównania od stycznia 
2018.

Od 1 kwietnia średnie wyna-
grodzenia nauczycieli będzie 
kształtowało się w  następujący 
sposób:

Ciąg dalszy na str. 3 

Wielkanoc, czas pojednania,
najstarsze i największe święto chrześcijan.

Spróbujmy w ten świąteczny dzień sprawić,
aby wygrały tak uniwersalne wartości,

jak miłość, zaufanie, troska o tych,
których dotknęło cierpienie, ludzka życzliwość.

Spokojnych Świąt i dobrej lektury
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Trafią do 110 tys. 
funkcjonariuszy

Podwyżki dla 
mundurowych Dokończenie ze str. 1

Mieszkaniec gminy Poraj pro-
wadził w Markowicach firmę zaj-
mującą się transportem odpa-
dów. Formalnie jednak była ona 
zarejestrowana na jego żonę. 
Myszkowscy policjanci mieli in-
formację, że znajduje się tam 
magazyn z nielegalnym tyto-
niem. Kilka dni temu wkroczyli 
na teren przedsiębiorstwa. Zna-
leźli tam 7 ton suszu tytoniowe-
go i 3 tony odpadów papieroso-
wych o łącznej wartości około 7 
mln zł. Przechowywanie wyro-
bów tytoniowych przez Olgierda 
L. narażało Skarb Państwa na 
uszczuplenie należności pu-
blicznoprawnej z tytułu podatku 

akcyzowego w kwocie około 8 
mln zł. Prokurator przedstawił 
Olgierdowi L. zarzut przestęp-
stwa paserstwa akcyzowego. 
Mężczyzna przyznał się do winy. 
Prokurator – z obawy na  ma-
tactwa ze strony podejrzanego – 
wniósł o tymczasowy areszt. Sąd 
przychylił się do wniosku. 
W efekcie mężczyzna spędzi 90 
dni za kratkami. W tym czasie 
śledczy muszą ustalić źródło po-
chodzenia i przeznaczenia wyro-
bów tytoniowych. Zarzucane po-
dejrzanemu przestępstwo jest 
zagrożone karą pozbawienia 
wolności do 6 lat oraz wysoką 
grzywną.

kg

W Markowicach

Nielegalny tytoń warty
7 mln złotych!

Dokończenie ze str. 1
l dla nauczyciela stażysty – 

2  900,20 zł (co stanowi wzrost 
o 147,28 zł),

l dla nauczyciela kontrakto-
wego – 3  219,22 zł (co stanowi 
wzrost o 163,48 zł),

l dla nauczyciela mianowa-
nego – 4  176,29 zł (co stanowi 
wzrost o 212,09 zł),

l dla nauczyciela dyplomo-
wanego – 5  336,37 zł (co stano-
wi wzrost o 271 zł).

Są to oczywiście kwoty brut-
to. Wynagrodzenie zasadnicze 
jest elementem wynagrodzenia 
średniego, do którego wliczają 
się także wszystkie ustawowe 
dodatki. Część dodatków prze-
pisy wprost uzależniają od wy-
sokości wynagrodzenia zasad-
niczego (np. dodatek stażowy, 
wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe). Dlatego w roz-
porządzeniu wynagrodzenie za-
sadnicze zwiększane jest o taki 
sam procent, co wynagrodzenie 
średnie.  Wzrost wynagrodzenia 
zasadniczego spowoduje auto-
matyczny wzrost składników 
wynagrodzenia od niego zależ-
nych.

Dodatkowo, w tym roku zo-
staje zlikwidowana czwarta 

grupa zaszeregowania płacowe-
go, przewidziana dla nauczycie-
li posiadających tzw. pozostałe 
wykształcenie. Nauczyciele, 
których dotyczy ta zmiana, od 1 
kwietnia będą otrzymywać wy-
nagrodzenie zasadnicze przewi-
dziane dla   trzeciej grupy zasze-
regowania płacowego (Tytuł za-
wodowy licencjata (inżyniera) 
bez przygotowania pedagogicz-
nego, dyplom ukończenia kole-
gium nauczycielskiego lub na-
uczycielskiego kolegium języ-
ków obcych).

- Począwszy od 2018 roku 
rozpoczęto wprowadzanie pla-
nu podwyższenia wynagrodzeń 
nauczycieli o ok. 15,8 proc. 
w ciągu trzech lat. Jest to po-
równywalne z przewidywanym 
w tym okresie wzrostem prze-
ciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej – 15,9 
proc. - przypomina resort edu-
kacji.

Kolejne etapy podwyższania 
płac nauczycielskich zostaną 
wprowadzone od stycznia 2019 
r. oraz od stycznia 2020 r.  Po-
nadto należy przypomnieć, że 
ostatnia podwyżka płac nauczy-
cieli miała miejsce w 2012 r. 

kg

Dla nauczycieli

Wyższe pensje

Ponad 110 tysięcy policjan-
tów, strażaków, strażników 
granicznych i funkcjonariu-
szy Służby Ochrony Państwa 
otrzyma od 1 maja podwyżki. 
Obejmą one najmniej zarabia-
jących i nowo przyjętych do 
pracy. Kolejne podwyżki – dla 
wszystkich funkcjonariuszy, 
a także pracowników cywil-
nych służb –zaplanowano od 
1 stycznia przyszłego roku.

Funkcjonariusze służb podle-
głych Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych i Administracji, a 
także pracownicy cywilni, otrzy-
mali podwyżki 1 stycznia 2016 
r. Wtedy uposażenia funkcjona-
riuszy wzrosły o 202 zł, a wyna-
grodzenia pracowników cywil-
nych o 154 zł. Rok później pen-
sje tych pierwszych wzrosły 
średnio o 253 zł, a drugich prze-
ciętnie o 250 zł. Kolejna podwyż-
ka, która obejmie wszystkich 
funkcjonariuszy i pracowników 
cywilnych, zostanie wprowadzo-
na 1 stycznia 2019 r. Dzięki niej 
funkcjonariusze będą zarabiać 
średnio o ponad 800 zł więcej 
niż w 2015 r., a wynagrodzenia 
pracowników cywilnych wzro-
sną średnio o 750 zł.

Podwyżka dla 110 tys. funk-
cjonariuszy

Od 1 maja podwyżkę otrzy-
mają natomiast najmniej zara-
biający i nowo przyjęci funkcjo-
nariusze służb podległych 
MSWiA. Na ten cel zostanie 
przeznaczona kwota w wysoko-
ści 150 milionów zł.

Łącznie we wszystkich czte-
rech służbach podległych 
MSWiA wzrost uposażenia za-
sadniczego obejmie ponad 110 
tys. funkcjonariuszy, w tym 
m.in. prawie 75 tys. policjantów 
i ponad 23 tys. strażaków. Poli-
cja otrzyma na ten cel ponad 98 
milionów zł, Państwowa Straż 
Pożarna – ponad 36 milionów zł, 
Straż Graniczna – ponad 13 mi-
lionów zł, a Służba Ochrony 
Państwa – niemal 2,5 miliona zł.

kg

W Gidlach
Wykopał cudowna figurkę 

na polu
Wszystko zaczęło się w 1516 

roku, kiedy rolnik Jan Czeczek 
z Gidel pod Częstochową, orząc 
swoje pole, wyorał ze skiby dzie-
więciocentymetrową figurkę 
Matki Bożej. Towarzyszyły przy 
tym dziwne znaki – posążek 
promieniował. Przerażony Cze-
czek ukrył go w swojej chałupie, 
na dnie skrzyni z odzieżą i na-
gle oślepł.

Miejscowi odwiedzali dom rolni-
ka i wspierali go w cierpieniu, pew-
nego dnia odkryli w skrzyni posą-
żek i postanowili przekazać go do 
kościoła. Wcześniej figurkę Matki 
Bożej włożyli do wody, żeby ją 
oczyścić z ziemi. Tą właśnie wodą 
Jan Czeczek obmył sobie twarz, 
a gdy przecierał oczy odzyskał 
wzrok. Potem w Gidlach przyby-
wało z miesiąca na miesiąc uzdro-
wień. Zdarzało się i tak, że powie-
rzone Matce Bożej Gidelskiej 
zmarłe dzieci nagle zaczynały od-
dychać i uśmiechać się do rodzi-
ców. W 1615 roku ojcowie domini-
kanie zwrócili się do ówczesnego 
prymasa, aby wyznaczył komisję 
w celu dokładnego sprawdzenia 
wszelkich informacji o zaistnia-
łych w Gidlach uzdrowieniach. 
Przesłuchano najstarszych miesz-
kańców wsi. Po dokładnym spraw-
dzeniu informacji i świadectw roz-
poczęto budowę kościoła na polu - 
w miejscu, gdzie została wyorana 
figurka Matki Bożej. Historycy po-
dają, że zmarłych wskrzeszonych 
do życia w ówczesnych czasach 
było w Gidlach aż 31 – nagle oży-
wały utopione dzieci w Warcie i lu-
dzie roztratowani przez konie. - 

Także i dziś kilka razy w miesiącu 
przychodzą do klasztoru listy ze 
świadectwami doznanych uzdro-
wień, pojawiają się rodziny z po-
dziękowaniem za uwolnienie od 
choroby, bądź też za bardzo kon-
kretną pomoc – informuje kustosz 
sanktuarium.

Do dnia dzisiejszego zachował 
się w klasztorze zwyczaj obmywa-
nia figurki Matki Bożej. W pierw-
szą niedzielę cudowny posążek za-
nurzany jest w winie. Potem piel-
grzymi, modlący się w intencji 
chorych, proszą o odprawienie 
mszy świętej i zabierają ze sobą 
święty trunek. Następnie jego kro-
plą dotykają chorego miejsca, lub 
wlewają po odrobinie do herbaty 
i obserwują cuda.

U Danuty Krasuckiej, w kwiet-
niu 2001 roku rozpoznano raka 
piersi. Kobieta zgodziła się na ope-
rację po Świętach Wielkanocnych. 
Podczas Wielkiego Tygodnia że-
gnała się ze światem, bardzo pła-
kała i modliła się, myślała, że to 
już koniec. Wkrótce usunięto jej 
pierś i węzły chłonne. - O mój po-
wrót do zdrowia szczególnie gorąco 
modliły się dzieci. Msze święte 
w mojej intencji odprawiały się 
w Gidlach, w Częstochowie, w oko-
licznych kościołach. Koleżanki od-
były także pielgrzymkę do Gidel i 
podarowały mi obrazek oraz winko 
z Sanktuarium – opowiada kobie-
ta. – Teraz dziękuję Matce Naj-
świętszej za wszystkie darowane 
dni mojego życia, za okazaną łaskę 
oraz miłosierdzie wobec mnie i mo-
jej rodziny. Dziękuję za to, że żyję i 
cieszę się dobrym zdrowiem

mag

Myszków
15-latek z marihuaną

Myszkowscy policjanci z wy-
działu kryminalnego zatrzymali 
15-latka, który miał przy sobie 
marihuanę. W jego mieszkaniu 
śledczy również odnaleźli nie-
dozwoloną substancję. Chłopak 
przyznał, że narkotyki są jego 
własnością. O jego losie zadecy-
duje Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Policjanci z myszkowskiego wy-
działu kryminalnego podczas pa-
trolu, zauważyli grupę młodych lu-
dzi znajdujących się w rejonie po-
rajskiego zalewu. Podczas legity-

mowania czterech młodych ludzi, 
jeden z nich zachowywał się bar-
dzo nerwowo. Miał ku temu powo-
dy – w kieszeni trzymał metalowe 
pudełko z zielonym suszem. 15-la-
tek został zatrzymany i doprowa-
dzony do komendy. Stróże prawa 
przeszukali jego mieszkanie, w 
którym także znaleźli substancję 
zabronioną.  Wykonane przez 
mundurowych testy wykazały, że 
to marihuana. Chłopiec został 
przesłuchany, a potem przekaza-
ny pod opiekę matce. O jego losie 
zadecyduje sąd rodzinny.

kg
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Tworzy go Galeria Jurajska

Nad Wartą powstaje miejski ogród
ZGM TBS

Dość psich 
kup 

Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej TBS wraca do tematu psich 
kup, które zalegają na trawnikach 
i placach zabaw. Wszystko w ra-
mach kolejnej odsłony akcji pod 
hasłem„Czyste podwórko”.    

To już drugi etap akcji, której celem 
jest zmiana negatywnych zachowań i 
zachęcenie mieszkańców do sprząta-
nia po swoich czworonogach. W ubie-
głym roku miejska spółka postawiła 
kilkaset tabliczek z sympatycznym 
buldożkiem, który upominał właści-
cieli psów. Tym razem o obowiązku 
sprzątania psiej kupy będą przypomi-
nały mieszkańcom tablice w kształcie 
czworonożnych przyjaciół. - Uznali-
śmy, że tablica w kształcie psa nie tyl-
ko przyciągnie uwagę, ale i skutecznie 
zachęci mieszkańców do utrzymania 
porządku i czystości. Wiemy, że psie 
odchody na placach zabaw i trawni-
kach są ogromnym problemem dla lo-
katorów, dlatego kontynuujemy na-
sze działania – mówi Paweł Koniecz-
ny, prezes zarządu ZGM TBS w Czę-
stochowie.

Warto podkreślić, że na nowych ta-
bliczkach znajdą się hasła zapropo-
nowane przez lokatorów w ramach 
konkursu „Czyste podwórko”: „Masz 
psa, masz obowiązki”, „Posprzątaj to 
co pies zostawi, parę sekund cię nie 
zbawi”, „Na spacerek z pieskiem tylko 
z woreczkiem”, „Drogi Lokatorze po-
sprzątaj po Fafiku o każdej porze”. 
Przypomnijmy, że za niesprzątanie 
odchodów po psie możemy otrzymać 
mandat  w wysokości od 20 do 500 
złotych.  kg

Przy Galerii Jurajskiej roz-
począł się właśnie ostatni 
etap prac nad modernizacją 
bulwarów Warty. Potrwają do 
końca maja. Ich efektem ma 
być nowoczesna, zielona 
strefa wypoczynku nad rzeką 
-  pierwsze tego typu miejsce 
w mieście.

Galeria Jurajska tworzy stre-
fę wypoczynku nad Wartą. Ru-
szył właśnie ostatni etap prac 
budowlanych rozpoczętych 
późnym latem    2017 roku. Po-
trwa on do końca maja. Na po-
wierzchni ponad 8,5 tys. m kw. 
powstanie nowoczesny bulwar 
z miejskim ogrodem. Jego 
otwarcie planowane jest na 
czerwiec. Jak zapowiada Juraj-
ska, po modernizacji bulwaru 
powstanie m.in. 1,3 tys. m kw. 
ścieżek i alei, mające ponad 
300 m kw. place zabaw dla ma-
łych i starszych dzieci oraz li-

czący sobie ponad 500 m kw. 
plac główny, na którym stanie 
m.in. fontanna w formie tzw. 
„mokrego chodnika” ze strzela-
jącym w górę strumieniem wo-
dy oraz płytka sadzawka.

Całą przestrzeń wypełnią 
specjalnie dobrane drzewa li-
ściaste mające rozłożyste koro-
ny, ozdobne gatunki krzewów 
oraz trawy. Wzdłuż samej rzeki 
od ronda aż do boisk siatkar-
skich prowadzić będzie bruko-
wana aleja, która ma szanse 
stać się nowym, miejskim dep-
takiem – zapewnia pomysło-
dawca.    To pierwsza tego typu 
inwestycja w mieście nad War-
tą. - Tworzymy częstochowia-
nom nową przestrzeń spotkań i 
wypoczynku. Miejsce to będzie 
miało charakter otwarty i prze-
znaczone będzie dla każdego, 
kto chce przyjemnie spędzić 
czas w mieście - mówi    Roman 
Bugajczyk, dyrektor Galerii 

Jurajskiej.  - Chcemy sprawić, 
że bulwary Warty staną się 
modnym    i uczęszczanym 
miejscem integracji społeczno-
ści lokalnej, zabawy i spacerów.    
Zależy nam na ożywieniu tej 
część Częstochowy, tworząc no-
woczesną przestrzeń, podobną 
do tych, jaką mają duże miasta 
na zachodzie Europy. Tam po-
mysł się przyjął, mamy nadzie-
ję, że w Częstochowie będzie 
podobnie. Liczymy też na po-
mysłowość mieszkańców – jak  
wykorzystać miejski ogród do 
miejskich aktywności. Jeste-
śmy otwarci na pomysły. Zależy 
nam, aby to miejsce żyło, ale 
także, aby mieszkańcy mieli 
swój wkład w jego ożywienie i 
rozwój – podkreśla.

Nowa strefa powstała także z 
myślą o turystach i kierowcach 
poruszających się wzdłuż trasy 
DK1 – deklaruje galeria. Oprócz 
zieleni i ciekawych przestrzeni 

przyciągnąć ma ich m.in. par-
king autokarowy powstały w 
niedalekim sąsiedztwie strefy, 
ale także sama galeria ze swo-
imi sklepami, kawiarniami i re-
stauracjami i ogólnodostępny-
mi toaletami.

Bulwary Warty to już kolejna 
inwestycja Jurajskiej w ostat-
nim czasie. Sama galeria prze-
chodzi ostatnio metamorfozę. 
Liftingowi poddawane jest m.in. 
wejście główne do galerii. Prze-
strzeń ta zyska nową aranżację 
oraz nowoczesne, designerskie 
oświetlenie. –  Pięknieje-
my!Zmieniamy się, zarówno w 
swoim otoczeniu, jak również 
wnętrzach. Naszym celem jest 
być najnowocześniejszą galerią 
handlową w regionie, w której 
klienci mogą czuć się komforto-
wo, robiąc zakupy lub spędza-
jąc wolny czas  – zapewnia Bu-
gajczyk.

kg
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Hobby

Żaby na szczęście

Częstochowianka Anna 
Kwiatkowska wierzy w moc 
żab. Te trzyma w portfelu, na 
stole, na telewizorze… Ma je 
w całym domu, bo większe 
i mniejsze żabie talizmany 
przyciągają nie tylko pienią-
dze. Są symbolem bogactwa, 
szczęścia i dobrobytu.

Magii w mieszkaniu pani An-
ny nie brakuje. Na półkach i sto-
likach roi się od przeróżnych 
amuletów i talizmanów. Niektóre 
przyciągają pieniądze, inne dba-
ją o miłość i spokój rodzinny, 
a jeszcze kolejne przynoszą 
szczęście. Najpopularniejsze są 
u niej żaby o różnych kształtach 
i rozmiarach. Ropuchy z chiń-
ską monetą z otworem w pyszcz-

ku, koniecznie muszą mieć trzy 
nogi, dwie z przodu i jedną z ty-
łu, bo tylko takie skutecznie 
dbają o finanse. – A na ich 
grzbiecie musi być oszroniony 
grzyb, żeby rosły pieniądze – tłu-
maczy pani Anna. – Mniejsze 
i większe żaby strzegą finansów. 
To bardzo silny talizman, tak 
zwany pałer, wzmacniacz pienię-
dzy. Ale trzeba w to wierzyć, bo 
wiara czyni cuda.

Pani Anna trzyma także mi-
niaturowe żaby w swoim czerwo-
nym portfelu. Tam bowiem „roz-
mnażają” jej pieniądze. Nato-
miast większe okazy ustawia na 
telewizorze, bo ropuchy muszą 
być widoczne w każdym miejscu. 
– A, żeby zwiększyć ich sprawczą 
moc należy je posadzić na czer-
wonym pudełku pełnym złotó-
wek lub euro i półszlachetnych 
kamieni – mówi. – Żaby zwięk-
szyły moje finanse, pieniądze 
przybywają do mojego domu, 
a nie uciekają z niego. To moi 
cudowni pomocnicy.

Kobieta wierzy także w słonie 
z podniesioną do góry trąbą. – Te 
muszą stać przodem do okna, 
zawsze ku wschodowi słońca 
i wtedy przyniosą nam szczęście. 
Natomiast słoń z żabą na grzbie-
cie zadziała błyskawicznie, gdy 
pojawią się problemy z gotówką 
– dodaje.

mag

Politechnika Częstochowska

Młodzi odkrywcy

- Jako student Częstochow-
skiego Uniwersytetu Młodego 
Odkrywcy będę aktywnie brać 
udział w zajęciach i rozwijać 
swoje talenty – ślubowali naj-
młodsi mieszkańcy naszego 
miasta, którzy spotkali się na 
Wydziale Inżynierii Mecha-
nicznej i Informatyki Poli-
techniki Częstochowskiej.

Na uczelni zainaugurowano II 
edycję Częstochowskiego Uni-
wersytetu Młodego Odkrywcy. 
Zajęcia odbywać się będą do 
czerwca. Podobnie jak w roku 
ubiegłym uczestnicy spotkają 
się w trzech grupach wieko-
wych:  Odkrywcy  (6-9 lat),  Po-

szukiwacze  (10-12 lat) oraz  
Młodzi Naukowcy  (13-16 lat). 
Celem projektu  jest popularyza-
cja nauki oraz badań nauko-
wych i ich zastosowań wśród 
dzieci i młodzieży w wieku  od 6 
do 16 lat. Projekt zakłada orga-
nizację cyklicznych zajęć eduka-
cyjnych i badawczych przez pra-
cowników naukowo-dydaktycz-
nych oraz doktorantów Wydzia-
łu Inżynierii Mechanicznej i In-
formatyki. Tematy zajęć realizo-
wanych w ramach projektu to: 
Matematyka na wesoło, czyli gry 
i zabawy logiczne; Drukowanie 
3D; Sitodruk (nadruk logo UMO 
na koszulkach); Roboty eduka-
cyjne; Pokaz łazika marsjań-

skiego; Roboty mobilne i mani-
pulatory – nauka programowa-
nia robotów przez zabawę; 
Warsztaty Design Thinking (na-
uka kreatywnego myślenia); Za-
stosowanie kamery termowizyj-
nej do pomiaru temperatury; 
Mechanika dla najmłodszych; 
Czym zajmuje się inżynieria bio-
medyczna?; Podróż do wnętrza 
komputera oraz Podstawy pro-
gramowania gier w oparciu o sil-
nik Unity3D v5.

Częstochowski Uniwersytet 
Młodego Odkrywcy  jest współfi-
nansowany z budżetu miasta 
w ramach programu „Akade-
micka   Częstochowa”.
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W walce z rakiem

1% by pomóc
34-letnia Renata Tarnow-

ska walczy o życie. Zdiagno-
zowano u niej  glejaka mó-
zgu, złośliwą odmianę guza. 
Przed nią długie i kosztowne 
leczenie, które niestety prze-
wyższa możliwości finansowe 
jej najbliższych.  Przekazując 
1% podatku lub darowiznę  
Fundacji Avalon z dopiskiem 
Tarnowska, 9506  można jej 
pomóc w codziennym funk-
cjonowaniu, w walce z ra-
kiem oraz w szybkim powro-
cie do zdrowia.

- Mam dwójkę cudownych 
dzieci 5-letniego Igorka i 3-let-
nią Oliwcię oraz wspaniałego 
męża Pawła, z którym jestem od 
11 lat. Pracuję jako nauczyciel-
ka w przedszkolu, uwielbiam 
swoją pracę i dzieci. Razem 
z moją rodziną mamy mnóstwo 
planów do zrealizowania 
i miejsc do zobaczenia - rozpo-
czyna opowiadać Renata. - Dia-
gnoza raka mózgu wywróciła 
moje życie do góry nogami i po-
stawiła wszystkie plany pod 
znakiem zapytania. Ale chcę 
i muszę walczyć, bo mam dla 
kogo żyć. Moje maluszki co-
dziennie pytają: kiedy mamusia 
wróci do domu? My sami nie 
wiemy, co im odpowiedzieć, tak 
bardzo chcielibyśmy podroży 
w czasie lub obudzenia się z te-
go strasznego snu - mówi.

Przed kobietą  operacja i dłu-
gotrwałe, wykańczające, 
a przede wszystkim kosztowne 
leczenie. - Wierzę w to, że bę-
dziemy mogli skorzystać z le-
czenia pooperacyjnego poza 
granicami kraju, gdzie możliwo-
ści jest więcej - mówi mąż ko-
biety. Na to potrzebne są jed-
nak pieniądze.

JAK PRZEKAZAĆ DAROWI-
ZNĘ ?

Należy dokonać przelewu ban-
kowego (może być przelew inter-
netowy) lub wpłaty na poczcie:

l nazwa odbiorcy:
Fundacja Avalon - Bezpośred-

nia Pomoc Niepełnosprawnym, 
Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-
620 Warszawa

l numery rachunku odbiorcy: 
62 1600 12860003 0031 8642 
6001

Rachunek prowadzony przez: 
BGŻ BNP Paribas Bank Polska 
SA

W tytule wpłaty proszę podać 
nazwisko i numer członkowski 
nadany przez Fundację –  Tar-
nowska, 9506 (ten dopisek jest 
bardzo ważny).

JAK PRZEKAZAĆ 1%
Wypełniając zeznanie PIT, po-

datnik musi obliczyć podatek na-
leżny wobec Urzędu Skarbowego.

W rubryce WNIOSEK O PRZE-
KAZANIE 1% PODATKU NALEŻ-
NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) 
należy:

• Wpisać numer KRS: 
0000270809

• Obliczyć kwotę 1%
W rubryce INFORMACJE 

UZUPEŁNIAJĄCE (bardzo waż-
ne!) należy:

• Wpisać nazwisko oraz nu-
mer członkowski nadany przez 
Fundację –Tarnowska, 9506

JAK PRZEKAZAĆ SMS CHA-
RYTATYWNY ?

Należy wysłać SMS pod numer 
75 165 o treści POMOC 9506 
(bez nazwiska).

Koszt SMS’a to 6,15 zł. brutto 
(kwota zawiera VAT), z czego 5 zł. 
stanowi darowizna na rzecz Pod-
opiecznego. Zgodnie z Regulami-
nem subkonta Fundacja pobiera 
od darowizn opłatę w wysokości 
3%.
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Jasna Góra

Obraz w dobrej kondycji
Doroczna  konserwacja Cu-

downego Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej  dobiegła koń-
ca. Tradycyjnie odbyła się ona 
w Wielkim Tygodniu (w tym 
roku w dniach 26 i 27 marca). 

Aby dokonać konserwacji Ob-
razu, najpierw należy go z nale-
żytą starannością wyjąć z ołta-
rza. Tę skomplikowaną czyn-
ność od lat wykonuje ten sam 
zespół ojców i braci. Konserwa-
cję z kolei przeprowadził, jak co 
roku, wybitny konserwator  prof. 
Wojciech Kurpik, wieloletni pra-
cownik ASP w Warszawie, przy 
pomocy dra hab. Krzysztofa 
Chmielewskiego z Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki ASP w Warszawie. - Stan 
ikony jest bardzo dobry – zapew-
nia Chmielewski, który od 19 lat 
wspomaga konserwację obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej.  

- Zawsze przed wyjęciem obra-
zu jest niepokój o stan tej bardzo 
zmęczonej materii, kruchej, 
wrażliwej, po wielu przejściach, 
zwłaszcza tych związanych 
z ubiegłym wiekiem. Wiemy, że 
obraz był zamurowany przez pe-
wien czas w pomieszczeniu 
w czasie II wojny światowej, 

i wtedy powstało wiele poważ-
nych zniszczeń. To długa walka, 
żeby ustabilizować przede 
wszystkim warstwy zaprawy 
i warstwy malarskie, które ciągle 
się podnoszą, i one będą się pod-
nosić – mówi.

Podczas prac konserwator-
skich zwykle dokonywana jest 
także zmiana sukien zdobiących 
Ikonę Jasnogórską. W tym roku 
jednak na Jasnogórskim Obra-
zie pozostała XVII-wieczna suk-
nia brylantowa, zwana też dia-
mentową, wykonana przez brata 
zakonnego Klemensa Toma-
szewskiego, popr. przez br. Ma-
karego Sztyftowskiego. Była 
przeznaczona na największe 
uroczystości i święta kościelne, 
o klejnotach wysadzanych głów-
nie diamentami lub kamieniami 
w typie diamentów. Mieni się 
setkami brylantów, emaliowa-
nych rozet, brosz, różnych za-
wieszeń.  

Obraz zdobią nadal korony 
przygotowane w Roku Jubile-
uszu 300-lecia koronacji Cu-
downego Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej. Wykonane zosta-
ły przez włoskiego złotnika Mi-

chele Affidato i są repliką koron 
papieża Klemensa XI, nałożo-
nych na Obraz jasnogórski 300 
lat temu. Nowe korony, poświę-
cone przez Ojca Świętego Fran-
ciszka, zostały nałożone na Ja-
snogórski Obraz 28 lipca 2017 
r., w 1. rocznicę wizyty papieża 
Franciszka na Jasnej Górze. 
Przy konserwacji obecny był o. 
Melchior Królik, kustosz Jasno-
górskiego Obrazu.  
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W 1979 r. ówczesny 
generał Zakonu Paulinów 
o. Józef Płatek powołał 
specjalną komisję robo-
czą ds. stałej opieki kon-
serwatorskiej nad Cu-
downym Obrazem Matki 
Bożej, o powołaniu któ-
rej powiadomiono także 
Prymasa Polski Kard. 
Stefana Wyszyńskiego. 
W skład tej komisji 
wszedł m.in. prof. Woj-
ciech Kurpik. Od roku 
1999 w pracach konser-
watorskich profesorowi 
towarzyszy także dr hab. 
Krzysztof Chmielewski. 
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Czy wiecie, że co piąty bo-
cian jest Polakiem? Polska to 
światowa ostoja tego gatunku, 
na terenie naszego kraju 
gniazduje co roku aż 50 000 
par tych ptaków.  Gdzie jest 
ich najwięcej? Gdzie tworzą 
najbardziej efektowne skupi-
ska? Odpowiedzi na te pyta-
nia znajdziecie w poniższym 
w artykule.

Bocian biały to najbardziej roz-
powszechniony w Polsce gatunek 
bociana i jednocześnie jeden z 
największych ptaków zamieszku-
jących nasz kraj. Często osiedla 
się w pobliżu osad ludzkich, w 
przeciwieństwie do swojego 
płochliwego kuzyna, bociana  
czarnego, który najczęściej wy-
biera tereny zalesione i odludne. 
W Polsce spotkamy tylko dwa wy-
żej wymienione gatunki, nato-
miast na świecie jest ich 19. Wy-
stępują  na terenie większości 

krajów strefy umiarkowanej i tro-
pikalnej. 

Bociany oprócz klekotania i 
syczenia nie potrafią wydawać 
innych dźwięków, a to ze wzglę-
du na uwsteczniony narząd gło-
sowy. Głównym składnikiem ich 
diety nie są już obecnie żaby. Na 
skutek intensywnych prze-
kształceń użytkowania ziemi w 
ostatnich dziesięcioleciach, licz-
ba płazów w Polsce gwałtowanie 
spadła. Na szczęście bociany 
szybko dostosowały się do no-
wych warunków, zastępując w 
swojej diecie żaby małymi gryzo-
niami, gadami i rybami. 

Idealny do obserwacji
Bociany białe, to chyba najła-

twiejsze do obserwacji ptaki. Dla-
czego?  Po pierwsze: gniazda z 
rzadka zakładają w lesie, najczę-
ściej wybierając słupy elektryczne 
i kominy domów. Po drugie, trud-
no przeoczyć bociana – rozpiętość 

skrzydeł dorosłego osobnika to 
przecież nawet 2 metry. Po trze-
cie, bociany nie boją się ludzi.

Bocianie „łowy”
Gdzie mamy największe szan-

se zobaczyć bociany? Generalnie 
bociany znajdziemy na podmo-
kłych terenach nieprzekształco-
nych przez człowieka, tj. na  ob-
szarach łąkowo-leśnych, czyli 
tam, gdzie ptaki te mogą znaleźć 
pod dostatkiem pożywienia. Naj-
więcej takich miejsc zlokalizowa-
nych jest w Polsce północno-
-wschodniej. W 2003 roku został 
tutaj nawet utworzony specjalny 
szlak rowerowy „Podlaski Szlak 
Bociani”, którego trasa przebie-
ga przez liczne bocianie kolonie.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
teren całej Polski, to wyraźnie wi-
dać, że skupiska bocianów ogni-
skują się wzdłuż dużych, nizin-
nych, nieuregulowanych rzek, 
takich jak: Noteć, Warta, Narew, 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Jesteśmy światową ostoją tego gatunku

Bocianim szlakiem przez Polskę

Studio projektowe Stefano 
Boeri Architetti przygotowa-
ło niesamowity projekt mia-
sta-lasu, którego najważniej-
szą funkcją jest walka z za-
nieczyszczeniami powietrza. 
Prace nad Liuzhou Forest 
City rozpoczną się w 2020 r.

Pierwsze chińskie miasto-las 
autorstwa pracowni projektowej 
Stefano Boeri Architetti stanie się 
rzeczywistością. Znajdą się w nim 
biura, domy, hotele, szpitale 
i szkoły, które będą całkowicie po-
kryte przez roślinność. W planach 
nowa tkanka miejska pomieści 30 
tys. ludzi, wchłonie prawie 10 tys. 
ton dwutlenku węgla i 57 ton za-
nieczyszczeń rocznie oraz wypro-
dukuje ok. 900 ton tlenu.

Liuzhiu Forest City powstanie 
w południowej części Chin, w re-
gionie Liuzhou, wzdłuż rzeki Liu-
jiang. Obszar miasta obejmie 175 
hektarów. Nowa zielona metropo-
lia będzie połączona z Liuzhou 

szybką koleją, a samochody elek-
tryczne umożliwią indywidualny, 
ekologiczny transport do miasta.

Liuzhou Forest City będzie po-
siadało wszystkie cechy samowy-
starczalności energetycznej, jakie 
powinno posiadać ekologiczne 
i zrównoważone miasto. Do kli-
matyzacji wnętrz będzie wykorzy-
stywana energia geotermalna, 
a do magazynowania odnawial-
nej energii – panele słoneczne. 
Największą innowacją projektu 
Stefano Boeri Architetti jest obec-
ność roślin i drzew na każdym 
budynku, niezależnie od jego roz-
miarów i funkcji. W Liuzhou Fo-
rest City będzie w sumie 40 tys. 
drzew i prawie milion roślin z po-
nad 100 gatunków.

Obecność roślin, nie tylko 
w parkach, ogrodach i wzdłuż 
ulic, ale również na fasadach bu-
dynków, pozwoli miastu na sa-
mowystarczalność energetyczną. 
Dzięki pochłanianiu dwutlenku 
węgla i szkodliwych pyłów (57 ton 

rocznie), miasto przyczyni się do 
poprawy jakości powietrza. Dzię-
ki roślinności średnia temperatu-
ra powietrza zostanie zmniejszo-
na, powstaną naturalne bariery 
dźwiękowe i zostanie poprawiona 
różnorodność biologiczna żywych 
gatunków. Zostaną wygenerowa-
ne nowe siedliska ptaków, owa-
dów i małych zwierząt.

Prace nad Forest City rozpocz-
ną się do 2020 roku. Będzie to za-
równo pierwsze w Chinach, jak 
i na świecie innowacyjne miasto, 
które połączy samowystarczal-
ność energetyczną, wykorzysta-
nie energii odnawialnej ze zwięk-
szeniem bioróżnorodności gatun-
kowej oraz zmniejszeniem zanie-
czyszczenia powietrza. Po sukce-
sie Vertical Forest w Mediolanie, 
pracownia Stefano Boeri Archi-
tetti planuje kontynuować bada-
nia nad nową generacją architek-
tury i środowiska miejskiego, 
która ewoluuje w obliczu zmian 
klimatycznych.

Niesamowity projekt

W Chinach powstanie miasto – las

Opracował: DF

Ponad 70 tysięcy najcen-
niejszych na świecie rodza-
jów nasion roślin uprawnych 
zostało zamkniętych w Mil-
lennium Seed Bank w Wiel-
kiej Brytanii. Wśród zbiorów 
znajduje się ponad 50 dzi-
kich odmian nasion roślin ta-
kich, jak pszenica, jęczmień 
oraz soczewica. Skąd chęć 
zabezpieczenia źródła naszej 
codziennej żywności?

Świadomość o bankach ma-
gazynujących nasiona roślin 
uprawnych z całego świata na-
suwa niezbyt optymistyczne wi-
zje na temat naszej przyszłości. 

Póki co jednak naukowcy poda-
ją dość uspokajające uzasad-
nienie dla swoich działań.

Celem magazynowania na-
sion w miejscach takich, jak 
Millennium Seed Bank ma być 
przede wszystkim wyhodowa-
nie nowych odmian roślin 
uprawnych, odpornych na za-
grożenia takie, jak: zmiany kli-
matyczne, susze, szkodniki 
oraz różnego rodzaju choroby.

Ogólnoświatowy program o 
nazwie Crop Wild Relatives ma 
na celu wyszukiwanie i magazy-
nowanie nasion dzikich roślin, a 
naukowcy twierdzą, że w przy-
szłości może to być jedyny spo-

sób na radzenie sobie z trudno-
ściami w uprawach rolnych.

Aktualnie pokaźne zbiory wy-
słano do międzynarodowego 
centrum badań rolniczych w Li-
banie. Naukowcy pokładają 
największe nadzieje w dzikich 
odmianach roślin, które są 
uznawane za „silniejsze”, ze 
względu na ich naturalne przy-
stosowanie się do warunków 
środowiska. Specjaliści nie 
ukrywają także, że podczas pla-
nowanych testów chcą osią-
gnąć jak największą różnorod-
ność genetyczną i stąd koniecz-
ność stosowania różnych od-
mian roślin.

Ponad 70 tys. najcenniejszych rodzajów

Dlaczego Wielka Brytania 
magazynuje nasiona?

– Uruchamiamy Fundusz 
Niskoemisyjnego Transportu, 
który do 2027 roku rząd zasi-
li kwotą bliską 5 mld zł – za-
deklarował w piątek wicepre-
mier Jarosław Gowin. Pienią-
dze z tego funduszu mają tra-
fić m.in. na zakup elektrycz-
nych autobusów, czy budowę 
infrastruktury. Zapewnił, że 
skuteczna walka ze smogiem 
to priorytet rządu na najbliż-
sze lata. „Czyste powietrze, 
to lepsze i dłuższe życie plus 
czysty zysk”.

Wicepremier zwrócił uwagę, 
że walka o czyste powietrze to 
szansa na rozwinięcie w na-
szym kraju innowacyjnych 
technologii i wzmocnienie pol-
skiej gospodarki. – W tym glo-
balnym wyścigu konkurencyj-
nym nie zamierzamy być z tyłu, 
nie zamierzamy być w środku, 
chcemy być liderami, światowy-
mi liderami, jeśli chodzi o pro-
gram bezemisyjnego transportu 
publicznego – powiedział.

Przypomniał, że rząd przyjął 
projekt ustawy o elektromobil-
ności. Zgodnie z nim samorządy 
będą mogły tworzyć strefy czy-
stego transportu, gdzie poru-
szać by się mogły tylko pojazdy 
elektryczne. Projekt przewiduje 
ponadto zwolnienie aut elek-
trycznych z opłat parkingowych 
i akcyzy, zwolnienie firm i osób 
świadczących usługi ładowania 
tych samochodów z koncesji na 
obrót energią elektryczną

Projekt ma też stworzyć ramy 
prawne dla rozwoju infrastruk-
tury ładowania pojazdów elek-
trycznych, ale też i innych paliw 
alternatywnych - LNG i CNG. 
Ustawa wdraża do polskiego 
prawa unijną dyrektywę o roz-
woju infrastruktury paliw alter-
natywnych. W planach rządu 
do końca 2020 r. jest stworze-
nie sieci bazowej - ok. 6 tys. 
punktów ładowania energią 
elektryczną i 400 punktów ła-

dowania energią elektryczną 
o dużej mocy oraz 70 punktów 
tankowania CNG w 32 aglome-
racjach miejskich i na obsza-
rach gęsto zaludnionych. 
W projekcie zawarto także regu-
lacje dotyczące wykorzystania 
dróg na potrzeby prac badaw-
czych nad pojazdami autono-
micznymi. – Uruchamiamy 
Fundusz Niskoemisyjnego 
Transportu, który do 2027 roku 
rząd zasili kwotą bliską 5 mld zł 
– zadeklarował wicepremier.

Podczas piątkowej konferen-
cji Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBR) i Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚi-
GW) podpisały umowę, na pod-
stawie której oba te podmioty 
zapewnią finansowanie na za-
projektowanie i budowę nowej 
generacji autobusu bezemisyj-
nego oraz możliwości zakupu 
go przez samorządy. NCBR na 
fazę badawczą przeznaczył 100 
mln zł, z kolei NFOŚiGW na 
wsparcie finansowe dla samo-
rządów 2,2 mld zł. Na dotacje 
ma być przeznaczone 1 mld zł, 
z kolei na pożyczki 1,2 mld zł. 
Pieniądze będzie można wydać 
też na budowę lub moderniza-
cję infrastruktury na potrzeby 
bezemisyjnego transportu.

Wiceminister rozwoju Jadwi-
ga Emilewicz wyjaśniła, że zno-
welizowane 1,5 roku temu Pra-
wo zamówień publicznych dało 
możliwość realizacji takich za-
mówień w trybie tzw. partner-
stwa innowacyjnego. Pozwala 
to zamawiającemu, zamówić 
produkt lub usługę, której jesz-
cze na rynku nie ma, której nie 
można szczegółowo opisać 
w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia (SIWZ).

Wiceminister oceniła, że dzię-
ki pieniądzom z NCBR i NFOŚi-
GW w 2020 roku w polskich 
miastach miałoby jeździć ok.  
1 tys. nowoczesnych, elektrycz-
nych autobusów.

Do 2027 roku

Na niskoemisyjny 
transport 

przeznaczymy 5 mld zł

Biebrza, Bzura, Bug czy San. 
No dobrze, ale gdy trafimy w 

dany rejon, to gdzie konkretnie 
szukać gniazd tych ptaków? Bo-
ciany zakładają swoje gniazda 
na drzewach, dachach domów, a 
od kilkudziesięciu lat również na 
słupach elektrycznych. Twórcy 
portalu bocianologia.pl stworzyli 
mapę, która podpowie, w którym 
rejonie Polski najłatwiej znaleźć 
boćka na drzewie,  w których na 
dachu domu, a w którym na słu-
pie elektrycznym:  http://www.
bocianopedia.pl/bociany-i-boc-
ki/dbajmy-o-bociany-czyli-bo-
cianie-problemy-i-ochrona-bo-
cianow/zmiany-umieszczenia-
g n i a z d - w - o s t a t n i c h - c z a -
sach/139.

Bocian dla każdego
W Polsce znajdziecie kilka lo-

kalizacji, w których w jednym 
miejscu zobaczycie kilkanaście 
do kilkudziesięciu par lęgo-
wych. Oto niektóre z nich:
l Warmińska wieś Żywkowo – 

9 gospodarstw i 38 gniazd, 
również warto odwiedzić po-
bliskie: Lwowiec, Brzeźnica, 
gdzie znajdziemy po kilkana-
ście bocianich gniazd (woj. 
warmińsko-mazurskie).

l Posada Zarszyńska koło Sa-
noka, 20 bocianich par (woj. 
podkarpackie).

l Pentowo,  nazywana Europej-
ską Wsią Bocianią, 30 zasie-
dlonych gniazd (woj. podla-
skie).

l Stary Bubel, 30 gniazd (woj. 
lubelskie).

l Nadodrzańska wieś Kłopot, 
30 par, liczne pary również w 
okolicznych wsiach. Wieś 
Kłopot warto odwiedzić rów-
nież ze względu na jedyne w 
Polsce Muzeum Bociana: ht-
tp://www.mbb-klopot.ber-
mar.pl/ (woj. lubuskie).
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Pomoc nie dla 
wszystkich

Rząd da 
kasę na 
czynsz

Dokończenie ze str. 1

Z każdym rokiem mniej
Dopłata będzie przyznawana 

na okres 9 lat. Jej wysokość bę-
dzie uzależniona od kosztów 
budowy mieszkań w określonej 
lokalizacji oraz powierzchni 
mieszkania.   Szacuje się jed-
nak - zgodnie z założeniami 
ustawy – że wyniosą średnio 6 
zł za każdy metr kwadratowy.  
Dopłata ma charakter degre-
sywny, czyli zmniejsza się po 3 
i 6 latach jej otrzymywania. 

Warto też dodać, że by ubie-
gać się o kilkadziesiąt bądź kil-
kaset złotych miesięcznie, nie 
można będzie posiadać własne-
go mieszkania. Chodzi zarówno 
o pełną własność, jak i spół-
dzielcze prawo własności. Jedy-
nym wyjątkiem jest spadek, 
który otrzymamy już po przy-
znaniu prawa do dopłat.

Program dopłat do czynszu 
ma być realizowany zamiast 
planowanego pierwotnie pro-
gramu wsparcia oszczędzania 
na cele mieszkaniowe. Finan-
sowany będzie z oszczędności 
budżetowych wynikających 
z zakończenia programów „Ro-
dzina na swoim” i „Mieszkanie 
dla młodych”, które wspierały 
relatywnie zamożne osoby, dys-
ponujące zdolnością kredyto-
wą. Obecnie pomoc państwa 
będzie trafiała do osób i rodzin, 
których nie stać na samodziel-
ny zakup mieszkania o odpo-
wiednim standardzie dostoso-
wanym do wielkości rodziny. 
Teoretycznie pomoc ma być 
skierowana do niemal 6 mln 
gospodarstw domowych, które 
nie posiadają zdolności kredy-
towej, by kupić własne miesz-
kanie.  Warto jednak zazna-
czyć, że  nie od razu - w uza-
sadnieniu ustawy doprecyzo-
wano, że każdego roku progra-
mem dopłat do czynszu będzie 
obejmowane kolejne 50 tys. ro-
dzin. 

kg
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Nareszcie!

Grunty przejdą na 
własność?

Czy już niebawem miliony 
Polaków staną się właściciela-
mi gruntów pod mieszkania-
mi? Takie zmiany miały nastą-
pić w połowie ubiegłego roku. 
Teraz wiceminister inwestycji 
i rozwoju Artur Soboń ręczy 
własnym autorytetem i powo-
łując się na niego zapewnia, że 
styczeń 2019 to już ostatecz-
ny termin wejścia w życie od-
powiedniej ustawy w tej spra-
wie. 

 Uwłaszczenie milionów 
Polaków, którzy mieszkają w blo-
kach lub domach wybudowa-
nych na gruntach oddanych 
spółdzielniom lub wspólnotom 
na zasadach prawa wieczystego 
użytkowania to była jedna z głów-
nych obietnic wyborczych Prawa 
i Sprawiedliwości, która jak do-
tąd nie doczekała się realizacji. 
Chodzi o wprowadzenie takich 
zmian w zapisach ustawowych, 
żeby własność dawała stuprocen-
tową pewność swobody dyspono-
wania nią. Ma to wykluczyć łatwą 
eksmisję i duży margines dowol-
ności władz gminnych w windo-
waniu w górę opłat za prawo wie-

czystej dzierżawy. A praktyka? 
Trzeba będzie wnieść opłatę, któ-
ra zostanie rozłożona na 20 lat, 
ale jeżeli ktoś zdecyduje się 
na jednorazowe uiszczenie całej 
kwoty, uzyska nawet 50-procen-
tową bonifikatę. Co ważne, w za-
łatwianiu formalności nie musi 
pośredniczyć notariusz. Żeby sąd 
w księdze wieczystej wykreślił 
„użytkowanie wieczyste” i zastą-
pił je słowem „własność”, wystar-
czy zaświadczenie od wójta. 
 Opłata ta będzie w wy-
sokości rocznej opłaty za użytko-
wanie wieczyste obowiązującej 
na dzień 1 stycznia 2018 roku. 
Wnosić się ją będzie przez dwa-
dzieścia lat, liczonych od 1 stycz-
nia 2019. Wysokość opłaty nie 
będzie jednak podwyższana i na 
tym polega główna korzyść 
uwłaszczonych osób. Opłaty za 
użytkowanie wieczyste są bo-
wiem co roku waloryzowane, 
w praktyce – podwyższane. Od-
powiedzialny za to wiceminister 
Soboń złożył publiczną deklara-
cję o 1 stycznia 2019 roku jako 
niemalże gwarantowanym termi-
nie, w którym nastąpi uwłaszcze-
nie kilku milionów Polaków.

DF

Jest przetarg

Nowa droga na Skorkach
Miejski Zarząd Dróg i Trans-

portu w Częstochowie ogłosił 
przetarg na budowę drogi na 
Skorkach. Oferty można skła-
dać do 5 kwietnia. Inwestycja 
jest kolejnym elementem 
działań miasta, których celem 
jest rozwój infrastruktury 
w specjalnych strefach ekono-
micznych, z myślą o tworzo-
nych tam miejscach pracy.

Zakres prac obejmie m.in. wyko-
nanie robót ziemnych, wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem 
podłoża, ułożenie warstw kon-
strukcyjnych jezdni oraz chod-
nika, przygotowanie powierzch-
ni skarp pod roślinność oraz ich 
obsianie. Powstanie też kanali-
zacja deszczowa, sanitarna, tele-
techniczna oraz zbiornik reten-
cyjny. Roboty obejmą też wyko-
nanie oświetlenia drogowego 
oraz linii kablowej. Założony, 
przy okazji budowy drogi, traw-
nik będzie objęty pielęgnacją po-
gwarancyjną przez rok od mo-
mentu odbioru inwestycji.
Zakończenie prac planowane 
jest na 31 października tego ro-
ku.

Szczegółowe informacje na te-
mat przetargu dostępne są na 
stronie częstochowskiego MZ-
DiT pod linkiem  http://mzd.
czest.pl/przetargi/aktualne-
-przetargi-ogloszone/2951-bu-
dowa-drogi-do-terenow-inwe-
stycyjnych-strefa-skorki-etap-ii-
-i-iii
Budowa drogi na Skorkach po-
służy m.in. planowanej przez 
koncern ZF inwestycji na często-
chowskich terenach Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Podstawowe uzbrojenie Skorek 
wykonano już w 2014 r. m.in. 
dzięki funduszom europejskim. 
Prace objęły wtedy budowę jezd-
ni wraz ze skrzyżowaniami 
z drogami gruntowymi i włącze-
niem w ul. Leśną, budowę chod-
ników, placu manewrowego, 
zjazdów do posesji oraz ramp dla 
pieszych i oświetlenia. Powstała 
tam również sieć wodociągowa 
i kanalizacyjna, a także pom-
pownia ścieków. Z kolei w 2016 
roku teren dozbrojono i odwod-
niono pod kątem potrzeb inwe-
storów, budując m.in. kanaliza-
cję deszczową.

kg



8. PIĄTEK 30 MARCA-WTOREK 3 KWIETNIA 2018



Z czego śmieją się Polacy
l Bogaty w stanie upojenia alkoholowego? - facet na rauszu
l Biedy w stanie upojenia? - pijany jak świnia
l Bogaty w komisariacie? - świadek
l Biedy? - bandyta
l Bogaty czytający gazetę?-intelektualista
l Biedny czytający gazetę – szukający pracy
l Bogaty ubrany na biało – sportowiec
l Biedny ubrany na biało – sprzedawca lodów
l Bogaty w agencji towarzyskiej? - szukający przyjemności
l Biedy w agencji towarzyskiej – szukający siostry

Pensja cebula- bierzesz i zaczynasz płakać
Pensja dietetyczka – jest coraz mniej
Pensja ateistka – wątpisz w jej istnieje
Pensja burza – nie wiesz kiedy przyjdzie i ile będzie trwała
Pensja impotentka – nie przychodzi, gdy najbardziej jej 

potrzebujesz
Pensja prezerwatywa – pozbawia się zarówno fantazji,  

jak i chęci
Pensja miesiączka – przychodzi co miesiąc w miarę 

regularnie i trwa trzy dni
Pensja Walta Disneya - taka sama od 50 lat
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Będzie 10 nowych składów tramwajowych

W obecności Prezydenta 
Częstochowy, Krzysztofa Ma-
tyjaszczyka została podpisa-
na umowa pomiędzy Miej-
skim Przedsiębiorstwem Ko-
munikacyjnym w Częstocho-
wie a firmą PESA na dostar-
czenie 10 nowoczesnych 

składów tramwajowych, które 
będą już za kilkanaście mie-
sięcy wozić pasażerów ulica-
mi naszego miasta. Stosowne 
dokumenty podczas uroczy-
stego spotkania zorganizowa-
nego w hali tramwajowej na 
terenie zajezdni MPK parafo-

wali prezes MPK, Mariusz Si-
kora, z-ca prezesa, Robert 
Madej oraz dyrektor rynku 
tramwajowego firmy PESA, 
Robert Szot.

Zgodnie z zamówieniem do 
miejskiego przewoźnika od wio-

sny do jesieni 2019 roku trafi 
łącznie 10 nowoczesnych tram-
wajów produkcji bydgoskiej PE-
SY. Będą to pojazdy o zbliżo-
nych parametrach do jeżdżą-
cych po mieście od 2012, sied-
miu, klimatyzowanych tramwa-
jów typu Twist tej samej marki. 

Niemniej będzie to model wzbo-
gacony o dodatkowe udogodnie-
nia dla pasażerów (m.in. siec in-
ternetowa wi-fi, cyfrowe ekrany 
informacyjne czy biletomaty) 
i o nieco zmodyfikowanej formie 
nadwozia. Przypomnijmy, że za-
kup nowoczesnego, niskopodło-
gowego taboru tramwajowego 
jest częścią wielkiej moderniza-
cji infrastruktury tramwajowej 
w naszym mieście, na którą 
Miasto pozyskało dofinansowa-
nie ze środków UE w kwocie po-
nad 144 mln zł. Oprócz nowych 
tramwajów, gruntownej przebu-
dowie ulegnie stara linia tram-
wajowa od Północy do Rakowa. 
Wraz z wkładem własnym ca-
łość zadań pochłonie ponad 200 
mln zł. W tej kwocie zawarty jest 
wydatek ponad 73 mln zł netto 
na zakup wspomnianych tram-
wajów, który dziś stał się fak-
tem. – Inwestycja jest jedną 
z największych, które będą zre-
alizowane w ramach Programu 
Lepsza Komunikacja w Często-
chowie. Jednym z jego prioryte-
towych założeń jest to by komu-
nikacja miejska była dla często-
chowian atrakcyjnym, komfor-
towym, szybkim i bezpiecznym 
sposobem na przemieszczanie 
się po mieście. Realizacja tych 
gigantycznych zadań tramwajo-
wych przyczyni się do osiągnię-
cia takiego efektu – podsumo-
wał Prezydent Częstochowy, 
Krzysztof Matyjaszczyk.
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Unia da kasę na autobusy

Blisko 9 mln złotych dofi-
nansowania unijnego wywal-
czyła Częstochowa na zakup 
12 nowych autobusów dla 
miejskiego przewoźnika. Pro-
jekt MPK znalazł się na pierw-
szym miejscu listy rankingo-
wej. To kolejna odsłona reali-
zacji Programu „Lepsza Ko-
munikacja w Częstochowie”.

Zarząd Województwa Śląskie-
go wybrał projekt Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyj-

nego sp. z o.o. do dofinansowa-
nia, w ramach  poddziałania 
4.5.2 typ 1-3 Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne 
oświetlenie.

Projekt zakłada kupno kolej-
nych 12 nowych autobusów wy-
posażonych w silniki diesla, 
spełniające najwyższe normy 
emisji spalin (EURO 6).

Wyposażenie pojazdów będzie 
zapewniało bezpieczeństwo i wy-

soki komfort podróży dla pasaże-
rów, w tym osób niepełnospraw-
nych, słabowidzących i słabosły-
szących. Pakiet udogodnień bę-
dzie obejmował między innymi 
klimatyzację, monitoring, pojaz-
dy będą też wyposażone w łado-
warki USB oraz wifi.

Wartość całego projektu to 
13,7 mln zł, a uzyskane dofinan-
sowanie – to prawie 9 mln zł.

- To kolejny europejski projekt 

służący lepszej komunikacji 
zbiorowej w Częstochowie - ko-
mentuje prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. - Nowe autobusy 
to nie tylko perspektywa więk-
szego komfortu podróżowania, 
a więc zachęta do częstszego ko-
rzystania z MPK, ale także dba-
łość o środowisko, z uwagi na 
wymóg spełniania przez nowe 
pojazdy najwyższych europej-
skich norm ekologicznych.  

Przypomnijmy, że w kwietniu 
2017 r., także dzięki funduszom 
z Unii Europejskiej, częstochow-
skie MPK wzbogaciło się o 40 no-
wych autobusów z silnikiem 
diesla spełniającym normy EU-

RO 6 (przetarg na dostawę wy-
grała wówczas firma Solaris, 
a koszt zakupu wyniósł ponad 
45 mln zł). Z kolei w styczniu br. 
MPK podpisało – po rozstrzy-
gnięciu przetargu - umowę z fir-
mą PESA na dostawę 10 nowych 
tramwajów typu Twist, których 
zakup za ponad 73 mln zł będzie 
możliwy również dzięki środkom 
europejskim. Projekt wymiany 
taboru tramwajowego wiąże się 
z jeszcze jednym projektem eu-
ropejskim - modernizacją star-
szej części linii tramwajowej 
w Częstochowie – oba „unijne” 
zadania będą łącznie kosztować, 
wraz z wkładem własnym miasta 
– ponad 200 mln zł).



MPK spełnia
dziecięce marzenia

Na terenie Zajezdni MPK 
w Częstochowie odbyło się 
spotkanie, podczas którego 
dwaj młodzi miłośnicy komu-
nikacji miejskiej z Częstocho-
wy spełnili swoje marzenia. 
7-letni Tomasz i 6-letni Fabian 
jedne z pierwszych listów, któ-
re napisali w swoim życiu skie-
rowali do Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego 
w Częstochowie z prośbą 
o możliwość poznania osób od-
powiedzialnych w naszym 
mieście za komunikację miej-
ską oraz zwiedzenie zajezdni 
i przejażdżkę autobusem w to-
warzystwie kierowcy. Ich ży-
czenia zostały spełnione.

W uznaniu determinacji, od-
wagi i wyjątkowej pasji przeja-
wianej przez chłopców w tak 
młodym wieku, z rąk Prezydenta 
Częstochowy, Krzysztofa Maty-
jaszczyka oraz Prezesa MPK, Ma-
riusza Sikory i jego z-cy, Roberta 
Madeja otrzymali drobne upo-
minki i podziękowania.

- Muszę przyznać, że bardzo 
nam zaimponowaliście. Cieszę 
się, że już u tak młodych pasaże-
rów nasza komunikacja miejska 

wzbudza pozytywne emocję. 
Dziękuję Wam i Waszym Rodzi-
com za taką postawę. Naszym 
priorytetem w mieście w ramach 
Programu „Lepsza Komunikacja 
w Częstochowie” jest wprowa-
dzanie udogodnień w komunika-
cji miejskiej z myślą o wszyst-
kich, ale przede wszystkim o naj-
młodszych. Bo to wy będziecie 
stanowic o przyszłości komuni-
kacji miejskiej i całego naszego 
miasta w następnych dekadach 
– podkreślił Prezydent Często-
chowy, Krzysztof Matyjaszczyk. 
Jako przykład otwarcia się na 
młodych pasażerów gospodarz 
miasta zwrócił uwagę na pilota-
żowy program darmowych prze-
jazdów komunikacją miejską dla 
dzieci i młodzieży funkcjonujący 
w Częstochowie od jesieni ubie-
głego roku. W jego ramach do-
tychczas zostało wydanych 
12876 darmowych doładowań. 
Dwa z nich należą także do To-
masza i Fabiana. Od nowego ro-
ku szkolnego program ma zostać 
rozszerzony o młodzież licealną 
z Częstochowy.

Prezes MPK, Mariusz Sikora 
wręczając młodym pasjonatom 
miniaturki autobusów zwrócił 

uwagę na fakt, że miejski prze-
woźnik jest otwarty na edukację 
dzieci i młodzieży nie tylko od 
święta, ale także na co dzień. –  
Wznawiamy projekt „Akademia 
Młodego Pasażera”, dzięki które-
mu do tej pory dzieci z 15 placó-
wek szkolnych i przedszkolnych 
mogły poznać tajniki naszej ko-
munikacji miejskiej wizytując za-
jezdnię oraz nauczyć się zacho-
wań, które pozwalają na bez-
pieczne podróżowanie autobusa-
mi i tramwajami. Łącznie było to 
już ok. pół tysiąca młodych pasa-
żerów i mamy nadzieję, że kolej-
ne chętne do udziału w progra-
mie szkoły będą się do nas zgła-
szać. – powiedział Mariusz Siko-
ra.

Po przejażdżce autobusem na 
terenie zajezdni, zwiedzaniu no-
wej hali autobusowej i dyspozy-
torni był też czas na słodki poczę-
stunek i refleksję młodych pasjo-
natów komunikacji miejskiej 
w Częstochowie. Zarówno To-
masz, jak i Fabian nie wykluczy-
li, że w przyszłości chcieli by swo-
je pasje realizować z MPK nie tyl-
ko jako pasażerowie, ale…także 
w charakterze pracowników fir-
my.

Autobus rodem 
z filmów

Częstochowa ma swój lon-
dyński, piętrowy autobus, któ-
ry będzie woził mieszkańców 
i turystów podczas wycieczek 
po mieście. Koszt zakupu po-
jazdu i przygotowania go do 
kursów na dodatkowej, tury-
stycznej linii MPK zamknie 
się kwotą 300 tys. zł.

Londyński „piętrus” dotarł do 
miasta zimą na własnych ko-
łach. Przejechał ponad tysiąc ki-
lometrów z Holandii do zajezdni 
MPK, gdzie obejrzeli go m.in. 
prezydent Częstochowy, Krzysz-
tof Matyjaszczyk i prezes miej-
skiej spółki, Mariusz Sikora.

Wyprodukowany w 1965 roku 
Bristol Lodekka będzie służył 
m.in. do przejazdów turystycz-
nych, podobnych do tych z ubie-

głego sezonu, które cieszyły się 
dużym powodzeniem. Wówczas 
miasto wynajmowało autobus, 
teraz ma już własny. Jego zakup 
był możliwy dzięki decyzji rad-
nych i zarezerwowaniu w miej-
skim budżecie 300 tys. zł. Ta 
kwota pozwoliła nie tylko na za-
kup „piętrusa”, ale też dostoso-
wanie go do lokalnych warun-
ków drogowych. Sam pojazd jest 
w dobrym stanie, 5 lat temu zo-
stał poddany pełnej renowacji 
i spełnia wszelkie wymagania 
unijne. Jego charakterystycz-
nym atutem są dodatkowe drzwi 
po prawej stronie, umożliwiające 
sprawniejszy przepływ pasaże-
rów.

Pierwszy kurs po naszym mie-
ście na specjalnej trasie jeszcze 
tej wiosny!
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Dowiedz się!

Co jeść, aby przeżyć święta

l Spożywaj regularnie 4-5 posił-
ków dziennie, najlepiej co 3-4 
godziny dziennie. Trzy posiłki 
główne oraz dwie przekąski to 
najzdrowszy sposób odżywia-
nia, gdyż dostarcza organi-
zmowi stałych porcji energii. 
Spokojne spożywanie posiłku 
sprzyja obniżeniu masy ciała, 
jedząc wolno spożywasz mniej 
kalorii. Pamiętaj, że informa-
cja o sytości dociera do mózgu 
dopiero po około 15 minutach.

l Warzywa i owoce powinny sta-
nowić główny element co-
dziennej diety (400 g warzyw i 
owoców, w odpowiednich por-
cjach: 3/4 - warzywa i 1/4 – 
owoce

l Staraj się większość posiłków 
komponować z dodatkiem peł-
noziarnistych produktów zbo-
żowych

l Codzienne menu należy wzbo-
gacać przynajmniej o dwie 
szklanki mleka, zamiennie z 
jego przetworami – jogurtami, 
kefirami, maślankami, czę-
ściowo serem

l Jako źródło białka wykorzy-
stuj ryby (przynajmniej 2 razy 

w tygodniu), nasiona roślin 
strączkowych, jaja, a spożywa-
nie mięsa ogranicz do 0,5 kg 
tygodniowo, zwłaszcza mięsa 
czerwonego

l Ograniczaj tłuszcze zwierzęce i 
zastępuj je produktami pocho-
dzenia roślinnnego w postaci 
olejów roślinnych, margaryn 
oraz orzechów, pestek i na-
sion.

l Unikaj słodyczy, słodkich na-
pojów. Zdrowymi przekąskami 
są owoce i orzechy

l Unikaj soli i produktów o du-
żej jej zawartości. Zdrowymi 
zamiennikami są przyprawy 
roślinnne i zioła

l Wypijaj przynajmniej 1,5 litra 
płynów, najlepiej wody lub 
niesłodzonej herbaty. Z umia-
rem możesz pić kawę, jednak 
nie dodawaj do niej cukru ani 
śmietanki. Wybieraj zdrową 
żywność, czyli jak najmniej 
przetworzoną. Unikaj koloro-
wych napojów, konserw, go-
towych posiłków tylko do 
podgrzania,białego pieczywa i 
makaronów, słodkich i sło-
nych przekąsek, tłustych 

ste makarony, brązowy 
ryż,warzywa i owoce. Spoży-
waj chude mięso i wędilny 
oraz nabiał.

l Ruszaj się. Poświęć przynaj-
mniej 30-40 minut przez więk-
szość dni w tygodniu na ak-
tywność fizyczną. Wybierz naj-
bardziej odpowiadającą Ci for-

mę ruchu i ćwicz. Samemu 
lub w grupie, nie ma to zna-
czenia. Minimum to spacer.

l Zdrowo sypiaj. Sen jest bardzo 
ważnym elementem regenera-
cji organizmu, jego zaburzenia 
mają wpływ na metabolizm 
glukozy w organizmie.

DF
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 Tradycyjne produkty Zdrowsze zamienniki
l Białe pieczywo Pieczywo razowe
l Nadmiar ziemniaków Kasza
l Biały ryż Brązowy ryż
l Mięso wieprzowe, wołowe Mięso drobiowe (kurczak, indyk), 

ryby
l Makarony, pierogi,  Razowe makarony,  

kluski leniwe wyroby z mąki razowej
l Sery żółte, pleśniowe Chude twarogi
l Smalec, słonina Olej rzepakowy, oliwa z oliwek
l Kostki rosołowe, jarzynki Świeże i suszone zioła
l Tłuste wędliny, kiełbasy,  Chude wędliny drobiowe, 

konserwy pieczone mięsa
l Serki owocowe, jogurtowe,  Serki homogenizowane 

desery mleczne naturalne, jogurty naturalne,   
 maślanki, kefiry

l Słodkie napoje, kompoty Woda mineralna
l Słodycze, cukierki, ciasto,  Świeże owoce sezonowe,  

ciastka                    bakalie (w ograniczonej ilości)  

Kochaj się, przytulaj, całuj, tańcz!
l Seria pocałunków pozwoli spalić   150 kcl

l Długi spacer we dwoje                   300 kcl

l 10 minut szybkiego tańca               100 kcl

l Akt miłosny                                    350 kcl

mięs i jego przetworów. Wy-
bieraj nieoczyszczoną mąkę, 
razowe pieczywo, pełnoziarni-



Lekarze alarmują

„Nie” dla e-zwolnień od lipca
Porozumienie Organizacji 

Lekarskich wezwało prezes Za-
kładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, Gertrudę Uścińską, do 
natychmiastowego wycofania 
zarządzenia wprowadzającego 
limity i ograniczenia w wyda-
waniu druków ZUZ ZLA. Leka-
rze twierdzą również, że wpro-
wadzenie e-zwolnień od 1 lipca 
bieżącego roku  jest absolutnie 
niewykonalne.  

O problemie z dostępem do 
druków ZUS ZLA lekarze alarmo-
wali już na początku roku. Przy-
pomnijmy, w marcu mają otrzy-
mać oni trzy bloczki, w kwietniu 
dwa, a w maju i czerwcu po jed-
nym. Ograniczenie dostępu do pa-
pierowych bloczków ma  związek 
z obowiązkowym przejściem na 
e-zwolnienia, które ma obowiązy-
wać od 1 lipca.  Lekarze zdecydo-

wanie sprzeciwiają się takiemu 
traktowaniu. – W trosce o dobro 
pacjentów, wszystkie organizacje 
nie zgadzają się na ograniczania 
wydawania druków ZUS ZLA 
i wprowadzenie e-zwolnień od 
dnia 1 lipca 2018 roku. Obligato-
ryjne wprowadzenie e-zwolnień 
spowoduje ograniczenie dostęp-
ności pacjentów do lekarzy i cza-
su poświęcanego na leczenie – 
twierdzą medycy. Ich zdaniem 
ograniczenia dotyczące wydawa-
nia bloczków są szykaną w sto-
sunku do lekarzy i nie znajdują 
żadnego uzasadnienia w obowią-
zującym obecnie prawie. - Limity 
w wielu przypadkach stwarzają 
presję na lekarzy ograniczającą 
lub uniemożliwiającą prawidłowe 
orzekanie o stanie zdrowia pa-
cjenta i zagrażają utrudnieniem 
uzyskania przez pacjenta świad-
czenia finansowego warunkowego 

przedstawieniem druku ZUS ZLA 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych – czytamy w przyjętym sta-
nowisku. 

Lekarze twierdzą, że wprowa-
dzenie e-zwolnień od 1 lipca bieżą-
cego roku jest absolutnie niewyko-
nalne. – Wszystkie działania nie-
zbędne do wypisywania elektro-
nicznych zwolnień muszą być sko-
ordynowane w czasie, po zapew-
nieniu niezawodnej infrastruktury 
teleinformatycznej i wprowadzone 
w uzgodnieniu ze środowiskiem 
lekarskim – zaznaczają lekarze. 
Jak podkreślają wprowadzanie 
e-zwolnień powinno być procesem 
wieloletnim. E-zwolnienia to do-
datkowe obciążenie biurokratycz-
ne. O ile druk papierowy może wy-
pisać rejestracja przychodni, a le-
karz tylko to potwierdza, to do wy-
stawienia e-zwolnienia potrzebne 
są osobiste kody lekarza. Problem 

16. PIĄTEK 30 MARCA-WTOREK 3 KWIETNIA 2018

pojawi się też w przypadku pracy 
w terenie. – Przedwczesne wpro-
wadzenie zaproponowanych przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej oraz Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych rozwią-
zań spowoduje dezorganizację 
systemu świadczeń zdrowotnych, 
a przez to wydłużenie kolejek do 

lekarzy, w szczególności w POZ 
i AOS oraz spowoduje drastyczne 
ograniczenie dostępności dla pa-
cjentów – podsumowują lekarze. 
Medycy liczą, że zaplanowane na 4 
kwietnia spotkanie z profesor Ger-
trudą Uścińską, prezes ZUS przy-
niesie oczekiwany skutek. kg



Festiwal im. Kaliny Jędrusik 

Na scenie Gaba Kulka i Jan Młynarski
Przed nami 11 już edycja 

Festiwalu im. Kaliny Jędru-
sik. Wydarzenie, które odbę-
dzie się w dniach 6-7 kwiet-
nia, uświetni występ zespołu 
Młynarski plays Młynarski 
z Janem Młynarskim oraz Ga-
bą Kulką na czele.

Festiwal stanowi nie tylko 
świetną okazję do promocji pa-
tronki – Kaliny Jędrusik, ale 
i do zaistnienia na scenie mło-

dych, zdolnych wokalistów. 
Wszystko za sprawą towarzy-
szącemu wydarzeniu – Konkur-
sowi Dobrej Piosenki, który za-
adresowany jest do każdego wo-
kalisty przed debiutem płyto-
wym, bez ograniczeń wieko-
wych. W tym roku Konkurs Do-
brej Piosenki będzie miał na ce-
lu prezentację i popularyzację 
dorobku artystycznego Wojcie-
cha Młynarskiego. Z tego też po-
wodu w ramach 11. Festiwalu 

im. Kaliny Jędrusik, poza 
uczestnikami i Piotrem Zub-
kiem, laureatem poprzedniej 
edycji, na scenie pojawi się ze-
spół Młynarski plays Młynarski 
z Janem Młynarskim oraz Gabą 
Kulką na czele. Grupa wykonu-
jąca muzykę z pogranicza jazzu 
i muzyki alternatywnej wydała 
w październiku 2010 roku płytę 
zatytułowaną „Rebeka Nie Zej-
dzie Dziś Na Kolację”. Zespół 
koncertował na scenach całej 
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MDK wydał płytę

Poczuj ten dźwięk
Miejski Dom Kultury w Częstochowie 

wydał pierwszą płytę promującą instytu-
cję. Znajdziemy na niej najpiękniejsze 
piosenki z repertuaru Anny German w no-
wych aranżacjach oraz utwory autorskie.

Materiał do krążka „Poczuj ten dźwięk” zo-
stał nagrany w studiu MDK przy ulicy Łuka-
sińskiego. Przygotowała go Adrianna Nosz-
czyk – aktorka, wokalistka i laureatka presti-
żowych konkursów (m.in. Międzynarodowe-
go Konkursu im. Anny German, Warszawa-
-Moskwa 2014) od lat związana z często-
chowskim Miejskim Domem Kultury. Na pły-
cie usłyszymy też innych znakomitych muzy-
ków – Wojciecha Sanockiego (fortepian), Sta-
nisława Srokę (gitary), Arkadiusza Skolika 
(perkusja), Piotra Górkę (kontrabas) i Sylwe-
stra Poksa (trąbka). 

kg

Polski, uświetnił galę rozdania 
Paszportów Polityki 2010 oraz 
był nominowany do Fryderyka 
w dwóch kategoriach: Album 
Roku Piosenka Poetycka oraz 
Fonograficzny Debiut Roku. 
W Częstochowie grupa wystąpi 
w składzie Gaba Kulka – wokal, 

Jan Myłynarski – perkusja, 
Piotr Zabrodzki – pianino aku-
styczne, elektronika, Wojciech 
Traczyk – gitara basowa, kon-
trabas. Koncert odbędzie się 6 
kwietnia w Miejskim Domu Kul-
tury. Początek o godzinie 19.00.

kg
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 Alfa Romeo 159 I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Skóra Serwis VIP 
GWARANCJA-24 Miesiące, 2008,  
156948 km, 1.9 diesel, 116 KM, kombi, 
czarny  VIN: ZAR93900007154651
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny.
 18 900 zł

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

27 900 zł

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

27 900 zł

 Audi A4 IV (B8) OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis Navi 
Skóra VIP GWARANCJA 24 M-ce, 2013
178276 km, 2.0 diesel, 143 KM, kombi, 
czarny, automat 
VIN: WAUZZZ8K4DA236736 
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny. 61 900 zł

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

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

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

53 900 zł

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

22 900 zł

 Opel Insignia OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Navi Serwis 
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2011
193213 km, 2.0 diesel, 130 KM, kombi, 
szary VIN: W0LGT8EL1B1123387
Garażowany. I właściciel. Stan idealny
Pełne wyposażenie 
 33 900 zł

 BMW SERIA 5 OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Navi Serwis 
VIP GWARANCJA-24 m-ce, 2010, 
201710 km, 2.0 diesel, 184 KM, czarny 
automat  VIN: WBAFW11010C636578
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny.
 63 900 zł

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

18 900 zł

 Opel Vivaro II LONG OPŁACONY 
Bezwypadkowy 9-osób 58.000km-Serwis 
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2015
1.6 diesel, Minibus, 116 KM, szary metalik
VIN: W0L3J7718FV637180
I właściciel. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie

73 900 zł

 Chevrolet Cruze 131PS Bezwypadkowy 
Pełny-Serwis Klimatronik GWARANCJA 
24 m-ce, 2012, 122964 km, 1.7 diesel, 131 KM 
czarny VIN: KL1JF68L9CK696076
Garażowany. I właśc.. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie. Dokumentacja 
prowadzona do samego końca. Ostatni 
przegląd przy 79193 km. 28 900 zł

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

22 900 zł

 Peugeot 206 206+ OPŁACONY 
Bezwypadkowy 77.000km-Serwis*MP3 
VIP GWARANCJA 24-Miesiące, 2012, 
77326 km, 1.2 benzyna, 60 KM, 2/3 drzwi 
biały  VIN: VF32LHFV0CY020225
Pierwszy właściciel. Stan bardzo dobry
Wymieniony kompletny rozrząd z pompą 
wody,olej i filtry. 123 900 zł

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

13 900 zł

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

15 900 zł

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

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

35 900 zł

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

41 900 zł

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

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

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

17 900 zł

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

26 900 zł

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

41 900 zł

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

 Toyota Corolla Verso II 7-osób 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron 
Serwis VIP GWARANCJA - 24 m-ce, 2006
224703 km, 2.0 diesel, 116 KM, kombi, 
srebrny, 7-miejscowy 
VIN: NMTEX16R80R057992 
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel. Stan idealny. 17 400 zł

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

39 900 zł

 Mitsubishi Outlander II Lift*140PS*4x4 
OPŁACONY Bezwypadkowy Skóra 
Serwis GWARANCJA-24 m-ce, 2010
180109 km, 2.0 diesel, SUV, 140 KM, biały 
napęd 4x4 VIN: JMBXJCW8WAF501738
Garażowany. Pełne wyposażenie. Ostatni 
przegląd przy 163.966km.
 41 900 zł

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

21 900 zł

Oferta wybrana z  28 marca 2017 r.



Obowiązkowe wyposażenie

Samochód sam „zadzwoni”  
po pomoc

Wszystkie samochody, któ-
re po 1 kwietnia uzyskają 
świadectwo homologacji, mu-
szą być obowiązkowo wyposa-
żone w system eCall, który 
automatycznie wezwie pomoc 
w razie wypadku oraz pozwoli 
kierowcy w każdej chwili jed-
nym przyciskiem połączyć 
się ze służbami ratowniczy-
mi. Taki obowiązek nakłada 
nowa unijna dyrektywa.

Ecall to ogólnoeuropejski 
system szybkiego powiadamia-
nia o wypadkach drogowych. 
Umożliwia on manualne lub 
automatyczne wezwanie po-
mocy. To pierwsze jest włącza-
ne przyciskiem przez kierowcę 
lub pasażerów pojazdu, a au-
tomatyczne aktywowane, w 
określonych warunkach po 
zderzeniu, dzięki czujnikom 
zamontowanym w pojeździe. 
Po uruchomieniu samochodo-
we urządzenie eCall połączy 
się przy użyciu sieci telefonii 
komórkowej ze służbami ra-
tunkowymi umożliwiając prze-
kazanie danych elektronicz-
nych i nawiązanie połączenia 
głosowego. Zgłoszenia będą 

obierane przez centralę. Urzą-
dzenie prześle minimalny ze-
staw danych dotyczących wy-
padku w postaci elektronicz-
nej oraz podejmie próbę usta-
nowienia połączenia głosowego 
między pojazdem a centralą.  
Osoby znajdujące się w pojeź-
dzie, podczas rozmowy z wy-
szkolonym operatorem eCall, 
będą mogły udzielić dodatko-
wych informacji. Jeśli nie bę-
dzie możliwości nawiązania 
kontaktu z poszkodowanym ze 
względu na jego stan zdrowia, 
operator numeru alarmowego 
112 przekaże wszystkie dane, 
za pośrednictwem systemu te-
leinformatycznego, do odpo-
wiednich – ze względu na ro-
dzaj zdarzenia – służb. Mini-
malny zbiór danych będzie za-
wierał informacje na temat 
zdarzenia obejmujące czas, 
dokładne położenie geograficz-
ne pojazdu w czasie zdarzenia, 
dane pojazdu (w tym numer 
identyfikacyjny  VIN), status 
eCall (co najmniej informacje o 
tym czy wezwanie uruchomio-
no ręcznie czy automatycznie), 
kierunek jazdy, liczbę pasaże-
rów z zapiętymi pasami itd. 

Za kółkiem

Niemal bez przerwy 
przez trzy tygodnie

Śląscy inspektorzy In-
spekcji Transportu Drogo-
wego zatrzymali do kontroli 
ciężarówkę należącą do ro-
syjskiego przewoźnika, któ-
rej szofer dopuścił się szere-
gu poważnych naruszeń 
przepisów dotyczących cza-
su pracy kierowców. Jak się 
okazało, mężczyzna prawie 
trzy tygodnie jeździł niemal 
cały czas, nie obierając wy-
maganych przerw i odpo-
czynków. 

Na drodze krajowej nr 1 w 
Częstochowie inspektorzy Wo-
jewódzkiego Inspektoratu 
Transportu Drogowego z Kato-
wic   zatrzymali do kontroli 
ciągnik siodłowy z naczepą. 
Pojazdami należącymi do ro-
syjskiego przewoźnika, biało-
ruski kierowca wykonywał 
międzynarodowy transport 
drogowy stali z Rosji do Czech.  

W chwili zatrzymania do 
kontroli kierowca używał swo-
jej karty. Jednak podejrzenia 
inspektora wzbudziły dane z 
tachografu sprzed kilku dni. 
Wynikało z nich, że pojazd 
prowadził wówczas inny kie-
rowca. Kontrolowany począt-
kowo przekonywał, że był w 
tym czasie w domu i odpoczy-
wał. Tyle, że rzekoma zmiana 
kierowcy nastąpiła w Rosji, a 
nie na terenie Białorusi, skąd 
pochodził szofer. Inspektor zo-
rientował się, że kierowca coś 
ukrywa i zaczął szukać innych 
dowodów na potwierdzenie 
swoich podejrzeń. W pewnym 
momencie kierowca przyznał, 
że to on przez cały czas prowa-
dził ciężarówkę i przedstawił 

cały rejestr swojej aktywności. 
Oddał też inspektorom kartę 
należącą do innego kierowcy, 
której przez ten czas używał. 
Białorusin przekonywał, że ta-
ki sposób pracy jest podykto-
wany wymogami jego praco-
dawcy.  

Kiedy inspektorzy połączyli 
ze sobą dane z obu kart uży-
wanych przez kierowcę, oka-
zało się, że kontrolowany szo-
fer przez prawie trzy tygodnie 
jeździł niemal nieprzerwanie, 
nie obierając w tym czasie wy-
maganych przerw i odpoczyn-
ków. Tym sposobem przekro-
czył praktycznie wszelkie do-
puszczalne normy czasu pracy 
kierowców. Tygodniowy czas 
jazdy wyniósł 72 godziny, a 
dwutygodniowy okres prowa-
dzenia osiągnął niemal 115 
godzin – był przekroczony o 
ponad 24 godziny. Natomiast 
dzienny okres prowadzenia, 
czyli jazda bez odpoczynku, 
wyniósł ponad 24 godziny.  

Suma kar, jaka została wyli-
czona dla przewoźnika po do-
daniu wszystkich stwierdzo-
nych naruszeń, wyniosła 
25 000 złotych. Zgodnie z obo-
wiązującą ustawą o transpo-
rcie drogowym maksymalna 
kara pieniężna, jaką w tym 
przypadku można nałożyć to 
10 000 zł. Taką też będzie mu-
siał uregulować rosyjski prze-
woźnik na podstawie wszczę-
tego postępowania admini-
stracyjnego. Oprócz tego in-
spektorzy ukarali kierowcę 
mandatami i zakazali mu dal-
szej jazdy do chwili odbioru 
zaległego odpoczynku.

kg
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Łączność ze służbami zapewni 
karta sim, która będzie za-
montowana w samochodzie 
przez producenta auta (nie 
trzeba będzie w żaden sposób 
jej aktywować, łączyć ze smart-
fonem itp). 

Jak zapewnia Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Centra Powiadamia-
nia Ratunkowego są przygoto-
wane do obsługi zgłoszeń z sys-
temu eCall. Resort już w paź-
dzierniku ubiegłego roku przy-
stosował System Informatycz-
ny Centrów Powiadamiania 
Ratunkowego na terenie całej 
Polski  do przyjmowania i ob-
sługi zgłoszeń z systemu eCall.  

kg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Identification_Number
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AUDI A4 2.0 TDi, 
zakup 2014, kraj., 
automat, I – wł.

 
65.900 zł

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

99.000 zł

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

109.500 zł netto  

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

33.900 zł

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

 
22.800-25.900 zł

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

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

33.900 zł
 

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

 27.900 zł

MAZDA 6 1.8 E, 
zakup 2011

 
32.900 zł

MERCEDES GLK 
2.2 CDTI,  
rok prod. 2009, 
krajowy, I – wł. 
 65.900 zł

MINI ONE 1.6 E, rok 
prod. 2002

 

9.900 zł

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

59.900 zł

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

49.900 zł

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

 48.900 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat
 

69.900 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 D, 
rok prod. 2014

 37.800 zł

RENAULT CLIO 1.2 E, 
2014-2015, kraj., I – wł., 
serwisowany 
 
 23.900 - 27.900 zł

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

 18.900 zł

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

36.900 zł

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

 33.700 zł

RENAULT TWINGO 
1.2 E, rok prod. 2012 
 
 
 20.900 zł

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

13.900 zł

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

35.900 zł

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

 8.400 zł

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

 34.900 zł

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

45.900 zł

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

 9.900 zł

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

 
27.900 zł

VW TOURAN 2.0 D, 
rok prod. 2014

 
55.000 zł

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

n BMW 114i 1.6 E, rok prod. 2013   51.800 zł
n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   51.900 zł
n BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013   57.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

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

rok prod. 1997, kraj. 1.600 zł
n FORD FOCUS 1.8 TDCi,  

rok prod. 2003 3.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 TDCi,  

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

F. VAT 38.900 zł
n JAGUAR XF 3.0 E,  

rok prod. 2013 91.800 zł
n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  

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

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

rok prod. 2010, kraj., I – wł.   37.800 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E,  

rok prod. 2015, kraj., I - właśc. 26.900 zł
n NISSAN QUASHQAI 2.0 D,  

rok prod. 2008, nawigacja 27.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D,  

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

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

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

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

n RENAULT CLIO IV 1.5 D,  
rok prod. 2014-2015, kraj., I –wł., 
serwisowany 26.900-29.900 zł

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

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

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

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

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

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

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
 18.900 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.0 D,  
rok prod. 2003 12.800 zł

n VW PASSAT 2.0 TDI, 2005-2008 
 13.900-18.900 zł

n VW T4 1.9 D, rok prod. 1993 
 3.500 zł

n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 
7-osobowy 21.900 zł
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Siatkówka

AZS z drugą porażką w finale I ligi
Drugiej porażki w finale I li-

gi z Lechią Tomaszów Mazo-
wieckiego doznali siatkarze 
częstochowskiego AZS-u. Tym 
razem akademicy przegrali we 
wtorek, 27 marca przed wła-
sną publicznością 1:3. Rywa-
lom wystarczy już tylko jedno 
zwycięstwo, aby uzyskać pra-
wo gry w barażach o miejsce 
w PlusLidze.  

Po poniedziałkowej porażce 
w tie-breaku częstochowscy kibi-
ce liczyli, że AZS zrewanżuje się 
Lechii w drugim spotkaniu i do 
Tomaszowa Mazowieckiego poje-
dzie w lepszych nastrojach. We 
wtorek podopieczni Krzysztofa 
Stelmacha nie byli jednak tym 
zespołem, który w rundzie zasad-
niczej odniósł 18 zwycięstw z rzę-
du.

Od pierwszej akcji inaugura-
cyjnego seta trwała gra punkt za 
punkt. Po stronie AZS-u proble-
my ze skończeniem ataku miał 
Bartosz Krzysiek, w ekipie goście 
bezbłędny był natomiast Bartosz 
Buniak. Po asie serwisowym Le-
chii częstochowianie przegrywali 

14:18. Akademicy mieli problem 
z zagrywką siatkarzy z Tomaszo-
wa Mazowieckiego. Dopiero sku-
tecznie ataki Moustaphy M’Baye 
dały im kilka punktów. Lechici 
wciąż mieli jednak bezpieczną 
przewagę. Ostatni punkt podaro-
wał przyjezdnym Krzysiek, który 
zagrał w siatkę.

Częstochowianie rozpoczęli 
drugą partię od mocnego ude-
rzenia. Przy zagrywkach Daniela 
Szaniawskiego AZS prowadził 
6:1. Akademicy nie pozwolili ry-
walom zniwelować przewagi, 
choć w końcówce po prostych 
błędach po stronie gospodarzy 
ich strata wynosiła już tylko dwa 
„oczka” (23:21). Na szczęście 
częstochowianie wrócili do do-
brej gry i w całym meczu był re-
mis.

W trzeciej odsłonie szybko 
prowadzenie objęli goście (6:3). 
Siatkarze AZS-u nie byli w sta-
nie wyeliminować błędów ze 
swojej gry, co skrupulatnie wy-
korzystywała Lechia (8:14). 
W tym secie nic już się nie zmie-
niło i goście byli coraz bliżej dru-
giego zwycięstwa w finale I ligi.  

Częstochowianom nie udało 
się podnieść po tej porażce 
i czwartą partię przegrali 16:25.  

Teraz rywalizacja przeniesie 
się do Tomaszowa Mazowiec-
kiego. Jeśli AZS chce jeszcze 
powalczyć o zwycięstwo w I li-
dze i prawo gry w barażach 
o miejsce w PlusLidze, musiał-
by wygrać na wyjeździe dwa 
mecze. Gdyby tak się stało, de-
cydujący pojedynek rozegrany 
zostałby w Hali Sportowej Czę-
stochowa.  

AZS Częstochowa – Lechia 
Tomaszów Mazowiecki 1:3

(19:25, 25:22, 20:25, 16:25)

AZS: Bućko, Stolc, Szaniaw-
ski, M’Baye, Krzysiek, Szczu-
rek, Koziura (libero) oraz Ma-
cheta (libero), Busch i Rećko

Lechia: Musiał, Neroj, Błoń-
ski, Buniak, Gutkowski, To-
ma, Ogórek (libero) oraz Kącki, 
Janikowski i Frąc
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Żużel

Włókniarz rozbił 
ROW Rybnik

forBET Włókniarz Często-
chowa w pierwszym treningu 
punktowanym przed startem   
PGE Ekstraligi pokonał w śro-
dę, 28 marca na własnym to-
rze 54:24 pierwszoligowy 
ROW Rybnik.

Pierwotnie obie drużyny miały 
jeździć w Rybniku, ale w środę 
przed południem zdecydowano, 
że zmierzą się w Częstochowie.  

Trener forBET Włókniarza Ma-
rek Cieślak miał do dyspozycji 
niemali wszystkich zawodników 
poza Leonem Madsenem. W su-
mie przetestować ośmiu żuż-
lowców, podobnie jak ROW 
Rybnik.  

W szeregach Włókniarza bez-
błędni byli Fredrik Lindgren, 
Matej Zagar i Adrian Miedziń-
ski. - Najważniejsze, że udało 
się odjechać sparing, bo nie by-
ło to takie oczywiste. W nocy 
złapał mróz i szczególnie ten 
pierwszy łup oraz wewnętrzne 
pola nie wyglądało najlepiej - 
twierdzi Miedziński. - Przy tych 
warunkach tor był dobrze przy-
gotowany. Wiadomo, że pewnie 
nie będzie inny na mecze. Cho-
dziło jednak o to, żeby się prze-
jechać, wystartować w czterech 
spod taśmy.  

Bardzo dobre wrażenie pozosta-
wił po sobie Andreas Lyager, 
który mijał rywali na trasie 
i w czterech startach uzbierał 
10 punktów z dwoma bonusa-
mi. Z biegu na bieg rozkręcał się 
Rosjanin Andriej Kudriaszow.  

forBET Włókniarz 
Częstochowa - ROW Rybnik 

54:24

forBET Włókniarz Częstocho-
wa – 54:
9. Adrian Miedziński 9 (3,3,3,-)
10. Andriej Kudriaszow 10+3 
(2*,1,2*,3,2*)
11. Fredrik Lindgren 9 (3,3,3,-)
12. Tobiasz Musielak 4+2 (2*,-
,2*,-)
13. Matej Zagar (3,3,-,-)
14. Bartosz Świącik 0 (0,0,0)
15. Michał Gruchalski 6 (3,1,1,1)
16. Andreas Lyager 10+2 
(2*,3,2*,3)

ROW Rybnik – 24:
1. Mateusz Szczepaniak 3+1 
(0,1,-,2*)
2. Artur Czaja 2 (1,0,0,1)
3. Troy Batchelor 3 (1,2,-,0)
4. Craig Cook 2+1 (0,1*,1,0)
5. Kacper Woryna 6 (2,2,1,1)
6. Lars Skupień 5 (2,0,3)
7. Robert Chmiel 1+1 (1*,0,0)
8. Andriej Karpow 2 (2,0)

Wyścig po wyścigu:
1. Miedziński, Kudriaszow, Cza-
ja, Szczepaniak 5:1
2. Gruchalski, Skupień, Chmiel, 
Świącik 3:3 (8:4)
3. Lindgren, Musielak, Batchelor, 
Cook 5:1 (13:5)
4. Zagar, Woryna, Gruchalski, 
Chmiel 4:2 (17:7)
5. Lindgren, Lyager, Szczepa-
niak, Czaja 5:1 (22:8)
6. Zagar, Batchelor, Cook, Świą-
cik 3:3 (25:11)
7. Miedziński, Woryna, Kudria-
szow, Skupień 4:2 (29:13)
8. Lyager, Karpow, Gruchalski, 
Czaja 4:2 (33:15)
9. Miedziński, Kudriaszow, Cook, 
Karpow 5:1 (38:16)
10. Lindgren, Musielak, Woryna, 
Chmiel 5:1 (43:17)
11. Kudriaszow, Lyager, Czaja, 
Batchelor 5:1 (48:18)
12. Skupień, Szczepaniak, Gru-
chalski, Świącik 1:5 (49:23)
13. Lyager, Kudriaszow, Woryna, 
Cook 5:1 (54:24)

kr

Piłka nożna

Zawodnik Rakowa w meczu 
reprezentacji

Piłkarze częstochowskiego 
Rakowa w końcu wybiegną na 
boisku przy ul. Limanowskie-
go. W Wielką Sobotę, 31 mar-
ca zmierzą się z Wigrami Su-
wałki.

W rundzie wiosennej drużyna 
Marka Papszuna rozegrała jak 
dotąd tylko jedno spotkanie. 10 
marca częstochowianie przegrali 
na wyjeździe 1:2 z GKS-em Kato-
wice. Wcześniej z powodu złego 
stanu boiska odwołany został 
mecz Rakowa w Chojnicach. 17 
marca „czerwono-niebiescy” 
mieli rozegrać z Odrą Opole 

pierwszy mecz przed własną pu-
bliczność w tej części rozgrywek 
(spotkanie odbędzie się 4 kwiet-
nia). Na przeszkodzie stanął jed-
nak śnieg i mróz. Prawie cała 
ostatnia kolejka została z kolei 
odwołana z powodu powołań pił-
karzy do reprezentacji narodo-
wych.  

W tym czasie Wigrom Suwałki 
udało się rozegrać dwa mecze. 
Najpierw pokonali u siebie 2:0 
Pogoń Siedlce, a potem przegrali 
na wyjeździe 0:2 z liderem Mie-
dzią Legnica.  

Raków i Wigry mają obecnie po 
32 punkty i sąsiadują w tabeli. 
Goście sobotniego meczu na sta-
dionie przy ul. Limanowskiego 
mają o jedno spotkanie rozegra-
ne więcej.  

W bezpośrednim pojedynku 
rundy jesiennej górą byli często-
chowianie, którzy pokonali Wi-
gry na wyjeździe 3:0. Dwie bram-
ki dla Rakowa zdobył wówczas 
Adam Czerkas, jedną - Hubert 
Tomalski.
Sobotni mecz rozpocznie się 
o godz. 12.

kr

Siatkówka

Częstochowianka 
bliżej półfinału II ligi

W ćwierćfinałach II ligi 
w grupie trzeciej siatkarki 
Częstochowianki pokonały 24 
marca na wyjeździe 1:3 Impel 
II Wrocław.  

Częstochowianki stoczyły we 
Wrocławiu zacięte spotkanie. 
Pierwszy seta wygrały do 25:23. 
Druga partia zakończyła się 
identycznym wynikiem, ale na 
korzyść rywalek. Trzecia odsłona 
nie była już tak wyrównana i pa-

dła łupem częstochowskiej dru-
żyny. Najwięcej emocji przyniósł 
czwarty set, który nasze siatkar-
ki rozstrzygnęły, grając na prze-
wagi.  
Rewanż odbędzie się 7 kwietnia 
w Częstochowie. Drużyny grają 
do dwóch zwycięstw.  

Impel II Wrocław - Częstocho-
wianka Częstochowa 1:3       
(23:25, 25:23, 18:25, 24:26)

ks

Piłka nożna

Raków wreszcie zagra przed 
własną publicznością

Zawodnik Rakowa - Jakub 
Łabojko - wystąpił w meczu 
reprezentacji Polski U-20, 
która przegrała ze swoimi ró-
wieśnikami z Niemiec 0:3.  

20-latek na boisku spędził 90 
minut. Rywale objęli prowadze-
nie w 22. minucie mecz za spra-
wą bramki Robina Hacka.   
W drugiej połowie samobójcze 
trafienie zaliczył Dominik Joń-
czy. Wynik ustalił  Patrick Kam-
merbauer w 78. minucie me-
czu.  

Spotkanie zostało rozegrane 
w ramach turnieju Elite League. 
Ostatecznie biało-czerwoni zaję-
li ósme miejsce w zawodach.  zdj. RKS Raków
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OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

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

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA WAGI
POGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, 
atrakcyjny,  

przy ul. Wilsona 8
tel. 34 324 90 37

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP 
w Częstochowie

zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający 
specjalne uprawnienia do pracy na ważnych obiektach, 

w grupach interwencyjnych, w konwojach i na 
monitoringu.

Tel. kontaktowy: 604 064 480

 Tajemnice mózgu

Co powoduje, że myślimy i odczuwamy?
 Mózg to organ, który wciąż czeka na 

odkrycie, chociaż wiemy o nim coraz 
więcej. Ile nam go potrzeba, żeby pro-
wadzić zwykłe, szczęśliwe życie? Co po-
woduje, że myślimy, odczuwamy? Skąd 
bierze się temperament? Do niedawna 
jeszcze uważano, że mózg się nie rege-
neruje. Jeśli się coś zepsuje, czy przesta-
wi to na amen. Okazuje się jednak, że ma 
on pewne zdolności naprawcze, a nawet 
w pewnym stopniu kompensuje uszko-
dzenia. To wielka nadzieja dla osób do-
tkniętych urazami, udarami, czy innymi 
chorobami.

   Dziś już wiadomo, że płaty przedczoło-
we to miejsce, w którym drzemią nasze 
uczucia wyższe, moralność, przekonania. 
Ich częściowe nawet zniszczenie wpływa 
znacząco na cechy osobowości i tempera-
ment. Wagę i rolę płatów czołowych mó-

zgu odkryto 
przez przypa-
dek pod ko-
niec XIX wie-
ku. Wtedy, 
kiedy jeden z 
pracowników 
uległ wypad-
kowi na bu-
dowie – sta-
lowy pręt 
przebił na 
wylot jego 
c z a s z k ę . 
Zniszczone 
płaty czoło-
we mózgu 
zmieniły osobowość i temperament męż-
czyzny. Wydarzenie to, a zwłaszcza jego 
skutki poruszyły środowisko naukowe i 
wpłynęły na zmianę postrzegania funkcji, 

jakie pełnią 
poszczególne 
e l e m e n t y 
mózgu.

   Aby mózg 
mógł myśleć 
i czuć musi 
być pokryty 
pofałdowaną 
korą mózgo-
wą. To taka 
płachta o po-
wierzchni 2 
metrów kwa-
d r a t o w y c h 
złożona z 8 
m i l i a r d ó w 

szarych komórek. Musi być bardzo solidnie 
pofałdowana, żeby zmieścić się na mózgu 
wielkości orzecha kokosowego. Gładki 
mózg oznaczałby, że nasza umysłowość 

jest na poziomie podobnym do żabiej.
   Ludzki mózg posiada gruczoł o nazwie 

szyszynka, który w niektórych wierzeniach 
określany jest „trzecim okiem.” Gruczoł 
ten wyglądem przypomina szyszkę sosny 
(stąd nazwa) i odpowiedzialny jest za pro-
dukcję melatoniny (pochodna serotoniny), 
która ma istotny wpływ na ludzki sen. Nie-
którzy uważają, że szyszynka może być dla 
ludzi portalem pośredniczącym między 
światem fizycznym, a duchowym. Ma od-
powiadać za specjalny zakres, który jest w 
stanie odczuwać rzeczy, których nie da się 
zobaczyć. Aktywność tego obszaru daje 
poczucie euforii i wypełnia umysł poczu-
ciem sensu. Osoba z aktywnym „trzecim 
okiem” jest ponoć w stanie przemieszczać 
się do innych wymiarów, a także inaczej 
postrzegać otaczający świat, którego staje 
się częścią.

DF
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W zwiàzku z dalszym rozwojem firmy Cooper Standard, zapraszamy wszystkie osoby chcàce staã siæ czæúcià naszej organizacji, do wziæcia udziaùu w procesie rekrutacji. Poszukujemy pracowników do dziaùów: produkcji, utrzymania ruchu, narzædziowni, BHP, logistyki, magazynu. Dodatkowo oferujemy szerokà gamæ programów staýowych.

rekrutacja.czestochowa@cooperstandard.com 

tel.: 667 877 766 Czæstochowa, Legionów 244

Doùàcz do nas!

W zwiàzku z dalszym rozwojem firmy Cooper Standard, zapraszamy wszystkie osoby chcàce staã siæ czæúcià naszej organizacji, 
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tel.: 667 877 766 Czæstochowa, Legionów 244
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ýyczenia 

rodzinnych, spokojnych 
Úwiàt Wielkanocnych, 
peùnych wiosennego 

ciepùa i radoúci.
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05:15 TELEZAKUPY
05:50 Elif; odc. 214; serial; 

Turcja (2014)
06:50 Komisariat; odc. 50 

Usterka; serial TVP
07:15 Komisariat; odc. 

51Kolekcjoner; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Pochwała żeglarstwa
09:15 Ojciec Mateusz; odc. 

243; serial kryminalny 
TVP

10:10 Klan; telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu
11:10 Dr Quinn, odc. 13/28; 

serial obyczajowy; USA 
(1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Konkursu Wójt Roku 

2017
12:45 Natura w Jedynce – 

Głos Dunaju; serial 
dokumentalny; Niemcy 
(2016)

13:45 Elif; odc. 215; 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. 24; serial; Włochy 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Leśniczówka; odc. 9; 

telenowela TVP
17:55 Leśniczówka; odc. 10; 

telenowela TVP
18:25 Leśniczówka; odc. 11; 

telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Chrześcijanie w Syrii
20:30 Transmisja Drogi 

Krzyżowej
22:45 Barabasz
01:10 Faustyna; film 

biograficzny
02:35 Bandyta; dramat; 

Polska, Wielka Brytania, 
Francja, Niemcy (1997)

04:05 Notacje – Barbara 
Wachowicz. Dane mi 
było spotkać się z 
gwiazdami; cykl 
dokumentalny

06:05 Za marzenia; odc. 5; 
serial TVP

06:55 Włoska kuchnia jak u 
babci; odc. 4/13 
Graffignano; cykl 
dokumentalny; USA 
(2013)

07:20 Na sygnale; odc. 24; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra (20)
11:25 Na sygnale; odc. 25; 

serial fabularyzowany TVP
11:50 Barwy szczęścia; odc. 

1834; serial obyczajowy 
TVP

12:20 Film fabularny
13:55 Coś dla Ciebie; 

magazyn
14:25 Za marzenia; odc. 5; 

serial TVP
15:15 Film fabularny
17:00 Wielki Piątek – 

nabożeństwo w Świdnicy; 
relacja

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Na sygnale; odc. 25; 

serial fabularyzowany TVP
19:05 Na sygnale; odc. 26; 

serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1834; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1835; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Zostań, jeśli kochasz; 
dramat; USA (2014); 
reż.:R.J. Cutler; wyk.:Chloe 
Grace Moretz, Jamie 
Blackley, Mireille Enos, 
Joshua Leonard

22:35 Żyć nie umierać; 
dramat; Polska (2015); 
reż.:Maciej Migas; 
wyk.:Tomasz Kot, Janusz 
Chabior, Jacek Braciak, 
Ireneusz Czop, Andrzej 
Konopka

00:05 Zawód: Amerykanin; 
odc. 4; serial; USA (2013)

00:55 Klient; film sensacyjny; 
USA (1994); reż.:Joel 
Schumacher; wyk.:Susan 
Sarandon, Tommy Lee 
Jones, Mary Louise Parker

03:05 Film fabularny

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (651); 
serial paradokumentalny

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

9:30 SuperPies (4); magazyn 
poradnikowy

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (6); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (739); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (130); serial 
paradokumentalny. 
Zamordowany zostaje 
uwielbiany kabareciarz. W 
trakcie śledztwa detektywi 
odkrywają, że mężczyzna 
zmagał się z wieloma 
uzależnieniami. Podczas 
śledztwa policjanci 
napotykają...

13:00 Trudne sprawy (776); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2663); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (822); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (205); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (195); 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 
(2664); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (515); serial 
komediowy

20:10 Zmartwychwstały; 
dramat obyczajowy, USA 
2016. Poncjusz Piłat chce 
wyjaśnić wydarzenia, do 
których doszło w jednej z 
rzymskich prowincji. Na 
jego prośbę trybun Clavius 
ma zbadać...

22:40 Ja, robot; film SF, USA 
2004

1:20 Wyatt Earp: Zemsta; 
western, USA 2012. Wyatt 
Earp (Val Kilmer) pragnie 
pomścić śmierć ukochanej 
Dory. Zbiera grupę 
przyjaciół. Razem z nimi 
rusza w pościg za 
siejącymi...

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5264) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Wook and roll 
mieści się na warszawskiej 
starówce i serwuje 
wszystko to, co orientalne. 
Niestety mimo tak 
świetnej lokalizacji nikt 
tam nie zagląda…

07:50 Doradca smaku 8 
(17/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2218) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (884) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (536) - 
program

13:00 19 + (237) - program
13:30 Szpital (773) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja „Dzikie wino” 
to okazała i rodzinna 
inwestycja, którą 
wymyśliła matka 
dorosłych dzieci Asi i 
Marcina, i żona pana 
Stanisława. „Dzikie wino” 
miało zapewnić dobrobyt 
całej rodzinie…

15:30 Szkoła (537) - 
program

16:30 19 + (238) - program
17:00 Ukryta prawda (885) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (774) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7394)
19:35 Sport (7377)
19:45 Pogoda (7374)
19:50 Uwaga! (5265) - 

program
20:00 Avengers: Czas 

Ultrona - film 
przygodowy, USA 2015

23:00 Wyścig po życie - film 
sensacyjny, USA/Bułgaria 
2013

00:55 Góra czarownic - film 
przygodowy, USA 2009. 
Gdy pewnego dnia 
kierowca taksówki poznaje 
dwójkę nastolatków o 
nadprzyrodzonych 
zdolnościach nagle staje 
się częścią niesamowitej 
przygody. Wspólnie 
odkryją, że jedynym 
sposobem na ocalenie 
świata jest odkrycie 
tajemnicy Góry 
Czarownic…

03:00 Iron Majdan (4/10) - 
program. Są miejsca, 
których nie znajdziesz w 
przewodnikach. Są ludzie, 
o których nie przeczytasz 
w książkach, i wyzwania, 
których nikt wcześniej nie 
podjął…

04:00 Uwaga! (5265) - 
program

04:15 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 
6309:00 Na wariackich 
papierach; serial fabul., 
USA 1985; odc. 4

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 8

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 12

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 35

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 10

16:55 Na wariackich 
papierach; serial fabul., 
USA 1985; odc. 5

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 63

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 64

20:00 Wybuchowa para; 
akcja, USA 2010. Gdy 
małomiasteczkowa 
dziewczyna o imieniu June 
spotyka tajemniczego 
nieznajomego, myśli że 
spotkała mężczyznę ze 
swoich snów. Wkrótce 
jednak odkrywa, ze jest on 
uciekającym super 
szpiegiem, który wplątuje 
ją w niebezpieczny 
pościg…

22:05 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…

00:35 Krytyczna decyzja; 
akcja, USA 1996

03:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

04:30 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

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

05:05 Królowa serc; 
telenowela USA, 2014; 
odc. 124

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

06:10 Na sygnale; odc. 169 
„Opowieść wigilijna”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 170 
„Gorączka sylwestrowej 
nocy”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Janosik odc.9/13 - 
Pobór; serial TVP

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

09:05 Rodzinka.pl; odc. 48 
„Brutus”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 49 
„Jesienny blues”; serial 
komediowy TVP

10:20 Na dobre i na złe; odc. 
701; serial TVP

11:20 Ranczo; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
161 - Insulina; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
162 - Przed ślubem; serial 
kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe - 
odc.14 Cena przyjaźni

16:10 Na sygnale; odc. 170 
„Gorączka sylwestrowej 
nocy”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 55 - 
Mąż w delegacji; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
163 - Osaczenie; serial 
kryminalny TVP

20:15 Jedyna szansa; odc. 5; 
serial; Francja (2015)

21:20 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
164 - Miłość po grób; 
serial kryminalny TVP

00:15 Ojciec Mateusz; odc. 
242; serial kryminalny 
TVP

01:10 Oficer; odc. 9/13 - Kod 
dostępu; serial TVP

02:20 Oficer; odc. 10/13 - 
Zdrada; serial TVP

03:25 Janosik; odc. 9/13 - 
Pobór; serial TVP

04:25 M jak miłość; odc. 
768; serial TVP

05:20 Rodzinka.pl; odc. 48 
„Brutus”; serial 
komediowy TVP

05:10 Familiada; odc. 2413; 
teleturniej

05:45 Okrasa łamie przepisy 
– Twaróg z Hajnówki; 
magazyn kulinarny

06:20 Śpiewające fortepiany 
(16)

07:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki

08:20 Jeden z dziesięciu; 
20/100; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 110 
ed. 3; teleturniej

09:35 Kierunek Kabaret
10:35 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /102/ - 
„Mydełko Fa” - Marlena 
Drozdowska, Marek 
Kondrat

10:50 Familiada; odc. 2413; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Program rozrywkowy

12:35 Życie to Kabaret – 
program rozrywkowy

13:35 Śpiewające fortepiany 
(17)

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 
– Biesiada z Bractwem 
Kurkowym; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Miasto 
w dżungli; odc. 39; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 34 Chorwacja 
(130) - Rijeka; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach / 
La La Poland; serial 
komediowy TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(18)

21:15 Postaw na milion; 
odc. 161; teleturniej

22:15 Big Music Quiz
23:15 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów

00:15 Koło fortuny; odc. 109 
ed. 3; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

01:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

02:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

04:00 Rozrywka Retro – 
Program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (188) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (285) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (4/52) - 
program sądowy

08:20 Przepis na życie 2 (5) 
- serial obyczajowy

09:15 Agentka o stu 
twarzach (13/22) - serial, 
USA

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (560) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (5/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (459) - 
program sądowy

14:55 Szpital (286) - 
program obyczajowy Do 
szpitala przychodzi 
20-letnia Milena Pacek 
wraz ze swoim 
narzeczonym. Chwilę 
później na oddział dociera 
młodszy brat chłopaka…

15:55 Zaklinaczka duchów 
(3/22) - serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie 2 (6) 
- serial obyczajowy…

17:55 Agentka o stu 
twarzach (14/22) - serial, 
USA. Sloane pokazuje jak 
nieznany mężczyzna 
morduje Li Quana – 
dowódcę agencji FTL, 
konkurującej z SD-6…

19:00 Ukryta prawda (561) - 
program obyczajowy. 
Aldona i Mirek są 
małżeństwem od 23 lat. 
Mają 3 córki, z których 
dwie wciąż z nimi 
mieszkają. Kobiety 
kompletnie zdominowały 
spokojnego i 
introwertycznego 
mężczyznę, a Aldona już 
nawet nie próbuje udawać, 
że szanuje męża…

20:00 Piramida strachu - 
film przygodowy, USA 
1985. Jak by to było, 
gdyby Sherlock Holmes i 
dr Watson spotkali się w 
wieku szkolnym? Kiedy 
plaga zagadkowych 
morderstw spada na 
Londyn, młody Holmes i 
jego świeżo poznany 
przyjaciel Watson 
bezwiednie stają na progu 
mrocznej tajemnicy…

22:25 Pearl Harbor - film 
wojenny, USA 2001. Stany 
Zjednoczone, rok 1941. 
Dwaj przyjaciele i zapaleni 
piloci - Rafe i Danny służą 
w lotnictwie. Rafe 
zakochuje się z 
wzajemnością w pięknej 
pielęgniarce Evelyn…

02:00 
04:10 Druga strona medalu 

3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

04:40 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

05:35 Wiem, co jem na 
diecie (2/12) - program 
lifestylowy 

06:05 Wiem, co jem na 
diecie (3/12) - program 
lifestylowy 

06:35 Idealna niania 9 
(4/12) - program 
obyczajowy 

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

08:20 Sekrety lekarzy 4 
09:20 Sprzątaczki 2 (10/12) - 

program obyczajowy 
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 4 (11/13) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (9/13) - program 
rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 8 
(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

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

(6/10) - reality show 
14:35 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (4/10) - reality 
show 

15:20 Agentki czystości 
(4/13) - program 
lifestylowy 

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

(4/8) - program 
lifestylowy 

18:00 Ugotowani 11 (1/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

19:00 Afera fryzjera 4 (5/10) 
- program rozrywkowy 

19:45 Kuchenne rewolucje 
14 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

20:45 Schizofrenia - głosy w 
mojej głowie - dokument 

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

(4/7) - program 
obyczajowy (dozwolone 
od lat 18)

01:10 Prawda z DNA (7/8) - 
program obyczajowy 

01:40 W roli głównej - 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show 

02:10 W roli głównej - Maja 
Sablewska (6) - talk show 

02:40 W roli głównej - 
Magda Mołek (7) - talk 
show 

03:10 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn 

03:40 Wiem, co jem 3 
(15/16) - magazyn 

04:10 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Miami - 1/2F - 2

09:55 Hokej na lodzie - PHL, 
Finał - 3

12:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Holandia - 
Portugalia

14:10 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Niemcy - 
Brazylia

16:15 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - Korea 
Południowa

18:20 Łyżwiarstwo figurowe 
- Mistrzostwa Świata, 
Mediolan - Gala

20:15 Celtic and Lakers - 
serdeczni wrogowie

21:55 Piłka nożna - Mecze 
towarzyskie - skróty

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Lekkoatletyka - 

Halowe MŚ - Birmingham 
- podsumowanie

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (51): Washington 
Capitals - Carolina 
Hurricanes

02:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (51): Washington 
Capitals - Carolina 
Hurricanes

07:00 Medytacje Wielkopostne 
na Jasnej Górze

08:05 Pasja według księdza 
Jerzego; film dokum.

09:30 Telekurier OPP
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1086
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
12:15 Antenowe remanenty
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Nożem i widelcem; odc. 

79; Kiełbasa biała, majonez i 
chrzan, słodkie mazurki

14:15 Pasja według księdza 
Jerzego; film dokum.

15:15 Antenowe remanenty
15:35 Robotnik
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Informator KZK GOP
18:00 Dojrzalsi; magazyn 

publicystyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Schlesien Journal
20:01 Jak je pamiętam – 

pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski; reportaż

20:30 Informator KZK GOP
20:55 POGODA
21:00 Polskie Pieśni 

Wielkopostne
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 Pasja według księdza 

Jerzego; film dokum.
00:40 Robotnik
01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
02:20 Antenowe remanenty
02:40 Pasja według księdza 

Jerzego; film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Nożem i widelcem; odc. 

79
04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1086
06:20 Reportaż
06:35 Robotnik

06:50 Był taki dzień – 30 
marca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Poświęcając życie 
prawdzie; film 
dokumentalny

08:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (56) - 
Kastom; cykl reportaży

08:40 Smak tradycji – Wielki 
Tydzień; magazyn

09:15 Pogranicze w ogniu; 
odc. 14/24; serial TVP

10:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - Łódź. 
Konspiracyjne Wojsko 
Polskie; cykl reportaży

10:50 Podróże z historią; 
odc. 31 Wśród Hucułów; 
cykl dokumentalny

11:25 Taśmy bezpieki 
odc.44

12:00 Tadeusz Borowski 
1922 - 1951 - 2003; film 
dokumentalny

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Skarb z 
rzecznych odmętów - finał

13:25 Sensacje XX wieku – 
Stalin - droga do władzy 
/3/; cykl dokumentalny

13:50 Sensacje XX wieku – 
Stalin - droga do władzy 
/4/; cykl dokumentalny

14:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Decydująca 
bitwa; cykl dokumentalny

15:25 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby’m 
- Daleko od Moskwy; odc. 
5; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008)

16:35 Historia Polski – 
Bolesław Wieniawa 
Długoszowski - żołnierz i 
poeta; film dokumentalny

17:20 Goniec historyczny 
IPN; magazyn

17:45 Czarne chmury; odc. 
4/10 - Przeprawa; serial 
TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Enigma; cz. 1; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Enigma; cz. 2; cykl 
dokumentalny

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 31; 
magazyn

20:30 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 2/4 
Polowanie; Wielka 
Brytania (2016)

21:35 Pogranicze w ogniu; 
odc. 15/24; serial TVP

22:45 Popiełuszko. Wolność 
jest w nas; dramat

01:30 Miasto skarbów; odc. 
3 Dukat Wazy; serial 
kryminalny TVP

02:20 Szerokie tory – 
Szerokie tory. Milioner z 
lasu; reportaż

03:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (56) - 
Kastom; cykl reportaży

03:35 Czarne chmury; odc. 
4/10; serial TVP
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7:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: Grot 
Budowlani Łódź - ŁKS 
Commercecon Łódź

9:10 Puncher Extra Time; 
magazyn dla fanów 
sportów walki

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Trefl Gdańsk - 
Cerrad Czarni Radom

12:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
21: Polska - Litwa

14:40 KOTV Classics; 
magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii tej 
dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

15:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
17: Polska - Irlandia

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Indykpol AZS 
Olsztyn - ONICO 
Warszawa

20:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

23:00 Boks
1:00 Tenis; Turniej ATP w 

Miami; 2. mecz 
półfinałowy gry 
pojedynczej

2:30 Sporty walki: KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

POLSAT SPORT
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05:20 Madeline; komedia 
familijna; USA, Francja 
(1998); reż.:Daisy von 
Scherler Mayer; 
wyk.:Frances McDormand, 
Stephane Audran, Nigel 
Hawthorne, Katia 
Caballero

06:55 Wielkanoc Polska
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

07:55 Bernadeta. Cud w 
Lourdes; film biograficzny; 
Francja (2011); reż.:Jean 
Sagols, Piotr Andrzej 
Majewski; wyk.:Katia Cuq, 
Michel Aumont, Francis 
Huster, Francis Perrin

10:40 Leśniczówka; serial 
obyczajowy TVP

11:05 Leśniczówka; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Leśniczówka; serial 
obyczajowy TVP

12:00 Regina Coeli
12:20 Świętokradztwo; film 

dokumentalny
13:20 Natura w Jedynce – 

Cudowny świat przyrody. 
Mieszkańcy koron drzew. 
Drzewiaki. Australia; 
serial dokumentalny; 
Japonia (2014)

13:45 Wielkanoc Polska
13:55 Dwaj bracia; film 

przygodowy; Wielka 
Brytania, Francja (2004); 
reż.:Jean-Jacques  
Annaud; wyk.:Guy Pearce, 
Jean-Claude Dreyfus, 
Freddie Highmore, 
Philippine Leroy Beaulieu

15:40 Wielkanoc Polska
15:55 Rolnik szuka żony 

seria V; odc. 0; reality 
show

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona Królów
18:55 Korona królów; 

telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Koncert na 13 

rocznicę śmierci JPII
21:50 Karol. Papież, który 

pozostał człowiekiem; 
film fabularny; Włochy 
(2005)

00:30 Tylko ty; komedia; 
USA (1994); reż.:Norman 
Jewison; wyk.:Marisa 
Tomei, Robert Downey 
Junior, Billy Zane

02:25 Z krwi i kości; dramat; 
Belgia, Francja (2012); 
reż.:Jacques Audiard; 
wyk.:Marion Cotillard, 
Matthias Schoenaerts, 
Celine Sallette, Corinne 
Masiero, Armand Verdure

04:30 Notacje; cykl 
dokumentalny

06:15 Na sygnale; odc. 183 

„Prawda za drzwiami”; 

serial fabularyzowany TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 

1831; serial obyczajowy 

TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 

1832; serial obyczajowy 

TVP

07:55 Pytanie na śniadanie

10:55 M jak miłość; odc. 

1361; serial TVP

11:55 M jak miłość; odc. 

1362; serial TVP

12:50 Bake off – Ale ciacho! 

(4) ed. 4; widowisko

14:00 Familiada; odc. 2445; 

teleturniej

14:35 Pewnego razu w 

Rzymie; komedia; USA 

(2010)

16:15 Wspaniała Gilly; film 

obyczajowy; USA (2016)

17:50 Słowo na niedzielę – 

Dzień Matki na 

Wielkanoc 

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport Telegram

18:30 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 174

18:40 Postaw na milion; 

odc. 174; teleturniej

19:35 Lajk!

19:55 Kocham Cię, Polsko! - 

rozgrzewka (5)

20:05 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (5) ed 11; zabawa 

quizowa

21:35 Spectre; film 

sensacyjny; Wielka 

Brytania, USA (2015)

00:05 Osaczony; thriller; 

USA, Niemcy (2005)

02:10 Film fabularny

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:30 My3 (33); program dla 
dzieci

8:00 Mulan; film animowany, 
USA 1998

9:55 Makaronowy zawrót 
głowy (7); talk-show 
kulinarny

10:10 Ewa gotuje (327); 
magazyn kulinarny

10:40 Makaronowy zawrót 
głowy (8); talk-show 
kulinarny

10:55 Nasz nowy dom (72); 
reality show. Rodzina 
Matwiejczuków spod 
Zamościa mieszka w 
drewnianym domu. Pan 
Janusz ma problemy z 
poruszaniem się, a 
budynek nie jest 
przystosowany...

11:55 Wyjdź za mnie (2); 
reality show

12:55 Top Chef (4); reality 
show

14:25 Umów się ze mną. 
Take me out (4); reality 
show

15:45 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...

17:45 SuperPies (5); 
magazyn poradnikowy. 
Behawiorystka Aneta 
Awtoniuk pokaże, jak 
mądrze wychować psa. W 
każdym odcinku pojawią 
się dwie rodziny, w tym 
gwiazda, ze swoimi...

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

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (31); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
piwosza Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny, ich syna oraz 
sąsiadów.

20:05 Pan Popper i jego 
pingwiny; komedia, USA 
2011. Zwierzęta mają na 
ludzi dobroczynny wpływ. 
Przekonuje się o tym 
właściciel pingwinów.

22:10 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 9 (5); program 
rozrywkowy

0:10 Piksele; komedia, 
Kanada/Chiny/USA 2015

2:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:25 Uwaga! (5265) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1063) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (675) - serial 
obyczajowy

12:50 Diagnoza 2 (6/13) - 
serial

13:50 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 …

14:50 MasterChef Junior 
(4/10) - program. Znakiem 
rozpoznawczym tego 
programu są nie tylko 
pyszne potrawy, ale także 
doskonała dawka humoru 
oraz liczne 
niespodzianki…

16:25 Efekt Domina 5 (4/8) - 
program

16:55 Kuchenne rewolucje 
17 (6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

17:55 Tu się gotuje! 2 (3/12) 
- magazyn

18:00 36,6 3 (6/12) - 
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 (7395)
19:25 Sport (7378)
19:35 Pogoda (7375)
19:45 Uwaga! (5266) - 

program
20:00 Kopciuszek - film 

obyczajowy, USA/Wielka 
Brytania 2015

22:15 Królewna Śnieżka i 
łowca - film przygodowy, 
USA 2012

00:55 Ile waży koń 
trojański? - komedia 
2008. Zosia przeżywa 
szaloną podróż w czasie. 
W noworoczny poranek 
budzi się w maju 1987, u 
boku byłego męża. Za 
oknem panuje schyłkowy 
PRL…

03:25 Ugotowani 13 (5/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

04:25 Uwaga! (5266) - 
program

04:45 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015

06:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:30 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016; 
odc. 15

08:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 60

09:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 61. 

10:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 62

11:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 63

12:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 64. 
Do lombardu przychodzi 
klient z diamentem 
laboratoryjnym i zastawia 
go. Następnego dnia w 
lombardzie zjawia się jego 
teściowa i twierdzi, że ten 
diament to jej zmarły mąż

13:30 Moja dziewczyna; 
komedia, USA 1991

15:35 Instrukcji nie 
załączono; komedia,  
2013. Wino, kobiety i 
śpiew – to beztroskie życie 
wiecznego kawalera 
Valentina (Eugenio 
Derbez). Niestety pewnego 
dnia wszystko się 
zmienia…

17:55 Zakonnica w 
przebraniu; komedia, USA 
1992. Piosenkarka z 
podrzędnego baru - 
Deloris Van Cartier – 
przypadkiem staje się 
świadkiem morderstwa, 
którego sprawcą jest jej 
kochanek…

20:00 Noe: Wybrany przez 
Boga; przygodowy, USA 
2014. Noe to człowiek, 
który został wybrany do 
podjęcia wielkiej misji 
uratowania rodzaju 
ludzkiego oraz zwierząt 
przed apokaliptycznym 
potopem, który ma 
zniszczyć zepsuty świat…

22:55 Szybcy i martwi; akcja, 
Japonia, USA 1995. 
Kobieta rewolwerowiec 
przybywa do małego 
miasteczka, aby rozliczyć 
się z przeszłością…

01:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

01:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

05:05 Królowa serc; 
telenowela USA, 2014; 
odc. 125

06:05 U Pana Boga za 
piecem; komedia; Polska 
(1998); reż.:Jacek 
Bromski; wyk.:Ira Łaczina, 
Jan Wieczorkowski, 
Krzysztof Dzierma, Andrzej 
Zaborski, Ania Janowska, 
Artur Krajewski, Alicja 
Bach, Iwona Szczęsna, 
Eliza Krasicka, Małgorzata 
Płońska

07:55 Komisariat; odc. 8 
Kulinarne potyczki; serial 
TVP

08:25 Komisariat; odc. 9 
Zaginione dziewczyny; 
serial TVP

08:50 Komisariat; odc. 10 
Tajemnicze zniknięcie; 
serial TVP

09:25 Ranczo; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

10:25 Ranczo; odc. 49 - 
Debata; serial obyczajowy 
TVP

11:30 Trędowata; 
melodramat; Polska 
(1976); reż.:Jerzy 
Hoffman; wyk.:Elżbieta 
Starostecka, Leszek 
Teleszyński, Jadwiga 
Barańska, Czesław 
Wołłejko, Lucyna 
Brusikiewicz, Irena 
Malkiewicz, Anna Dymna, 
Gabriela Kownacka, 
Mariusz Dmochowski, 
Piotr Fronczewski

13:15 Ojciec Mateusz; odc. 
157; serial kryminalny 
TVP

14:10 Ranczo; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 51 - 
Fałszerze uczuć; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

17:15 U Pana Boga za 
piecem; komedia; Polska 
(1998)

19:05 Ojciec Mateusz; odc. 
243; serial kryminalny 
TVP

20:05 Znachor; dramat; 
Polska (1981)

22:25 Ranczo; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ranczo; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

00:25 Wojenne dziewczyny; 
odc. 14; serial TVP

01:20 Pitbull; odc. 3; serial 
policyjny TVP

02:20 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 6/14; serial 
sensacyjny TVP

03:15 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 7/14; serial 
sensacyjny TVP

04:15 Instynkt; odc. 7 
„Klątwa”; serial kryminalny 
TVP

05:40 Kochamy polskie 
komedie; odc.56; 
teleturniej

06:15 Szansa na Sukces - 
Wydanie świąteczne

07:10 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 27 
Łańcut; magazyn

07:40 Dwójka z Trójką czyli 
Telewizyjno - Radiowy 
Wieczór Kabaretowy

08:50 Koło fortuny; odc. 111 
ed. 3; teleturniej

09:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Halina 
Mlynkova; /cz. 1/; reportaż

09:55 Kabaret Hrabi 
„Pojutrze” (1); widowisko

10:55 Paranienormalni 
Tonight (4) Rafał Sonik

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Halina 
Mlynkova; /cz. 2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– W krainie dźwięków i 
smaków

12:55 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 37 Atomowa 
tajemnica; cykl dokum.

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc.56; 
teleturniej

14:10 Postaw na milion; 
odc. 161; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /16/ - „Windą 
do nieba” - 2 plus 1

15:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /24/ - „Boskie 
Buenos” - Maanam

15:30 Hity kabaretu (15) - 
Drzwi i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju cz. 
1; program rozrywkowy

16:35 Hity kabaretu (16) - 
Drzwi i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju cz. 
2; program rozrywkowy

17:40 LIKE A MAGIC - 
Magiczny świat Luca; /17/; 
Francja (2016)

18:15 Wielki Test o Chopinie
19:50 Bake off – Ale ciacho! 

(3) ed. 4; widowisko
20:50 Bake off – Ale przepis 

(3)
21:10 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów (14) - Kierowca 
i taksówkarz; program 
rozrywkowy

22:15 TUMBLE – Arena 
strachu; /6/; Wielka 
Brytania (2014)

23:50 Koło fortuny; odc. 110 
ed. 3; teleturniej

00:30 Hity kabaretu (22) - 
Marcinek i inne hity 
Marcina Dańca; program 
rozrywkowy

01:30 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz cz. 
1; program rozrywkowy

02:35 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz cz. 
2; program rozrywkowy

03:35 Szansa na Sukces - 
Wydanie świąteczne

05:45 Ukryta prawda (189) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przepis na życie 2 (2) 

- serial obyczajowy
09:55 Przepis na życie 2 (3) 

- serial obyczajowy
10:50 Przepis na życie 2 (4) 

- serial obyczajowy
11:50 Agentka o stu 

twarzach (10/22) - serial, 
USA

12:50 Agentka o stu 
twarzach (11/22) - serial, 
USA

13:50 Agentka o stu 
twarzach (12/22) - serial, 
USA

14:50 Wpuszczony w kanał - 
komedia, USA/Wielka 
Brytania 2006

16:40 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 (Sean Astin) i 
Brand (Josh Brolin), gdy 
okazało się, że wielka 
firma budowlana zamierza 
zburzyć ich dom i na jego 
miejscu wybudować 
luksusowy country club…

19:00 Czego pragną 
dziewczyny - komedia, 
USA 2003. Pozornie 
Daphne Reynolds 
(Amanda Bynes) ma 
wszystko, czego dusza 
zapragnie - wspaniałą 
osobowość, kochającą 
matkę i przyszłość pełną 
możliwości. Do pełni 
szczęścia brakuje tylko... 
ojca…

21:15 Failure to Launch - 
komedia, USA 2006. Tripp 
(Matthew McConaghuey) 
ma ciekawą pracę, dobry 
samochód, jest zapalonym 
żeglarzem, ale wciąż 
mieszka z rodzicami. Jego 
rodzice zaś ze wszelkich 
sił starają się, by się 
usamodzielnił. 
Postanawiają zgłosić się 
do ekspertki w takich 
sprawach - Pauli…

23:20 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…

01:45 
03:55 Druga strona medalu 

2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

04:25 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show – 
Sarah Fergusson. Księżna 
Yorku

04:55 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show – Ewa 
Kopacz

05:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 4 (1/5) - program 
rozrywkowy 

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

co kupuję 7 (4/12) - 
program lifestylowy 

08:35 Co nas truje (2/12) - 
program lifestylowy 

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

(5/13) - program 
lifestylowy 

10:25 Misja ratunkowa 
11:10 Zaskocz mnie! 
11:45 SOS - Sablewska od 

stylu (2/10) - program 
rozrywkowy 

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

13:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (4/8) - reality 
show 

14:00 W czym do ślubu? 3 
14:30 W roli głównej 
15:00 Afera fryzjera 6 
15:45 Pani Gadżet 15 (9/24) 

- magazyn 
16:15 Pani Gadżet 15 (8/24) 

- magazyn 
16:45 Misja ratunkowa 
17:30 Warsztat urody (1/8) - 

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

wejrzenia 2 (4/12) - 
program 

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

2 (1/10) - program 
22:30 #Sława (5/6) - 

program rozrywkowy 
23:00 
00:00 Randkowicze (9/14) - 

program rozrywkowy 
00:30 Randkowicze (10/14) - 

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

program obyczajowy 
01:30 W roli głównej - 

Katarzyna Bujakiewicz 
(7/8) - talk show 

02:00 W roli głównej - 
Szymon Hołownia (1/8) - 
talk show 

02:35 W roli głównej - 
Janusz Józefowicz (1/6) - 
talk show 

03:05 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn 

03:35 Wiem, co jem 3 (16) - 
magazyn 

04:05 Wiem, co jem 4 
(2/15) - magazyn 

04:35 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

08:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (51): Washington 
Capitals - Carolina 
Hurricanes

10:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Miami - 1/2F - 1

11:50 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Miami - 1/2F - 2

13:40 Piłka nożna - Mecze 
towarzyskie - skróty

14:20 Celtic and Lakers - 
serdeczni wrogowie

16:15 Hokej na lodzie - PHL, 
Finał - 4

17:15 Hokej na lodzie - PHL, 
Finał - 4

18:05 Hokej na lodzie - PHL, 
Finał - 4

19:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Miami - Finał

21:00 Boks - Gala boksu 
zawodowego w Cardiff 
(walka wieczoru: A. 
Joshua - J. Parker)

01:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (52): New Jersey 
Devils - New York 
Islanders

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 Antenowe remanenty
07:45 Historie szczęśliwe odc. 

21; cykl reportaży
08:05 Ukryte skarby – Jan z 

Czerniny i Biała Dama; cykl 
reportaży

08:35 Ślizg TVP 3; odc. 15; 
magazyn

09:05 Kreatywni
09:20 Pogoda 
09:20 Polska z Miodkiem (56) 

Kwidzyn, Będzin, Lubin; 
felieton

09:30 Rączka gotuje
10:00 Studio 3; program 

rozrywkowy
11:15 Jak to działa; magazyn
11:45 Polska z Miodkiem (56) 

Kwidzyn, Będzin, Lubin; 
felieton

11:55 Pożyteczni.pl; magazyn
12:25 Wiatr od morza; 

magazyn
12:50 Pogoda 
12:55 Honor generała; film 

dokum.
14:00 Nożem i widelcem
14:20 Telenowyny; magazyn
14:50 Rączka gotuje
15:15 Pogoda 
15:20 Antenowe remanenty
15:30 Astronarium; magazyn
16:00 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
16:20 Pasja według księdza 

Jerzego; film dokum.
17:32 POGODA
17:40 Relacje; magazyn 

ekonomiczny
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Please find – H. M. 

Górecki
21:11 POGODA
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 – Jan z 

Czerniny i Biała Dama; cykl 
reportaży

22:55 Antenowe remanenty
23:15 Astronarium; magazyn
23:40 Historie szczęśliwe odc. 

21; cykl reportaży
24:00 Honor generała; film 

dokum.
01:00 Polska z Miodkiem (56) 

Kwidzyn, Będzin, Lubin; 
felieton

01:05 Rączka gotuje
01:35 Antenowe remanenty
01:50 Telenowyny; magazyn
02:20 Ślizg TVP 3; odc. 15; 

magazyn
02:50 Kreatywni
03:10 Ukryte skarby – Jan z 

Czerniny i Biała Dama; cykl 
reportaży

03:40 Pasja według księdza 
Jerzego; film dokum.

04:45 Historie szczęśliwe odc. 
21; cykl reportaży

05:05 Dziennik Regionów
05:30 Antenowe remanenty
05:50 Astronarium; magazyn
06:15 Polska z Miodkiem (56) 

Kwidzyn, Będzin, Lubin; 
felieton

06:20 Mój pies i inne 
zwierzaki; magazyn

06:30 Jak to działa; magazyn

06:50 Był taki dzień – 31 
marca; felieton

07:00 Strażnicy piątej 
ewangelii; film 
dokumentalny

08:05 Dziedzictwo regionów 
– Belsk Duży; cykl 
reportaży

08:25 Smak tradycji – 
Wielkanoc; magazyn

08:50 Żegnaj, Rockefeller; 
odc. 9; serial przygodowy 
TVP

09:30 Żegnaj, Rockefeller; 
odc. 10; serial 
przygodowy TVP

10:05 Okrasa łamie przepisy 
– Królik lekki i smaczny; 
magazyn kulinarny

10:35 Wszystkie kolory 
świata – Seszele. Raj na 
Oceanie Indyjskim; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

11:40 Pompeje. Piwnica 
szkieletów; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

12:40 Planeta dinozaurów – 
Nowe olbrzymy; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

13:40 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia ofiar 
trzęsienia ziemi w 
Spitaku

14:20 Wielka Gra; odc.72; 
teleturniej

15:20 Spór o historię – 
Władcy polscy: Stanisław 
August Poniatowski; 
debata

16:05 Na plebanii w 
Wyszkowie 1920; 
dokument fabularyzowany

17:25 Polska i świat z 
historią w tle – 
Tannenberg; cykl 
reportaży

17:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 1/12; serial 
komediowy TVP

18:40 Odkryć tajemnicę – 
Kamienne głowy z Wyspy 
Wielkanocnej; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

19:45 BYŁO... NIE MINĘŁO - 
EXTRA (5); magazyn

20:20 Ekstradycja II; odc. 
7/9; serial TVP

21:30 Kryptonim 
„Orędownicy” Studencki 
Komitet Solidarności

22:25 Tajemnica tajemnic
23:35 Błękitna Armia 1917 - 

1919; dokument 
fabularyzowany

00:55 Prymas, trzy lata z 
tysiąca; dramat

02:45 Smak tradycji – 
Wielkanoc; magazyn

7:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
17: Polska - Irlandia

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Indykpol AZS 
Olsztyn - ONICO 
Warszawa

11:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

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 Żużel: Finał Złotego 
Kasku w Pile

17:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: GKS Katowice - 
Zagłębie Sosnowiec

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: BBTS Bielsko-
Biała - ZAKSA Kędzierzyn-
Koźle

22:10 Boks
1:00 Boks
2:00 Sporty walki: KSW. 

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

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; serial
07:15 Komisariat; odc. 52 

Prawdziwy policjant; serial 
TVP

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?
09:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
10:40 Klan; telenowela TVP
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; serial obyczajowy; 
Hiszpania

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Wójt roku – sylwetki
12:35 Czołówka. Natura w 

Jedynce
12:40 Natura w Jedynce – 

Amur największa rzeka 
Azji – Amur. Amazonka 
Azji. Daleki Wschód; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (2015)

13:45 Elif s.II; odc. 216; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; 

serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3288; 

telenowela TVP
18:30 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:30 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
21:35 Pensjonat nad 

Rozlewiskiem; odc. 5; 
serial TVP

22:35 Krawcowa z Madrytu; 
serial

23:35 Uwięzione; odc. 14 
(Vis a vis, cap. 14); serial; 
Hiszpania (2015)

00:40 Komisja morderstw; 
odc. 1/12 - Niedoręczona 
przesyłka; serial TVP

02:50 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

03:50 Tajemnica tajemnic; 
film dokumentalny

05:45 Słowo na niedzielę – 
Dzień Matki na 
Wielkanoc

06:00 Koło fortuny; 
teleturniej

06:35 Barwy szczęścia; odc. 
1833; serial obyczajowy 
TVP

07:10 Barwy szczęścia; odc. 
1834; serial obyczajowy 
TVP

07:40 Klan urwisów 
powraca; komedia; USA 
(2014); reż.:Alex Zamm; 
wyk.:Doris Roberts, Greg 
Germann, Lex Medlin, 
Valerie Azlynn

09:25 Rodzinne oglądanie – 
Podwodna planeta; odc. 
1 Morskie olbrzymy; serial 
dokumentalny

10:25 Słomiany wdowiec
12:20 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (5) ed 11; zabawa 
quizowa

14:00 Familiada; odc. 2446 
odcinek specjalny; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 186 
ed. 4; teleturniej

15:20 Bake off – Ale ciacho! 
(5) ed. 4; widowisko

16:20 Bake off – Ale przepis 
(5)

16:35 Na sygnale; odc. 184 
„Topielec”; serial 
fabularyzowany TVP

17:10 Na dobre i na złe; odc. 
701; serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Film fabularny
19:35 Zakupy pod kontrolą 

(2); reality show
20:05 Big Music Quiz (4); 

teleturniej muzyczny
21:05 Hrabia Monte Christo; 

film kostiumowy; USA 
(2002); reż.:Kevin 
Reynolds; wyk.:James 
Caviezel, Guy Pearce, 
Dagmara Dominczyk, 
Richard Harris

23:25 Pewnego razu w 
Rzymie; komedia; USA 
(2010); wyk.:Kristen Bell, 
Josh Duhamel, Kate 
Minucci

01:05 Spectre; film 
sensacyjny; Wielka 
Brytania, USA (2015); 
reż.:Sam Mendes; 
wyk.:Daniel Craig, 
Christoph Waltz, Lea 
Seydoux, Ralph Fiennes

03:40 Zostań, jeśli kochasz; 
dramat; USA (2014); 
reż.:R.J. Cutler; wyk.:Chloe 
Grace Moretz, Jamie 
Blackley, Mireille Enos, 
Joshua Leonard

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 My3 (34); program dla 
dzieci

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (35); serial 
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (36); serial 
animowany

9:15 Księga smoków; film 
animowany, USA 2011. 
Czkawka, Astrid, Śledzik i 
Pyskacz poznają tajemnice 
smoków zawarte w 
książce. Pyskacz opowiada 
pozostałym historię Borka 
Pechowca, który jako 
pierwszy...

9:40 Pocahontas; film 
animowany, USA 1995

11:20 Piksele; komedia, 
Kanada/Chiny/USA 2015. 
Obcy błędnie odczytują 
intencje Ziemian i 
odpowiadają agresją. 
Ludzie muszą odeprzeć 
atak.

13:40 Pan Popper i jego 
pingwiny; komedia, USA 
2011

15:45 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 9 (5); program 
rozrywkowy. Dziewiąta 
edycja show, w którym 
osoby z pierwszych stron 
gazet przeistaczają się w 
największe ikony polskiej i 
zagranicznej sceny 
muzycznej....

17:45 Nasz nowy dom (111); 
reality show. Pani 
Agnieszka i jej trzy córki 
mieszkają same w bardzo 
zniszczonym domu. Mają 
do dyspozycji tylko dwa 
pomieszczenia...

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

program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (19); 

serial obyczajowy. Maria 
wróciła na studia. 
Grzesiem opiekuje się 
Adam, co negatywnie 
wpływa na jego związek z 
Weroniką. W przychodni 
Żmuda musi...

21:05 Kabaret Skeczów 
Męczących. Radio. 
Muzyka. Żarty; program 
rozrywkowy

0:05 Kołysanka; czarna 
komedia, Polska 2010

2:15 7 rzeczy, których nie 
wiecie o facetach; 
komedia, Polska 2016. 
Kilku mężczyzn pragnie 
odnaleźć miłość i zaznać 
szczęścia.. Filip (Paweł 
Domagała) zostaje 
zwolniony z pracy. Tego 
samego dnia dowiaduje 
się,...

05:00 Uwaga! (5266) - 
program; 

05:25 Mango - Telezakupy
07:35 Odlot - komedia, USA 

2009
09:40 Pajęczyna Charlotty - 

film rodzinny, USA/
Niemcy 2006

11:40 Góra czarownic - film 
przygodowy, USA 2009

13:45 Avengers: Czas 
Ultrona - film 
przygodowy, USA 2015

16:45 Muppety: Poza 
prawem - komedia, USA 
2014

19:00 Fakty (7396)
19:25 Sport (7379)
19:35 Pogoda (7376)
19:45 Uwaga! (5267) - 

program; 
20:0 1 Everest - film 

przygodowy, Islandia/
USA/Wielka Brytania 
2015. Podróż dwóch ekip 
na szczyt najwyższej góry 
świata. Po drodze 
przyjdzie im się zmierzyć z 
siłami natury, ale również 
własnymi słabościami. Ich 
wieloletnia obsesja i pasja 
zmieni się 
niespodziewanie w walką 
o przetrwanie…

22:40 Red Eye - film 
sensacyjny, USA 2005.  
Lisa Reisert (Rachel 
McAdams) nienawidzi 
latania, ale horror, który 
czeka ją podczas nocnego 
lotu do Miami nie ma nic 
wspólnego z lękiem przed 
lataniem…

00:20 Królewna Śnieżka i 
łowca - film przygodowy, 
USA 2012. Kiedy okrutna 
władczyni próbuje zgładzić 
Śnieżkę nie spodziewa się, 
że królewna ma 
nieoczekiwanego 
sojusznika w postaci 
Łowcy, który wysłany 
wcześniej przez samą 
królową miał ją zabić

03:00 Kuchenne rewolucje 
17 (6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

04:00 Kuba Wojewódzki 12 
(6/13) - talk show Aktorzy, 
sportowcy, politycy, 
muzycy, ludzie z 
pierwszych stron gazet – 
Królowi TVN mało kto 
odmawia, bo ten człowiek 
to legenda. Doskonale 
przygotowany, 
inteligentny, nieprzeciętny 
i ciekawy tego, co do 
powiedzenia mają jego 
goście. Taki właśnie jest 
Kuba Wojewódzki. Każda 
wizyta na jego słynnej, 
skórzanej kanapie odbija 
się szerokim echem…

05:00 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015;  
odc. 1

07:00 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2009; odc. 8. Do 
Camelotu przybywa 
tajemniczy rycerz, który 
wyzywa Artura na 
pojedynek na śmierć i 
życie. Okazuje się, że jest 
to kobieta…

09:00 Ostatni smok; 
przygodowy, USA 1996. 
Rycerz Bowen (Dennis 
Quaid) jest nauczycielem 
czternastoletniego księcia 
Einona (Lee Oakes), syna 
okrutnego i dręczącego 
poddanych króla Freyna…

10:05 Alvin i wiewiórki 2; 
familijny, USA 2009

11:50 Najpiękniejsze baśnie: 
Kamienne serce; 
familijny, Niemcy 2014

13:35 Najpiękniejsze baśnie: 
Deszczowa wróżka; 
familijny, Czechy 2010

15:40 Piękna i bestia; 
familijny, Francja, Niemcy 
2014

17:50 Wybuchowa para; 
akcja, USA 2010. Gdy 
małomiasteczkowa 
dziewczyna o imieniu June 
spotyka tajemniczego 
nieznajomego, myśli że 
spotkała mężczyznę ze 
swoich snów. Wkrótce 
jednak odkrywa, ze jest on 
uciekającym super 
szpiegiem, który wplątuje 
ją w niebezpieczny 
pościg…

20:00 Gladiator; akcja, USA 
2000. Generał Maximus 
zakończył właśnie kolejną 
udaną wyprawę wojenną. 
Zmuszony do ucieczki 
przez zazdrosnego o jego 
wpływy u Cesarza 
dziedzica tronu 
Commodusa, Maximus 
trafia do niewoli i zostaje 
gladiatorem. Powraca do 
Rzymu z zamiarem 
pomszczenia śmierci syna 
i żony…

23:05 Dziewiąty legion; 
akcja, 2011. Rzymski 
legionista Marcus i jego 
niewolnik Esca wyruszają 
odnaleźć zaginiony IX 
legion.

01:25 Uwikłana; serial 
fabularny, USA 2016; odc. 
4

02:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 126

05:45 Ranczo; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

06:45 U Pana Boga za 
miedzą; komedia; Polska 
(2009); reż.:Jacek 
Bromski; wyk.:Andrzej 
Zaborski, Krzysztof 
Dzierma, Agnieszka 
Kotlarska, Grzegorz 
Heromiński, Emilian 
Kamiński, Wojciech 
Solarz, Ryszard Doliński, 
Mieczyslaw Fiodorow, 
Małgorzata Sadowska, 
Alicja Bach

08:50 Ranczo; odc. 51 - 
Fałszerze uczuć; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Ranczo; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

10:55 Ojciec Mateusz; odc. 
159 - Złoty interes; serial 
kryminalny TVP

11:55 Znachor; dramat; 
Polska (1981); reż.:Jerzy 
Hoffman; wyk.:Jerzy 
Bińczycki, Anna Dymna, 
Tomasz Stockinger, 
Bernard Ładysz, Bożena 
Dykiel, Artur Barciś, 
Andrzej Kopiczyński, Piotr 
Fronczewski, Piotr 
Grabowski, Jerzy Trela

14:15 Ranczo; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

17:15 U Pana Boga za 
miedzą; komedia; Polska 
(2009); reż.:Jacek 
Bromski; wyk.:Andrzej 
Zaborski, Krzysztof 
Dzierma, Agnieszka 
Kotlarska

19:15 O mnie się nie martw; 
odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

20:15 Asterix na 
olimpiadzie; komedia; 
Belgia, Francja, Hiszpania, 
Niemcy (2008)

22:20 Ranczo; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

00:15 Cztery wesela i 
pogrzeb; Wielka Brytania 
(1994)

02:25 Wojenne dziewczyny; 
odc. 14; serial TVP

03:20 Oficer; odc. 10/13 - 
Zdrada; serial TVP

04:20 Komisariat; odc. 55 
Pierścionek z brylantem.; 
serial TVP

04:50 Komisariat; odc. 56 Z 
miłości.; serial TVP
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Rozrywka

05:50 Kochamy polskie 
komedie; odc.57; 
teleturniej

06:30 Rozrywka Retro – 
Wielkanocna Gala Studia 
1; widowisko rozrywkowe

07:40 Szansa na Sukces - 
Wydanie świąteczne

08:40 Kierunek Kabaret; /46/ 
- Biznes is biznes

09:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Grzegorz 
Skawiński, Waldemar 
Tkaczyk; /cz. 1/; reportaż

10:10 Kabaretowa Scena 
Młodych (1); program 
rozrywkowy

11:10 Kabaretowa Scena 
Młodych (2); program 
rozrywkowy

12:05 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Grzegorz 
Skawiński, Waldemar 
Tkaczyk; /cz. 2/; reportaż

12:35 Kabaret na wiosnę; /
cz. 1/; program 
rozrywkowy

13:40 Kabaret na wiosnę; /
cz. 2/; program 
rozrywkowy

14:45 Big Music Quiz (1); 
teleturniej muz.

15:45 Spotkanie z Balladą –  
Odlotowa wycieczka (1)

16:50 Spotkanie z Balladą –  
Odlotowa wycieczka (2)

17:55 Kierunek Kabaret; /47/ 
- Półświatek

18:55 Olga Lipińska 
zaprasza (35) - Święta 
Wielkanocne; talk-show

19:50 Kabaret POTEM – 
Wygrzebane z popiołów; 
/1/; program rozrywkowy

20:55 Śpiewające fortepiany 
(42)

21:55 Kierunek Kabaret; /48/ 
- Za mundurem panny 
sznurem

23:00 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 1) - Dziadek; 
widowisko

00:05 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 2) - Żona; 
widowisko

01:05 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 3); widowisko

02:05 Koło fortuny; 
teleturniej

02:40 N jak Neo - Nówka; /
cz. 1/; program 
rozrywkowy

03:45 N jak Neo - Nówka; /
cz. 2/; program 
rozrywkowy

05:40 Ukryta prawda (190) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przyjaciele (15/48) - 

serial komediowy, USA
09:30 Przepis na życie 2 (5) 

- serial obyczajowy. 
10:30 Przepis na życie 2 (6) 

- serial obyczajowy
11:35 Egipskie psiaki - film 

rodzinny, Kanada/USA 
2012 

13:30 Piramida strachu - 
film przygodowy, USA 
1985. Jak by to było, 
gdyby Sherlock Holmes i 
dr Watson spotkali się w 
wieku szkolnym? 

15:50 Tylko dla orłów - film 
wojenny, Wielka Brytania 
1969. Amerykański 
generał zostaje zestrzelony 
przez Niemców i trafia do 
niewoli. Zamek-forteca, w 
którym jest więziony 
wydaje się nie do 
zdobycia…

19:00 Lucyfer (5/18) - serial. 
Lucyfer jest 
podekscytowany nowym 
śledztwem. Ofiara to 
gwiazda filmów akcji, 
Wesley Cabot. Głównym 
podejrzanym zostaje jego 
wieloletni rywal, Rolf Van 
Zandt. W międzyczasie 
Uriel, brat Lucyfera, 
doprowadza do tego, że 
Amenadiel wyjawia 
prawdę na temat swoich 
utraconych mocy.

20:00 Hobbit: Niezwykła 
podróż - film przygodowy, 
USA/Nowa Zelandia 2012. 
Bilbo Baggins to hobbit 
kochający ponad wszystko 
spokój domowego 
zacisza. Niespodziewana 
wizyta czarodzieja 
Gandalfa całkowicie 
odmienia jednak jego 
życie…

23:30 Strzelec (1/10) - serial 
00:30 Krwawy diament - film 

sensacyjny, USA/Niemcy 
2006. Zmuszony do 
niewolniczej pracy w 
kopalni diamentów, 
Solomon, znajduje bardzo 
cenny diament i ukrywa 
go. Potem ucieka z 
kopalni i zwraca się o 
pomoc do dziennikarki 
oraz byłego najemnika, 
Archera…

03:25 Teoria chaosu - 
komedia, USA 2008. Frank 
Allen do pewnego 
momentu w swoim życiu 
miał obsesję na punkcie 
oszczędności czasu i 
dobrego zorganizowania 
swojego dnia. Wszystko, 
co robił było zapisane w 
jego notesie z dokładną 
godziną…

05:10 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show – 
Mariola Gołota

05:45 66 naj... (7) - program
06:15 33 za zamkniętymi 

drzwiami (1/5) - program
06:45 33 za zamkniętymi 

drzwiami (2/5) - program
07:15 Idealna niania 9 

(5/12) - program
08:00 Apetyt na miłość 5 

(4/12) - program
09:00 W roli głównej (4/8) - 

talk show 
09:30 Gwiazdy prywatnie 2 

(4/8) - program 
10:00 Misja ratunkowa 

(5/10) - program
10:45 Afera fryzjera 6 (5/12) 

- program rozrywkowy
11:30 Co nas truje (3/12) - 

program lifestylowy
12:15 SOS – Sablewska od 

stylu (3/10) - program
13:00 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 6 (5/8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 3 
(5/12) - reality show

14:15 Zaskocz mnie! (5/10) - 
program rozrywkowy

14:55 Warsztat urody (1/8) - 
program lifestylowy

15:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (5/12) - 
program

16:40 Wielkanoc ze 
smakiem - program 

17:45 Gwiazdy prywatnie 2 
(5/8) - program 
lifestylowy 

18:15 #Sława (5/6) - 
program rozrywkowy

18:45 Zakup pod kontrolą 
(4/6) - program 
rozrywkowy

19:30 Co nas truje (3/12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 15 (8/24) 
- magazyn

20:45 Pani Gadżet 15 (9/24) 
- magazyn

21:15 Sekrety lekarzy 4 
(5/12) - reality show

22:15 Apetyt na miłość 5 
(5/12) - program 
rozrywkowy

23:15 Sekrety stylu księżnej 
Kate - dokument

00:20 W roli głównej (4/8) - 
talk show 

00:50 66 naj... (4/7) - 
program rozrywkowy

01:20 66 naj... (5/7) - 
program rozrywkowy

01:50 W roli głównej – 
Magdalena Boczarska 
(1/8) - talk show 

02:20 W roli głównej – 
Beata Kozidrak (2/8) - talk 
show 

02:50 W roli głównej – 
Wojciech Mecwaldowski 
(2/6) - talk show 

03:20 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn 

03:50 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn 

04:20 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn 

04:50 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (52): New Jersey 
Devils - New York 
Islanders

10:00 Podnoszenie ciężarów 
- Mistrzostwa Europy - 
Bukareszt - kat. 105kg 
mężczyzn

12:00 Sport w filmie 
dokumentalnym – 
„CELTICS & LAKERS - 
serdeczni wrogowie”

15:45 Podnoszenie ciężarów 
- Mistrzostwa Europy - 
Bukareszt - kat. + 90kg 
kobiet

16:30 Wyścigi konne - Dubaj 
World Cup

17:30 Podnoszenie ciężarów 
- Mistrzostwa Europy - 
Bukareszt - kat. + 105kg 
mężczyzn

19:30 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Nigeria

20:35 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Nigeria

21:40 Sportowa niedziela
22:10 Boks - Gala boksu 

zawodowego w Cardiff 
(walka wieczoru: A. 
Joshua - J. Parker)

00:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (53): Tampa Bay 
Lightning - Nashville 
Predators

06:00 Transmisja Mszy 
rezurekcyjnej z Jasnej Góry

07:45 Turystyczna Jazda; odc. 
80

08:05 Śląsk jest piękny - 
Niedziela Wielkanocna

08:35 Rączka gotuje
09:00 Pogoda
09:00 Regionalna Wielkanoc
10:00 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:17 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Brat Michał od Braci 

Mniejszych; reportaż
11:50 Pod Tatrami
12:10 Koncert Ślimakowe 

Rytmy; koncert
12:40 Historia jednego krzyża; 

reportaż
13:05 Moja Praca; magazyn
13:30 Nożem i widelcem
13:45 Polska z Miodkiem (56) 

Kwidzyn, Będzin, Lubin
13:50 Pogoda
13:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii

14:25 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

14:55 Pogoda 
15:05 Zakochaj się w Polsce; 

s.I; odc. 32; magazyn
15:30 Cyryl i Metody. 

Apostołowie Słowian; odc. 
1; film dokum.; Czechy

16:30 Historia jednego krzyża; 
reportaż

16:55 Rączka gotuje
17:31 POGODA
17:35 Niedzielny fajer
18:20 Zaolzie – Wielkanocne 

zwyczaje
18:30 Aktualności
18:55 Magazyn Meteo
19:00 A to Polska właśnie; 

koncert
20:25 Dojrzalsi; magazyn
20:55 POGODA
21:00 W pogoni za wiosną; 

film dokumentalny
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:30 Cyryl i Metody. 

Apostołowie Słowian; odc. 
2; film dokumentalny; 
Czechy (2014)

23:25 Moja Praca; magazyn
24:00 Historia jednego krzyża; 

reportaż
00:25 Ślizg; odc. 15; magazyn
00:40 Biblia – Tajemnica 

Zmartwychwstania; felieton
01:00 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
01:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
01:50 Koncert Ślimakowe 

Rytmy; koncert
02:30 Pod Tatrami
02:40 Historia jednego krzyża; 

reportaż
03:05 Regionalna Wielkanoc; 

widowisko kameralne
04:10 Zakochaj się w Polsce; 

s.I; odc. 32 Sierpc - 
Wielkanoc; magazyn

04:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Archeologia w 
diabelskim gnieździe

05:05 Dziennik Regionów
05:30 Biblia – Tajemnica 

Zmartwychwstania; felieton
05:45 Człowiek o chmurnych 

oczach i uśmiechniętej 
duszy. Jerzy Trela; film 
dokumentalny

06:30 Brat Michał od Braci 
Mniejszych; reportaż

06:50 Był taki dzień
06:55 Wszystkie kolory 

świata – Mauritius i 
Rodrigues. Królowe 
Oceanu Indyjskiego; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

08:05 Strażnicy piątej 
ewangelii; film 
dokumentalny

09:10 Szaleństwa Panny 
Ewy; odc. 1 Pieskie życie; 
serial TVP

10:05 Smak tradycji – 
Wielkanoc; magazyn

10:30 Wielki Tydzień w 
Jerozolimie – Zwycięzca; 
reportaż

10:55 Dzikie Chiny; odc. 5 Za 
wielkim murem; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:55 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby’m 
– Daleko od Moskwy; 
odc. 5; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008)

13:05 Ice Age Giants – 
Olbrzymy epoki 
lodowcowej; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

14:10 Odkryć tajemnicę – 
Kamienne głowy z Wyspy 
Wielkanocnej; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

15:10 W Starym Kinie – 
Znachor

17:05 Wielka Gra; odc.73; 
teleturniej

18:05 Ex Libris; odc. 337; 
magazyn

18:35 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 2/12; serial 
komediowy TVP

19:25 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 2/4 
Polowanie; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

20:30 Pan Wołodyjowski; cz. 
I; film historyczny; Polska 
(1968); reż.:Jerzy 
Hoffman; wyk.:Magdalena 
Zawadzka, Tadeusz 
Łomnicki, Mieczysław 
Pawlikowski, Hanka 
Bielicka, Barbara Brylska, 
Irena Karel, Jan Nowicki, 
Daniel Olbrychski, Marek 
Perepeczko, Mariusz 
Dmochowski

21:55 Pan Wołodyjowski; cz. 
II; film historyczny; Polska 
(1968)

23:25 Pułkownik 
Kwiatkowski; 
komediodramat

01:45 Anna German 
prawdziwe życie; film 
dokumentalny; Rosja 
(2006)

02:40 Film dokumentalny

7:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

8:30 Żużel; Finał Złotego 
Kasku w Pile

10:30 Boks; Droga do PBN 
(2)

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

12:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: GKS Tychy - Ruch 
Chorzów

14:25 Piłka nożna; Liga 
holenderska: FC 
Groningen - AFC Ajax

16:40 Piłka nożna; Liga 
holenderska: Feyenoord - 
SBV Excelsior

19:00 Tenis; Turniej ATP w 
Miami; mecz finałowy gry 
pojedynczej

21:00 Boks: Droga do PBN 
(2)

21:40 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: GKS Katowice - 
Zagłębie Sosnowiec

23:50 Boks
1:00 7. strefa; magazyn 

siatkarski

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 2 KWIETNIA 2018 r.

05:20 Madeline; komedia 
familijna; USA, Francja 
(1998); reż.:Daisy von 
Scherler Mayer; 
wyk.:Frances McDormand, 
Stephane Audran, Nigel 
Hawthorne, Katia 
Caballero

06:55 Wielkanoc Polska – 
Teresa Lipowska

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Fatima, Cud słońca; 
film biograficzny; 
Portugalia (2017)

09:35 Wielkanoc Polska – 
Państwo Myrczków

09:45 Jaka to melodia?; 
odc. 3789; teleturniej muz.

10:40 Leśniczówka; odc. 9
11:05 Leśniczówka; odc. 10
11:35 Leśniczówka; odc. 11
12:00 Regina Coeli (Anioł 

Pański); Watykan (2018)
12:20 Świętokradztwo; film 

dokumentalny
13:15 Czołówka. Natura w 

Jedynce
13:15 Natura w Jedynce – 

Cudowny świat przyrody. 
Mieszkańcy koron drzew. 
Drzewiaki. Australia; 
serial dokumentalny; 
Japonia (2014)

13:45 Wielkanoc Polska – 
Halina Łabonarska

13:55 Dwaj bracia; film 
przygodowy; Wielka 
Brytania, Francja (2004); 
reż.:Jean-Jacques  
Annaud; wyk.:Guy Pearce, 
Jean-Claude Dreyfus, 
Freddie Highmore, 
Philippine Leroy Beaulieu

15:40 Wielkanoc Polska – 
Sławomir Zapała

15:55 Rolnik szuka żony 
seria V; odc. 0; reality 
show

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3790; teleturniej muz.
18:30 Korona królów; odc. 

54; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Korona królów; odc. 
55; telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Pamiętamy, Ojcze 

Święty – w hołdzie Św. 
Janowi Pawłowi II; 
koncert

21:50 Karol. Papież, który 
pozostał człowiekiem; 
film fabularny; Włochy 
(2005)

00:30 Tylko ty; komedia; 
USA (1994)

02:30 Starsza pani musi 
zniknąć; komedia; USA 
(2003)

04:00 Notacje – Ks. kard. 
Stanisław Nagy. Zwykły 
święty Karol Wojtyła; cykl 
dokumentalny

05:30 Kocia ferajna; film 
animowany; USA (2011)

07:10 Z dżungli do dżungli; 
komedia; USA, Francja 
(1997); reż.:John Pasquin; 
wyk.:Tim Allen, Martin 
Short, Sam Huntington, 
Lolita Davidovich, Jo Beth 
Williams

09:05 Rodzinne oglądanie – 
Podwodna planeta; odc. 
2 Podwodne pustynie; 
serial dokumentalny

09:55 Wspaniała Gilly; film 
obyczajowy; USA (2016); 
reż.:Stephen Herek; 
wyk.:Kathy Bates, Glenn 
Close, Sophie Nelisse, 
Julia Stiles, Octavia 
Spencer

11:40 Hrabia Monte Christo; 
film kostiumowy; USA 
(2002); reż.:Kevin 
Reynolds; wyk.:James 
Caviezel, Guy Pearce, 
Dagmara Dominczyk, 
Richard Harris

14:00 Familiada; odc. 2447 
odcinek specjalny; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 187 
ed. 4; teleturniej

15:20 Big Music Quiz; 
widowisko artystyczne

16:25 Trędowata; 
melodramat; Polska 
(1976); reż.:Jerzy 
Hoffman; wyk.:Elżbieta 
Starostecka, Leszek 
Teleszyński, Jadwiga 
Barańska, Czesław 
Wołłejko, Lucyna 
Brusikiewicz, Irena 
Malkiewicz, Anna Dymna, 
Gabriela Kownacka, 
Mariusz Dmochowski, 
Piotr Fronczewski

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Magazyn Ekspresu 

Reporterów - wydanie 
specjalne

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1834; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Niania w Nowym 
Jorku; komedia; USA 
(2007); reż.:Shari Springer 
Berman; wyk.:Scarlett 
Johansson, Laura Linney, 
Paul Giamatti, Chris Evans

22:00 Osaczony; thriller; 
USA, Niemcy (2005); 
reż.:Florent Emilio Siri; 
wyk.:Bruce Willis, Kevin 
Pollack, Jimmy Bennett

00:05 Film fabularny
01:45 Film fabularny

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Nowe szaty króla 2: 
Kronk - nowe wcielenie; 
film animowany, USA 
2005. Opowieść o Kronku, 
wesołym hultaju, który 
lubi gotować. Pewnego 
dnia próbuje 
zaimponować ojcu.

9:30 Baranek Shaun: Film; 
film animowany, Francja/
USA 2015. Na skutek 
urazu głowy gospodarz 
traci pamięć. Robi w 
mieście furorę jako fryzjer. 
Shaun i inni mieszkańcy 
farmy chcą odszukać...

11:15 Dawno temu w trawie; 
film animowany, USA 
1998

13:30 Anna i król; 
melodramat, USA 1999

16:40 Sam w domu – po raz 
trzeci; komedia 
sensacyjna, USA 1997

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Epoka lodowcowa: 

Wielkanocne 
niespodzianki; film 
animowany, USA 2016. 
Prehistoryczne ptasie 
mamy powierzają opiece 
leniwca Sida dzieci, które 
niebawem wyklują się z 
jajek. Sympatyczny 
zwierzak cieszy się opinią 
troskliwej...

20:10 Megahit: 7 rzeczy, 
których nie wiecie o 
facetach; komedia, Polska 
2016. Kilku mężczyzn 
pragnie odnaleźć miłość i 
zaznać szczęścia.. Filip 
(Paweł Domagała) zostaje 
zwolniony z pracy. Tego 
samego dnia dowiaduje 
się,...

22:45 Niezniszczalny; thriller, 
USA 2000. Price usiłuje 
przekonać Dunna, że ten 
należy do grupy 
wybrańców.

1:05 Niezniszczalni 2; film 
sensacyjny, USA 2012

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:25 Uwaga! (5267) - 
program; 

05:50 Mango - Telezakupy
07:00 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (5/39)
07:35 Akademia ogrodnika 

(5/39) - magazyn 
ogrodniczy;

07:41 Jak wytresować 
smoka - film przygodowy, 
USA 2010

09:45 Czy to ty, czy to ja - 
film rodzinny, USA 1995

11:50 Willow - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania/Nowa Zelandia 
1988

14:35 Muppety: Poza 
prawem - komedia, USA 
2014

16:50 Kopciuszek - film 
obyczajowy, USA/Wielka 
Brytania 2015. Ella jest 
córką kupca, który po 
śmierci ukochanej żony 
postanawia ponownie się 
ożenić. By wesprzeć ojca 
dziewczyna stara się 
życzliwie powitać 
macochę i jej córki…

19:00 Fakty (7397)
19:25 Sport (7380)
19:35 Pogoda (7377)
19:45 Uwaga! (5268) - 

program; 
20:00 W głowie się nie 

mieści - komedia, USA 
2015.  U umyśle 
jedenastoletniej Riley 
praca wre! Pięć 
najważniejszych emocji: 
Radość, Strach, Złość, 
Wstręt i Smutek dbają o 
to, by w głowie 
dziewczynki panowała 
równowaga. Gdy rodzina 
Riley przenosi się do 
nowego miasta emocje 
maja ręce pełne roboty…

22:05 Interstellar - film S-F, 
USA/Wielka Brytania/
Kanada/Islandia 2014. 
Zespół naukowców 
dokonuje niemożliwego, 
podróżując nowo 
odkrytym tunelem 
czasoprzestrzennym, 
przekraczając tym samym 
granice wyznaczone 
wcześniej przez podróże 
kosmiczne i docierając do 
innego wymiaru…

01:40 Trzynasty wojownik - 
film przygodowy, USA 
1999. Z powodu miłości 
do niewłaściwej kobiety 
Ibn Fahdlana żyjący na 
Bliskim Wschodzie w X 
wieku zostaje wygnany z 
ojczyzny. W trakcie swych 
podróży poznaje 
wojowników walczących z 
dziwnymi istotami 
unicestwiającymi 
wszystkie żywe stworzenia 
na swej drodze…

03:50 Uwaga! (5268) - 
program; 

04:15 Nic straconego

06:00 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1993

06:40 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1993

07:15 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1993

08:00 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1995

08:50 Legenda; przygodowy, 
Wielka Brytania 1986

10:40 Instrukcji nie 
załączono; komedia,  
2013. Wino, kobiety i 
śpiew – to beztroskie życie 
wiecznego kawalera 
Valentina (Eugenio 
Derbez). Niestety pewnego 
dnia wszystko się 
zmienia…

13:20 Piękna i bestia; 
familijny, Francja, Niemcy 
2014

15:30 Alvin i wiewiórki 2; 
familijny, USA 2009

17:05 Noe: Wybrany przez 
Boga; przygodowy, USA 
2014. Noe to człowiek, 
który został wybrany do 
podjęcia wielkiej misji 
uratowania rodzaju 
ludzkiego oraz zwierząt 
przed apokaliptycznym 
potopem…

20:00 Robin Hood: Książę 
złodziei; przygodowy, 
USA 1991. Robin z 
Locksley, uczestnik 
krucjat, ucieka z więzienia. 
Pomaga mu w tym Azeem 
i wspólnie mężczyźni 
udają się do Anglii, gdzie 
czekają na nich złe 
wieści…

22:55 Gladiator; akcja, USA 
2000. Generał Maximus 
zakończył właśnie kolejną 
udaną wyprawę wojenną. 
Zmuszony do ucieczki 
przez zazdrosnego o jego 
wpływy u Cesarza 
dziedzica tronu 
Commodusa trafia do 
niewoli i zostaje 
gladiatorem…

02:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 7. W tym 
odcinku zatrzymanie 
handlarza narkotyków na 
oczach tłumu w jednej z 
galerii handlowych w 
ramach akcji „Sidła”…

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 127

05:40 Janosik; odc. 9/13 - 
Pobór; serial TVP

06:40 Janosik; odc. 10/13 - 
Wszyscy za jednego; serial 
TVP

07:35 Ranczo Wilkowyje; 
komedia; reż.:Wojciech 
Adamczyk; wyk.:Ilona 
Ostrowska, Paweł 
Królikowski, Cezary Żak, 
Artur Barciś, Radoslaw 
Pazura, Marta Lipińska, 
Franciszek Pieczka, Piotr 
Pręgowski, Katarzyna Żak, 
Sylwester Maciejewski

09:20 Rodzinka.pl; odc. 49 
„Jesienny blues”; serial 
komediowy TVP

09:50 Rodzinka.pl; odc. 50 
„Boscy u doktora”; serial 
komediowy TVP

10:30 Ojciec MateuszX; odc. 
243 - Narzeczona; serial 
kryminalny TVP

11:25 Ranczo; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ranczo; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
162 - Przed ślubem; serial 
kryminalny TVP

15:20 Ojciec Mateusz; odc. 
163 - Osaczenie; serial 
kryminalny TVP

16:15 Ojciec Mateusz; odc. 
164 - Miłość po grób; 
serial kryminalny TVP

17:10 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

18:10 Asterix na 
olimpiadzie; komedia; 
Belgia, Francja, Hiszpania, 
Niemcy (2008); 
reż.:Thomas Langmann; 
wyk.:Clovis Cornillac, 
Gerard Depardieu, Alain 
Delon, Benoît Poelvoorde, 
Stéphane Rousseau, 
Vanessa Hessler, Bouli 
Lanners, Jose Garcia, 
Alexandre Astier, Franck 
Dubosc

20:15 Cztery wesela i 
pogrzeb; Wielka Brytania 
(1994)

22:25 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
165 - Piotruś Pan; serial 
kryminalny TVP

00:20 Fuks; komedia 
sensacyjna; Polska (1999)

01:55 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 8/14; serial 
sensacyjny TVP

02:55 Janosik; odc. 9/13 - 
Pobór; serial TVP

03:55 Janosik; odc. 10/13 - 
Wszyscy za jednego; serial 
TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 49 
„Jesienny blues”; serial 
komediowy TVP

05:40 Familiada; odc. 2413; 
teleturniej

06:20 Śpiewające fortepiany 
(17)

07:25 Kabaret na wiosnę; /
cz. 1/; program 
rozrywkowy

08:30 Kabaret na wiosnę; /
cz. 2/; program 
rozrywkowy

09:35 Bake off – Ale ciacho! 
(3) ed. 4; widowisko

10:35 Bake off – Ale przepis 
(3)

10:50 Familiada; odc. 2413; 
teleturniej

11:30 N jak Neo - Nówka; /
cz. 1/; program 
rozrywkowy

12:30 N jak Neo - Nówka; /
cz. 2/; program 
rozrywkowy

13:35 Śpiewające fortepiany 
(18)

14:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (15) - 
Sprzedawca; program 
rozrywkowy

15:45 Spotkanie z Balladą –  
Wiosna w Kopydłowie - 
Uprawiajmy coś (1)

16:50 Spotkanie z Balladą –  
Wiosna w Kopydłowie - 
Strażackie święto (2)

17:55 Kierunek Kabaret; /48/ 
- Za mundurem panny 
sznurem

18:55 Olga Lipińska 
zaprasza (32); talk-show

19:40 KabareTOP czyli 
kabaretowa lista 
przebojów - KabareTOP 
Story; /2/ - „Drzwi”; 
program rozrywkowy

19:55 Kabaret POTEM – 
Wygrzebane z popiołów; 
/2/; program rozrywkowy

20:55 Śpiewające fortepiany 
(19)

22:00 Kierunek Kabaret; /47/ 
- Półświatek

23:05 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (4) ed 11; zabawa 
quizowa

00:40 Koło fortuny - Odcinek 
specjalny 187 ed. 4; 
teleturniej

01:25 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 4); widowisko

02:25 Kabaret na wiosnę; /
cz. 1/; program 
rozrywkowy

03:30 Kabaret na wiosnę; /
cz. 2/; program 
rozrywkowy

05:50 Ukryta prawda (191) - 
program obyczajowy

06:50 Mango Telezakupy
08:55 Przyjaciele (16/48) - 

serial komediowy, USA  
09:30 Przyjaciele (17/48) - 

serial komediowy, USA  
10:00 Dzwoneczek i bestia z 

Nibylandii - film rodzinny, 
USA 2014

11:40 Lassie - film 
przygodowy, USA 1994

13:40 Mała księżniczka - 
film rodzinny, USA 1995. 
Dziesięcioletnia Sara 
Crewe spędziła wczesne 
dzieciństwo w Indiach. 
Gdy jej ojciec, kapitan 
Crewe został powołany do 
wojska, wysłał córkę do 
szkoły z internatem w 
Nowym Jorku…

15:45 Młode szpady - film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/Francja 2001. 
Przygody trzech 
muszkieterów z czasów, 
kiedy byli jeszcze bardzo 
młodzi, dopiero chodzili 
do szkoły i uczyli się 
fechtunku…

17:50 Czego pragną 
dziewczyny - komedia, 
USA 2003. Pozornie 
Daphne Reynolds ma 
wszystko, czego dusza 
zapragnie. Do pełni 
szczęścia brakuje tylko... 
ojca…

20:00 Incepcja - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2010. Dom Cobb 
jest zdolnym złodziejem, 
najlepszym w 
niebezpiecznej dziedzinie 
ekstrakcji, czyli 
wykradania cennych 
sekretów z głębokiej 
podświadomości podczas 
fazy marzeń sennych, 
kiedy umysł jest 
najbardziej wrażliwy…

23:10 Piękne istoty - film 
przygodowy, USA 2013. 
Ethan jest zupełnie 
zwyczajnym nastolatkiem, 
ale skrywa pewną 
tajemnicę – od wielu 
miesięcy śni o pewnej 
dziewczynie. Gdy spotyka 
ją na szkolnym korytarzu, 
jego życie zmienia się na 
zawsze…

01:45 Ja cię kocham, a ty z 
nim - komedia, USA 2007. 
Młody wdowiec kolejny 
raz się zakochuje. Wkrótce 
okazuje się, że kobieta, 
którą obdarza uczuciem 
jest dziewczyną jego brata.

03:50 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

04:20 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show – Anja 
Rubik

04:50 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

05:40 66 – walka płci (1/8) - 
program rozrywkowy

06:15 66 – walka płci (2/8) - 
program rozrywkowy

06:45 66 – walka płci (3/8) - 
program rozrywkowy

07:20 66 – walka płci (4/8) - 
program rozrywkowy

07:50 66 – walka płci (5/8) - 
program rozrywkowy

08:25 66 – walka płci (6/8) - 
program rozrywkowy

08:55 66 – walka płci (7/8) - 
program rozrywkowy

09:30 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (12/13) - 
program rozrywkowy

10:15 Wielkanoc ze 
smakiem - program 

11:15 Kuchenne rewolucje 8 
(9/15) - program

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

13:15 Zaskocz mnie! (3/10) - 
program rozrywkowy

13:55 Zaskocz mnie! (4/10) - 
program rozrywkowy

14:35 Pani Gadżet 15 (8/24) 
- magazyn

15:05 Pani Gadżet 15 (9/24) 
- magazyn

15:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (1/8) - reality 
show

16:20 W czym do ślubu? 3 
(5/12) - reality show

16:55 Ugotowani 11 (1/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
13 (5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Misja ratunkowa 
(1/10) - program

19:40 Sekrety stylu księżnej 
Kate - dokument

20:40 #Sława (5/6) - 
program rozrywkowy

21:10 SOS – Sablewska od 
stylu (3/10) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 15 (9/24) 
- magazyn

22:25 W roli głównej (5/8) - 
talk show 

22:55 Afera fryzjera 6 (5/12) 
- program rozrywkowy

23:40 Warsztat urody (1/8) - 
program lifestylowy

00:25 Szalone Tokio - film 
dokumentalny, Polska 
2015, reżyseria: 
Małgorzata Łupina, Jowita 
Baraniecka

01:40 W roli głównej – Maja 
Ostaszewska (2/8) - talk 
show 

02:10 W roli głównej – 
Urszula Dudziak (3/8) - 
talk show 

02:40 W roli głównej – Ala 
Janosz (3/6) - talk show 

03:10 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn 

03:40 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn 

04:10 Wiem, co jem 4 
(4/15) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 3 
(12/16) - magazyn

PONIEDZIAŁEK 02.04.2018 
TVP Sport

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (53): Tampa Bay 
Lightning - Nashville 
Predators 

09:55 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Miami - Finał

11:40 Sport w filmie 
dokumentalnym - 
„CELTICS & LAKERS - 
serdeczni wrogowie”

13:35 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - Korea 
Południowa

15:35 Football’s Greatest 
stage - film dok. (7/2018)

16:15 Hokej na lodzie - PHL 
Finał

19:00 Tenis ziemny WTA - 
Charleston

21:00 Sportowy wieczór
21:35 Tenis ziemny WTA 

Charleston

07:00 Lasy bagienne; film dok.
08:00 Bieszczadzkimi i 

beskidzkimi śladami ks. 
Karola Wojtyły; reportaż

08:35 Dziady śmiguśne; rep.
08:50 Sacrum non profanum 

2014 Exodus i Victoria W. 
Kilar; koncert

09:15 Przedwiośnie nad 
Biebrzą

09:30 Śląsk jest piękny – Lany 
Poniedziałek; magazyn

09:55 Pogoda
10:00 Pod banderą Chopina
10:50 Śląsk jest piękny – Lany 

Poniedziałek; magazyn
11:20 Podróże z historią; s.IV; 

odc. 35; cykl dokumentalny
11:55 Śladami Karola Wojtyły; 

felieton
12:10 Duszpasterz Beczki; report.
12:40 Wrak okrętu Króla 

Słońce; film dokumentalny; 
Francja (2013)

13:45 Nożem i widelcem
14:05 Magnificat – wiersze 

Karola Wojtyły; reportaż
14:40 Regionalna Wielkanoc
15:40 Cyryl i Metody. 

Apostołowie Słowian; odc. 
3; film dokum.; Czechy

16:35 Pogoda
16:35 Bieszczadzkimi i 

beskidzkimi śladami ks. 
Karola Wojtyły; reportaż

17:10 Tysiące twarzy; reportaż
17:32 POGODA
17:35 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
17:50 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:00 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
18:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:53 Magazyn Meteo
18:57 Gwarowy koncert życzeń
20:00 Mój Niemandsland; film 

dokumentalny
20:42 POGODA
20:45 Rawa Blues Festival 

2017 (1)
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Pogoda
22:30 Cyryl i Metody. 

Apostołowie Słowian; odc. 
4; film dokumentalny; 
Czechy (2014)

23:35 Gol Ekstra; felieton
00:10 Wrak okrętu Króla 

Słońce; film dokumentalny; 
Francja (2013)

01:20 Śląsk jest piękny – Lany 
Poniedziałek; magazyn

01:40 Sacrum non profanum 
2014 Exodus i Victoria W. 
Kilar; koncert

02:10 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

02:40 Kazania w podróży
03:40 Śladami Karola Wojtyły; 

felieton
04:00 Magnificat – wiersze 

Karola Wojtyły; reportaż
04:25 Pogoda
04:30 Nożem i widelcem
04:50 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze; odc. 32 - Powiśle 
Dąbrowskie; cykl reportaży

05:10 Dziennik Regionów
05:40 Śląsk jest piękny – Lany 

Poniedziałek; magazyn
06:00 Bieszczadzkimi i 

beskidzkimi śladami ks. 
Karola Wojtyły; reportaż

06:30 Podróże z historią; s.IV; 
odc. 35 Wiosenne obrządki; 
cykl dokumentalny

06:50 Był taki dzień
07:00 Wszystkie kolory 

świata – Prowansja; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

08:05 Smak tradycji – Lany 
Poniedziałek; magazyn

08:30 Okrasa łamie przepisy 
– Królik lekki i smaczny; 
magazyn kulinarny

09:05 Szaleństwa Panny 
Ewy; odc. 2 W jaskini 
potwora; serial TVP

10:15 Planeta dinozaurów – 
Nowe olbrzymy; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

11:15 Pan Wołodyjowski; cz. 
I; film historyczny; Polska 
(1968)

12:45 Pan Wołodyjowski; cz. 
II; film historyczny; Polska 
(1968)

14:10 Anna German 
prawdziwe życie.

15:00 W Starym Kinie – 
Niedorajda; komedia; 
Polska (1937); 
reż.:Mieczysław Krawicz; 
wyk.:Renata Radojewska, 
Adolf Dymsza, Wanda 
Jarczewska, Józef Orwid, 
Andrzej Bogucki, 
Seweryna Broniszówna, 
Michał Znicz

16:25 Spór o historię – 
Chrzest Polski; debata

17:05 Ex Libris; odc. 337; 
magazyn

17:30 Flesz historii; odc. 
384; cykl reportaży

17:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 3/12; serial 
komediowy TVP

18:45 Pielgrzym
20:15 Olbrzymy epoki 

lodowcowej; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

21:20 Jan Paweł II; film 
biograficzny; Polska, 
Włochy, USA (2006); 
reż.:John Kent Harrison; 
wyk.:John Voight, Cary 
Elwes, James Cromwell, 
Christopher Lee, Ben 
Gazzara, Wenanty Nosul, 
Daniele Pecci, Vittoria 
Belvedere, Giuliano 
Gemma

23:35 Wygrać z 
przeznaczeniem; film 
dokumentalny; reż.:Marek 
Lechowicz

00:50 Edward VIII i naziści; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

01:50 Tajemnica tajemnic

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: BBTS Bielsko-
Biała - ZAKSA Kędzierzyn-
Koźle

9:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

11:10 Żużel; Finał Złotego 
Kasku w Pile

13:40 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

15:50 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga: Polski 
Cukier Toruń - Anwil 
Włocławek

18:15 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

20:30 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

22:10 Boks; Droga do PBN 
(2)

23:00 Z archiwum boksu
0:00 Boks
1:00 Sporty walki; KSW. 

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

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:25 TELEZAKUPY
05:55 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

06:25 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 135 - Motocykliści; 
serial kryminalny TVP

07:20 Komisariat; odc. 52 
Prawdziwy policjant; serial 
TVP

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3790; teleturniej muz.
09:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; /26/; teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; s.III; odc. 49; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Wójt roku – sylwetki
12:40 Czołówka. Natura w 

Jedynce
12:40 Natura w Jedynce –  

Amur. Amazonka Azji. 
Daleki Wschód; serial 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 216; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
54; telenowela historyczna 
TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; s.II; 

odc. 21; serial; Włochy 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3791; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3288; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

56; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

3/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:30 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy; odc. 
3; serial TVP

21:35 Pensjonat nad 
Rozlewiskiem; odc. 5; 
serial TVP

22:35 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 4; serial; Hiszpania 
(2014)

23:40 Uwięzione; odc. 14; 
serial; Hiszpania (2015)

00:45 Komisja morderstw; 
odc. 1/12; serial TVP; 
Polska (2016)

01:40 Tajemnica tajemnic; 
film dokumentalny

02:50 Wygrać z 
przeznaczeniem; film 
dokumentalny

03:55 Notacje – Danuta 
Michałowska. Karol w 
roli byka; cykl dokum.

05:30 Koło fortuny; odc. 117 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1362; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 26; 

serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:25 Rodzinka.pl; odc. 53 

„Praca, dom, kanapki”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 118 
ed. 3; teleturniej

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

14:00 Jak zatrzymać 
młodość; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

14:55 M jak miłość; odc. 
1362; serial TVP

15:55 Familiada; odc. 2329; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 188 
ed. 4; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 54 

„Prawko”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 27 
„Groźny kaszel”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1363; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1096

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

22:50 Świat bez fikcji – 
Brudna prawda o czystym 
jedzeniu; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

23:55 Ludzik, czyli One Man 
Show (1); program 
rozrywkowy

00:35 Prokurator; odc. 6/10; 
serial kryminalny TVP

01:35 Prokurator; odc. 7/10; 
serial kryminalny TVP

02:30 Magazyn Ekspresu 
Reporterów (powtórka)

03:35 Brudna prawda o 
czystym jedzeniu; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (652); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (7); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (740); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (131); serial 
paradokumentalny. 
Nastolatek trafia do 
szpitala po zażyciu 
narkotyków. Policjanci 
chcą schwytać dilera, nim 
dojdzie do kolejnej 
tragedii. Olgierd i Krystian 
zajmują...

13:00 Trudne sprawy (777); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2664); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (823); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (206); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (196); 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 
(2665); serial obyczajowy

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

Kiepskich (516); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego 
(Andrzej Grabowski), jego 
żony Haliny (Marzena 
Kipiel-Sztuka) oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Mariana (Ryszard Kotys)...

20:05 Niezniszczalni 2; film 
sensacyjny, USA 2012

22:15 Vice: Korporacja 
zbrodni; film sensacyjny, 
USA 2015. Niedaleka 
przyszłość. Cyborg Kelly 
ulega awarii. Ucieka z 
korporacji, która oferuje 
swoim klientom spełnianie 
na żywo nawet najbardziej 
mrocznych fantazji....

0:35 Casanova; komedia 
romantyczna, USA 2005

2:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:25 Uwaga! (5268) - 
program; 

05:50 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 2 

(8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2219) - magazyn

10:55 Tu się gotuje! 2 (3/12) 
- magazyn;

11:00 Ukryta prawda (885) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (537) - 
program 

13:00 19 + (238) - program 
13:30 Szpital (774) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (538) - 
program

16:30 19 + (239) - program
17:00 Ukryta prawda (886) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (775) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7398)
19:35 Sport (7381)
19:45 Pogoda (7378)
19:50 Uwaga! (5269) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(18/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2655) - serial 
obyczajowy; Kamil 
aresztowany pod zarzutem 
molestowania córki! Zuza 
zwierza się Elżbiecie, że 
choć może postąpiła 
nieetycznie płacąc Sylwii 
za zniknięcie, to cieszy się 
z bezpieczeństwa rodziny. 
Tymczasem w szpitalu 
zjawiają się policjanci…

20:55 Milionerzy (141) - 
program Dwanaście pytań 
z różnych dziedzin, trzy 
koła ratunkowe oraz dwa 
progi gwarantowane – 
brzmi znajomo? 
Teleturniej „Milionerzy” 
ponownie dostarczy 
widzom sporej dawki 
adrenaliny w wiosenne 
wieczory!

21:30 Diagnoza 2 (7/13) - 
serial

22:30 Kuba Wojewódzki 12 
(7/13) - talk show

23:30 Superwizjer (1125) - 
magazyn reporterów

00:05 Tu się gotuje! 2 (3/12) 
- magazyn;

00:10 36,6 3 (6/12) - 
program 

01:10 Lista klientów (9/10) - 
serial, USA. Romans Dee 
Ann z klientem zmusza 
Georgię do podjęcia 
drastycznych kroków…

02:10 Revolution II (21/22) - 
serial S-F, USA

03:10 Uwaga! (5269) - 
program; 

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(87/150) - program;

04:55 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 26

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 64

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 5

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

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 9

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 13

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 36

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 64

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 65. 
Julka to dziewczyna, która 
na skutek urazu ma 
problemy neurologiczne i 
padaczkę. Aby uzbierać 
pieniądze na wynajęcie 
mieszkania ze swoim 
chłopakiem Tomkiem, 
zastawia w lombardzie 
biżuterię…

20:00 Szybcy i martwi; akcja, 
Japonia, USA 1995. 
Kobieta rewolwerowiec 
przybywa do małego 
miasteczka, aby rozliczyć 
się z przeszłością…

22:10 Dziewiąty legion; 
akcja,  2011. Rzymski 
legionista Marcus i jego 
niewolnik Esca wyruszają 
odnaleźć zaginiony IX 
legion…

00:30 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 3

01:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

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

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

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 128

05:45 Korona królów; odc. 
26; telenowela historyczna 
TVP

06:15 Na sygnale; odc. 170 
„Gorączka sylwestrowej 
nocy”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 171 
„Szczęśliwego Nowego 
Roku”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Janosik; odc. 11/13 - 
Trudno - miłość!; serial 
TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
769; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; odc. 50 
„Boscy u doktora”; serial 
komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 
51”Golono - strzyżono”; 
serial komediowy TVP

10:25 Komisarz Alex; odc. 
135 - Motocykliści; serial 
kryminalny TVP

11:20 Ranczo; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
163 - Osaczenie; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
164 - Miłość po grób; 
serial kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe - 
odc.15 Rozdroża serca

16:10 Na sygnale; odc. 171 
„Szczęśliwego Nowego 
Roku”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

18:35 Bulionerzy; odc. 56 - 
Salsa; serial komediowy 
TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
165 - Piotruś Pan; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 283; serial; Turcja 
(2014)

21:10 Ranczo; odc. 59; serial 
obyczajowy TVP

22:10 Ranczo; odc. 60; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
166; serial TVP

23:55 Na sygnale; odc. 183; 
serial fabularyzowany TVP

00:25 Na sygnale; odc. 184; 
serial fabularyzowany TVP

00:55 Paradoks; odc. 8 
Profil; serial TVP

01:50 Paradoks; odc. 9 Oaza 
spokoju; serial TVP

02:45 Janosik; odc. 11/13 - 
Trudno - miłość!; serial 
TVP

03:45 M jak miłość; odc. 
769; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; odc. 50 
„Boscy u doktora”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2414
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Gotowanie w 
przedszkolu

06:25 Śpiewające fortepiany 
(18)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (13) - Góry, 
góralszczyzna

08:25 Jeden z dziesięciu; 
11/100; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 112 
ed. 3; teleturniej

09:40 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 4); widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /105/ - „Te 
opolskie dziołchy” - No To 
Co

10:50 Familiada; odc. 2414
11:30 Życie to Kabaret – 

Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia - 
Wszystko co najlepsze 
(wieczór 1-2)

13:30 KabareTOP Story; /12/ 
- „Pan Józek”

13:45 Śpiewające fortepiany 
(19)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [2]

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXI Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2015 (1-2)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Wiosenne grillowanie z 
nowalijkami

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 41; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 35 Tunezja 
(132) - Mahdia

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - Gdzie 
jest Wojtek; /10/; serial 
TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(20)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (14) - Punk wciąż 
żyje, subkultury

22:20 Bake off – Ale ciacho! 
(4) ed. 4; widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis 
(4)

23:35 Koło fortuny; odc. 111 
ed. 3; teleturniej

00:10 Na festiwalowej 
scenie – Jerzy Połomski

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Hotel 
Nostalgia; widowisko 
muzyczne

01:50 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2017 na 
bis - After party; /cz. 1/; 
koncert

02:55 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (14) - Kierowca 
i taksówkarz

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret z mundurem w 
tle (4)

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1121) - program 
kryminalny

06:20 Szpital (286) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (5/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(3/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 2 (6) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (561) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (6/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (460) - 
program sądowy

14:55 Szpital (287) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(4/22) - serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie 2 (7) 
- serial obyczajowy

17:55 Agentka o stu 
twarzach (15/22) - serial, 
USA. Sydney jest 
Moskwie. Właśnie wisi na 
ścianie budynku, w 
którym Dyrektoriat K…

19:00 Ukryta prawda (562) - 
program obyczajowy. 
Damian (38) od kilku lat 
pracuje fizycznie za 
granicą i rozłąka z rodziną 
coraz bardziej mu 
doskwiera. Podczas 
urlopu Damian odkrywa, 
że jego żona Ewa (36) 
zaniedbuje ich syna 
Łukasza…

20:00 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…

21:55 Hobbit: Niezwykła 
podróż - film przygodowy, 
USA/Nowa Zelandia 
2012Bilbo Baggins to 
hobbit kochający ponad 
wszystko spokój 
domowego zacisza. 
Niespodziewana wizyta 
czarodzieja Gandalfa 
całkowicie odmienia 
jednak jego życie…

01:25 American Horror 
Story: Asylum (5/13) - 
serial, USA. Siostra Jude 
postanawia odkryć prawdę 
o doktorze Ardenie. Wiara 
w słowa Anny zostaje 
zachwiana, gdy pojawia 
się mąż pacjentki…

02:30 Moc Magii (87/150) - 
program;

04:40 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show – Izabela 
Małysz

05:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (12/14) - 
program lifestylowy 

06:35 Klinika urody 8 (6/10) 
- program lifestylowy

07:05 Projekt Tyszka (4/8) - 
program rozrywkowy

07:35 Afera fryzjera 6 (5/12) 
- program rozrywkowy

08:20 Sekrety chirurgii 3 
(5/13) - reality show

09:20 Sprzątaczki 2 (12) - 
program obyczajowy

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

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (10/13) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 8 
(10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Pani Gadżet 11 (7/13) 
- magazyn

13:20 Pani Gadżet 15 (8/24) 
- magazyn

13:50 Pani Gadżet 13 (4/12) 
- magazyn

14:25 Gwiazdy od kuchni 2 
(5/8) - program 

14:55 Zakup pod kontrolą 
(5/6) - program

15:40 #Sława (5/6) - 
program rozrywkowy

16:10 Projekt Tyszka (5/8) - 
program rozrywkowy

16:40 Ostre cięcie 5 (5/10) - 
program

17:25 Kulisy sławy EXTRA 
(5/9) - program

17:55 Kuchenne rewolucje 
13 (6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (6/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 5 
(4/12) - reality show

20:40 Perfekcyjna Pani 
Domu

21:40 Co nas truje (3/12) - 
program lifestylowy

22:25 Zaskocz mnie! (6/10) - 
program rozrywkowy

23:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (5/8) - reality 
show

23:45 Apetyt na miłość 5 
(5/12) - program 
rozrywkowy

00:45 Swatka milionerów 
(5/10) - program 
rozrywkowy

01:45 W roli głównej – 
Magda Gessler (3/8) - 
talk show 

02:15 W roli głównej – 
Agnieszka Grochowska 
(4/8) - talk show 

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

03:15 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn 

03:45 Wiem, co jem (4/16) - 
magazyn 

04:15 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 3 
(13/16) - magazyn

WTOREK 03.04.2018 TVP 
Sport

08:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Nigeria

10:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Charleston - 1.runda 
(2)

11:35 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Niemcy - 
Brazylia

13:35 Football’s Greatest 
stage

14:10 Podnoszenie ciężarów 
- Mistrzostwa Europy - 
Bukareszt - kat. + 90kg 
kobiet

15:35 Podnoszenie ciężarów 
- Mistrzostwa Europy - 
Bukareszt - kat. + 105kg 
mężczyzn

17:05 Boks - Gala boksu 
zawodowego w Cardiff 
(walka wieczoru: A. 
Joshua - J. Parker)

19:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Charleston - 1.runda 
(3)

21:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Charleston - 1.runda 
(4)

23:00 Sportowy Wieczór

07:02 Kwadrans w ogrodzie
07:17 Słodka kuchnia 

pszczółek; magazyn 
kulinarny

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
07:45 Kronika regionu
08:05 A życie toczy się dalej... 

– Kolejarze z Milówki
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Antenowe remanenty
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Grupy oporu; film 

dokumentalny
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Informator
12:50 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
15:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Tankietka widmo

15:35 Telenowyny; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl; magazyn
17:31 Aktualności Flesz
17:32 POGODA
17:35 Informator
17:47 Niepokonani; reportaż
18:02 Bliżej natury
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
19:58 POGODA
20:00 Telenowyny; magazyn
20:30 Pożyteczni.pl; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier
23:35 Grupy oporu; film 

dokumentalny
00:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Tankietka widmo

01:20 Antenowe remanenty
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Film dokumentalny
06:35 Telenowyny; magazyn

06:50 Był taki dzień
07:00 Historia Polski – Film 

dokumentalny
08:05 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat (58) - 
Świnia; cykl reportaży

08:35 Podwodna Polska – 
Pokonany olbrzym

09:15 Szaleństwa Panny 
Ewy; odc. 3 Mur 
Graniczny; serial TVP

10:20 Dzikie Chiny; odc. 5 Za 
wielkim murem; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:15 Goniec historyczny 
IPN; magazyn

11:50 Wszystkie kolory 
świata – Seszele. Raj na 
Oceanie Indyjskim; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

12:55 Było, nie minęło
13:25 Sensacje XX wieku – 

Enigma; cz. 1; cykl 
dokumentalny

13:55 Sensacje XX wieku – 
Enigma; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Skazani; cz. 
1; cykl dokumentalny

15:05 Edward VIII i naziści; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

16:05 Historia Polski – 
Wielcy znani i nieznani - 
Eugeniusz Kwiatkowski; 
film dokumentalny

17:20 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; odc. 
2 Mały i duży Wojtek; 
reportaż

17:40 Czarne chmury; odc. 
5/10 - Czarna sakwa; 
serial TVP

18:40 Sensacje XX wieku – 
Radziecka bomba A; cz. 
1; cykl dokumentalny

19:15 Sensacje XX wieku – 
Radziecka bomba A; cz. 
2; cykl dokumentalny

19:55 Jak było?
20:50 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Łowczówek 
1914

21:25 Pogranicze w ogniu; 
odc. 16/24; serial TVP

22:35 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 5; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

23:45 Kochankowie Roku 
Tygrysa; film obyczajowy; 
Polska, Chiny (2005)

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (58) - 
Świnia; cykl reportaży

02:20 Czarne chmury; odc. 
5/10 - Czarna sakwa; 
serial TVP

7:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

8:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: BBTS Bielsko-
Biała - ZAKSA Kędzierzyn-
Koźle

10:30 Żużel; Finał Złotego 
Kasku

13:10 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

15:00 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

16:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; studio

18:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz półfinałowy: 
Górnik Zabrze - Legia 
Warszawa

20:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; studio

20:25 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz 2. 
rundy fazy play-off

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

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

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – ŚRODA 4 KWIETNIA 2018 r.

05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif s.II; odc. 216; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 53 

Piłka w grze; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?
10:10 Klan; odc. 3288; 

telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu
11:05 Dr Quinn
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Wójt roku - sylwetki
12:40 Natura w Jedynce – 

Amur największa rzeka 
Azji – Amur. Amazonka 
Azji. Rzeka Czarnego 
Smoka; serial 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

13:45 Elif s.II; odc. 217; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; 

serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3289; 

telenowela TVP
18:30 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:30 LM 1/4 finału studio
20:40 LM 1/4 finału I połowa
23:05 LM skróty
00:05 Żelary; dramat; 

Czechy, Słowacja, Austria 
(2003); reż.:Ondřej Trojan; 
wyk.:Aňa Geislerová, 
Jaroslava Adamová, 
György Cserhalmi, 
Miroslav Donutil

02:40 Uwięzione; odc. 14; 
serial; Hiszpania (2015)

03:45 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 11/13; serial 
sensacyjny TVP

05:25 Koło fortuny; odc. 119 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1363; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale; odc. 27 

„Groźny kaszel”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; odc. 54 

„Prawko”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 120 
ed. 3; teleturniej

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

14:00 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 5. Kryształowa 
Zatoka i SS Thistlegorm; 
cykl dokumentalny

14:55 M jak miłość; odc. 
1363; serial TVP

15:55 Familiada; odc. 2330; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 189 
ed. 4; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 55 

„Wirtualni przyjaciele”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 28 
„Pszczoła a ustawa o 
ratownictwie 
medycznym”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:45 Na dobre i na złe
21:45 Na sygnale; odc. 185 

„Wiara czyni cuda”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Film 
fabularny

00:10 Rodzinka.pl; odc. 229 
„Denna rybka” sezon 12; 
serial komediowy TVP

00:45 Świat bez tajemnic – 
Żony oligarchów. Rosja, 
ruble i miłość; film 
dokumentalny; Izrael 
(2015)

01:55 Licencja na 
wychowanie; odc. 95 - 
Najstarszy zawód świata; 
serial obyczajowy TVP

02:25 Licencja na 
wychowanie; odc. 96 - To 
nie jest kraj dla samotnych 
ludzi; serial obyczajowy 
TVP

03:05 Prokurator; odc. 6/10; 
serial kryminalny TVP

03:55 Prokurator; odc. 7/10; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (653); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (8); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (741); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (132); serial 
paradokumentalny. W 
restauracji znalezione 
zostają zwłoki szefa 
kuchni. Podejrzewany jest 
jeden z pracowników 
lokalu. Prowadzone przez 
Natalię Nowak oraz Kubę 
Roguza...

13:00 Trudne sprawy (778); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2665); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (824); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (207); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (197); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2666); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (173); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
„interesy” sąsiadów.

20:05 Umów się ze mną. 
Take me out (5); reality 
show. Uczestnicy 
programu marzą o randce 
idealnej. Liczą, że znajdą w 
nim drugą połówkę. Kilku 
singli poznaje trzydzieści 
kobiet. W ciągu...

21:30 Top Chef (5); reality 
show. Siódma edycja 
kulinarnego show, w 
którym do walki stają 
osoby związane z 
gotowaniem. Uczestnicy 
muszą umieć przyrządzić 
wyszukaną potrawę, ale...

23:00 Sposób na blondynkę; 
komedia, USA 1998

1:40 Rodzinka; 
komediodramat, USA 
2005

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5269) - 
program; 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(18/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2220) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (886) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (538) - 
program 

13:00 19 + (239) - program
13:30 Szpital (775) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (539) - 
program 

16:30 19 + (240) - program
17:00 Ukryta prawda (887) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (776) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7399)
19:35 Sport (7382)
19:45 Pogoda (7379)
19:50 Uwaga! (5270) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(19/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2656) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (142) - 

program
21:30 Agent - Gwiazdy 3 

(7/13) - 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…

22:35 Dla niej wszystko - 
film sensacyjny, USA/
Francja 2010. Życie 
profesora Johnna 
Brennana (Russell Crow) 
runęło w gruzy w chwili, 
gdy do jego domu wpadła 
policja i aresztowała jego 
ukochaną żonę. Kobieta 
zostaje oskarżona o 
morderstwo i skazana na 
wieloletnie więzienie…

01:15 Last Minute - 
komedia; 2013. Pełne 
słońce, wypoczynek, 
palmy, piramidy, opaska 
all inclusive. I do tego 
wszystko za darmo! 
Wygrana wycieczka do 
Egiptu miała być dla 
Tomka, jego pełnej energii 
matki, nastoletniej córki i 
sprytnego syna przygodą 
życia…

03:00 Uwaga! (5270) - 
program; 

03:30 Moc Magii(TVN noc) 
(88/150) - program;

04:50 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 27

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 65

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11. Ciężarna 
kobieta jest ścigana przez 
bandę gangsterów.

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 10

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 14

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 37. 
Marta czuje się 
odpowiedzialna za 
wypadek Lolka i zastępuje 
go w pracy w lombardzie. 
Dziewczyna szybko się 
uczy…

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 12. Derek 
pomaga starej znajomej, 
któa staje się główną 
spadkobierczynią, a 
zarazem podejrzaną w 
sprawie śmierci męża.

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 65. 
Lolek przychodzi do 
lombardu na prośbę Adka 
i natyka się na Martę...

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 66. 
W lombardzie pojawia się 
Ziutek i informuje, że 
Korynt chce przejąć lokal 
w okolicy i otworzyć tam 
lombard…

20:00 15 minut; akcja, USA 
2001

22:20 Pod ścianą; akcja, 
Canada 2011

00:20 Wikingowie; fabularny, 
Irlandia 2016; odc. 4

01:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9. W tym 
odcinku poznamy pirata 
drogowego, który 
staranował policjantów…

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 129

05:45 Korona królów; odc. 
27; telenowela historyczna 
TVP

06:15 Na sygnale; odc. 171 
„Szczęśliwego Nowego 
Roku”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 172 
„To żaden wstyd”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Janosik; odc. 12/13 - 
Pobili się dwaj górale; 
serial TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
770; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; odc. 
51”Golono - strzyżono”; 
serial komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 52 
„Kociaki domowe”; serial 
komediowy TVP

10:20 Za marzenia; odc. 3; 
serial TVP

11:20 Ranczo; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
164 - Miłość po grób; 
serial kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
165 - Piotruś Pan; serial 
kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe; odc. 
16 W pułapce uczuć

16:10 Na sygnale; odc. 172 
„To żaden wstyd”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 57 - 
Świadkowie; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
166 - Pogubieni; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 284; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; odc. 
167 - Diabelski śmiech; 
serial kryminalny TVP

23:55 Ojciec Mateusz; odc. 
168 - Reportaż z domu; 
serial kryminalny TVP

00:55 Pitbull; odc. 3; serial 
policyjny TVP

01:50 Pitbull; odc. 4; serial 
policyjny TVP

02:50 Janosik; odc. 12/13 - 
Pobili się dwaj górale; 
serial TVP

03:45 M jak miłość; odc. 
770; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; odc. 
51”Golono - strzyżono”; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2415
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Wiosenne grillowanie z 
nowalijkami

06:25 Śpiewające fortepiany 
(19)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (14) - Punk wciąż 
żyje, subkultury

08:25 Jeden z dziesięciu; 
12/100; teleturniej

09:00 Koło fortuny; odc. 113 
ed. 3; teleturniej

09:40 Big Music Quiz (1); 
teleturniej muz.

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /106/ - „Kiedy 
powiem sobie dość” - 
ONA

10:50 Familiada; odc. 2415
11:25 KabareTOP czyli 

kabaretowa lista 
przebojów - KabareTOP 
Story; /11/ - „Awas”

11:35 Życie to Kabaret –  
Kabaret Hrabi „Pojutrze” 
(1-2); widowisko

13:45 Śpiewające fortepiany 
(20)

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

15:50 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)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Inne oblicze pstrąga; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 42 
- Życie codzienne w 
Amazonii; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 35 Tunezja 
(133) - Kerkennach i Sfax; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - 
Matriarchat; /11/; serial 
TVP

20:10 Śpiewające fortepiany 
(21)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (11) - Muzyka

22:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 5); widowisko

23:15 Koło fortuny; odc. 112 
ed. 3; teleturniej

23:50 Na festiwalowej 
scenie – Alicja Majewska

00:20 Niezapomniane 
Koncerty – Koncert 
Laureatów OFPA 2018

01:20 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2017 na 
bis - After party; /cz. 2/; 
koncert

02:25 Kierunek Kabaret; /48/ 
- Za mundurem panny 
sznurem

03:30 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (6); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (192) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (287) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (6/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(4/22) - serial S-F, USA. 
W wypadku podczas 
triatlonu ginie młody 
mężczyzna. Jego 
narzeczona usiłuje 
popełnić samobójstwo…

09:20 Przepis na życie 2 (7) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (562) - 

program obyczajowy. 
12:55 Sąd rodzinny (7/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (461) - 
program sądowy

14:55 Szpital (288) - 
program obyczajowy; 
Pogotowie przywozi do 
szpitala 15-letniego 
Adriana Forysia. Chłopak 
podczas meczu na boisku 
szkolnym został uderzony 
piłką w głowę i na chwilę 
stracił przytomność…

15:55 Zaklinaczka duchów 
(5/22) - serial S-F, USA  

16:55 Przepis na życie 2 (8) 
- serial obyczajowy. jednak 
miłość z przeszkodami…

17:55 Agentka o stu 
twarzach (16/22) - serial, 
USA

19:00 Ukryta prawda (Gość ) 
(563) - program 
obyczajowy; 16-letnia 
Julia mieszka z ojcem 
Tomaszem, macochą 
Moniką i ich synem 
Łukaszem, swoim 
przyrodnim bratem. 
Relacje między Moniką i 
Julią świetnie się układają. 
Któregoś dnia Monika 
przyjmuje gościa…

20:00 Krwawy diament - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2006. Zmuszony do 
niewolniczej pracy w 
kopalni diamentów, 
Solomon, znajduje bardzo 
cenny diament i ukrywa 
go. Potem ucieka z 
kopalni i zwraca się o 
pomoc do dziennikarki 
oraz byłego najemnika, 
Archera…

22:55 Magazyn UEFA 
Champions League (5/9) 
- program, Polska

00:00 Zemsta cieciów - 
komedia, USA 2011. Ben 
Stiller i Eddie Murphy 
łączą siły w komedii o 
pracownikach, którzy 
postanawiają zemścić się 
na nieuczciwych 
bankierach z Wall Street…

02:15 Moc Magii (88/150) - 
program;

04:25 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

05:35 Wiem, co jem na 
diecie (1/12) - program 
lifestylowy 

06:05 Wiem, co jem na 
diecie (2/12) - program 
lifestylowy 

06:35 Wiem, co jem na 
diecie (3/12) - program 
lifestylowy 

07:05 Ostre cięcie 5 (5/10) - 
program

07:50 Gwiazdy od kuchni 2 
(5/8) - program 
lifestylowy 

08:20 Sekrety chirurgii 3 
(6/13) - reality show

09:20 Sprzątaczki (1/12) - 
program obyczajowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (1/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (11/13) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 8 
(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (5/8) - reality 
show

13:35 Zaskocz mnie! (6/10) - 
program rozrywkowy

14:15 Warsztat urody (1/8) - 
program lifestylowy

15:00 W roli głównej (5/8) - 
talk show 

15:30 Nowy wygląd, nowe 
życie (5) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 5 
(5/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
13 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (7/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 5 
(5/12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (5/12) - 
program

21:40 Misja ratunkowa 
(5/10) - program

22:25 Pani Gadżet 15 
(10/24) - magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 4 
(5/12) - reality show

23:55 Nocka z byłym (5/6) - 
program (dla małoletnich 
od lat 16)

00:55 Pocałunek w ciemno 
(4) - program rozrywkowy 
(dla małoletnich od lat 16)

02:10 W roli głównej – Jan 
Englert (5/8) - talk show 

02:40 W roli głównej – 
Małgorzata Kożuchowska 
(5/6) - talk show 

03:10 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn 

03:40 Wiem, co jem (5/16) - 
magazyn 

04:10 Wiem, co jem 4 
(6/15) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 3 
(14/16) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - Korea 
Południowa

10:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Charleston - 1.runda 
(5)

11:30 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Argentyna - 
Włochy

13:35 piłka nożna - mecz 
towarzyski: Holandia - 
Polska

15:35 hokej na lodzie - PHL 
- podsumowanie

17:20 Jedziemy na Mundial 
- odc. 6; magazyn

18:20 Bayern Monachium 
TV - FC Bayern - Borussia 
Dortmund

20:20 Sportowy Wieczór
21:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Charleston - 2.runda 
(1) 

21:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Charleston - 2.runda 
(1) 

23:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Charleston - 2.runda 
(2) 

07:01 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:16 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Magazyn historyczny; 

magazyn historyczny
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Film dokumentalny
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza; 

magazyn
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby (1/2018); 

cykl reportaży
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
17:31 Aktualności Flesz
17:32 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki; 

magazyn
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dokument w obiektywie; 

magazyn
19:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby (1/2018); 

cykl reportaży
20:30 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier
23:35 Film dokumentalny
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Film dokumentalny
06:35 Ukryte skarby (1/2018); 

cykl reportaży

06:50 Był taki dzień
07:00 Historia Polski – 

Wielcy znani i nieznani - 
Eugeniusz Kwiatkowski; 
film dokumentalny

07:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (59) - 
Kokosy z kokosów; cykl 
reportaży

08:25 Podwodna Polska – 
Zapomniany obóz

09:00 Pogranicze w ogniu; 
odc. 16/24; serial TVP

10:10 Wygrać z 
przeznaczeniem; film 
dokumentalny

11:10 Spór o historię – 
Insurekcja 
kościuszkowska; debata

11:50 Film dokumentalny
12:50 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Łowczówek 
1914

13:25 Sensacje XX wieku – 
Radziecka bomba A; cz. 
1; cykl dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Radziecka bomba A; cz. 
2; cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Skazani; cz. 
2; cykl dokumentalny

15:10 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 5; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

16:15 Historia Polski – 
Pociąg Warszawa - 
Rzym; film dokumentalny

17:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
„Toledo” i inne katownie 
na Pradze; cykl reportaży

17:40 Czarne chmury; odc. 
6/10 - Intryga; serial TVP

18:45 Sensacje XX wieku – 
Radziecka bomba A; cz. 
3; cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Admirał; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Bychawy 
historia sekretna

20:30 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 1/3 Święta wojna; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:30 Pogranicze w ogniu; 
odc. 17/24; serial TVP

22:35 Film dok.
23:45 Komornik; dramat; 

Polska (2005); reż.:Feliks 
Falk; wyk.:Andrzej Chyra, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Kinga Preis, Grzegorz 
Wojdon, Jan Frycz

01:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (59) - 
Kokosy z kokosów; cykl 
reportaży

02:15 Czarne chmury; odc. 
6/10 - Intryga; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz 2. 
rundy fazy play-off

9:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

11:20 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

13:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz półfinałowy: 
Górnik Zabrze - Legia 
Warszawa

15:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Program dla fanów 
sportów walki. Nie 
zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

17:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; studio

18:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz półfinałowy: 
Korona Kielce - Arka 
Gdynia

20:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; studio

20:25 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz 2. 
rundy fazy play-off

23:00 Boks
1:00 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski; Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif s.II; odc. 217; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 54 

Łowca i zwierzyna; serial 
TVP

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?
09:15 Komisarz Alex; serial 

kryminalny TVP
10:10 Klan; odc. 3289; 

telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu
11:05 Dr Quinn
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Wójt roku - sylwetki
12:40 Natura w Jedynce – 

Amur największa rzeka 
Azji – Amur. Amazonka 
Azji. Tajemnicze źródła; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (2015)

13:45 Elif s.II; odc. 218; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; 

serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3290; 

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; serial 

kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni
00:50 WojskoPolskie.pl
01:15 Wszystko, co 

najlepsze; melodramat; 
USA (1990); reż.:Tom 
Moore; wyk.:D.W Moffett, 
Tracy Pollan, Judith Hoag

03:40 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; magazyn

04:10 Sprawa dla reportera

05:15 Koło fortuny; odc. 121 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe
06:50 Podróże z historią; 

odc. 6 Żyć jak Słowianin; 
cykl dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 28 
„Pszczoła a ustawa o 
ratownictwie 
medycznym”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; odc. 55 

„Wirtualni przyjaciele”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 122 
ed. 3; teleturniej

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

14:00 Mosty Ameryki. 
Historia Rudolfa 
Modrzejewskiego; cz. 1; 
film dokumentalny; USA 
(2016)

14:55 Na dobre i na złe
15:55 Familiada; odc. 2335; 

teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 190 

ed. 4; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc. 

83; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 56 

„Instrukcja obsługi”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 29 
„Fachowiec”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:45 3-cia połowa
21:20 The Good Doctor; 

serial obyczajowy
22:15 Zawód: Amerykanin; 

serial
23:15 Za marzenia; serial 

TVP
00:05 3-cia połowa
00:35 Film fabularny
02:15 Film fabularny
04:05 Art Noc

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (654); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (9); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (742); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (133); serial 
paradokumentalny. 
Olgierd Mazur i Krystian 
Górski dostają zgłoszenie 
o morderstwie młodej 
Białorusinki. Była ona 
opiekunką dziecka Doroty 
i kobiety łączył romans....

13:00 Trudne sprawy (779); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2666); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (825); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (208); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (198); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2667); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (517); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Mariana...

20:05 Nasz nowy dom (112); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (128); 
serial obyczajowy. Losy 
czterech przyjaciółek: 
Anki, Ingi, Zuzy i Patrycji.

22:10 Wyjdź za mnie (3); 
reality show

23:20 Najdłuższa podróż; 
dramat obyczajowy, USA 
2015. 91-letni Ira 
Levinson ma wypadek i 
zostaje uwięziony we 
wraku auta. W 
oczekiwaniu na pomoc 
wspomina swoje życie. 
Ratują go...

2:05 Żona sąsiada; thriller 
erotyczny, USA 2001. Ann 
za tragiczną śmierć męża 
obwinia jego przełożonych 
i obmyśla okrutną zemstę. 
Ofiarami jej złości padają 
najbliżsi niewinnej Nicole.

4:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5270) - 
program; 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(19/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2221) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (887) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (539) - 
program

13:00 19 + (240) - program
13:30 Szpital (776) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (540) - 
program

16:30 19 + (241) - program
17:00 Ukryta prawda (888) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (777) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7400)
19:35 Twarz – relacja z 

premiery (1/2) - program;
19:40 Sport (7383)
19:45 Pogoda (7380)
19:50 Twarz – relacja z 

premiery (2) - program;
19:55 Uwaga! (5271) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(20/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2657) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (143) - 

program Dwanaście pytań 
z różnych dziedzin, trzy 
koła ratunkowe oraz dwa 
progi gwarantowane – 
brzmi znajomo? 
Teleturniej „Milionerzy” 
ponownie dostarczy 
widzom sporej dawki 
adrenaliny w wiosenne 
wieczory!

21:30 Kuchenne rewolucje 
17 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Ile waży koń 
trojański? - komedia; 
2008. Zosia jest kobietą 
szczęśliwą. Wyszła drugi 
raz za mąż i razem z Kubą 
– mężczyzną idealnym – 
wychowują jej córkę z 
pierwszego małżeństwa, 
dwunastoletnią Florentynę. 
Co prawda w okolicy 
plącze się jeszcze mocno 
kłopotliwy były mąż Darek, 
jednak nic nie jest w stanie 
zakłócić rodzinnego 
szczęścia…

01:00 Dla niej wszystko - 
film sensacyjny, USA/
Francja 2010. Życie 
profesora Johnna 
Brennana (Russell Crow) 
runęło w gruzy w chwili, 
gdy do jego domu wpadła 
policja i aresztowała jego 
ukochaną żonę…

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(89/150) - program;

05:10 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 28

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 66

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 12

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 11

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 15

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 38

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 13. Kilka prób 
ujęcia szefa mafii nie 
udało się…

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 66

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 67. 
Gracjan zastawia w 
lombardzie kolekcję gier 
komputerowych i konsolę, 
przy okazji doradza 
Adkowi jak przejść kolejny 
level…

20:00 Sztos 2; komedia, 
Polska 2011. Prawdziwie 
męskie kino odpowie w 
końcu na pytanie: co ma 
zrobić facet, gdy sparzy 
się na gorącej kobiecie!

22:05 Job, czyli ostatnia 
szara komórka; komedia, 
Polska 2006. Chemik, Adi 
i Pele. Niedorajdy życiowe, 
darmozjady – tak określają 
ich inni. A w gruncie 
rzeczy to pomysłowi i 
zgrani kumple…

00:05 Goście, goście 2; 
komedia, Francja 1998.  
Zamożny średniowieczny 
rycerz przygotowuje się 
do zawarcia związku 
małżeńskiego. Okazuje się 
jednak, że zaginęły 
relikwie, bez których ślub 
nie może się odbyć.
Dworski czarownik 
sugeruje, że zostały one 
przeniesione w 
przyszłość...

02:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 130

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

06:15 Na sygnale; odc. 172 
„To żaden wstyd”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 173 
„Anioł i diabeł”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Janosik; odc. 13/13 - 
Zdrada; serial TVP

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

09:10 Rodzinka.pl; odc. 52 
„Kociaki domowe”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 53 
„Praca, dom, kanapki”; 
serial komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 54 
„Prawko”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; odc. 55 
„Wirtualni przyjaciele”; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
165 - Piotruś Pan; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
166 - Pogubieni; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
17 W oczekiwaniu na 
życie

16:10 Na sygnale; odc. 173 
„Anioł i diabeł”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 58 - 
Mezalians; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
167 - Diabelski śmiech; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 285; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
168 - Reportaż z domu; 
serial kryminalny TVP

23:55 Na dobre i na złe; odc. 
702; serial TVP

01:00 Instynkt; odc. 7; serial 
kryminalny TVP

01:55 Instynkt; odc. 8; serial 
kryminalny TVP

02:50 Janosik; odc. 13/13 - 
Zdrada; serial TVP

03:50 M jak miłość; odc. 
771; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 52; 
serial komediowy TVP

05:10 Familiada; odc. 2416
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Inne oblicze pstrąga
06:20 Śpiewające fortepiany 

(20)
07:30 Kabaretowy Klub 

Dwójki (11) - Muzyka
08:20 Jeden z dziesięciu; 

13/100; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 114 

ed. 3; teleturniej
09:35 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów (14) - Kierowca 
i taksówkarz

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /103/ - „Spoza 
nas” - Mieczysław 
Szcześniak

10:50 Familiada; odc. 2416
11:25 Życie to Kabaret – 

Grabowski jest dobry na 
wszystko. Aktor musi się 
przebrać (1-2); widowisko 
rozrywkowe

13:35 Śpiewające fortepiany 
(21)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2014 - 
Poszukiwacze zaginionego 
humoru (1); widowisko

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2014 - 
Świątynia uśmiechu (2); 
widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2014 - 
Kabaretowa krucjata (3); 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Grilowanie w 
przedszkolu; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (43) - 
Obrzęd żaby; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 36 Korfu (134) - 
Wyspa homerycka; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - 
Głodówka; /12/; serial TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(22)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (12) - Polszczyzna; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Kierunek Kabaret; /49/ 
- Moda i uroda

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (35) - 
Wielkanoc; talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 113 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (1); widowisko

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (2); widowisko

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (3); widowisko

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret z miłością w tle 
(1); program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (193) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (288) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (7/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(5/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 2 (8) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (563) - 

program obyczajowy. 
12:55 Sąd rodzinny (8/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (462) - 
program sądowy

14:55 Szpital (289) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(6/22) - serial S-F, USA. 
Melinda pomaga duchowi 
zmarłego nastolatka 
odszukać jego biologiczną 
matkę. Spotyka się z 
przybraną matką chłopca, 
od której dowiaduje się, że 
jego biologiczna matka nie 
chciała nigdy widzieć się 
ze swoim synem. Melinda, 
po spotkaniu z biologiczną 
matką chłopca, musi 
potwierdzić zapewnienia 
jej miłości do syna, aby 
jego dusza mogła zaznać 
spokoju w zaświatach.

16:55 Przepis na życie 2 (9) 
- serial obyczajowy

17:55 Agentka o stu 
twarzach (17/22) - serial, 
USA. 

19:00 Ukryta prawda (564) - 
program obyczajowy; 
Konrad jest 
współwłaścicielem sklepu. 
Jego żona Ola trzy lata 
temu miała problem z 
hazardem, teraz znowu 
zaczęła grać…

20:00 Teoria chaosu - 
komedia, USA 2008. Frank 
Allen do pewnego 
momentu w swoim życiu 
miał obsesję na punkcie 
oszczędności czasu i 
dobrego zorganizowania 
swojego dnia. Wszystko, 
co robił było zapisane w 
jego notesie z dokładną 
godziną…

21:45 Lucyfer (6/18) - serial 
22:45 American Horror 

Story: Asylum (6/13) - 
serial, USA

23:45 Długi pocałunek na 
dobranoc - film 
sensacyjny, USA 1996. 
Czy to możliwe, aby 
Samantha Caine, 
przykładna matka, żona i 
uwielbiająca swoją pracę 
nauczycielka była w 
rzeczywistości kimś innym 
np. zawodowym 
mordercą…

02:20 Moc Magii (89/150) - 
program;

04:30 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show – 
Caroline Woźniacki

05:35 Wiem, co kupuję 
(1/12) - program 

06:05 Wiem, co kupuję 
(2/12) - program 

06:35 Klinika urody 8 (7/10) 
- program lifestylowy

07:05 Warsztat urody (1/8) - 
program lifestylowy

07:50 #Sława (5/6) - 
program rozrywkowy

08:20 Sekrety chirurgii 3 
(7/13) - reality show

09:20 Sprzątaczki (2/12) - 
program obyczajowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (2/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (12/13) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 8 
(12/15) - program

12:50 Afera fryzjera 6 (5/12) 
- program rozrywkowy

13:35 SOS – Sablewska od 
stylu (3/10) - program

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(5/8) - program 
lifestylowy 

14:50 Ostre cięcie 5 (6/10) - 
program

15:35 Sekrety lekarzy 4 
(5/12) - reality show

16:40 Gwiazdy od kuchni 2 
(5/8) - program 
lifestylowy 

17:10 Co nas truje (3/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
13 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (8/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 5 
(6/12) - reality show

20:40 Kulisy sławy EXTRA 
(5/9) - program 
lifestylowy

21:10 W czym do ślubu? 3 
(5/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (5/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 
(11/24) - magazyn

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(5/8) - program 
lifestylowy 

23:25 SOS – Sablewska od 
stylu (3/10) - program 
rozrywkowy

00:10 Terapia dla par (5/12) 
- program

01:15 Detektywi od zdrad 2 
(5/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:15 W roli głównej – 
Szymon Majewski (6/8) - 
talk show 

02:45 W roli głównej – Maja 
Sablewska (6) - talk show 

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

03:45 Wiem, co jem (6/16) - 
magazyn 

04:15 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 3 
(15/16) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/8F - 
podsumowanie meczu 3 i 
4

09:10 Jedziemy na Mundial 
- odc. 6; magazyn

10:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Charleston - 2.runda 
(2) 

11:35 hokej na lodzie - PHL 
- podsumowanie

13:15 Piłka nożna - mecze 
towarzyskie przed 
Mundialem

15:15 PN - Barca TV
16:30 PN - Barca TV
17:50 Podnoszenie ciężarów 

- Mistrzostwa Europy - 
Bukareszt - 
podsumowanie

18:45 Piłka ręczna mężczyzn 
- Mecz towarzyski: Polska 
- Czechy

21:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/4F (1): RB 
Lipsk - Olympique 
Marsylia

23:05 Sportowy Wieczór
23:35 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Charleston - 2.runda 
(3) 

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (54): Washington 
Capitals - Nashville 
Predators

07:02 Dojrzalsi; magazyn 
publicystyczny

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki; 

magazyn
07:56 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
08:16 Wiersz jest drogą; 

reportaż
08:30 Aktualności Flesz
09:05 O!POLSKIE NA ŻYWO
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Film dokumentalny
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Tajemnice historii; cykl 

dokumentalny
15:05 Antenowe remanenty
15:35 wojsko - polskie.pl
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Antenowe remanenty
17:31 Aktualności Flesz
17:32 POGODA
17:35 Informator
17:46 Kwadrans w ogrodzie
18:01 Magazyn historyczny; 

magazyn historyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend; 

magazyn kulturalno-
społeczny

19:58 POGODA
20:00 wojsko - polskie.pl
20:30 Antenowe remanenty
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier OPP
23:35 Film dokumentalny
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Antenowe remanenty
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPW
05:35 Film dokumentalny
06:35 wojsko - polskie.pl

06:50 Był taki dzień
06:55 Historia Polski – 

Pociąg Warszawa - 
Rzym; film dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (60) - 
Południowy Tyrol; cykl 
reportaży

08:35 Podwodna Polska
09:15 Pogranicze w ogniu; 

odc. 17/24; serial TVP
10:40 Jak było?
11:15 Flesz historii; odc. 

384; cykl reportaży
11:35 Kryptonim MUZEUM – 

Szlak Amii Krajowej; odc. 
2 Mały i duży Wojtek; 
reportaż

11:50 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 1/3 Święta wojna; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Bychawy 
historia sekretna

13:25 Sensacje XX wieku – 
Radziecka bomba A; cz. 
3; cykl dokumentalny

13:55 Sensacje XX wieku – 
Admirał; cykl 
dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – U - boot; cz. 
1; cykl dokumentalny

15:05 Film dokumentalny 
licencja

16:10 Historia Polski – 
Golgota Wschodu - stacja 
Katyń; program 
publicystyczny

17:05 Taśmy bezpieki
17:35 Czarne chmury; odc. 

7/10 - Pantomima; serial 
TVP

18:40 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek na pustyni,; 
cz. 1; cykl dokumentalny

19:15 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek na pustyni,; 
cz. 2; cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Na poboczach 
frontowych dróg

20:30 Tajemnice III Rzeszy; 
odc. 2/5 Pacjent Hitler; 
cykl dokumentalny; 
Niemcy (2013)

21:30 Pogranicze w ogniu; 
odc. 18/24; serial TVP

22:45 Spór o historię – 
Mniejszości narodowe w 
II RP; debata

23:25 Pokój szybkich 
randek; film TVP; Polska 
(2007)

00:20 Powrót Odysa; 4/12; 
serial; Francja (2012)

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (60) - 
Południowy Tyrol; cykl 
reportaży

01:55 Czarne chmury; odc. 
7/10 - Pantomima; serial 
TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz 2. 
rundy fazy play-off

9:10 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

10:50 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz półfinałowy: 
Górnik Zabrze - Legia 
Warszawa

12:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz 2. 
rundy fazy play-off

14:50 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz półfinałowy: 
Korona Kielce - Arka 
Gdynia

16:55 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń; rewanżowy 
mecz 2. rundy fazy play-
off: VakifBank Stambuł - 
Volero Zurich

19:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Program dla fanów 
sportów walki. Nie 
zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

20:25 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń; mecz: Igor 
Gorgonzola Novara - 
Galatasaray Stambuł

23:00 Boks
1:00 Boks; Gala Polsat 

Boxing Night
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