
Dla lekarzy

Biała sobota 
w ZUS

Częstochowski oddział ZUS zaprasza 
lekarzy do udziału w indywidualnych 
konsultacjach z zakresu wystawiania 
elektronicznych zwolnień lekarskich 
(e-ZLA). Spotkanie zaplanowano na so-
botę, 21 kwietnia. Dla medyków to już 
ostatni dzwonek, aby  bez stresu i kole-
jek nauczyć się, jak korzystać z progra-
mu do wystawiania zwolnień przez in-
ternet.  

W trakcie spotkania będzie 
możliwość założenia profilu na 
Platformie Usług Elektronicznych 
– niezbędnego do wystawiania 
e-ZLA oraz pobrania bezpłatnego 
certyfikatu do podpisywania in-
ternetowych zwolnień. 
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                                                      Zapraszamy do przeczytania 

                                                      artyku³u: 

                                                      

JAK ZADBAÆ 

O ZDROWE ZATOKI U DZIECI.
Je¿eli nieustaj¹cy katar, chrypka i wszelkie zwi¹zane z tym 

dolegliwoœci s¹ zmor¹ Waszych najm³odszych, znajdziecie w nim 

kilka ciekawych podpowiedzi.

Zmiany dla konsumentów
Szybsze przedawnianie 

roszczeń
Przygotowana w Mini-

sterstwie Sprawiedliwo-
ści ustawa, która   wzmac-
nia prawa konsumentów 
i skraca okres przedaw-
nienia roszczeń, jest już 
uchwalona przez Sejm. 
Teraz została skierowana 
do Senatu.

Nowe rozwiązania są 
między innymi odpowie-
dzią na częste praktyki 
niektórych firm windyka-
cyjnych. Wykorzystują one 
nieświadomość ludzi i ma-
sowo skupują za bezcen 
przedawnione roszczenia, 
licząc na to, że dłużnicy nie 
podniosą przed sądem za-
rzutu przedawnienia. Bo w 

myśl obecnych przepisów, 
nawet gdy upłynął okres 
przedawnienia roszczenia, 
sąd – rozpoznający sprawę 
– może to wziąć pod uwagę 
wyłącznie wtedy, gdy dłuż-
nik wykaże się odpowied-
nią inicjatywą i podniesie 
taki zarzut. Jeśli tego nie 
zrobi – a wielu ludzi nie 
ma świadomości przysłu-
gujących im praw – po-
wództwo zostanie uwzględ-
nione.

Ministerstwo Sprawie-
dliwości, stając w obronie 
konsumentów, przygoto-
wało nowelizację Kodeksu 
cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw. 

Ciąg dalszy na str. 8

Częstochowa

Kradł pieniądze z... 
toalety miejskiej

MPK

Kolejne 
nowe 

autobusy
Miejskie Przedsię-

biorstwo Komunikacyj-
ne w Częstochowie 
podpisało umowę na 
wyprodukowanie i za-
kup 12 nowoczesnych 
autobusów. Dostarczy 
je firma MAN.

Na przestrzeni kilku 
lat Częstochowie udało 
się nabyć ponad sto no-
wych autobusów, które 
służą mieszkańcom. - 
Do codziennej ekspedy-
cji w dni robocze potrze-
bujemy ich około 130. 
Na dzień dzisiejszy jeste-
śmy w stanie zapewnić 
transport komunikacją 
publiczną w 90% nowo-
czesnym taborem, który 
ma nie więcej niż osiem 
lat – podkreśla Mariusz 
Sikora, dyrektor MPK w 
Częstochowie. – Warto 
cofnąć się w przeszłość – 
w roku 2010 średni wiek 
częstochowskich auto-
busów wynosił prawie 
11 lat, dziś jest to deli-
katnie ponad 8 lat. Po 
dostawie kolejnych 12 
autobusów będzie on 
wynosić 6,5 roku. MPK 
ciągle się rozwija i bar-
dzo nas to cieszy – za-
znacza Mariusz Sikora.

Ciąg dalszy na str. 3

Dość nietypowy sposób 
wzbogacenia się wymyślił sobie 
pewien częstochowianin. Męż-
czyzna próbował ukraść pienią-
dze z automatu otwierającego 
drzwi do toalety miejskiej.

Do zdarzenia doszło w rejonie 
placu Daszyńskiego. Mężczyzna 
miał drut, którym chciał wyjąć 

pieniądze z automatu otwierają-
cego drzwi do toalety miejskiej. 
Miał pecha. Całe zdarzenie za-
uważyli strażnicy miejscy, którzy 
akurat patrolowali ten teren. 
Złodziejaszek został przyłapany 
na gorącym uczynku. Wkrótce 
będzie musiał odpowiedzieć za 
swój wybryk. 

kg

Wkrótce samorządy będą mo-
gły tworzyć strefy czystego 
transportu. Za znak D-54 bez 
opłat wjadą tylko kierowcy wy-
branych – ekologicznych – sa-
mochodów. Pozostali będą mu-
sieli zapłacić – jeśli tego nie zro-
bią, mogą liczyć się z mandatem 
o wysokości nawet 500 zł. 

W Ministerstwie Infrastruktury 
przygotowany został projekt no-
welizacji wprowadzającej nowe 
znaki drogowe, którymi będzie 
można oznaczać wjazd i wyjazd ze 
stref czystego transportu. Skąd 
ten pomysł? Jak argumentuje re-
sort, „w ostatnich latach w kilku 
państwach europejskich  wpro-
wadzono strefy ograniczonego do-
stępu pojazdów do wydzielonych 
stref w  miastach,  ze względu na 
emisję szkodliwych substancji. 
Strefy te znakuje się odpowiedni-
mi znakami drogowymi (np. Cze-
chy, Francja, Niemcy). Rozwiąza-
nia tych państw były przedmio-

tem analizy podczas prowadzo-
nych prac legislacyjnych”. Znak 
D-54  oznaczać będzie wjazd do 
tzw. „ekostrefy”, którą władze 
miast będą mogły wyznaczyć 
w centrum aglomeracji. Powinien 

pojawić się on na wszystkich 
wjazdach do niej. Odwoływać go 
będzie znak D-55, który z kolei 
powinien znaleźć się przy wszyst-
kich wyjazdach.

Na teren strefy wjadą za darmo 
tylko wybrane pojazdy – auta elek-
tryczne, wodorowe oraz napędzane 
CNG i LNG (gaz ziemny). Zakaz nie 
dotyczyłby też mieszkańców ta-
kich stref ani pojazdów wojska, 
policji i rządu oraz autobusów 
szkolnych. Właściciele samocho-
dów z silnikami benzynowymi, wy-
sokoprężnymi oraz z instalacją 
LPG będą musieli wnieść opłatę.  

„Bilet wstępu” za wjazd do stre-
fy czystego transportu (bez wzglę-
du na czas jaki pojazd będzie 
w niej przebywał) będzie mógł wy-
nosić maksymalnie 2,5 zł za godzi-
nę lub 25  zł za dobę. Uzyskane 

w ten sposób pieniądze miałyby 
zostać przeznaczone m.in. na za-
kup niskoemisyjnych autobu-
sów. Rada gminy będzie mogła też 
zwolnić z przyjętych ograniczeń 
dotyczących wjazdu do strefy czy-
stego transportu. 

Od 1 lipca 2018 roku do końca 
2019 roku samochody mogące 
wjechać bezpłatnie do strefy czy-
stego transportu będą oznaczane 
specjalnymi nalepkami. Z kolei od 
początku 2020 roku auta te będą 
wyposażone w odróżniające tablice 
rejestracyjne. 

Każda osoba, która nie będzie 
przestrzegać ograniczeń w  dostę-
pie do strefy czystego transportu, 
może zostać ukarana grzywną do 
500 zł.   Strefy czystego transportu 
będą obowiązywały całą dobę.

kg
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Konferencja

Dyskutowali 
o zatrudnianiu 
cudzoziemców

Ponad sto osób wzięło udział w 
konferencji poświęconej proble-
matyce zatrudniania obcokrajow-
ców w naszym kraju. Organizato-
rem wydarzenia była częstochow-
ska filia Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Katowicach. 

– Na terenie Częstochowy i po-
wiatu częstochowskiego widzimy co-
raz większy napływ cudzoziemców, 
którzy podejmują u nas pracę – za-
uważa Piotr Krawczyk, dyrektor Filii 
w Częstochowie Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach. - Po 
rozmowach z przedsiębiorcami po-
stanowiliśmy zorganizować konfe-
rencję poświęconą wszelkim aspek-
tom prawnym dotyczącym zatrud-
nienia cudzoziemców - dodaje. W 
ramach konferencji poruszano mię-
dzy innym kwestie związane z legal-
nością pobytu i zatrudnienia cudzo-
ziemców, procedury związane z uzy-
skaniem zezwolenia na pracę, obo-
wiązki pracodawcy wynikające z Ko-
deksu Pracy i innych aktów praw-
nych, konsekwencje z tytułu nie-
przestrzegania przepisów. Przedsta-
wiciele powiatowych urzędów pracy 
opowiadali z kolei, jak przebiega 
proces rejestracji. Obecni byli rów-
nież przedstawiciele straży granicz-
nej oraz Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Katowicach. - Od ubiegłego 
roku realizujemy kampanię „Pracuj 

legalnie”, w ramach której organizu-
jemy szkolenia, a także kolportuje-
my broszury informujące, jak legal-
nie podjąć pracę w naszym kraju – 
opowiada Cezary Pytlarz, starszy in-
spektor pracy, główny specjalista w 
Okręgowym Inspektoracie Pracy w 
Katowicach. – Ponadto mamy infoli-
nię dla pracodawców oraz dla cu-
dzoziemców. W drugim przypadku 
dwa razy w tygodniu rozmowy pro-
wadzone są w języku ukraińskim 
oraz rosyjskim – dodaje.

W konferencji wzięło udział ponad 
sto osób. - Zainteresowanie jest 
ogromne. Świadczy to o dużym zapo-
trzebowaniu na tego typu wydarze-
nia. Prawdopodobnie we wrześniu 
zorganizujemy kolejną konferencję, 
w związku ze zmianą przepisów. W 
gronie ekspertów musimy się też za-
stanowić nad inną kwestią – cudzo-
ziemcy przyjeżdżają do naszego kra-
ju całym rodzinami, kupują miesz-
kania, ich dzieci chodzą do naszych 
szkół... stają się więc integralną czę-
ścią naszych małych społeczności. 
Ten temat też powinniśmy więc po-
ruszyć – podkreśla Piotr Krawczyk. 
Szacuje się, że w całym kraju jest 
około 2,5 miliona cudzoziemców. W 
samej Częstochowie i powiecie czę-
stochowskich jest ich około 9-10 ty-
sięcy. W większości są to obywatele 
Ukrainy.

kg

MPK

Kolejne nowe autobusy
Dokończenie ze str. 1

Nowoczesne autobusy do-
starczy firma MAN Truck & 
Bus. Będą to pojazdy napędza-
ne silnikiem diesla, spełniają-
cym najwyższe i najsurowsze 
normy ekologiczne, Euro 6. 

– Cieszę się, że po latach wra-
camy do Częstochowy z naszymi 
pojazdami – podkreśla Kamil  
Gromek dyrektor ds. Sprzedaży 
Autobusów MAN Truck  & Bus 
Polska. – Są one doskonale wypo-
sażone i świetnie dostosowane do 
potrzeb pasażerów. Wymienić 
można chociażby klimatyzację, 
monitoring, elektroniczny system 
informacji, czy system automa-
tycznego gaszenia pożarów. Będą 
też udogodnienia dla osób niepeł-
nosprawnych, słabowidzących i 
słabosłyszących. Warto podkre-
ślić, że są to w całości polskie po-

jazdy – 
produku-
jemy je w 
S t a r a -
c h o w i -
cach – 
p o d s u -
mowuje. 
Sześć au-
tobusów 
powinno 
d o t r z e ć 
do nas w 
paździer-
niku, ko-
l e j n e 
sześć w listopadzie. – Mamy na-
dzieję, że coraz więcej częstocho-
wian przesiądzie się ze swoich sa-
mochodów do pojazdów komuni-
kacji miejskiej, które są coraz lep-
sze, wygodniejsze i bardziej kom-
fortowe – podkreśla prezydent 

Krzysztof Matyjaszczyk. Zakup 
kolejnych dwunastu nowocze-
snych autobusów jest możliwy 
dzięki dofinansowaniu z Unii Eu-
ropejskiej. Wartość kontraktu to 
13 mln 300 tys. zł. Z tego dotacja 
wynosi 9 mln zł.

kg

Dla lekarzy

Biała sobota w ZUS
Dokończenie ze str. 1

Chętnym konsultanci ZUS po-
każą, jak krok po kroku, w pro-
sty i szybki sposób wystawić eZ-
LA oraz odpowiedzą na pytania 
i wątpliwości związane z tym te-
matem. Biała sobota to dzień, 
w którym ZUS w Częstochowie 
otwiera się wyłącznie dla lekarzy. 
– Papierowe druki zwolnień le-
karskich obowiązywać będą tyl-
ko do końca czerwca. Stąd też 
coraz mniej czasu na to, by na 
spokojnie zapoznać się z e-ZLA. 
Im bliżej lipca tym zainteresowa-
nie zakładaniem kont i szkole-
niami jest większe, dlatego też 
pojawił się pomysł, żeby otworzyć 
nasze sale obsługi tym razem wy-
łącznie dla lekarzy  – mówi Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik 
ZUS województwa śląskiego.  

Zarówno założenie konta dla 
lekarza na platformie PUE ZUS, 

jak i samo szkolenie z e-ZLA, nie 
wymaga żadnego dodatkowego 
sprzętu. Będzie on potrzebny 
w sytuacji, jeśli lekarz chciałby, 
aby na miejscu pobrać certyfikat 
do podpisywania e-ZLA. - Jeśli le-
karz przyjdzie do nas ze swoim 
laptopem i mobilnym Internetem 
bądź pendrivem, to wówczas bę-
dzie możliwość zapisania bezpłat-
nego certyfikatu na tych urządze-
niach. Dzięki temu, że certyfikat 
zostanie zapisany na przeno-
śnym nośniku, lekarz będzie miał 
możliwość wykorzystania go róż-
nych komputerach w zależności 
od miejsca wykonywania pracy – 
dodaje rzeczniczka.

Lekarze mogą się zgłaszać do 
częstochowskiego oddziału ZUS 
(przy ul. Dąbrowskiego 43/45) 
21 kwietnia w godzinach 9.00-
15.00.

kg

Myszków

Kradli ogrodzenie by mieć 
na alkohol

Pięć lat więzienia grozi dwóm mężczy-
znom w wieku 29 i 37 lat, którzy z terenu 
jednej z myszkowskich posesji ukradli ele-
menty ogrodzenia warte 800 zł. 

Policjanci z myszkowskiej komendy zosta-
li powiadomieni o kradzieży elementów ogro-
dzenia. Zniknęła brama, furtka oraz 10 me-
talowych słupków z terenu niezamieszkałej 
posesji. Wartość strat wyceniono na 800 zł. 
Kryminalni pracując nad tą sprawą, wpadli 
na trop dwóch mężczyzn, którzy mogli mieć 
związek z tą kradzieżą. Namierzyli dwóch 

mieszkańców Myszkowa. Rabusie zostali za-
trzymani. Podczas przesłuchania przyznali 
się do kradzieży. Przyznali również, że swój 
łup sprzedali w punkcie skupu złomu, a za-
robione w ten sposób pieniądze przeznaczyli 
na alkohol. Panowie usłyszeli zarzuty kra-
dzieży. Grozi im do pięciu lat więzienia. Star-
szy rabuś odpowie jako recydywista – w prze-
szłości był wielokrotnie karany za podobne 
przestępstwa. Śledczy odzyskali także czę-
ściowo skradzione mienie, które trafiło już do 
właścicielki. 

kg

Strażnicy miejscy

Usunęli 80 wraków. Biorą 
się za kolejne

Z zeszłym roku z częstochowskich ulic – 
dzięki interwencjom strażników miejskich 
– zniknęło 80 wraków. W tym udało się usu-
nąć już 13. 

– Częstochowscy strażnicy miejscy w ubie-
głym roku podjęli 80 interwencji wobec właści-
cieli aut, które były długotrwale nieużywane i 
spełniały wymogi tzw. „wraków” - informuje 
Artur Kucharski, rzecznik straży miejskiej. 
Dzięki temu w częstochowskich dzielnicach 
przybyło 80 miejsc parkingowych, które były 
stale blokowane przez nieużywane samocho-
dy. W 19 przypadkach funkcjonariusze zlecili 
odholowanie pojazdów na parking strzeżony – 
a to z kolei wiązało się z dodatkowymi koszta-
mi dla właściciela pojazdu. - W 61 przypad-
kach rozmowy strażników miejskich z właści-

cielami tzw. „wraków” przyniosły efekt w po-
staci usunięcia ich z parkingów ogólnodostęp-
nych – wyjaśnia Artur Kucharski.

Działania te nie zostały przerwane. Jak na 
razie, od początku roku, funkcjonariusze pod-
jęli już 13 interwencji w związku z kolejnymi 
wrakami. 

Przy tej okazji przypominamy, straż miejska 
może zlecić odholowanie pojazdu, który spełnia 
wymogi pojazdu długotrwale nieużywanego, tyl-
ko i wyłącznie na wniosek zarządcy drogi. Miesz-
kańcy, którym przeszkadzają wraki, w pierwszej 
kolejności swoje uwagi powinni zgłosić właśnie 
do zarządcy drogi. Ten w następnej kolejności 
powinien zgłosić się do straży miejskiej. 

Na terenach spółdzielni mieszkaniowych 
wniosek powinna złożyć natomiast spółdziel-
nia. kg
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Infekcja nosa i zatok to jedno z najczęstszych schorzeń, z którym 
borykają się dzieci, a przy tym i ich rodzice. Wiedza o tym, jak unik-
nąć, bądź chociaż ograniczyć te uciążliwe dolegliwości, na pewno 
przyda się każdemu rodzicowi. 

Po co nam zatoki?
Zatoki to przestrzenie powietrzne znajdujące się wokół oczu i w oko-

licach nosa. Podgrzewają oraz nawilżają pobierane wraz z wdechem 
powietrze, które następnie drogą układu oddechowego wędruje do płuc. 
Ich zadaniem jest także chłodzenie mózgowia oraz zmniejszenie ciężaru 
głowy, by łatwiej było nam ją utrzymać w pozycji pionowej. Prawidłowo 
funkcjonujące zatoki mają także wpływ na dźwięczną barwę naszego gło-
su, która niekorzystnie zmienia się podczas kataru. 

Niestety w wyniku infekcji często dochodzi do zaburzeń ich fizjologicz-
nej funkcji. W szczególności podatne na wszelkiego rodzaju zakażenia są 
często dzieci. Jak zatem zadbać o zdrowe zatoki u najmłodszych?

Jakie są przyczyny zapalenia zatok  
oraz jakie są objawy towarzyszące zapaleniu?

Za infekcje wywołujące zapalenie zatok odpowiedzialne są bakterie 
oraz wirusy.  Pierwszym objawem świadczącym o nieprawidłowej pracy 
naszych zatok jest uciążliwy katar, często o żółtym lub zielonym zabarwie-

niu, co świadczy o obecności bakterii. Dziecko jest osłabione, często 
ma podwyższoną temperaturę ciała. Spływająca do gardła wydzieli-
na powoduje chrypkę, zmianę barwy głosu, a także brak apetytu. 

U dzieci zapalenie zatok często idzie w parze z przeziębieniem. 
Infekcja ta trwa zwykle nie dłużej niż trzy tygodnie, natomiast stan 
przewlekły często wskazuje na obecność innych jednostek chorobo-
wych m.in. zapalenie migdałków, krtani lub oskrzeli. 

Jakie są rodzaje zapalenia zatok i jak z nimi walczyć?
Zapalenie zatok może być ostre, a także z czasem przejść 

w formę przewlekłą. Przy ostrej infekcji zatok u dziecka występuje 
wysoka gorączka, osłabienie, brak apetytu, a także drapanie 
w gardle. W celu zwalczenia choroby stosuje się leczenie farma-
kologiczne, środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Warto 
także wdrożyć środki, które za zadanie mają nawilżyć śluzówkę 
jamy nosowej. Lekarze zalecają również w niektórych przypadkach 
stosowanie kropli sterydowych przez okres około dwóch tygodni. 
Czasami jednak niezbędne jest podanie antybiotyku, który pomoże 
organizmowi małego pacjenta zwalczyć infekcję bakteryjną. 

Czasami u pacjentów można zaobserwować ostry lecz nawra-
cający przebieg choroby. Objawy oraz przebieg zapalenia zatok są 
praktycznie identyczne jak w wypadku ostrej infekcji, natomiast czas 
rekonwalescencji jest znacznie wydłużony, a powrót do zdrowia na-
stępuje często nawet po okresie kilku miesięcy. 

Wyróżniamy także przewlekłe zapalenie zatok, którego objawy 
utrzymują się dłużej niż trzy miesiące. Charakterystyczne jest 
to, że leczenie farmakologiczne nie przynosi pożądanych efektów. 
Przebieg choroby może być zarówno łagodny jak i ciężki. W jednym, 
jak i w drugim przypadku mały pacjent skarży się na ból głowy lub 
twarzy, kaszel, a także uporczywą wydzielinę z nosa. Ciężki prze-
bieg cechuje się wysoką gorączką i brakiem drożności jamy nosowej. 

Jak dbać o zatoki dziecka, by nie dopuścić do ich zapalenia?
Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że zatoki dobrze funk-

cjonują w cieple. W chłodne dni warto zaopatrzyć zarówno siebie 
jak i dziecko w ciepłą czapkę oraz szalik. Dzieci nie powinny także 
wychodzić na dwór zaraz po umyciu włosów, zwłaszcza bez czapki. 
W czasie sezonu grzewczego warto pamiętać o nawilżaniu powie-
trza w pokoju dziecięcym, a także o podawaniu maluchowi dużej ilo-
ści płynów. Mali alergicy powinni unikać uczulających ich substancji 

oraz przyjmować leki antyhistaminowe, przeciwalergiczne zalecone 
przez lekarza specjalistę. 

W przypadku wystąpienia kataru warto stosować preparaty, które 
udrożnią nosek i zatoki, należy jednak pamiętać, że powinna być 
to pomoc tylko i wyłącznie doraźna. Ich dłuższe stosowanie może 
okazać się szkodliwe dla organizmu malucha. Niezwykle ważne jest 
jednak częste oczyszczanie nosa, u maluszków można wykorzy-
stać podpinany do odkurzacza zestaw wyciągający wydzielinę.

Warto sięgnąć także po domowe sposoby w walce z łagodną 
infekcją, sok z malin do herbaty oraz mleko z miodem na pew-
no pomogą w walce z katarem. Jeśli jednak leczenie objawowe nie 
przynosi efektów nie należy zwlekać z wizytą u lekarza, gdyż może 
sie okazać, że nie-
zbędna będzie an-
tybiotykoterapia.

Centrum Medyczne Alfamedica, ul. Kilińskiego 166, 34 314 71 07 www.alfamedica.med.pl

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI I DOROSŁYCH, SZPITAL
dr Marek Ociepka, dr Krzysztof Orłowski

Jak zadbać o
ZDROWE ZATOKI
Twojego dziecka?
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Jest przetarg

Będą światła na 
Nowowiejskiego 

i Śląskiej
Miejski Zarząd Dróg 

o Transportu ogłosił prze-
targ nieograniczony na bu-
dowę sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ul. Koper-
nika z ul. Śląską oraz z ul. 
Nowowiejskiego. To właśnie 
w tych miejscach notorycz-
nie dochodzi do wypadków 
i kolizji.

Skrzyżowania ul. Kopernika 
z ul. Śląską oraz z ul. Nowo-
wiejskiego są jednymi z naj-
niebezpieczniejszych w na-
szym mieście.  Z policyjnych 
analiz wynika, że przy obu 
skrzyżowaniach najczęściej 
dochodzi do potrąceń w miej-
scach przejść dla pieszych. 
Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu uznał, że najlepszym 
rozwiązaniem, które wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych i kierowców, będzie 
montaż sygnalizacji świetlnej 
w tych miejscach. - Były różne 
propozycje dotyczące tych 
skrzyżowań – od spowolnienia 
ruchu przez montaż podu-
szek. Z analiz wynikało jed-
nak, że samo zmniejszenie 
prędkości nie rozwiązałoby 
problemu i nie przyniosłoby 
oczekiwanego efektu. Stąd też 
decyzja o montażu sygnaliza-
cji – tłumaczył Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu w Często-
chowie. W obu lokalizacjach 

zastosowana zostanie sygnali-
zacja świetlna akomodacyjna. 
Światła mają umożliwić płyn-
ne włączanie się do ruchu 
z podporządkowanych do 
głównych ulic. Dodatkowo 
przejścia dla pieszych będą 
przesunięte, tak aby został za-
chowany odstęp dla samocho-
du oczekującego przed pasa-
mi. Prace obejmą także pro-
jekt i wymianę istniejącego 
sterownika sygnalizacji przy 
placu Biegańskiego, projekt 
i instalację sieci światłowodo-
wej łączącej sterowniki przy 
placu Biegańskiego oraz uli-
cach Kopernika, Nowowiej-
skiego, Jana III Sobieskiego 
i Korczaka, a także projekt or-
ganizacji ruchu dla koordyno-
wanych ciągów ulicy Śląskiej 
i Nowowiejskiego od placu 
Biegańskiego do ul. Sobieskie-
go. Wykonawca będzie zobo-
wiązany także zainstalować 
światłowodowe urządzenia 
transmisji danych oraz zapro-
jektować i zamontować wy-
świetlacze prędkości w ciągu 
ulic Nowowiejskiego i Śląskiej.

Oferty można składać w sie-
dzibie Miejskiego Zarządu 
Dróg do 26 kwietnia.

Zwycięzca przetargu powi-
nien zrealizować zadanie mak-
symalnie w ciągu 60 dni od 
podpisania umowy.

kg

W Filharmonii Częstochowskiej

Adam Sztaba wystąpi z grupą Mocarta
Od połowy lat 90. dostarczają 

rozrywkę na najwyższym pozio-
mie. Wywołują uśmiech na twa-
rzach największych malkonten-
tów i przyprawiają o łzy wzru-
szenia prawdziwych twardzieli. 
Dobrze znana polskiej publicz-
ności Grupa MoCarta wystąpi 
26 kwietnia w Filharmonii Czę-
stochowskiej na specjalnym 
koncercie. Na scenie pojawią się 
bowiem wyjątkowi goście, któ-
rzy towarzyszą zespołowi od 25 
lat, m.in.: Piotr Bałtroczyk i Ar-
tur Andrus z zespołem oraz 
gość specjalny: Adam Sztaba. 
Na widzów czekają też liczne 
niespodzianki.

Wielu artystów, którzy święcili 
tryumfy w latach 90-tych, dawno 
już zeszło ze sceny, a niektórzy te-

raz próbują na nią wrócić. Jednak 
nie Grupa MoCarta! Na ich długo-
wieczność i sukces składają się 
dwa czynniki: życzliwość publicz-
ności i artystyczne przyjaźnie. 

Kwartet od początku swojej 
działalności bardzo chętnie nawią-
zywał współpracę z wieloma wyko-
nawcami. Wspólne koncerty, go-
dziny rozmów na próbach, w sa-
mochodzie czy w garderobie sce-
mentowały te relacje i przeobraziły 
je w przyjaźnie.  Czas uczcić te 
wieloletnie znajomości!  

Kogo oprócz zespołu wystąpi na 
częstochowskiej scenie? Artur An-
drus, któremu muzycy zawsze 
chętnie akompaniują, wspiera 
kwartet, udowadniając swoją 
twórczością, że jest wielu wrażli-
wych odbiorców, dla których war-
to występować.  Piotr Bałtroczyk, 

legendarny konferansjer, który 
swoją sympatię dla Grupy próbuje 
ukryć za uszczypliwymi zapowie-
dziami. Adam Sztaba, polski kom-
pozytor, pianista, aranżer, dyry-
gent i producent muzyczny, a tak-
że osobowość telewizyjna.  Uwiel-
bia występować z Grupą MoCarta. 
Oczywiście z wzajemnością. 

Swoją obecnością – ale wirtual-
ną - zaszczycą koncert też inni, 
m.in.: Grupa Mocarciątka. Dzięki 
nowym technologiom „zajrzy” do 
Częstochowy Zbigniew Wodecki,  
który również był przyjacielem 
grupy. To właśnie jego osobie bę-
dzie dedykowana część wspomnie-
niowa występu. 

Bilety na to wydarzenie do na-
bycia w kasie Filharmonii Często-
chowskiej oraz na www.biletyna-
kabarety.pl kg

Dla ITD

Nowe wagi przenośne
O 108 kompletów nowocze-

snych wag przenośnych do 
kontroli rzeczywistych para-
metrów pojazdów uczestniczą-
cych w ruchu drogowym wzbo-
gaciła się Inspekcja Transportu 
Drogowego. Urządzenia zaku-
pione za prawie 5,5 miliona 
złotych przez Generalną Dyrek-
cję Dróg Krajowych i Autostrad 
trafią do inspektorów ze 
wszystkich województw.

Dostawca dostarczył 108 kom-
pletów wag przenośnych typ SAW 

III, przeznaczonych i metrologicz-
nie zatwierdzonych do pomiarów 
nacisków osi oraz mas całkowi-
tych pojazdów wieloosiowych. 
Wraz z wagami dostarczono pod-
kładki wyrównujące oraz stworzo-
no specjalnie na potrzeby Inspek-
cji Transportu Drogowego system 
informatyczny IRD SAW Reader, 
który niemal w sposób automa-
tyczny rejestruje, przetwarza i ar-
chiwizuje wyniki ważenia.

Ochrona nawierzchni dróg 
przed niszczeniem przez przecią-
żone samochody ciężarowe oraz 

dostawcze i eliminowanie z ru-
chu takich pojazdów, stanowią-
cych nieuczciwą konkurencję 
w obszarze towarowych przewo-
zów drogowych, należą do głów-
nych zadań realizowanych przez 
Inspekcje Transportu Drogowe-
go od początku jej działalności. 
Nowy sprzęt pozwoli wycofać 
z eksploatacji starszej generacji 
wagi i zwiększyć skuteczność 
działań Inspekcji w obszarze eli-
minowania z dróg przeładowa-
nych pojazdów.

kg
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Targi „Zawodowiec 2018”

Najlepszy w Polsce … relacja z Mistrzostw Młodych Kelnerów

W naszej szkole odbył się Dzień Otwarty, na który zaprosiliśmy 
gimnazjalistów. Tego dnia odwiedziło nas prawie ośmiuset uczniów 
z Częstochowy i okolic, by zapoznać się z szeroką ofertą naszej 
szkoły. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali moc atrakcji, 
więc każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.

Już na początku wizyty w naszej szkole można było obejrzeć 
przedstawienie p.t. „Czarny Rodryg, czyli postrach Paryża”, przy-
gotowane przez szkolną grupę teatralną Idąc dalej, w kierunku 
sali gimnastycznej, odwiedzający mogli być świadkami pokazu 
samoobrony i musztry „klas mundurowych”, pokazu tańca arty-
stycznego w wykonaniu cheerleaderek oraz wziąć udział w strze-
laniu z broni pneumatycznej.

W kolejnych pracowniach czekały dalsze atrakcje. Uczniowie 
klas biologiczno – chemicznych przygotowali scenki z wykorzy-
staniem medycznego języka angielskiego, chemiczne zagadki i 
pokazy. Można było sobie zmierzyć ciśnienie krwi oraz  obejrzeć 
różne zwierzęta. Miłośnicy języków obcych mieli okazję wziąć 
udział w licznych konkursach kulturoznawczych i leksykalno-gra-
matycznych.

 Klasy technikum przygotowały ciekawą makietę prezentującą 
najpiękniejsze hotele świata czy humorystyczne scenki, co może 
nas czekać w hotelu. Przyszli mistrzowie stuki fryzjerskiej zapra-
szali na wiosenne metamorfozy, warsztaty fryzjerskie, konkursy i 
pokazy niesamowitych fryzur. Uczniowie zdobywający tytuł tech-
nika żywienia i usług gastronomicznych przeprowadzali test sma-
ku i częstowali własnoręcznie przygotowanymi smakołykami 
oraz kawą. Niezapomniane przeżycia czekały gimnazjalistów w 
Informatycznym Domu Tajemnic (Escape Room). W sali informa-
tycznej można było również obejrzeć m.in.  wystawę narzędzi 

używanych w pracy informatyka, zobaczyć na żywo drukowanie 
w 3D czy spróbować samodzielnie zmontować komputer. Gim-
nazjaliści chętnie odwiedzali pracownię, w której mogli obejrzeć 
prezentacje i filmiki dotyczące praktyk zagranicznych w Rimini, 
porozmawiać z uczniami, którzy odbyli praktykę zagraniczną.

„Śpiewająco 
o matematyce i 
nie tylko”, tak 
brzmiące zapro-
szenie do pra-
cowni matema-
tycznej zostało 
skierowane do 
naszych gości. 
Kryło się pod 
nim wiele nie-
spodzianek. Można było obejrzeć humorystyczne scenki czy wy-
słuchać zabawnych piosenek zachęcających do podjęcia nauki w 
naszej szkole. A wszystko to było wprowadzeniem do późniejsze-
go rozwiązywania licznych rebusów i zadań matematycznych.

Zabawnym akcentem tego dnia była możliwość zrobienia so-
bie pamiątkowego zdjęcia z naszym Supermanem.

Pierwszy dzień wiosny w Żeromskim był dniem wyjątkowym, 
pełnym niesamowitych doznań, które mamy nadzieje zapadną w 
pamięci gimnazjalistów na długo.

mgr Agnieszka Pałyga
mgr Joanna Chmielarska

„Niewiele jest czynników, które mają tak 
istotny wpływ na nasze życie jak właściwe 
wykształcenie” – prezydent Częstochowy 

Krzysztof Matyjaszczyk

Po raz drugi w naszym mieście odbyły się 
Szkolne Targi „Zawodowiec 2018”, w których 
obok trzydziestu innych szkół technicznych 
i zawodowych brał udział nasz zespół, pre-
zentując kierunki nauczania przygotowane 
dla gimnazjalistów w nowym roku szkolnym. 
Oprócz ulotek i smacznych ciasteczek, przy-
gotowanych przez uczniów klasy technikum, 
zdobywających zawód technika żywienia 
i usług gastronomicznych, czekały na gimna-
zjalistów ciekawe konkursy, w któ-
rych chętnie brali udział odwiedza-
jący targi uczniowie. Nie dość, że 
można było spróbować własnych 
sił w konkursie zdobienia ciaste-
czek, to jeszcze można je było za-
brać, aby pochwalić się w domu 
swoimi umiejętnościami. Również 
duże zainteresowanie wywołał wy-
stęp cheerleaderek, które z kolo-
rowymi pomponami popisywały 

się swoimi umiejętnościami. Również zacie-
kawienie wywołał popis musztry w wykona-
niu uczniów klasy liceum, w której wdrożo-
no innowację pedagogiczną „wychowanie 
patriotyczne i obronne”. Licznie przybyli 
uczniowie klas gimnazjalnych mogli poroz-
mawiać z uczniami naszej szkoły i zapoznać 
się z ich opiniami o atmosferze w szkole, cie-
kawych wycieczkach czy możliwościach od-
bywania praktyk zagranicznych oraz otrzy-
mać ulotki reklamowe, zawierające podsta-
wowe informacje o propozycjach edukacyj-
nych skierowanych do absolwentów szkół 
gimnazjalnych w przyszłym roku szkolnym.

Z pewnością 13 marca 2018 r. roku uczeń 
Patryk Pokorski z klasy IV U, uczeń techni-
kum, zdobywający zawód technika żywienia 
i usług gastronomicznych, zapamięta szcze-
gólnie. Tego dnia odbyły się Mistrzostwa Mło-
dych Kelnerów, w odległych od naszego mia-
sta, Siedlcach. 

W konkursie wzięło udział 17 uczniów ze 
szkół gastronomicznych z terenu całego kra-
ju. W tym roku odbyła się już III edycja Mi-
strzostw. Patryk pokonał wszystkich uczest-
ników, i mogę z całą pewnością napisać bez-
stronnie, że w pięknym stylu. Nie miał sobie 
równych. Warto podkreślić, że konkurs obję-
ła patronatem Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska.

Mistrzostwa odbyły się w kilku etapach. 
Na początek organizatorzy Stowarzyszenia 

Kelnerów Polskich i Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica 
w Siedlcach sprawdzili wiedzę teoretyczną 
uczestników, przeprowadzając test z zakresu 

zasad prawidłowej obsługi gości, następnie 
odbyła się pierwsza konkurencja praktyczna 
- serwis napoju gazowanego. Po tych dwóch 
konkurencjach, do dalszych zmagań, sędzio-
wie zakwalifikowali dwunastu uczestników. 

W etapie drugim uczestnicy mieli za zada-
nie zmienić obrus przy gościach, nie pokazu-
jąc blatu stołu i zaserwować przekąski serwi-
sem francuskim – z półmiska na talerz go-
ścia. Po tych konkurencjach jurorzy zmusze-
ni byli wybrać czterech finalistów, co nie było 
łatwe, ponieważ poziom zawodów był na bar-
dzo wysokim poziomie. Przy ogłaszaniu skła-
du listy nagrodzonych uczniów sędziowie 
zdradzili małą tajemnicę, że jeden z zawodni-
ków wykonał serwis uzyskując maksymalną 
ocenę, jak się później okazało, tym kelnerem 
był Patryk.

Finał to wielkie emocje, nie tylko dla cze-
rech najlepszych kelnerów, ale również dla 
opiekunów oraz licznie zgromadzonej pu-
bliczności, która kibicowała zawodnikom. 
Należało podać tort metodą angielską – 
dzieląc go na wózku przy stoliku gości. Pa-
tryk, bardzo skupiony, podawał tort jako 
ostatni zawodnik. Po skończeniu serwisu 
przez chwilę zatańczył z radości na sali – 
wiedział, że jego serwis był perfekcyjny, lecz 
emocje związane z ogłoszeniem wyników 
były bardzo duże. Po kilku minutach został 
ogłoszony werdykt – Patryk Pokorski z Ze-
społu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych im. Stefana Żeromskiego w Często-
chowie -Mistrzem Młodych Kelnerów 2018.

Co, oprócz technicznych umiejętności, 
jest oceniane, na co zwraca się uwagę pod-
czas konkursu? 

– Kontakt z gościem, nawiązanie relacji, 
no i oczywiście uśmiech, który powinien być 
nieodłącznym elementem obsługi – mówi 
Jan Jakimowicz, juror konkursu, członek Za-
rządu Kelnerów Polskich.

Jako główny cel konkursu Michał Chabior, 
Prezes Zarządu Kelnerów Polskich, wskazu-
je promowanie zawodu, w którym tak ważna 
jest cierpliwość, wyrozumiałość i profesjona-
lizm. Na pracę kelnera składają się szczegó-
ły, które tworzą całość obsługi, a tym samym 
zadowolenia gości – dodaje. 

Konkurs został zorganizowany perfek-

cyjnie, z doskonałymi pokazami sztuki 
barmańskiej w wykonaniu Jakuba Kacz-
kowskiego z Air Show Flair, gdzie do spo-
rządzania soft drinków został użyty ciekły 
azot. Bardzo ciekawą prelekcję na temat 
kulinarnych tradycji staropolskich miała 
Małgorzata Borkowska. Artur Długosz, 
z zarządu stowarzyszenia, zaprezentował 
pokaz flambirowania owoców. Z dużym 
aplauzem spotkało się otwarcie szampa-
na przez prezesa z użyciem szabli, tak 
zwane szablowanie.

W konkursie uczestniczył w roli opiekuna 
i z satysfakcją relację spisał:

mgr Krzysztof Przysuszyński 
nauczyciel przedmiotów zawodowych



Dni Otwarte  Techniczne wyzwania!
     Znakomita atmosfera!
     Najwięcej możliwości! 
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Sukces młodych aktorów
Techniczne Zakłady Naukowe to praw-

dziwa kuźnia talentów, także tych, które 
nie są powszechnie kojarzone ze szkołą 
techniczną. Bywało już w przeszłości, że 
absolwenci TZN wybierali karierę arty-
styczną i  obecnie odnoszą sukcesy za-
wodowe, realizując się na deskach te-
atrów w różnych miastach Polski. Nie po-
winno więc nikogo dziwić, że i  dziś do 
szkoły uczęszcza uzdolniona aktorsko 
młodzież.

Aby odnieść sukces w  XVII Wojewódz-
kim Konkursie na Występ Sceniczny w Ję-
zyku Obcym „NASHMISHMASH 2018” nie 
wystarczyły jednak zdolności artystyczne, 
trzeba było także wykazać się sprawnością 
w posługiwaniu się językiem obcym. Nasi 
uczniowie udowodnili, że posiadają obie te 
umiejętności i  - pokonując sporą konku-
rencję ze szkół województwa śląskiego - 
zdobyli I miejsce w konkursie!

Finał odbył się 23 marca br. w  Auli Ze-
społu Szkół Nr 1 im. G. Morcinka w Tychach. 
W skład zwycięskiego zespołu weszli:

Alicja Grądys z klasy If
Maciej Nagiel 
Emil Niesmaczny – obaj z klasy IIIi
Benjamin Ludziński z klasy IIIh.
Uczniowie TZN zaprezentowali jedno-

aktówkę w  języku angielskim pt. „Mr Jo-
nes”. Spektakl powstał pod kierunkiem 
opiekunek koła teatralnego: Moniki Jarzą-
bek, Aleksandry Ostrowskiej, Martyniki 
Skotnickiej i Agnieszki Wolskiej. Oceniane 
były umiejętności językowe, kreatywność 
oraz ogólne wrażenie (w tym scenografia, 
kostiumy, dobór muzyki). 

Występ został bardzo wysoko oceniony 
przez jury konkursowe. Kto wie, może i  ci 
młodzi ludzie postanowią rozwijać arty-
styczne pasje i  zwiążą kiedyś swoją przy-
szłość z teatrem? Może jeszcze o nich usły-
szymy? M.J.

W  murach naszej Szkoły odbyły się Dni 
Otwarte TZN. Odwiedziło nas ponad 800 go-
ści, dla których przygotowanych zostało wie-
le atrakcji. Naszym przyszłym kandydatom 
zaprezentowano kierunki kształcenia oraz 
krótkie produkcje filmowe o  TZN przygoto-
wane przez naszych uczniów specjalnie na tę 
okazję. Podczas „spaceru” po naszej ogrom-
nej szkole nasi goście zmierzyli się z różnego 
rodzaju wyzwaniami: zagadkami logicznymi, 
interaktywnymi quizami czy umiejętnością 
udzielania pierwszej pomocy oraz uczestni-
czyli w  różnorodnych pokazach i  pogadan-
kach, a  nawet mieli okazję odbyć lot na sy-
mulatorze. 

Wydarzenie to było kolorowe i  radosne 
oraz obfitowało w  spontaniczne spotkania 
i rozmowy.

Dziękujemy naszej wspaniałej młodzieży za 
zaangażowanie, a  naszym gościom za tak 
liczny udział i fantastyczną atmosferę!

TZN – Wybieram!
Opr. Agata Leśniczek



Obejmuje już 5,6 mln rachunków

STIR przynosi efekty
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Zmiany dla konsumentów

Szybsze przedawnianie roszczeń

Od 1 kwietnia 

Składki na 
ubezpieczenie 

wypadkowe 
zmienione

Wraz z pierwszym kwietnia weszły 
w życie przepisy związane ze zmiana-
mi dotyczącymi wysokości stóp pro-
centowych składek na ubezpieczenie 
wypadkowe.

– Płatnicy składek, którzy samo-
dzielnie ustalają wysokość stopy pro-
centowej, zgłaszający do ubezpieczenia 
wypadkowego co najmniej 10 ubezpie-
czonych, powinni przed przekazaniem 
dokumentów rozliczeniowych za kwie-
cień zweryfikować wysokość stopy 
procentowej składki, ustalonej dla gru-
py działalności, do której należą z uwa-
gi na swój rodzaj przeważającej dzia-
łalności wg PKD – informuje Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. 

W przypadku płatników zgłaszają-
cych do ubezpieczenia wypadkowego 
nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz 
płatników, którzy nie podlegają wpi-
sowi do rejestru REGON,  wysokość 
stopy procentowej składki na ubez-
pieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 
wynosi 1,67%.

Szczegółowe zasady ustalania sto-
py procentowej składki oraz wartości 
nowych stóp procentowych ustalo-
nych od 1 kwietnia. dla grup działal-
ności zawiera poradnik - „Ustalanie 
stopy procentowej składki na ubez-
pieczenie wypadkowe” dostępny na 
stronie  http://www.zus.pl  w za-
kładce “Poradniki”. kg

Nowy projekt ustawy

CIT dla inwestujących 
w najem nieruchomości

Bezrobocie

Lepiej na rynku pracy
6,6% - tyle wyniosło bezrobocie w marcu. To spadek o 0,2 

pkt. proc. w porównaniu z lutym. W ubiegłym roku stopa 
bezrobocia była o 1,4 pkt. proc. wyższa i wynosiła 8%. Prze-
ciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w poprzed-
nim miesiącu wyniosło 6 mln 205,3 tys. osób. To o 3,7% wię-
cej niż przed rokiem. Na tym jednak nie koniec. Wzrosło też 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Wyniosło ono 
4886,56 zł. Było więc wyższe o 6,7% niż rok temu.

Bezrobocie w dół
Bezrobocie w marcu spadło we wszystkich województwach. 

Spadek wyniósł od 0,1 punktu (w małopolskim, pomorskim i wiel-
kopolskim) do 0,4 punktu procentowego w województwie war-
mińsko-mazurskim, gdzie od lat bezrobocie jest najwyższe.

Liczba bezrobotnych w marcu wyniosła 1,09 mln osób. W po-
równaniu do lutego spadła o 33,2 tys. osób, czyli o 2,9%. Względ-
ny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w marcu w porów-
naniu do stanu z końca lutego odnotowano we wszystkich woje-
wództwach, przy czym najsilniejszy   w województwach:   lubu-
skim - o 4,9% (o 1,3 tys. osób); zachodniopomorskim - o 4,0% (o 2,2 
tys. osób); opolskim - o 3,8% (o 1 tys. osób) oraz warmińsko-ma-
zurskim -   o 3,7% (o 2,4 tys. osób).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 
zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu wy-
niosła   147 tys. i w porównaniu do lutego wzrosła o   17 tys. (o 
13,1%).

Jedynie w województwie podkarpackim nastąpił spadek liczby 
wolnych miejsc pracy – o 0,5 tys. ofert (7,9%). W pozostałych wo-
jewództwach miał miejsce wzrost - wyniósł od 1% (o 51 ofert) w 
województwie opolskim do 24,8% (o   2,4 tys. ofert) w wojewódz-
twie   małopolskim.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w górę
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w po-

przednim miesiącu wyniosło 6 mln 205,3 tys. osób. To o 3,7% 
więcej niż przed rokiem. Na tym jednak nie koniec. Wzrosło też 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Wyniosło ono 
4886,56 zł. Było więc wyższe o 6,7% niż rok temu.

Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw odnoszą się do prowadzących działal-
ność w określonym zakresie podmiotów, w których liczba pracu-
jących przekracza 9 osób.

 kg

Ministerstwo Finansów w no-
wej wersji projektu ustawy o re-
itach zaproponuje 8,5-proc. staw-
kę CIT dla firm inwestujących 
w najem nieruchomości – poin-
formowano w wykazie prac legi-
slacyjnych.

Ministerstwo Finansów ma za-
miar przedstawić projekt ustawy 
o firmach inwestujących w najem 
nieruchomości. - Projektowana 
ustawa o firmach inwestujących 
w najem nieruchomości ma na 
celu zwiększenie atrakcyjności 
podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w sek-
torze rynku nieruchomości 
mieszkalnych na wynajem oraz 
zwiększenie zaangażowania in-
stytucjonalnego oraz prywatnego 
kapitału krajowego na tym rynku 
– czytamy w uzasadnieniu.

Resort ma zamiar zapropono-
wać wprowadzenie do polskiego 
porządku prawnego statusu fir-
my inwestującej w najem nieru-
chomości (F.I.N.N.), będącej spół-
ką akcyjną, której głównym przed-
miotem działalności będzie wy-
najmowanie nieruchomości 
mieszkalnych. - Istotę wprowa-
dzanego szczególnego statusu 
F.I.N.N. stanowi zapewnienie pre-
ferencji w podatku dochodowym 
od osób prawnych (podatku CIT) 
jak i w podatku dochodowym od 
osób fizycznych (podatku PIT). 
Preferencje podatkowe przewi-
dziane są zarówno dla firm inwe-
stujących w najem nieruchomości 

oraz spółek od nich zależnych, jak 
i dla inwestorów (akcjonariuszy) 
F.I.N.N. - napisano.

Z wyjaśnienia wynika, że 
w przypadku firmy inwestującej 
w najem nieruchomości, korzyst-
ne podatkowo warunki do inwe-
stowania polegałyby na odrocze-
niu obowiązku w podatku CIT 
z tytułu uzyskanych dochodów 
m.in. z najmu nieruchomości 
mieszkalnych oraz ze zbycia ta-
kich nieruchomości – do czasu 
wydatkowania ich równowartości 
na wypłatę dywidendy na rzecz 
akcjonariuszy. - Ponadto wpro-
wadzana jest preferencyjna 8,5 
proc. stawka podatku CIT od do-
chodów F.I.N.N. z tytułu najmu 
nieruchomości mieszkalnych - 
czytamy.

Z kolei spółki zależne od 
F.I.N.N. będą korzystać ze zwol-
nienia przedmiotowego w podat-
ku CIT z tytułu dochodów uzyska-
nych z najmu nieruchomości 
mieszkalnych oraz ze zbycia nie-
ruchomości mieszkalnych, pod 
warunkiem wypłaty w określo-
nym terminie dywidendy na rzecz 
F.I.N.N. - Ponadto w projekcie 
ustawy proponuje się zwolnienie 
z opodatkowania podatkiem do-
chodowym dochodów osiąganych 
z inwestycji kapitałowych w spół-
ki typu F.I.N.N. Zwolnienie będzie 
miało zastosowanie zarówno 
w przypadku inwestorów będą-
cych podatnikami podatku CIT, jak 
i podatku PIT – poinformowano. 

 Oprac. kg

STIR (system teleinformatyczny izby rozli-
czeniowej) umożliwiający wymianę informacji 
między systemem bankowym a Krajową Admi-
nistracją Skarbową (KAS) i zapobiegający wyłu-
dzeniom skarbowym, których najczęściej doko-
nują zorganizowane grupy przestępcze przy-
nosi już efekty. Monitoring STIR obejmuje 
obecnie ponad 5,6 mln rachunków podmiotów 
kwalifikowanych (czyli innych niż rachunki 
osób fizycznych, służące do celów prywatnych).

Od połowy marca za pośrednictwem STIR 
do administracji skarbowej przekazywane są 
informacje o zlikwidowanych i nowo założo-
nych rachunkach bankowych podmiotów 
kwalifikowanych (przedsiębiorców, osób praw-
nych, osób fizycznych prowadzącą działalność 
zarobkową na własny rachunek). Przykładem 
jego działania jest szybka identyfikacja nowo 
założonego rachunku bankowego i zatrzy-
manie kwoty ok. 350 tys. euro. Identyfikacja 
podejrzanego rachunku i uniemożliwienie 
działań na nim w kwocie ok. 350 tys. euro (bli-
sko 1,5 mln zł) odbyło się przy udziale General-
nego Inspektora Informacji Finansowej. 

Co to jest STIR
STIR to narzędzie KAS do zwalczania wyłu-

dzeń w VAT, w tym tzw. transakcji karuzelo-
wych, tworzonych za pomocą transferów pie-
niężnych na rachunkach bankowych podmio-
tów. STIR został wprowadzony w celu przeciw-
działania wykorzystywaniu sektora finansowe-
go do wyłudzeń skarbowych.

Efektem prewencyjnego oddziaływania sys-
temu analizy ryzyka nadużyć podatkowych i 
możliwości szybkiej reakcji KAS powinno być nie 
tylko istotne ograniczenie wyłudzeń skarbo-
wych, ale również poprawa warunków prowa-
dzenia działalności gospodarczej dla wszystkich 
podatników przez przywrócenie uczciwej kon-
kurencji na rynku. Obecnie monitoringiem w ra-
mach STIR jest objętych ponad 5,6 mln rachun-
ków podmiotów kwalifikowanych.

Jak działa STIR
Wskaźniki ryzyka dla poszczególnych 

podmiotów są analizowane pod kątem wy-
korzystywania działalności banków i  spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredyto-
wych do wyłudzeń skarbowych. W przy-
padku wystąpienia takiego zagrożenia szef 
KAS ma prawo zablokować rachunek pod-
miotu kwalifikowanego. Jeżeli szacowana 
wysokość zobowiązania podatkowego 
przekracza 10 tys. euro, blokada rachunku 
będzie mogła być przedłużona na okres do 
3 miesięcy.

Przewiduje się stopniowe wprowadzanie 
rozwiązań STIR. Od 13 marca 2018 r. za po-
średnictwem tego systemu przekazywane 
są informacje o zlikwidowanych i nowo za-
łożonych rachunkach bankowych podmio-
tów kwalifikowanych, a od 30 kwietnia br. 
możliwa będzie blokada na żądanie Szefa 
KAS (w rozumieniu przepisów Ordynacji po-
datkowej).

 kg

Dokończenie ze str. 1
Nowe przepisy zobowiązują sąd do 

zbadania, czy roszczenie jest przedaw-
nione. Jeśli po analizie materiału dowo-
dowego sąd stwierdzi, że upłynął ter-
min przedawnienia, oddali powództwo. 
I żadna czynność dłużnika nie będzie 
już do tego potrzebna. W ustawie zapi-
sano także, by w wyjątkowych przy-
padkach sąd mógł, po rozważeniu inte-
resów obu stron, nie uwzględnić upły-
wu terminu przedawnienia.

Skrócony czas na egzekucję
Ustawa przewiduje skrócenie pod-

stawowego terminu przedawnienia z 
10 do 6 lat. W przypadku roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz dotyczących 
świadczeń okresowych (np. czynsz naj-
mu i dzierżawy) wynosiłby on jednak, 
tak jak dotychczas, 3 lata. Jako koniec 
biegu przedawnienia ustawa przyjmuje 
ostatni dzień roku kalendarzowego, w 
którym upływa termin.

Zmianie ulega też inny istotny termin. 
Gdy sąd stwierdzi o istnieniu roszczenia 
w wyroku lub ugodzie, z chwilą uprawo-
mocnienia się tej decyzji zaczyna biec 
ponownie termin przedawnienia. Dziś 
wynosi on aż 10 lat. To czas, w którym 
wierzyciel może egzekwować roszcze-
nie. W ustawie przewiduje się skrócenie 
tego terminu do 6 lat (lub 3 lat w przy-
padku roszczeń dotyczących świadczeń 
okresowych). To wystarczający okres dla 

wierzyciela, aby podjął czynności zmie-
rzające do egzekucji roszczenia. Po tym 
czasie należy przyjąć, że nie jest zainte-
resowany realizacją roszczenia.

Ważna gwarancja
Projekt przewiduje też zmiany, które 

dotyczą egzekucji sądowej i administra-
cyjnej z rachunku bankowego. Od 8 wrze-
śnia 2016 r. obowiązuje bowiem przepis, 
na mocy którego organ egzekucyjny  mo-
że zająć rachunek bankowy dłużnika dro-
gą elektroniczną. Obecnie banki są zobo-
wiązane do bezzwłocznego przekazania 
zajętej kwoty, co uniemożliwia podjęcie 
przez dłużnika obrony, nawet jeśli zajęcie 
jest bezzasadne, bo np. dług został ure-
gulowany lub roszczenie jest przedaw-
nione. Zgodnie z ustawą, zajęta kwota 
nie trafi na konto komornika lub np. urzę-
du skarbowego  wcześniej niż po upływie 
7 dni. To okres, w którym dłużnik będzie 
mógł wnieść powództwo o pozbawienie 
wykonalności tytułu wykonawczego, co 
umożliwi mu wyjaśnienie sprawy.

Taki tryb nie będzie jednak możliwy, 
gdy komornik zajmie rachunek, by ścią-
gnąć należne alimenty lub zasądzoną 
od dłużnika rentę, np. na rzecz osoby 
przez niego poszkodowanej. Wtedy 
bank bezzwłocznie przekaże zajętą 
kwotę komornikowi. W tym przypadku 
dobro dzieci i osób, którym przysługuje 
renta, jest ważniejsze, niż dobro tych, 
wobec których komornik prowadzi po-
stępowanie egzekucyjne. kg

http://www.zus.pl/


Galerie handlowe

Ponad 15 tys. 
podatników 

odwiedziło punkty 
rozliczeń 

W pierwszy kwietniowy weekend podatnicy 
mogli wysyłać swoje rozliczenia za 2017 r. przez 
internet również w galeriach handlowych. W tym 
czasie urzędnicy skarbowi pomogli kilkunastu 
tysiącom podatników, którzy wysłali ponad 11 
tys. elektronicznych PIT-ów.

W ogólnopolskiej akcji wzięły udział 93 najwięk-
sze galerie handlowe. Na specjalnych stanowi-
skach eksperci z urzędów skarbowych udzielali 
szczegółowych informacji na temat rozliczenia po-
datku dochodowego PIT za ubiegły rok. Eksperci 
wyjaśniali m. in. wątpliwości związane z ulgami 
podatkowymi i odliczeniami, ale przede wszystkim 
pomagali wprowadzić PIT do systemu e-Deklaracje 
i sprawnie wysłać go przez internet. Każdy, kto roz-
liczył się w galerii, otrzymał także Urzędowe Po-
świadczenie Odbioru zeznania (UPO).

W sumie z pomocy urzędników skorzystało po-
nad 15 tys. osób. Efektem akcji było też 11  145 
PIT-ów wysłanych przez internet. kg
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Nie zapłaciłeś składki? 

Licz się z konsekwencjami
Obowiązek opłaty składek ZUS do-

tyczy każdego przedsiębiorcy. Trzeba 
to zrobić w określonym terminie. Ina-
czej narażamy się na odsetki za zwło-
kę. Na dodatek, jeśli płatnik jest osobą 
fizyczną prowadzącą działalność go-
spodarczą, to nieterminowa wpłata 
składek powoduje wyłączenie go z  
dobrowolnego ubezpieczenia chorobo-
wego.

Płatnik składkę za dany miesiąc 
musi uregulować w terminie nie póź-
niej niż do 10. dnia następnego miesią-
ca, gdy reguluje je wyłącznie za siebie 
lub do 15. dnia następnego miesiąca, 
gdy opłaca je nie tylko za siebie, ale 
również za inne osoby ubezpieczone 
zatrudnione w  firmie (np.  za pracow-
nika, zleceniobiorcę). Do 5. dnia na-
stępnego miesiąca składki opłacają 
jednostki budżetowe i  samorządowe 
zakłady budżetowe. W  takich też ter-
minach płatnik zobowiązany jest prze-
kazywać do organu rentowego odpo-
wiednie dokumenty rozliczeniowe z  
naliczonymi w  nich składkami na po-
szczególne ubezpieczenia. Przy tej 
okazji warto wspomnieć, że od nowego 

roku należności z  tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpiecze-
nie zdrowotne, FP i  FGŚP (oraz ewen-
tualnie na FEP) płatnik opłaca jedną 
wpłatą na przydzielony mu przez ZUS 
numer rachunku składkowego. Jeśli 
przedsiębiorca nie ureguluje składek w 
terminie, naraża się na karę – są wtedy 
naliczane odsetki za zwłoki. Ich wyso-
kość i zasady naliczania są określone 
w Ordynacji podatkowej. Warto jednak 
podkreślić, że nalicza się je od dnia na-
stępującego po dniu upływu terminu 
płatności składek do dnia ich zapłaty, 
włącznie z tym dniem, a także zaokrą-
gla się je do pełnych złotych w  taki 
sposób, że końcówki kwot odsetek wy-
noszące mniej niż 50 gr pomija się, a  
końcówki kwot wynoszące 50 gr i  wię-
cej podwyższa do pełnych złotych. A co 
jeśli termin uregulowania składki wy-
pada w sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy? W takiej sytuacji za 
ostatni dzień terminu uważa się na-
stępny dzień po dniu lub dniach wol-
nych od pracy, chyba że ustawy podat-
kowe stanowią inaczej. W  takim przy-
padku płatnik nie musi opłacać odse-
tek za zwłokę.

Nieterminowo opłacone za dany 
miesiąc kalendarzowy składki do ZUS 
powodują automatyczne wyłączenie 
przedsiębiorcy z  dobrowolnego ubez-
pieczenia chorobowego. W praktyce 
oznacza to, że ubezpieczenie chorobo-
we ustaje od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego, za który płatnik 
opóźnił się w  opłacie należnej składki. 
Przy czym, jeżeli za część miesiąca 
przedsiębiorca pobrał zasiłek, wów-
czas ubezpieczenie to ustaje od dnia 
następującego po dniu, za który zasiłek 
ten przysługuje. Utrata ubezpieczenia 
dotoczy też osób, za które przedsię-
biorca płaci składki.

Warto więc – jeśli wiemy, że w da-
nym miesiącu nie będziemy w stanie 
uregulować składki - zwrócić się do ZUS 
z wnioskiem o odroczenie terminu płat-
ności lub rozłożenie należności na raty. 
Oczywiście w takiej sytuacji należy 
spełnić też dodatkowe warunki. Jeżeli 
wniosek o odroczenie terminów płatno-
ści  zostanie rozpatrzony pozytywnie, 
przedsiębiorca nie będzie zobowiązany 
do naliczania odsetek za składki opła-
cane w późniejszym, wyznaczonym 
przez ZUS, terminie. kg

Rewolucja

Kasy fiskalne do wymiany
Przedsiębiorców czeka rewo-

lucja dotycząca kas fiskalnych. 
Wkrótce do użytku wchodzić 
będą kasy online, czyli podłą-
czone do systemu Krajowej 
Administracji Skarbowej. 
Urządzenia będą na bieżąco 
przekazywać informacje o re-
alizowanych transakcjach. 

Projekt zmian zakłada wpro-
wadzenie nowego rodzaju kas 
rejestrujących, które będą wypo-
sażone w funkcję umożliwiającą 
przekazywanie – w sposób au-
tomatyczny i bezpośredni – da-
nych do szefa Krajowej Admini-
stracji Skarbowej (szef KAS), czy-
li do Centralnego Repozytorium 
Kas. Informacje, które tam trafią 
pozwolą na ustalenie wysokości 
sprzedaży i kwot podatku należ-
nego, stawki VAT, rodzaju towa-
ru/usługi, a także godziny doko-
nania transakcji. Fiskus nie po-
zna jednak danych konsumen-
tów nabywających towary czy 
usługi. Informacje z kas stworzą 
w praktyce elektroniczny obraz 
paragonów. Zgromadzone 
w ten sposób dane służyć będą 
do celów analitycznych i kontro-
lnych. Poza tym umożliwią one 
dokonywanie szczegółowych 
analiz zmierzających do ustale-
nia ryzyka, że dany podatnik nie 
ewidencjonuje swojej sprzedaży 
na kasie rejestrującej lub ewi-

dencjonuje tylko część tej sprze-
daży. Dzięki danym będzie moż-
na sprawdzić na przykład, czy 
dana firma wykazuje poziom 
sprzedaży podobny do podmio-
tów z tej samej branży działają-
ce w miejscowości o podobnej 
liczbie mieszkańców. Ma to być 
jedno z najważniejszych narzę-
dzi do walki z tzw. szarą strefą.

Oczywiście nie oznacza to, że 
wszystkie tradycyjne kasy znik-
ną w tym samym momencie. 
Proces ich wymiany będzie 
przebiegał stopniowo. Elimino-
wanie starych kas odbywać się 
będzie wyłącznie poprzez wyeli-
minowanie u sprzedawców kas 
możliwości handlu starym ty-
pem kas. Przy czym niektóre 
branże, w których wykryto naj-
większe nadużycia, objęte zo-
staną obowiązkiem stosowania 
tylko kas online.  Projekt zakła-
da, że już od początku 2019 r. 
kas online będą musiały używać 
stacje paliw i warsztaty samo-
chodowe, w tym te zajmujące 
się wymianą opon. Od lipca 2019 
r. nowy obowiązek obejmie 
usługi związane z wyżywieniem, 
w tym świadczone sezonowo, 
oraz usługi krótkotrwałego za-
kwaterowania. Z kolei od 1 
stycznia 2020 r. nowe kasy mu-
szą zainstalować: fryzjerzy, ko-
smetyczki, firmy budowlane, le-
karze, prawnicy i kluby fitness. 

Z kas z papierowym zapisem 
kopii w sprzedaży będzie moż-
na korzystać do 31 grudnia bie-
żącego roku, z kolei kasy z elek-
tronicznym zapisem kopii będą 
obowiązywać do 31 grudnia 
2022 roku. Kasy „starego” ro-
dzaju będą funkcjonowały obok 
kas online, aż do momentu wy-
eksploatowania się. Zgodnie 
z propozycją, jeśli w kasie z pa-
pierowym zapisem kopii uszko-
dzona zostanie pamięć, podat-
nik będzie musiał nabyć nową 
kasę, z zapisem elektronicznym 
lub kasę online.

Warto zaznaczyć, że zakup kas 
online ma być refundowany - 
w wysokości 90 proc. ceny zakupu 
(bez podatku), ale nie może wy-
nieść więcej niż 700 zł. Projekt 
wprowadza też karę za niepodda-
nie kasy rejestrującej obowiązko-
wemu przeglądowi techniczne-
mu. Ci, którzy go zaniechają będą 
musieli zapłacić 300 złotych. 

Takie rozwiązanie ma popra-
wić poziom bezpieczeństwa ob-
rotu gospodarczego oraz przy-
czyni się do uszczelnienia syste-
mu podatkowego w zakresie po-
datku VAT. Ułatwi ono również 
kontrolę rozliczeń podatkowym 
pracownikom służb skarbowych. 

Zgodnie z projektem nowe 
rozwiązania mają wejść w życie 
1 października 2018 r.

 kg

Od lipca

Paragony tylko z NIP
Zgodnie z nowymi prze-

pisami, od lipca paragon, 
który chcemy wymienić na 
fakturę, będzie musiał za-
wierać NIP kupującego. 
Okazuje się, że wielu przed-
siębiorców będzie zmuszo-
nych wymieniać kasy fi-
skalne dwa razy. 

Na kasach starego typu 
nie ma możliwości umiesz-
czenia na paragonie NIP-u 
klienta w taki sposób, jaki 
wymaga Ministerstwo Fi-
nansów. Resort zakłada 
więc, że przedsiębiorcy wy-
mienią swoje kasy fiskalne 
na takie, które na paragonie 
umieszczają NIP kupującego. 
Będzie to dotyczyć prawie 
wszystkich przedsiębiorców 
w kraju. Wyliczenia minister-
stwa nie pozostawiają złu-
dzeń: na ok. 2,2 mln kas w 
Polsce dotyczy to ok. 1,8 mln 
z nich. Zakup urządzenia bę-
dzie trzeba sfinansować z 
własnej kieszeni. Oczywiście 
konieczność kupna nowej 
kasy nie wynika wprost z 
przepisów, a więc przedsię-
biorcy nadal będą mogli sto-
sować stare ich modele. Jeśli 
jednak dany przedsiębiorca 
zrezygnuje z zakupu nowej 
kasy, a wystawi fakturę VAT 
na podstawie paragonu bez 

NIP-u narazi się na karę – 
nawet 100 proc. podatku wy-
kazanego na danej fakturze. 
Nieprzyjemności będą też 
czekać samego kupującego. 
W praktyce sytuacja może 
komplikować się również dla 
kupującego przedsiębiorcy, 
bo przed zakupem będzie on 
musiał zapytać o model kasy 
fiskalnej albo od razu popro-
sić o fakturę.

Rozwiązanie jest o tyle 
kontrowersyjne, że w wielu 
przypadkach może okazać 
się, że przedsiębiorcy będą 
musieli wymieniać kasy... 
dwa razy. Teraz ze względu 
na to by móc zamieszczać na 
paragonie NIP klienta, a póź-
niej, gdy obowiązkowe będą 
kasy online. Te z kolei jeszcze 
nie są dostępne, bo wciąż nie 
ma odpowiedniego rozporzą-
dzenia technicznego. A na 
produkcję tego rodzaju kas i 
przeprowadzenie homologa-
cji producenci będą potrzebo-
wać co najmniej kilku miesię-
cy. I o ile w przypadku wymia-
ny kas na urządzenia działa-
jące online przedsiębiorcy bę-
dą mogli liczyć na ulgę, o tyle 
w przypadku wymiany na ka-
sy umożliwiające wpisywanie 
NIP będą musieli sięgnąć do 
własnej kieszeni. 

kg
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy ul. 

Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na 
południe. Cena 110.000 zł. Tel. 602 307 570 
po godz. 1800

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM domek w Kuźnicy Lechowej o 

pow. mieszkalnej 40 m2, użytkowej 76 m2 . 
Działka 1100 m2 uzbrojona: woda, prąd, gaz. 
Oaza spokoju i wypoczynku. CQ ena 168 
tys. km – do negocjacji. Tel. 796 307 890

n SPRZEDAM dom w stanie surowym do 
wykończenia. Przybynów, ul. Ostrowska. 
Tel. 692 414 626

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę budowlaną, Lubojna.  

Pow. 12077 m2. Tel. 604 611 140 
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440 

m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i Tauron 
Arena. Z domkiem drewnianym i tarasem. 
Cena 16.800 zł. Tel. 796 307 890 

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

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

lub kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222

n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul. 
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na 
południe. Cena 1.300 zł/m-c. Tel. 602 307 570 
po godz. 1800

— ZAMIENIĘ —
n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy 

głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany przez 
Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, na 
mieszkanie M-3 lub sprzedam. 
Tel. 888 784 479

n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3 pokoje 
49,2 m2 w blokach (os. Trzech Wieszczów) na 
dwa odrębne po pokoju z kuchnią też 
w blokach i kwaterunkowe. Tel. 50 45 63 612 

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

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

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGIPOGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

KUPIĘ

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n KUPIĘ płyty winylowe. Tel. 507 076 853

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM audiofilskie kolumny 

podstawkowe B&W DS1. Cena 100 zł/szt. 
Tel. 886 486 072

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125 z 

uchwytem pistoletowym, mało używaną (1 rok). 
Cena 50 zł. Tel. 886 486 072 

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego 
i trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

n NAPRAWA pomp wodnych – 
samochodowych, cyrkulacyjnych                                               
hydroforowych. Tel. 669 245 082

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

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

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego 
typu, montaż anten telewizyjnych 
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja 
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42, 
608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. 
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). 
Tel. 888 14 99 69

PRACA

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

udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb. 
665013836

O B W I E S Z C Z E N I E  
Starosty Częstochowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej

  na podstawie:
l art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031)
l	 art.	10	§	1	i	art.	61	§	4	ustawy	z	dnia	14	czerwca	1960	r.	–	Kodeks	postępowania	administracyjnego	(Dz.	U.	z	

2016r., poz. 23)  zawiadamia się, że w dniu 29 03 2018 r., na wniosek Wójta Gminy Olsztyn ( skorygowany i 
uzupełniony	w	dn.	10	04	2018r.)

zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

  „ Budowa drogi gminnej klasy technicznej D”
Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Olsztyn, jedn. ewid. Olsztyn – dz. nr ewid.: 1723/4; 1724/4; 1727/2; 1731/2; 1746/2; 1747/2; 1759/2; 
1760/2; 1781/8; 1787/2; 1788/2; 1789/2; 1701/2; 1722/4; 1726/2; 1728/4; 1729/4; 1730/2; 1737/3; 1749/4; 1753/4; 
1754/4; 1755/2; 1756/2; 1757/2; 1758/2; 1761/2; 1762/2; 1763/2; 1764/2; 1765/2; 1766/2; 1767/2; 1768/2; 1770/7; 
1770/10; 1773/2; 1774/2; 1775/2; 1776/2; 1777/2; 1778/2; 1779/2; 1780/2; 1784/4; 1786/2.

Zgodnie	z	art.	49	Kodeksu	postępowania	administracyjnego,	obwieszczenie	uważa	się	za	dokonane	po	upływie	
14 dni	od	dnia	publicznego	ogłoszenia.
W	związku	z	powyższym	informuję,	że	w	terminie	14	dni	od	daty	dokonania	ogłoszenia	strony	mogą	zapoznać	

się	z	aktami	sprawy,	uzyskać	wyjaśnienia	w	sprawie	oraz	składać	wnioski	i	zastrzeżenia	w	Wydziale	Administracji	
Architektoniczno-Budowlanej	Starostwa	Powiatowego	w	Częstochowie,	ul.		Sobieskiego	9,	parter,	pokój	nr	17.		
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75. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

Nigdy więcej!
Szoah – całkowita zagłada, Endlosung – ostatecz-

ne rozwiązanie i  Holokaust – całopalenie … Słowa, 
które porażają. Zwłaszcza dziś, gdy  wspominamy 
tych, którzy w kwietniu 1943 roku podjęli walkę w 
obronie życia, godności i człowieczeństwa. Zapewne 
każdy żywił nadzieję, że uda mu się przeżyć (bo na-
dzieja umiera ostatnia). Jak się okazało, wszystkie te 
nadzieje były bezpodstawne, ostatecznie bowiem 
śmierć czekała prawie wszystkich. Widmo nieuchron-
nej zagłady stale było tu obecne.

Hitler uczynił antysemityzm integralną częścią swego 
programu. Po dojściu do władzy w Niemczech w styczniu 
1933 roku przekształcił go w urzędową doktrynę pań-
stwową. Tak zwane „ustawy norymberskie” (określające 
szczegółowo kogo należy uważać za Żyda – Jude lub za 
żydowskiego „mieszańca” – Judisher Mischling) stawiały 
obywateli niemieckich narodowości żydowskiej lub 
choćby tylko pochodzenia żydowskiego poza nawiasem 
życia publicznego. W latach 1933-1939 mniej więcej 
połowa Żydów niemieckich zdołała wyemigrować z ob-
szaru III Rzeszy. Od września 1939 roku w obiegu kore-
spondencyjnym pomiędzy instancjami partyjnymi i 
państwowymi zaczął nawet krążyć termin: „ostateczne 
rozwiązanie” – Endlosung. Jak pokazała przyszłość pod 
tym kryptonimem zakodowano największą w historii 
świata zbrodnię ludobójstwa. Fakt, że przed jej realizacją 
zastanawiano się też nad innymi wariantami pozbycia 
się Żydów z obszaru III Rzeszy Niemieckiej, w niczym nie 
wpływa na  ocenę Endlosungu jako hasła masowego 
mordu na całym narodzie żydowskim. Dyskusje obej-
mowały np. po rozgromieniu Francji możliwość depor-
towania Żydów na Madagaskar. Pojawił się też luźny 
projekt stworzenia rezerwatu żydowskiego na Lubelsz-
czyźnie. Kwestiami tymi zajmował się specjalny referat 
w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy pod kie-
rownictwem Adolfa Eichmanna.

W 1941 roku pojawiła się możliwość puszczenia ludo-
bójczej machiny w ruch. Po wstępnej fazie mordów, któ-
rych ofiarą padły setki tysięcy ludzi, resztki ocalałych Ży-
dów skupiono w gettach. Instytucja gett była już znana i 
wypróbowana przez hitlerowców w Generalnej Guberni 
w Łodzi. Jednym z podżegaczy do krwawej likwidacji Ży-
dów był gauleiter i namiestnik Kraju Warty – Artur Gre-
iser. Jesienią 1941 roku wystąpił on z propozycją wymor-
dowania Żydów na miejscu, w okupowanej Wielkopolsce 
(ze względu na brak możliwości transportowych). Cen-
tralne władze zaakceptowały ten projekt. Himmler wy-
dał zgodę, aby wymordować 100 tysięcy osób na teryto-
rium tzw. Kraju Warty. Miano to zrobić przy okazji selek-
cji ludzi z nadchodzących transportów. Zdolni do pracy 
mieli być odsyłani do obozów, pozostali – starcy, kobie-
ty, dzieci i chorzy – poddani „specjalnemu traktowaniu”, 
co równało się wyrokowi śmierci. Ośrodek zagłady zor-
ganizowano wśród lasów  w Chełmnie nad Nerem. Po-
czątkowo ofiary zabijano z broni palnej. Następnie – 

po  próbach – zaczęto mordować gazem w specjalnie 
skonstruowanych samochodach transportowych. Po 
zebranych tutaj doświadczeniach metodę mordowania 
gazem spalinowym, jako najtańszą i najmniej absorbu-
jącą, zaczęto stosować na innych terenach. Później jed-
nak technologię masowych mordów oparto na gazie 
trującym – cyklon „B”, tak powszechnie stosowanym 
między innymi w Oświęcimiu i na Majdanku. Władze 
centralne III Rzeszy uznały metodę niszczenia ludzi ga-
zem za bardziej efektywną od stosowanej na razie przez 
Hansa Franka w Generalnej Guberni metody „bezkrwa-
wego wyniszczania” Żydów w gettach głodem, zimnem i 
chorobami. Śmiertelność w gettach uznano za proces 
zbyt powolny.

Akcja Endosung była przeprowadzana w tworzonych 
na terenie Generalnej Guberni w ośrodkach natychmia-
stowej zagłady. Jako pierwszy z nich podjął działanie 
Bełżec (17 marca 1942 roku). W kwietniu uruchomiono 
ośrodek w Sobiborze, a w czerwcu Treblinkę (tzw. Tre-
blinkę II, zlokalizowaną obok istniejącego karnego obo-
zu pracy Treblinka, w której rozstrzeliwano także więź-
niów polskich). Transporty do likwidacji, w tym przywo-
żące Żydów również z innych krajów okupowanej Euro-
py, nadchodziły ponadto do Oświęcimia-Brzezinki, Pła-
szowa i Majdanka. Jako pierwszy zakończył zagładę 
„swoich” Żydów dowódca SS i policji w dystrykcie lubel-
skim. Posiadające już doświadczenie „sonderkomman-
do” skierowane zostało następnie do Warszawy, aby słu-
żyć pomocą szefowi gestapo w tym mieście. W Warsza-
wie akcję deportacji Żydów do ośrodka zagłady w Tre-
blince przeprowadzano od 22 lipca do 3 października 
1942 roku. Objęła ona około 300 tysięcy ludzi. Pozosta-
łe w getcie 70 tysięcy Żydów, wraz z ich rodzinami, zgła-
dzono w kwietniu i maju 1943 roku tłumiąc powstanie 
wywołane tam przez Żydowską Organizację Bojową i 
Żydowski Związek Wojskowy. Akcja likwidacji objęła 
również i inne getta. Dowódca operacji Grossaktion gen. 
SS J. Stroop ocenił straty ludności żydowskiej w okresie 
powstania na około 50 tysięcy deportowanych i około 6 
tysięcy poległych w walce. Nie uwzględnił on jednak ty-
sięcy ludzi, którzy zginęli w płomieniach (od pierwszych 
dni powstania Stroop przystąpił do systematycznego, 
blok po bloku, podpalania dzielnicy żydowskiej; 22 
kwietnia pojedyncze pożary zlały się w morze płomieni; 
nad gettem wznosił się olbrzymi obłok gryzącego dymu; 
w ogniu ginęła głównie ludność cywilna), w zalanych ka-
nałach i wysadzanych w powietrze bunkrach.

Ostatni akt tragedii getta warszawskiego rozegrał się 
w obozach Poniatowej i Trawnikach. Od 3 do 5 listopada 
1943 roku hitlerowcy rozstrzelali tu przeszło 25 tysięcy 
więźniów. Większość stanowili warszawiacy, deporto-
wali w czasie powstania. Byli wśród nich również człon-
kowie  Żydowskiej Organizacji Bojowej, którzy usiłowali 
zorganizować zbrojną samoobronę. Liczna grupa Żydów 
warszawskich, głównie spośród inteligencji twórczej, 
zginęła wówczas także w Majdanku.

Kalendarium

GETTO  WARSZAWSKIE
4 listopada 1939 r.  – Niemcy podejmują pierwszą próbę utworzenia getta w Warsza-

wie;
1 grudnia 1039 r.  – Żydzi powyżej 12. roku życia muszą nosić na prawym ramieniu bia-

łe opaski z niebieską gwiazdą Dawida; sklepy i przedsiębiorstwa żydowskie mają być 
oznakowane;

luty 1940 r. – Zróżnicowanie kartek żywnościowych: Żydzi mogą kupować tylko w skle-
pach żydowskich – kartki żółte z gwiazdą Dawida – Żydzi; kartki różowe – Polacy; 
kartki niebieskie – Niemcy;

marzec 1940 r.  – W kawiarniach i restauracjach Warszawy pojawiają się wywieszki o 
zakazie wstępu dla Żydów;

wrzesień 1940 r. – W ostatnich dniach września wyjechał na ulice Warszawy tramwaj 
przeznaczony tylko dla Żydów. Pomalowany na żółto, z gwiazdą Dawida ze wszyst-
kich stron oraz z napisem Nur fur Juden.

2 października 1940 r. - Fischer podpisuje zarządzenie o utworzeniu getta w Warsza-
wie (ogłoszone 12 października przez megafony uliczne);

16 listopada 1940 r. – Getto w Warszawie zostaje zamknięte. 138 tysięcy Żydów i 113 
tysięcy Polaków musiało zmienić miejsce zamieszkania. Obszar getta obejmował 307 
hektarów powierzchni zabudowanej, w jego obrębie znalazło się blisko 400 tysięcy Ży-
dów.

14 stycznia 1941 r. –  Zaostrzono kary za opuszczenie getta bez przepustki (grzywna, 
areszt, obóz pracy); 

marzec 1941 r. – W obrębie getta znajduje się około 460 tysięcy Żydów;
19- 21 kwietnia 1941 r. – W getcie warszawskim policja żydowska przeprowadza łapan-

ki do obozów pracy. Od kwietnia prowadzona jest nowa polityka wobec Żydów, w get-
cie powstają niemieckie zakłady przemysłowe, tzw. szopy.

15 maja 1941 r. – Heinz Auerswald mianowany komisarzem getta warszawskiego;
od lipca do września 1941 r. – Szczyt epidemii tyfusu; miesięcznie umiera około 5 ty-

sięcy osób;
sierpień 1941 r. – Śmiertelność w getcie osiąga najwyższy pułap – umiera 5560 osób;
15 października 1941 r. – Rozporządzenie Hansa Franka zabraniające Żydom pod 

groźbą kary śmierci opuszczania wyznaczonych im dzielnic mieszkaniowych;
10 listopada 1941 r. – Rozporządzenie Fischera o karze śmierci za samowolne opusz-

czenie getta, śmiercią karane będą osoby udzielające Żydom pomocy;
7 grudnia 1941 r. – Zaczyna działać ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem, przyby-

wa tam pierwszy transport 700 Żydów z Koła ( w Chełmnie zgładzono do kwietnia 
1940 roku około 32 tysięcy Żydów);

25 – 28 grudnia 1941 r. – Zarządzenie Auerswalda nakazujące Żydom oddanie wszyst-
kich futer oraz innych płaszczy, okryć oraz kołnierzy futrzanych do 28 grudnia, opie-
szałym grozi kara śmierci (ostatecznie w getcie zarekwirowano futra, kożuchy i kołnie-
rze na łączną sumę ponad 50 milionów złotych);

20 stycznia 1942 r. – Odbywa się konferencja w Wannsee pod Berlinem, na której za-
pada decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej;

22 lipca 1942 r. – Początek wielkiej akcji wysiedleńczej w getcie warszawskim; z Um-
schlagplatzu odchodzą transporty do komór gazowych Treblinki. Codziennie wywozi 
się od 7 do 10 tysięcy osób.

28 lipca 1942 r. – Organizacje młodzieżowe zawiązały Żydowską Organizację Bojową; 
5 lub 6 sierpnia 1942 r. – Wychowankowie i opiekunowie Domu Sierot Korczak wypro-

wadzeni na Umschlagplatz. Sam Korczak dobrowolnie idzie z dziećmi na śmierć.
27 września 1942 r. – Delegatura Rządu powołała w Warszawie, z inicjatywy Zofii Kos-

sak i Wandy Krahelskiej-Filipowiczowej, Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom im. 
Konrada Żegoty, przekształcony 4 grudnia w Radę Pomocy Żydom pod kryptonimem 
„Żegota” (w jej skład weszli przedstawiciele polskich i żydowskich organizacji politycz-
nych.

w nocy z 1 na 2 grudnia 1942 r. – Uchwalono statuty Komisji Koordynacyjnej Żydow-
skiego Komitetu Narodowego i powołanej przez nią Żydowskiej Organizacji Bojowej;

19 kwietnia 1943 r. – Niemcy wkraczają do getta, co spotyka się ze zbrojnym oporem  
ŻOB. Wybucha powstanie.

16 maja 1943 r. – Niemcy wysadzają Wielką Synagogę na Tłomackiem na znak osta-
tecznego zdławienia powstania w getcie warszawskim.

GETTO  CZĘSTOCHOWSKIE
4 września 1939 r. – Zamordowano 227 częstochowian, w tym 22 pochodzenia żydowskie-

go;
grudzień 1939 r. – Wprowadzono nakaz pod groźbą kary śmierci noszenia białych opa-

sek z gwiazdą Dawida. Sklepy żydowskie również musiały być oznaczone dawido-
wym znakiem;

listopad 1939 r. – Grupa młodych Niemców, folksdojczów oraz częstochowskiej szumo-
winy, wybiła szyby w oknach Starej Synagogi przy ul. Nadrzecznej, rozbiła drzwi a na-
stępnie po wtargnięciu do środka, splądrowała, okradła i doszczętnie zniszczyła;

25 grudnia 1939 r. – Podobny los spotkał największą w Polsce i jedną z największych 
w Europie Synagogę Nową przy ulicy Wilsona (obecnie na jej fundamentach i części 
ocalałych ścian stoi budynek filharmonii). Żandarmeria niemiecka otoczyła budynek 
kordonem i nie pozwoliła straży pożarnej oraz mieszkańcom na gaszenie ognia. Bu-
dynek płonął przez pół nocy i dopiero deszcz stłumił ogień.

17 kwietnia 1941 r. – Z polecenia Stadthauptmanna Richarda Wendlera powstało getto 
w Częstochowie. Początkowo granice getta wyznaczały ulice Wilsona, Kawia, Ja-
skrowska, rzeka Warta i ulica Strażacka. Wjazd znajdował się przy ulicy Warszawskiej 
(obecnie Plac Bohaterów Getta).

27 kwietnia 1941 r. – Już 10 dni po utworzeniu getta przebywały w nim 35663 osoby 
zwiezione m.in. z okolic Częstochowy. Choroby i głód robiły swoje. Mieszkańcy getta 
otrzymywali 300 kcal (aby człowiek mógł normalnie funkcjonować, powinien dziennie 
otrzymywać około 2400 kcal).

22 września 1942 r. – Na polecenia gestapo rozpoczęto likwidację getta w Częstocho-
wie. Akcją dowodził kapitan Paul Degenhardt, dowódca Schulz Polizei w Częstocho-
wie. Niemcy nie bez powodu wybrali ten dzień. W tym dniu bowiem przypadało ży-
dowskie święto Jom Kipur, czyli Dzień Pojednania z Bogiem, kiedy prawowierni i bo-
gobojni Żydzi proszą Boga o przebaczenie ich win i grzechów. Tego dnia przeprowa-
dzono też pierwszą selekcję Żydów. Starców, kaleki i kobiety z dziećmi kierowano w 
stronę ulicy Strażackiej, gdzie był przystanek kolejowy Warta z bocznicą z bydlęcymi 
wagonami. Celem ich podróży był obóz koncentracyjny w Treblince, komory gazowe 
i piece krematoryjne. Ogółem do obozu zagłady wywieziono około 38 tysięcy ludzi.

listopad 1942 r. – Okupanci oficjalnie poinformowali Berlin, że w Częstochowie z pełnym 
sukcesem zakończono akcję „wysiedleńczą” Żydów.

Adolf  Eichmann

Miał na sumieniu miliony Żydów
Jednym z najbardziej poszukiwanych zbrodniarzy hi-

tlerowskich po 1945 roku był Adolf Eichmann, który 
kierował deportacją milionów Żydów do obozów kon-
centracyjnych. Przez wiele lat udawało mu się umykać 
przed żołnierzami sił okupacyjnych. Eichamnn korzystał 
z pomocy kręgu protektorów, którzy najpierw pomogli 
mu ukrywać się w Niemczech, a potem w Argentynie. 
W  perfekcyjnie podrobione dokumenty zaopatrzyła 
go  tajna siatka byłych esesmanów. Zdobył paszport 
uchodźcy i rzekomo niezauważony przez służby wywia-
dowcze „wylądował” w Argentynie, gdzie podjął pracę 
w oddziale fabryki Daimler-Benz. 

Odtajnione niedawno akta CIA i  niemieckiej Fe-
deralnej Służby Wywiadowczej ujawniły, że już od 

1952 roku rządy USA i  RFN znały miejsce pobytu 
zbrodniarza – poinformował miesięcznik „Świat 
Wiedzy”. Jednak na prośbę kanclerza Konrada Ade-
nauera nie podejmowano interwencji. Dopiero 
w 1960 roku izraelski Mosad z pomocą CIA uprowa-
dził Eichmanna do Izraela, gdzie  12  grudnia 1961 
roku skazano go na karę śmierci. Zaszkodził mu wy-
wiad, jakiego  udzielił amerykańskiemu dziennika-
rzowi, a  w  którym starał się oczyścić z  odpowie-
dzialności za Holokaust. Podczas procesu przypo-
mniano mu słowa, jakie  wypowiedział jeszcze 
w  1945 roku „Jeśli będę musiał, pójdę do grobu 
z uśmiechem na ustach, bowiem świadomość tego, 
że mam na sumieniu pięć milionów Żydów, napawa 
mnie uczuciem wielkiej satysfakcji”.

Kolumnę opracował Dariusz Fiuty na podstawie: „Sprawiedliwi wśród narodów świata”; „Obozy hitlerowskie na ziemiach 
polskich 1939-1945”; „Terror – polityka i metoda”; „Cień swastyki nad Jasną Górą”
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Wykaz samochodów na dzień 19 kwietnia 2018 r.

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.,
3 sztuki
 

22.800-25.900 zł

KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwisowana, 
na gwarancji fabrycznej 
producenta 
 38.900 zł

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

33.900 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 MICRA 1.2 E,  
rok prod. 2015, kraj.,  
I - właśc.

 25.900 zł

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

49.900 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat, krajowy, 
serwisoowany, I - wł., 
F-ra VAT 59.900 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 D, 
rok prod. 2014, 
serwisowany, I - wł., 
krajowy
 37.800 zł

RENAULT CLIO IV  
1.5 D, 2014-2015

 
 26.900 - 29.900 zł

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

 18.900 zł

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

36.900 zł

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

 33.700 zł

RENAULT TWINGO 
1.2 E, rok prod. 2012 
 
 
 20.900 zł

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

23.900 zł

SEAT TOLEDO 
1.9 TDI, rok prod. 2003

 

7.900 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 AVENSIS  
2.0 D, rok prod. 2003 

 12.800 zł

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

 
27.900 zł

VW PASSAT 2.0 TDI, 
2008, sedan

 19.900 zł

VW TOURAN 2.0 D, 
rok prod. 2014

 
55.000 zł

n AUDI A6 3.0 TDI, rok prod. 2013, 
quattro  99.900 zł

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

n BMW 750 4.4 E, rok prod. 2008, 
krajowy, I - wł.   82.500 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 SEICENTO 0.9 E,  

rok prod. 2002 3.400 zł
n FORD FIESTA 1.4 E, rok prod. 2009, 

automat, krajowy, I - wł. 18.500 zł
n FORD FOCUS 1.6 TDCi,  

rok prod. 2006, 5 drzwi 9.900 zł
n FORD FOCUS 1.8 TDCi,  

rok prod. 2003 4.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 TDCi,  

rok prod. 2012-2014, kraj. 25.900-32.900  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 MERCEDES E320 3.2 CDTi,  

rok prod. 2003   14.900 zł
n MERCEDES E350 3.5 CDTi,  

rok prod. 2010   59.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.6 E,  

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

rok prod. 2008, nawigacja 25.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D,  

rok prod. 2006 14.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  

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

n PEUGEOT 2008 1.2 E,  
rok prod. 2013 37.000 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 VW PASSAT 2.0 TDI, 2005-2008 
 13.900-18.900 zł

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



PIĄTEK-NIEDZIELA, 20-22 KWIETNIA 20188 13.AKTUALNOŚCI

Seria Clio Cup Central Europe

Dobry początek BM Racing Team
Karol Urbaniak z często-

chowskiego zespołu wyścigo-
wego BM Racing Team wygrał 
dwa wyścigi otwierające tego-
roczny sezon Clio Cup Central 
Europe.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni 
wynikiem Karola Urbaniaka i to 
bardzo dobre rozpoczęcie sezo-
nu. To dopiero pierwsza runda 
serii Clio CUP Central Europe, 
dlatego przed nami dużo pracy. 
Szkoda, że kwalifikacje potoczyły 
się  dla pozostałych naszych za-
wodników niezbyt dobrze, ale ich 
chęć walki i głód sukcesu po-
zwala być spokojnym jeśli chodzi 
o wyniki w kolejnych startach - 
wyjaśnia Barłomiej Mirecki.

W obu startach, ubiegłorocz-
ny mistrz tej serii w klasie Ro-
okie, niemal od samego począt-

ku obejmował prowadzenie, któ-
rego bronił do samego końca. 
Wyniki Karola Urbaniaka oraz 
pozostałych kierowców BM Ra-
cing Team pozwoliły objąć pro-
wadzenie w klasyfikacji zespołów 
wyścigowych. Na podium zawo-
dów dwa razy stawał Bartłomiej 
Mirecki, który odbierał nagrodę, 
jako szef teamu. Sam Karol zo-
stał liderem klasyfikacji general-
nej.  

– To był szalony weekend. Na-
dal ciężko mi uwierzyć, że zwy-
ciężyliśmy w dwóch wyścigach 
pierwszej rudny CCCE! - mówi 
Urbaniak. - Od samego począt-
ku i pierwszych treningów wie-
działem, że jestem szybki i je-
stem w stanie walczyć o najwyż-
sze pozycje.

Bardzo dobrą dyspozycją 
w pierwszych wyścigach sezonu 

wykazał się Paweł Wysmyk. Dru-
gi wicemistrz Polski KIA Lotos 
Race z roku 2016 powrócił do 
ścigania po rocznej przerwie. 
Podczas pierwszego weekendu 
wyścigowego w nowym samo-
chodzie, po nieudanych kwalifi-
kacjach, w obu wyścigach awan-
sował z 19. pozycji do TOP 10.  

– Jestem bardzo zadowolony 
z weekendu na torze Oschersle-
ben. To pierwsza runda w nowej 
serii Renault Clio Cup i jedno-
cześnie pierwsze moje starty po 
1,5 roku przerwy. Kwalifikacje 
poszły mi poniżej oczekiwań, 
gdyż wykręciłem 19-ty czas, na-
tomiast w obu wyścigach udało 
mi się przebić do pierwszej dzie-
siątki i jestem bardzo zadowolo-

ny z mojego tempa. Cieszę się, że 
mogę być znowu częścią zespołu 
BM Racing i czekam z niecierpli-
wością na kolejne rundy sezonu! 
– mówi Wysmyk.  

Pozycje kierowców BM 
Racing Team w wyścigu nr 1:
1. Karol Urbaniak
9. Paweł Wysmyk  
20. Tomasz Wójcik
21. Szymon Ładniak

Pozycje kierowców BM 
Racing Team w wyścigu nr 2:  
1. Karol Urbaniak
15. Szymon Ładniak
22. Paweł Wysmyk
26. Tomasz Wójcik
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ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534
N A J W Y ¯ S Z E C E N Y ! ! !

Resortowy pomysł

Pytania 
o korytarz 

życia na 
egzaminie
Ministerstwo Infrastruktury 

i Budownictwa rozpocznie 
działania na rzecz usankcjo-
nowania w prawie oraz popu-
laryzacji wśród polskich kie-
rowców zachowań ułatwiają-
cych dotarcie służb ratowni-
czych na miejsca wypadków 
na drogach szybkiego ruchu. 

– Rozwój sieci autostrad i dróg 
ekspresowych w Polsce stawia 
przed nami nowe wyzwania w 
zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Dlatego chcemy po-
móc polskim kierowcom w wy-
kształceniu nawyków poprawia-
jących bezpieczeństwo na dro-
gach szybkiego ruchu - podkre-
ślił minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk.

Inicjatywa resortu powstała ze 
względu na niewłaściwe zacho-
wanie uczestników ruchu drogo-
wego na autostradach i drogach 
ekspresowych, skutkujące 
utrudnionym dojazdem służb ra-
towniczych do miejsc zdarzeń 
drogowych. Jest też odpowiedzią 
na społeczne akcje propagujące 
ideę korytarzy życia.

W ramach działań MI przewi-
dziano opracowanie, w porozu-
mieniu z właściwymi służbami, 
koncepcji wdrożenia pojęcia kory-
tarzy życia do polskich przepisów, 
a następnie przygotowanie propo-
zycji zmian legislacyjnych precy-
zujących zasady ich tworzenia. 
Ponadto przeanalizowane zostaną 
możliwości podjęcia szerokiej ak-
cji edukacyjnej wśród kierowców 
na temat zachowania się na auto-
stradzie i drodze ekspresowej. - 
Chcemy, aby pytania dotyczące 
korytarzy życia znalazły się w puli 
pytań egzaminu na prawo jazdy – 
powiedział minister Adamczyk. - 
Przy opracowaniu polskich roz-
wiązań prawnych zamierzamy 
wykorzystać doświadczenia kra-
jów, w których przepisy o koryta-
rzach życia już funkcjonują, np. 
Niemiec. Chcemy też włączyć do 
naszych prac podmioty już zaan-
gażowane w tę problematykę – 
dodał Konrad Romik,  sekretarz 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego.

Zadanie pn. „Opracowanie i 
wdrożenie koncepcji „korytarzy 
życia” na drogach szybkiego ru-
chu” znalazło się w Programie 
realizacyjnym na lata 2018-
2019 do Narodowego Programu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego 2013-2020. kg



Sektor rodzinny na Rakowie
14. PIĄTEK-NIEDZIELA, 20-22 KWIETNIA 2018

Przed meczem ze Stomilem Olsztyn na stadionie 
Rakowa swój debiut będzie miał sektor rodzinny. Dzieci 
z rodzicami i opiekunami organizatorzy zapraszają już 
od godziny 11.

– Chcemy, aby na naszych meczach było jak najwięcej 
rodzin z dziećmi. Na stadionie panuje przyjazna 
atmosfera. Dla najmłodszych przygotowaliśmy 
bardzo wiele atrakcji i na pewno na nudę nikt nie 
będzie narzekał. Zapewniam, że zarówno chłopcy jak 
i dziewczynki znajdą coś dla siebie – mówi Radek Baran 
rzecznik prasowy RKS Raków.

Klub przygotował strefę zabaw dla dzieci, które dla 
siebie znajdą: dmuchańce, malowanie twarzy, zabawy 
piłkarskie i zręcznościowe, wspólny doping połączony 
z oprawą meczową oraz wiele innych ciekawych atrakcji.

Spotkanie ze Stomilem Olsztyn odbędzie się 29. 
kwietnia o godzinie 13.15. Rodziny z dziećmi na sektor 
rodzinny mogą przybywać już od godziny 11.00.

Raków rozpoczął już sprzedaż internetową biletów 
na to wydarzenie. Odbywa się ona za pośrednictwem 
strony http://bilety.rksrakow.pl. Z kolei przedsprzedaż 
stacjonarna odbędzie się w piątek (27. kwietnia) 
i sobotę (28. kwietnia) w godzinach 9-19 w kasie 
Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” przy ulicy 
Limanowskiego 83. 

http://bilety.rksrakow.pl/
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Żużel

forBET Włókniarz jedzie do Zielonej 
Góry. Cieślak może pokrzyżować 

plany gospodarzom

Piłka nożna

Raków z szansami  
na punkty  
w Bytowie

W najbliższą niedzielę, 22 
kwietnia w ramach 3. kolejki 
PGE Ekstraligi forBET Włók-
niarz Częstochowa zmierzy 
się   na wyjeździe z Faluba-
zem Zielona Góra.  

– Jedziemy powalczyć i tak 
naprawdę nie patrzymy na to, ja-
ki potencjał mają nasi rywale. 
Pierwsze biegi pokażą, jakie ma-
my możliwości - mówi Michał 
Świącik, prezes forBET Włóknia-
rza.  

Częstochowski zespół po 
dwóch kolejkach z dorobkiem 
trzech punktów jest liderem PGE 
Ekstraligi. Włókniarz rozpoczął 
rozgrywki od remisu w Grudzią-
dzu, a przed kilkoma dniami 
pewnie pokonał u siebie Grupę 
Azoty Unia Tarnów.  

Prowadzona przez Adama 
Skórnickiego drużyna z Zielonej 
Góry na inaugurację przegrała 
minimalnie w Tarnowie, a w 2. 
kolejne wysoko pokonała przed 
własną publicznością GKM Gru-
dziądz.  

W niedzielę częstochowian 

czeka trudne zadanie. – Na prze-
strzeni ostatnich lat mało kto 
wygrał w Zielonej Górze - zazna-
cza Świącik. - Na pewno nie je-
steśmy na straconej pozycji, ale 
będzie to trudny wyczyn.  

Kluczem do sukcesu Włóknia-
rza może okazać się trener Ma-
rek Cieślak, który przez dwa 
ostatnie sezony prowadził zielo-
nogórzan. – Trener Cieślak zna 
specyfikę zielonogórskiego toru 
i część jeżdżących tam zawodni-
ków. W jakiś sposób to może 
nam pomóc. Z drugiej strony zie-
lonogórzanie mogą zupełnie ina-
czej przygotować swój tor - za-
uważa Świącik.

Aby częstochowianie mogli 
odnieść sukces w Zielonej Górze 
nie wystarczy tylko dobra dyspo-
zycja liderów - Fredrika Lindgre-
na i Leona Madsena. Punktować 
muszą pozostali seniorzy , a tak-
że Michał Gruchalski. Ten ostat-
ni będzie miał piekielnie trudne 
zadanie. Falubaz ma dość moc-
ną i doświadczoną parę junior-
ską - Alexa Zgardzińskiego i Se-
bastiana Niedźwiedzia. Trener 

Adam Skórnicki ma w swoim 
składzie dwóch liderów, czyli Pa-
tryka Dudka i Piotra Protasiewi-
cza. Do tego dochodzi solidna 
druga linia, którą tworzą Micha-
el Jepsen Jensen oraz Grzegorz 
Zengota.  

Niedzielny mecz rozpocznie 
się o godz. 16.30. Bezpośrednią 
transmisję przeprowadzi stacja 
nSport+.

Awizowane składy
forBET Włókniarz Cz-wa

1. Leon Madsen
2. Tobiasz Musielak
3. Adrian Miedziński
4. Fredrik Lindgren
5. Matej Zagar
6. Michał Gruchalski
7. Adrian Woźniak

Falubaz Zielona Góra
9. Grzegorz Zengota
10. Michael Jepsen Jensen
11. Patryk Dudek
12. Jacob Thorssell
13. Piotr Protasiewicz
14. Sebastian Niedźwiedź
15. Alex Zgardziński
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Częstochowski Rakowa w 
najbliższą sobotę, 21 kwietnia 
zmierzy się na wyjeździe z zaj-
mującym obecnie 14. miejsce 
w Nice 1 Ligi - Bytovią Bytów.

Obie drużyny nie mają powo-
dów do zadowolenia po kilku ko-
lejkach rundy wiosennej. W sze-
ściu rozegranych spotkaniach 
Raków i Bytovia zdobyli zaledwie 
po cztery punkty. Częstochowia-
nie wygrali jedynie ze Stalą Mie-
lec i zremisowali z Odrą Opole. 
Zespół z Bytowa pokonał z kolei 
Górnika Łęczna i zdobył punkt w 
meczu z Pogonią Siedlce.  

Sobotni rywal Rakowa to dru-
żyna z dołu tabeli. Po 25. rozegra-

nych meczach Bytovia ma 28 
punktów. O osiem „oczek” więcej 
zgromadzili „czerwono-niebie-
scy”.  

W bezpośrednim pojedynku w 
rundzie jesiennej lepsi okazali się 
częstochowianie, którzy pokonali 
rywala przed własną publiczno-
ścią 3:1. Bramki dla Rakowa zdo-
byli wówczas Aghvan Papikyan, 
Rafał Figiel i Karol Mondek.  

W rewanżu częstochowianie 
powinni powalczyć o zwycięstwo, 
choć ich ostatnia postawa na bo-
isku pozostawia wiele do życze-
nia.  

Mecz rozpocznie się o godz. 
18.
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Tenis stołowy

Częstochowianki 
przegrały pierwszy 
mecz półfinałowy

Drużyna Bebetto AZS AJD 
dość gładko przegrała pierw-
szym mecz półfinałowy żeń-
skiej ekstraklasy tenisa sto-
łowego z AZS-em UE Wro-
cław. Częstochowianki ule-
gły rywalkom w poniedzia-
łek, 16 kwietnia przed wła-
sną publicznością 0:3.

W rundzie zasadniczej wro-
cławianki pokonały częstocho-
wianki dwukrotnie i to one by-
ły zdecydowanymi faworytka-
mi półfinału.  

W pierwszej grze liderka Be-
betto AZS AJD Gui Lin prze-
grała 0:3 z Ge Xingi. Identycz-
nym wynikiem dla akademi-
czek z Wrocławia zakończył się 

pojedynek Roksany Załom-
skiej z Natalią Bajor, indywi-
dualną mistrzynią Polski se-
niorek oraz brązową medalist-
ką w grze pojedynczej Młodzie-
żowych Mistrzostw Europy.  

Emocje zaczęły się dopiero w 
trzecim starciu. Po pięciu se-
tach Daria Łuczakowska prze-
grała z brązową medalistką 
mistrzostw Polski w grze indy-
widualnej - Katarzyną Wę-
grzyn.

Rewanż odbędzie się 24 
kwietnia we Wrocławiu

KR
Bebetto AZS AJD 

Częstochowa  
– KU AZS UE Wrocław  

0:3

Dwubój i trójbój nowoczesny

Reprezentanci dwóch częstochowskich 
klubów na podium Pucharu Polski

Z dobrej   trzeciej edycji Pu-
charu Polski w dwuboju i trój-
boju nowoczesnym zaprezen-
towały się dwa częstochow-
skie kluby. Zawody odbywały 
się w dniach 13-15 kwietnia 
na obiektach COS Cetniewo.

W kategorii dwuboju nowo-
czesnego dziewcząt drugie miej-
sce zajęła zawodniczka UKS Atut 
Częstochowa – Iga Kromołow-
ska. Wśród chłopców zwyciężył 

Kajetan Wąsowicz z tego samego 
klubu. W trójboju nowoczesnym 
uplasowała się Paulina Myrda 
z UKS 48 Częstochowa.

Pozostałe wyniki częstochow-
skich zawodników i zawodni-
czek: 8. miejsce - Maja Raźniak 
(UKS ATUT Częstochowa) 
i Adam Marciniak (CKP PIRANIA 
Częstochowa), 10. miejsce - Bar-
bara Całus (CKP PIRANIA Czę-
stochowa), 11. miejsce - Hania 
Bigdowska (UKS ATUT Często-

chowa), 14. miejsce - Paulina 
Stachura (UKS 48 Częstocho-
wa),18. miejsce - Zuzanna Wierz-
bicka (UKS 48 Częstochowa), 
19. miejsce - Dawid Grajcar 
(UKS 48 Częstochowa), 20. miej-
sce - Martyna Miszta (UKS ATUT 
Częstochowa) i Bartosz Szulc 
(UKS 48 Częstochowa), 21. miej-
sce - Jagoda Błaut (UKS 48 Czę-
stochowa) i Radek Porada (UKS 
ATUT Częstochowa).
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Imprezy terenowe

Forest Run – impreza 
dla aktywnych

Jurassic Forest Run to 
propozycja dla aktywnych 
biegaczy oraz chodziarzy 
Nordic Walking. Impreza od-
będzie się w niedzielę 29 
kwietnia. Początek o godzi-
nie 9.00.

Miejscem wydarzenie będzie 
teren Hotelu Fajkier w Lgocie 
Murowanej i obszar bezpo-
średnio do niego przylegający 
oraz na teren Nadleśnictwa Ol-
kusz przy KŁ Orle Gniazdo. 
Kategorie biegowe będą starto-
wać od godziny 11.00. Rozgry-
wane konkurencje to: bieg na 
dystansie 5 km, 10 km, 15 km 
oraz marsz Nordic Walking na 
dystansie 5 km oraz 10 km. 
Biegi z profesjonalnym pomia-

rem czasowym. Kto był na po-
przednich wydarzeniach - 
choćby „Kobiety na 5-tkę” czy 
wiosennej oraz jesiennej edycji 
Jurassic Forest Run – docenił 
wspaniałą atmosferę, klimat 
rodzinnego pikniku, przygoto-
waną pieczołowicie trasę, pięk-
ne tereny, pyszne jedzenie, 
świetne zdjęcia, prelekcje, ma-
saże i inne wydarzenia towa-
rzyszące. Nie inaczej ma być i 
tym razem. Organizatorzy – 
stowarzyszenie Miasto Sportu 
oraz Hotel Fajkier Wellenss 
SPA - wraz z partnerami przy-
gotowali cały szereg zabaw 
oraz aktywności dla całych ro-
dzin podczas całego wydarze-
nia.

KR
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1-7 maja

Gaude Mater tylko 
w Częstochowie

Nie lada gratka czeka wszystkich 
częstochowskich melomanów. 
W programie trwającego od 1 do 7 
maja Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Sakralnej znajdzie się m.in. 
muzyka dawna, organowa, chóralna 
i gospel. Impreza wraca do swojej 
pierwotnej formuły – koncerty odbę-
dą się wyłącznie w naszym mieście, 
a organizacją zajmuje się Ośrodek 
Promocji Kultury „Gaude Mater”.

Organizatorom zależy na tym, aby 
nadać tegorocznej edycji charakter in-
terdyscyplinarny. Dlatego w programie – 
oprócz koncertów – znajdą się także wy-
stawy malarstwa i fotografii.

Zgodnie z tradycją festiwalu, koncert 
inauguracyjny odbędzie się w bazylice 
jasnogórskiej, w której 1 maja o godz. 
18.00  muzykę ze zbiorów klasztoru  za-
gra  „La Tempesta”, jeden z czołowych 
polskich zespołów wykonujących muzy-
kę dawną. Później festiwalowe wydarze-
nia będą gościć w siedzibie Ośrodka Pro-
mocji Kultury ,,Gaude Mater”, MDK-u, 
Filharmonii Częstochowskiej, a także 
w kościołach – ewangelicko-augsbur-
skim, rektorackim oraz kościele Wyższe-
go Seminarium Duchownego.

Spektrum gatunkowe tegorocznej 
edycji obejmie muzykę organową, chó-
ralną czy gospel. Gratką będzie z pewno-
ścią prapremierowy  koncert zespołu 
prof. Marii Pomianowskiej, specjalizu-
jącej się w wykorzystywaniu etnicznego 
instrumentarium. Innym mocnym 
punktem programu będą choćby wspól-
ne  improwizacje na temat pieśni ma-

ryjnych  w wykonaniu  organisty Bogu-
sława Grabowskiego i znanego m.in. 
z zespołu ,,Miłość” saksofonisty Macie-
ja Sikały. Warto wspomnieć także o  re-
citalu Karoliny Cichej,  wokalistki i mul-
tiinstrumentalistki, którą Tomasz Bu-
dzyński z zespołu ,,Armia” określił ,,ta-
lentem na miarę Ewy Demarczyk”. Poza 
wykonawcami z Polski, usłyszymy mu-
zyków z Wielkiej Brytanii, Ukrainy czy 
Izraela. Podczas koncertu zamykającego 
festiwal, 7 maja o godz. 19.00 w Filhar-
monii Częstochowskiej  oratorium ,,Me-
sjasz” Händlawykona  chór i orkiestra 
Filharmonii wraz z solistami.

Wśród pozamuzycznych wydarzeń fe-
stiwalu znalazła się prezentacja malar-
stwa częstochowskiego artysty  Jarosła-
wa Kweclicha, a także wystawia prac 
częstochowskich fotografików –  Jarosła-
wa Dumańskiego i Cezarego Miłosia.

Organizatorzy liczą na to, że tak uroz-
maicone propozycje – wykraczające po-
za i tak bardzo różnorodne koncerty – 
zachęcą do udziału w festiwalu jak naj-
szerszą publiczność, zdobywając dla 
niego nowe grono uczestniczek i uczest-
ników.  

Bilety są do nabycia w siedzibie OPK 
przy ul. Dąbrowskiego 1. Wejściówki na 
„Koncert Muzyki Synagogalnej” dostęp-
ne są także w kasie Filharmonii, bo wła-
śnie w gmachu przy ul. Wilsona 16 od-
będzie się to wydarzenie.   

Festiwal dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury.

Oprac. kg

Olsztyn

Przedszkolak przewodnikiem 
po swojej miejscowości

Gminne Przedszkole w Olsztynie 
otrzymało promocję do trzeciego eta-
pu wojewódzkiego konkursu „Eduka-
cja regionalna” organizowanego przez 
Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W ramach własnego programu edukacji 
regionalnej pt. „Przedszkolak przewodni-
kiem po swojej miejscowości” Monika Ma-
łyska, nauczyciel   Gminnego Przedszkola 
w Olsztynie, realizuje szereg przedsięwzięć. 
Najmłodsi poznają historię regionu oraz 
Polski, a także biorą udział w konkursach 
odnosząc liczne sukcesy.  

W ogólnopolskim konkursie „Jesteśmy 
dumni z Polski, naszej ojczyzny” organizo-
wanym przez IPN oraz SP nr 25 w Elblągu, 
Marcelina Grabowska zajęła III miejsce   
a Olaf Żuberek zdobył wyróżnienie. Prace 
dzieci zostaną zaprezentowane na wystawie 
w Centrum IPN im. Janusza Kurtyki. Maja 
Pałka zajęła natomiast I miejsce w ogólno-
polskim konkursie plastycznym „Świat war-
tości w oczach dziecka”. Na konkurs nade-
słano 50 prac z całej Polski. Najczęstszym 
tematem dzieł była miłość utożsamiana 
przez dzieci z rodziną i domem rodzinnym.
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Częstochowa

Lewe papierosy nie trafią 
na rynek

Częstochowscy policjanci zabezpie-
czyli blisko 298 tys. szt. papierosów 
bez polskich znaków akcyzy. Straty 
Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej 
akcyzy zostały oszacowane na przeszło 
325 tys. złotych. 56-latkowi i 54-latko-
wi, którzy posiadali nielegalny towar, 
grożą 3 lata pozbawienia wolności.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej wpadli na trop 
dwóch mieszkańców z Częstochowy i po-
wiatu radomszczańskiego, którzy mieli po-
siadać duże ilości papierosów bez polskich 
znaków akcyzy. Przypuszczenia te potwier-
dziły się. W pomieszczeniach gospodar-
czych na terenie jednej z posesji w powiecie 
radomszczańskim mundurowi odnaleźli 

blisko 298 
tys. sztuk nie-
legalnych pa-
pierosów, po-
nad 3 kg tyto-
niu, a także 2 
maszyny do 
p a k o w a n i a 
papierosów 
do paczek 
oraz do folio-
wania tzw. „wagonów”.   Policjanci wyliczy-
li, że wartość uszczuplenia należności po-
datkowych na rzecz Skarbu Państwa z ty-
tułu niezapłaconej akcyzy wynosi przeszło 
325 tys. złotych. Obaj zatrzymani usłyszeli 
już zarzuty, o ich losie zadecyduje proku-
rator i sąd. kg
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 228; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 65 

Bibliotekarz; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3807; teleturniej 
muzyczny

09:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 246; serial 
kryminalny TVP

10:10 Klan; odc. 3298; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu; 
15/105; teleturniej

11:05 Dr Quinn; seria IV, 
odc. 22/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Rok w zagrodzie – 

Najnowsze technologie w 
produkcji mleka

12:45 Natura w Jedynce – 
24 godziny na rafie 
koralowej; Nowa Zelandia 
(2015); reż.:Craig Meade

13:45 Elif; s.II; odc. 229; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
66; telenowela historyczna 
TVP

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

odc. 32; serial; Włochy 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3808; teleturniej 
muzyczny

17:55 Leśniczówka; odc. 16
18:25 Leśniczówka; odc. 17
18:55 Jeden z dziesięciu; 

16/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; /29/; teleturniej
21:30 Big Music Quiz; 

teleturniej muzyczny
22:35 Korzenie - ep. 4/8; 

serial; USA (2016)
23:35 Bicie serca; film 

obyczajowy; USA (1993); 
reż.:Michael Miller; 
wyk.:John Ritter, Polly 
Draper, Nancy Morgan

01:10 Tanie Dranie – Moroz 
i Kłopotowski komentują 
świat – Przebudzona 
rewolucja; talk-show

01:45 Kwiaty wojny; dramat; 
Hongkong, Chiny (2011)

04:15 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

05:25 Koło fortuny; odc. 145 
ed. 3; teleturniej

06:00 Za marzenia; odc. 7; 
serial TVP

06:55 Włoska kuchnia jak u 
babci; odc. 6/13 
Montefalco; cykl dokum.; 
USA (2013)

07:20 Na sygnale; odc. 39 
„Pomogę zdecydowanej 
parze”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

66 „Król jest nagi”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1848; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 146 
ed. 3; teleturniej

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

13:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:25 Zakupy pod kontrolą; 
(4); reality show

14:55 Za marzenia; odc. 7; 
serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2347; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 206 
ed. 4; teleturniej

17:15 Meandry uczuć; odc. 
94; serial; Turcja (2016)

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

67 „Komunikacja 
głupcze”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 40 
„Ryzyko zawodowe”; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1848; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1849; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

21:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232 „Wilgotna 
Szeherezada” sezon 12; 
serial komediowy TVP

22:20 Krąg podejrzanych; 
odc. 7, Rafi; serial; 
Hiszpania (2016)

23:40 Zawód: Amerykanin; 
s.I; odc. 7; serial; USA 
(2013)

00:35 Nowy koszmar Wesa 
Cravena; horror; USA 
(1994); reż.:Wes Craven; 
wyk.:Robert Englund, 
Heather Langenkamp, 
Miko Hughes, David 
Newsom, Fran Bennet, 
Wes Craven; Dozwolone 
od lat 18

02:35 Wielki Tydzień; 
dramat; Polska (1995); 
reż.:Andrzej Wajda

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (665); 
serial paradokumentalny

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

9:30 SuperPies (7); magazyn 
poradnikowy. 
Behawiorystka Aneta 
Awtoniuk pokaże, jak 
mądrze wychować psa. W 
każdym odcinku pojawią 
się dwie rodziny, w tym 
gwiazda, ze swoimi...

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (20); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (753); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (144); serial 
paradokumentalny. Z 
domu biznesmena zostaje 
uprowadzone dziecko. 
Porywacze żądają okupu. 
Podczas śledztwa 
detektywi muszą nie tylko 
jak naszybciej odszukać 
dziecko, ale...

13:00 Trudne sprawy (790); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2677); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (836); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (219); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (209); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2678); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (526); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego 
(Andrzej Grabowski), jego 
żony Haliny (Marzena 
Kipiel-Sztuka) oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Mariana (Ryszard Kotys)...

20:05 Dancing with the 
Stars. Taniec z 
gwiazdami 8 (7); program 
rozrywkowy. W ósmej 
edycji tanecznego show 
na parkiecie pojawi się 11 
nowych gwiazd. Pary będą 
tworzyć m.in. Renata 
Kaczoruk i Michał...

22:10 Pamięć absolutna; 
film SF, USA 1990. 
Mężczyzna odkrywa, że 
zmieniono mu tożsamość. 
Chce dowiedzieć się, kim 
jest.

0:50 Opętanie. Powrót do 
domu; horror, Kanada/
USA 2007

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5285) - 
program; 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(6/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(28/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2232) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (898) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (550) - 
program 

13:00 19 + (251) - program
13:30 Szpital (787) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (551) - 
program 

16:30 19 + (252) - program
17:00 Ukryta prawda (899) - 

program obyczajowy. 
Karina (23), studentka 
czwartego roku, jest żoną 
Łukasza (25), który 
skończył Szkołę Główną 
Służby Pożarniczej i od 
paru miesięcy pracuje w 
straży. Karina spodziewa 
się dziecka i boi się o to 
jak będzie wyglądało dalej 
jej małżeństwo, ponieważ 
w ich życiu ciągle obecna 
jest matka Łukasza…

18:00 Szpital (788) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7415)
19:35 Sport (7398)
19:45 Pogoda (7395)
19:50 Uwaga! (5286) - 

program; 
20:00 Shrek II - komedia, 

USA 2004. Shrek i Fiona 
zostają zaproszeni do 
Zasiedmiogórogrodu przez 
sprawujących tam 
niepodzielne rządy 
rodziców Fiony. Obawy 
Shreka potwierdzają się, 
przyjęcie jest raczej 
chłodne, a nawet wrogie. 
Komuś bardzo zależy na 
tym, aby małżeństwo 
Shreka i Fiony zostało 
unieważnione…

22:00 Niezgodna - film 
przygodowy, USA 2014. 
W metropolii wzniesionej 
na ruinach Chicago 
idealne społeczeństwo 
budowane jest na zasadzie 
selekcji. Każdy nastolatek 
musi przejść test 
predyspozycji określający 
jego przynależność do 
jednej z pięciu grup. Jeśli 
nie posiadasz żadnej z 
pięciu kluczowych cech, 
będziesz żyć na 
marginesie…

00:55 Kuba Wojewódzki 12 
(9/13) - talk show 

01:55 Iron Majdan (6/10) - 
program

02:55 Uwaga! (5286) 
03:10 Moc Magii(TVN noc) 

(104/150) 
04:30 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 39

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 77

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 18

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 23

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 22

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 2

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 49

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 24

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 77. 

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 78

20:00 Twierdza; akcja, USA 
1996. Generał Hummel 
przejmuje kontrolę nad 
więzieniem Alcatraz, 
biorąc jako zakładników 
zwiedzających je 
turystów…

22:35 Osaczeni; akcja, USA 
1999. Zostaje ukradziony 
obraz Rembrandta. Z tego 
powodu towarzystwo 
ubezpieczeniowe może 
stracić nawet 24 miliony 
dolarów. Gin, piękna pani 
detektyw, namawia 
przełożonych, aby 
pozwolili jej zająć się 
sprawą…

01:00 Sin City 2: Damulka 
warta grzechu; akcja, USA 
2014. Dwight znany jest 
ze swojej działalności, 
która zaszkodziła już 
niejednemu bogaczowi i 
gwieździe. Fotograf-
detektyw traci jednak 
głowę, kiedy do jego życia 
powraca ukochana przez 
niego w młodości, Ava…

03:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

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

04:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska; odc. 1

04:55 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011; 
odc. 2

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

06:15 Na sygnale; odc. 4; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 5; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Wojna domowa; odc. 
11/15 - Co każdy 
chłopiec...; serial 
komediowy TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
782; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; odc. 63 
‚Bal maturalny”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 64 
„Wakacje w lubuskiem”; 
serial komediowy TVP

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

11:35 Ranczo; odc. 68- 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
176 - Świadek oskarżenia; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; odc. 
177 - Amfetamina; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
28 Spóźniona skrucha; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 5; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 70 - Seks 
nocy letniej; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 69 - 
Gospodarz domowy; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
178 - Poza światem; serial 
kryminalny TVP

20:20 Tajemnica jeziora; 
odc. 2; serial; Francja 
(2015)

21:20 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; odc. 
179 - Geniusz; serial 
kryminalny TVP

23:55 Ojciec Mateusz; odc. 
245 - Salowy; serial 
kryminalny TVP

00:55 Oficer; odc. 12/13 - 
Narodziny; serial TVP

02:00 Oficer; odc. 13/13 - 
Sto rąk; serial TVP

03:10 Wojna domowa; odc. 
11/15 - Co każdy 
chłopiec...; serial 
komediowy TVP

04:10 M jak miłość; odc. 
782; serial TVP

05:00 Rodzinka.pl; odc. 63 
‚Bal maturalny”; serial 
komediowy TVP

05:10 Familiada; odc. 2397; 
teleturniej

05:45 Okrasa łamie przepisy 
– Las - największa 
spiżarnia; magazyn 
kulinarny

06:20 Śpiewające 
fortepiany; (31)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (16) - Pora 
relaksu, jak się 
odstresować; widowisko 
rozrywkowe

08:20 Makłowicz w podróży 
– Podróż 39 Hiszpania - 
Wyspy Kanaryjskie(145) 
Fuerteventura - Południe; 
magazyn kulinarny

08:50 Koło fortuny; odc. 129 
ed. 3; teleturniej

09:35 Kierunek Kabaret; /51/ 
- Wsi spokojna, wsi 
wesoła

10:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /108/ - 
„Jaskółka uwięziona” - 
Stan Borys

10:50 Familiada; odc. 2397; 
teleturniej

11:25 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi „Pojutrze” 
(1); widowisko

12:25 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi „Pojutrze” 
(2); widowisko

13:35 Śpiewające 
fortepiany; (34)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gęś z jabłkami inaczej

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (54) - 
Kava - a nie kawa; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 39 Hiszpania - 
Wyspy Kanaryjskie(145) 
Fuerteventura - Południe

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - Remont 
/7/; serial TVP

20:15 Śpiewające 
fortepiany; (35)

21:15 Postaw na milion; 
odc. 164; teleturniej

22:15 Festiwal cyrkowy w 
Monte Carlo 2015; odc. 1

23:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (17) - 
Bezrobotny

00:20 Koło fortuny; odc. 128 
ed. 3; teleturniej

00:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (the best 
of); program rozrywkowy

01:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1-2)

04:00 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (7)

05:20 Ukryta prawda (206) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (299) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (18/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(16/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 (6) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (19/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (473) - 
program sądowy

14:55 Szpital (300) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(17/22) - serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie 3 (7) 
- serial obyczajowy

17:55 Zabójcza broń (6/18) - 
serial, USA. Riggs i 
Murtaugh badając sprawę 
morderstwa młodej 
modelki odkrywają 
tajemnice jednej z 
najbogatszych rodzin w 
Los Angeles. Tymczasem 
Roger wydaje się 
zaniepokojony zdjęciami, 
które jego córka wysyła 
swojemu chłopakowi.

19:00 Ukryta prawda
20:00 Megamocny - 

komedia, USA 2010. 
Błyskotliwy 
superzłoczyńca 
MegaMocny od lat 
próbuje zdobyć kontrolę 
nad MetroCity, jednak na 
jego drodze zawsze stawał 
superbohater Metro Man. 
Nadchodzi jednak dzień, 
kiedy złoczyńcy udaje się 
w końcu pokonać swojego 
przeciwnika…

22:05 Podejrzani - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
1995. Na nabrzeżu w San 
Pedro dochodzi do 
strzelaniny w wyniku, 
której ginie dwadzieścia 
siedem osób. Policja 
znajduje na miejscu 
zbrodni dziewięćdziesiąt 
jeden milionów dolarów. 
Jedynym ocalałym jest 
pochodzący z Nowego 
Jorku przestępca Roger 
„Verbal” Kint…

00:20 Strzelec (3/10) - serial 
01:20 The Dog: Historia 

prawdziwa - film 
dokumentalny, USA 2013. 
Słodko-gorzka historia 
Johna Wojtowicza, 
znanego szerzej jako „The 
Dog”. Jego słynny napad 
na nowojorski bank stał 
się inspiracją do 
zrealizowania oscarowego 
filmu „Pieskie popołudnie” 
z Alem Pacino w roli 
głównej. Jak naprawdę 
wyglądała ta historia?…

03:35 Moc Magii (104/150) - 
program

05:45 Wszystko o jedzeniu 
(1/14) - program

06:20 Idealna niania 9 
(7/12) - program

07:05 Ugotowani 11 (3/12) - 
program

08:05 Sekrety lekarzy 4 
(7/12) - reality show

09:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (7/12) - 
program

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (13) - program 
rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (7/13) - program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 
14 (8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Misja ratunkowa 
(7/10) - program

13:35 W czym do ślubu? 3 
(7/12) - reality show

14:05 W czym do ślubu? 2 
(9/10) - reality show

14:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

15:20 Agentki czystości 
(7/13) - program 
lifestylowy

15:50 Zamiana żon. USA (7) 
- program lifestylowy

16:50 Kulisy sławy EXTRA 
(7/9) - program 
lifestylowy

17:25 Gwiazdy prywatnie 2 
(7/8) - program 
lifestylowy 

17:55 Ugotowani 11 (4/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

19:00 Afera fryzjera 4 (8/10) 
- program rozrywkowy

19:45 Kuchenne rewolucje 7 
(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:50 Jedzenie mnie brzydzi 
- dokument

21:55 Zaskocz mnie! (8/10) - 
program rozrywkowy

22:30 Sekrety lekarzy 4 
(8/12) - reality show

23:30 Transmodele
00:30 Poród na pustkowiu 

(6/7) - program 
obyczajowy (dozwolone 
od lat 18)

01:25 Internet zrujnował mi 
życie (2/6) - program 
dokumentalny

01:55 W roli głównej – 
Małgorzata Kożuchowska 
(4/6) - talk show 

02:25 W roli głównej – 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show 

02:55 W roli głównej – Piotr 
Cyrwus (5/6) - talk show 

03:25 Wiem, co jem 6 
(3/16) - magazyn 

03:55 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn 

04:25 W roli głównej – Piotr 
Stramowski (6/8) - talk 
show

04:50 Wiem, co jem (16) - 
magazyn 

08:00 PN - Barca TV
10:40 Jedziemy na Mundial
11:35 Football’s Greatest 

stage - film dok.
13:00 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Nigeria

15:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - Korea 
Południowa

17:00 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/2F - 
podsumowanie

18:15 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (1): Bayer 
Leverkusen - Bayern 
Monachium

20:15 Boks  - Megafights
22:30 Sportowy Wieczór
23:45 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec 1/2F - 
podsumowanie

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 1.runda play - 
off (4) 

07:01 Dojrzalsi; magazyn 
publicystyczny

07:30 Aktualności Flesz
07:36 Kronika regionu
07:56 Dokument w obiektywie; 

magazyn
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Sprawa dla reportera
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Mieszkanie w dzielnicy 

zamkniętej; film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kronika regionu
13:00 Drewnianym szlakiem; 

cykl reportaży
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Niepokonani; reportaż
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Moja Praca; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Wiatr od morza; 

magazyn
17:31 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Twarze TV Katowice; 

felieton
18:01 Dojrzalsi; magazyn 

publicystyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Film dokum.
19:58 POGODA
20:00 Moja Praca; magazyn
20:30 Wiatr od morza; 

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 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Mieszkanie w dzielnicy 

zamkniętej; film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Sprawa dla reportera
02:25 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Drewnianym szlakiem; 

cykl reportaży
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Mieszkanie w dzielnicy 

zamkniętej; film dokum.
06:35 Moja Praca; magazyn

06:50 Był taki dzień – 20 
kwietnia odc. 538; 
felieton

07:00 Historia Polski – 
Panna Madonna legenda 
tych lat; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (71) - 
Walki kogutów; cykl 
reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Norwid, Łosie i Boże 
Trąby; cykl reportaży

09:05 Sława i chwała; odc. 4 
Warszawa; serial TVP

10:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Białystok; cykl reportaży

10:45 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 34 Białe złoto; 
cykl dokumentalny

11:15 Taśmy bezpieki – 
Jarocin; cz. 1

11:50 Karuzela; film 
dokumentalny

12:30 Polska i świat z 
historią w tle – Dom przy 
Asłanowicza; cykl 
reportaży

12:50 Było, nie minęło
13:25 Sensacje XX wieku – 

„Historia nikczemności’’
14:25 Encyklopedia II wojny 

światowej – Tajemnica 
Barbarossy; cykl 
dokumentalny

15:25 Tajemnice początków 
Polski - Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl 
dokumentalny

16:30 Historia Polski – 
Betar; film dokumentalny

17:30 Goniec historyczny 
IPN; odc. 2; magazyn

17:55 Janosik; odc. 8/13 - 
Dobra cena; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Decydujący cios; 
widowisko kameralne

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 34; 
magazyn

20:30 Powrót do Heimkher; 
film dokumentalny

21:35 Sława i chwała; odc. 5 
Gospodarstwa i ogrody; 
serial TVP

22:45 Szerokie tory. Żydzi w 
Odessie; reportaż

23:25 Betar; film 
dokumentalny

00:30 Miasto skarbów; odc. 
2 Twarz Marylin Monroe; 
serial kryminalny TVP

01:30 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (71) - 
Walki kogutów; cykl 
reportaży

02:05 Janosik; odc. 8/13 - 
Dobra cena; serial TVP
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7:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Legia 
Warszawa - Górnik Zabrze

9:00 Żużel; Finał Złotego 
Kasku w Pile

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

17:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii tej 
dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz fazy play-
off

20:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Stal Mielec - 
Odra Opole

23:00 Boks; POLSAT Boxing 
Night 7: Nowe rozdanie; 
waga ciężka: Tomasz 
Adamek - Solomon 
Haumono. Walka wieczoru 
w trójmiejskiej Ergo Arenie 
było starcie Tomasza 
Adamka z Solomonem 
Haumono. Góral powracał 
wówczas na ring po 
przegranej...

0:00 Sporty walki; Gala KSW 
43; walka: Michał 
Andryszak - Phil De Fries; 
walka: Damian Janikowski 
- Yannick Bahati

POLSAT SPORT
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05:05 Klan; odc. 3295; 
telenowela TVP

05:35 Klan; odc. 3296; 
telenowela TVP

06:05 Sprawa dla reportera
07:05 Weterynarze z 

sercem; /36/
07:30 Pełnosprawni; odc. 

246; magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:55 Rok w ogrodzie
08:15 Rok w ogrodzie extra; 

magazyn
08:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3808; teleturniej 
muzyczny

09:10 Studio Raban
09:40 Rodzinny ekspres; 

magazyn
10:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 65 Przemyśl; 
magazyn

10:35 Spis treści
10:40 Trzecia połowa; odc. 

5; serial komediowy TVP
11:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; /29/; teleturniej
12:40 Pensjonat nad 

rozlewiskiem; odc. 7; 
serial TVP

13:30 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 246; serial 
kryminalny TVP

15:05 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 18; serial TVP

15:55 Korona królów; odc. 
63; telenowela historyczna 
TVP

16:25 Korona królów; odc. 
64; telenowela historyczna 
TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3809; teleturniej 
muzyczny

17:55 Od Opola do Opola; 
widowisko muzyczne

18:55 Orły Nawałki
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Komisarz Alex; s.XI; 

odc. 138 - Zamknięta 
sprawa; serial kryminalny 
TVP

21:15 Hit na sobotę – Kwiaty 
wojny; dramat; Hongkong, 
Chiny (2011); reż.:Yimou 
Zhang; wyk.:Christian 
Bale, Ni Ni, Xinyi Zhang

23:40 Spis treści
23:50 Idealny plan; thriller; 

Kanada (2011); reż.:Aaron 
Woodley; wyk.:Kebvin 
Zegers, Ray Liotta, Laura 
Vandervoort, Victor 
Garber, Dustin Milligan

01:30 Zła krew; thriller; USA 
(2014); reż.:Adam Silver; 
wyk.:Taylor Cole, Jeff 
Kober, Billy Miller, Carly 
Chaikin

03:00 Chłopi; odc. 3/13 - 
Zrękowiny; serial TVP

05:40 Koło fortuny; odc. 147 
ed. 3; teleturniej

06:15 Na sygnale; odc. 186 
„Ryzykowna gra”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1845; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1846; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda 

10:40 Pytanie na śniadanie 
Extra

10:55 M jak miłość; odc. 
1366; serial TVP

11:55 M jak miłość; odc. 
1367; serial TVP

12:50 Bake off – Ale ciacho!; 
(7) ed. 4; widowisko

14:00 Familiada; odc. 2452; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 207 
ed. 4; teleturniej

15:20 XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki; (1); 
program rozrywkowy

16:20 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232 „Wilgotna 
Szeherezada” sezon 12; 
serial komediowy TVP

16:50 Słowo na niedzielę – 
Bardzo dobry pasterz

17:10 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kronika Orlen Warsaw 

Marathonu
18:30 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 178
18:40 Postaw na milion; 

odc. 178; teleturniej
19:35 Lajk!
20:05 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (8) ed 11; zabawa 
quizowa

21:35 Riviera; odc. 6; serial; 
Wielka Brytania (2017)

22:25 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232 „Wilgotna 
Szeherezada” sezon 12; 
serial komediowy TVP

22:55 Szpieg D’83; (odc. 1); 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

23:55 Ludzik, czyli One Man 
Show; (6); program 
rozrywkowy

00:30 Poltergeist; thriller; 
USA (2015); reż.:Gil 
Kenan; wyk.:Sam 
Rockwell, Rosemarie 
DeWitt, Saxon Sharbino

02:10 Nowy koszmar Wesa 
Cravena; horror; USA 
(1994); reż.:Wes Craven; 
wyk.:Robert Englund, 
Heather Langenkamp, 
Miko Hughes, David 
Newsom, Fran Bennet, 
Wes Craven; Dozwolone 
od lat 18

04:10 Krąg podejrzanych; 
odc. 7, Rafi; serial; 
Hiszpania (2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:25 Mała syrenka; film 
animowany, USA 1989

9:15 My3 (40); program dla 
dzieci. Prowadzące pokażą 
techniki rysowania i 
innych prac manualnych 
oraz jak szybko 
przygotować posiłek. 
Poprowadzą również 
zajęcia taneczne i 
zaprezentują piosenki...

9:45 My3 (39); program dla 
dzieci

10:15 Ewa gotuje (330); 
magazyn kulinarny. Ewa 
Wachowicz prezentuje 
przepisy zainspirowane 
kuchnią z różnych 
zakątków świata, a także 
odkrywa uroki rodzimych 
potraw. Smaczne, 
elegancko podane dania,...

10:55 Nasz nowy dom (75); 
reality show. Pani Ania i 
pan Waldemar wychowują 
nastoletnią Ewę i chorego 
na autyzm 10-letniego 
Marcina. Kobieta zajmuje 
się synem, podczas gdy...

11:55 Wyjdź za mnie (5); 
reality show

12:55 Top Chef (7); reality 
show. Siódma edycja 
kulinarnego show, w 
którym do walki stają 
osoby związane z 
gotowaniem. Uczestnicy 
muszą umieć przyrządzić 
wyszukaną potrawę, ale...

14:25 Umów się ze mną. 
Take me out (7); reality 
show

15:45 Kabaret na żywo (37); 
program rozrywkowy. 
Transmisja gali 34. 
festiwalu PAKA

17:45 SuperPies (8); 
magazyn poradnikowy

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

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Zwierzogród; film 

animowany, USA 2016. 
Do metropolii, w której 
mieszkają zwierzęta, 
przybywa Judy. Jest 
pierwszym królikiem 
zatrudnionym na tym 
stanowisku. Stara się 
zapracować na awans....

22:00 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 9 (7); program 
rozrywkowy

0:00 Oldboy: Zemsta jest 
cierpliwa; dramat 
sensacyjny, USA 2013. 
Więziony latami 
mężczyzna szuka prawdy 
o swoim oprawcy.

2:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:25 Uwaga! (5286) - 
program; 

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

(1068) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (678) - serial 
obyczajowy;

12:50 Ugotowani 13 (7/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

13:50 Agent - Gwiazdy 3 
(9/13) - program Do Azji 
wyruszyło 14 uczestników. 
Wśród nich jest jedna 
osoba, która będzie starała 
się pokrzyżować tę podróż 
– Agent. Wygra ten, kto 
dobrze wytypuje jego 
tożsamość…

14:50 MasterChef Junior 
(6/10) - program

16:25 Efekt Domina 5 (6/8) - 
program

16:55 Kuchenne rewolucje 
17 (9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

17:55 Tu się gotuje! 2 (6/12) 
- magazyn;

18:00 36,6 3 (9/12) - 
program. Nowy sezon 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 (7416)
19:25 Sport (7399)
19:35 Pogoda (7396)
19:45 Uwaga! (5287) - 

program; 
20:00 Hipnoza (7/8) - 

program
21:05 Czarownica - fantasy, 

USA 2014. Zdrada, której 
doświadczyła Diabolina, 
zmienia jej czyste serce w 
kamień. Żądna zemsty 
rzuca klątwę na Aurorę - 
nowo narodzoną córkę 
króla wrogiego 
królestwa…

23:10 Mgła - horror, USA 
1980

01:05 Ugotowani 13 (7/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

02:05 Uwaga! (5287) - 
program; 

02:25 Moc Magii(TVN noc) 
(105/150) - program 

03:45 Nic straconego

06:00 Skorpion; fabularny, 
USA 2015; odc. 6

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Tajemnice medyczne
akcja, Polska 2016
08:50 Tajemnice medyczne
akcja, Polska 2016
09:50 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska; odc. 74
10:50 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska; odc. 75
11:45 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska; odc. 76
12:30 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska; odc. 77
13:30 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska; odc. 78
14:25 Najśmieszniejsi – 

Kabaret Rak; Polska;  
odc. 7

15:40 Pan Niania; komedia, 
USA 1993

17:25 Jurassic Park; 
przygodowy, USA 1993. 
Ekscentryczny 
multimilioner John 
Hammond (Richard 
Attenborough) zaprasza 
parę naukowców, 
paleontologa dr Alana 
Granta (Sam Neill) i 
doktor Ellie Sattler (Laura 
Dern) na swoją egzotyczną 
wyspę, gdzie udało mu się 
stworzyć prehistoryczny 
park jurajski…

20:00 W pogoni za zemstą; 
akcja, USA 2011. 
Zamknięcie w więzieniu 
wywołuje zazwyczaj jeden 
z dwóch skutków  na 
człowieka - albo go łamie, 
albo czyni go silniejszym. 
W przypadku  kierowcy 
(Dwayne Johnson) 
potwierdziło się to 
drugie…

22:00 Infiltrator; akcja, USA 
2013. Właściciel firmy 
budowlanej - John 
Matthews dowiaduje się, 
że jego syn trafił za kratki 
za handel narkotykami. 
Chłopakowi grozi wysoka 
kara – 10 lat więzienia…

00:05 American Pie 2; 
komedia, USA 2001. 
Starzy przyjaciele z liceum 
wybierają się na wspólne 
wakacje, żeby uczcić 
zakończenie pierwszego 
roku studiów. W roli 
głównej ponownie 
przezabawny w roli 
niefrasobliwego 
młodzieńca Jason Biggs…

02:25 Najśmieszniejsi – 
Kabaret Rak; odc. 7

03:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:15 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011; 
odc. 3

04:50 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

06:00 07 zgłoś się; odc. 9/21 
- Rozkład jazdy; serial TVP

07:25 07 zgłoś się; odc. 
10/21 - Grobowiec rodziny 
von Rausch; serial TVP

08:55 Komisariat; odc. 15 
Mumia; serial TVP

09:20 Komisariat; odc. 16 
Informator; serial TVP

09:50 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

10:50 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Rodzinka.pl; odc. 57 
„Nudzi mi się”; serial 
komediowy TVP

12:20 Rodzinka.pl; odc. 58 
„Pstrykasz więc jesteś”; 
serial komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; odc. 59 
„Młodość nie zna 
strachu”; serial 
komediowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
172 - Złoty saganek; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

15:30 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

16:25 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

17:25 Alternatywy 4; odc. 
3/9 - Pierwsza noc; serial 
komediowy TVP

18:30 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 137 - Zagadka czasu; 
serial kryminalny TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
246; serial kryminalny 
TVP

20:25 Ojciec Mateusz; odc. 
173 - Ostatnie dni; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; odc. 
174 - Panaceum; serial 
kryminalny TVP

22:20 Ranczo; odc. 68- 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

00:15 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 17; serial TVP

01:15 Pitbull; odc. 6; serial 
policyjny TVP

02:10 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 10/14; serial 
sensacyjny TVP

03:05 Instynkt; odc. 10 
„Łagodna”; serial 
kryminalny TVP

03:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 230 „Obligatoryjne 
figle” sezon 12; serial 
komediowy TVP

04:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231 „Pranie nie jest 
sexy” sezon 12; serial 
komediowy TVP

05:05 Bulionerzy; odc. 38/75 
- Egzorcysta; serial 
komediowy TVP

05:35 Kochamy polskie 
komedie; odc. 62; 
teleturniej

06:10 Rozrywka Retro – 
Kabaret z medycyną w tle 
(7); program rozrywkowy

07:10 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 30 
Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN; magazyn

07:40 Koncert życzeń 
Kabaretu OT. TO - 
Lambaluna - Reaktywacja 
(2)

08:45 Koło fortuny; odc. 130 
ed. 3; teleturniej

09:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Doda /cz. 1/

09:45 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew

10:50 Paranienormalni 
Tonight; (8) Patrycja 
Markowska

11:40 KabareTOP Story; /7/ - 
„Soyka”

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

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia warszawska

12:55 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 40 Żuławska 
depresja; cykl dokum.

13:40 Kochamy polskie 
komedie; odc. 62; 
teleturniej

14:15 Postaw na milion; 
odc. 164; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /111/ - 
„Warszawa” - T. Love

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

15:35 Hity kabaretu; (15) - 
Drzwi i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju cz. 
1; program rozrywkowy

16:35 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2 /1/ - 
Europejski Sen; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:35 Zakupy pod kontrolą; 
(3); reality show

18:15 Wielki Test o Polskich 
Serialach

19:55 Bake off – Ale ciacho!; 
(6) ed. 4; widowisko

20:55 Bake off – Ale przepis; 
(6)

21:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (17) - 
Bezrobotny

22:15 Big Music Quiz - 
Sławomir Big Music Quiz 
/4/; teleturniej muzyczny

23:15 Koło fortuny; odc. 129 
ed. 3; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2011 W GÓRĘ 
SMYKI! (1-3)

02:35 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki – D - jak Dudek

03:10 Rozrywka Retro – 
Kabaret z medycyną w tle 
(7); program rozrywkowy

05:45 Ukryta prawda (207) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przepis na życie 3 (3) 

- serial obyczajowy
09:55 Przepis na życie 3 (4) 

- serial obyczajowy
10:55 Przepis na życie 3 (5) 

- serial obyczajowy
12:00 Zaklinaczka duchów 

(13/22) - serial S-F, USA
13:00 Zaklinaczka duchów 

(14/22) - serial S-F, USA
14:00 Zaklinaczka duchów 

(15/22) - serial S-F, USA. 
15:00 Bliźniaczki na boisku - 

film rodzinny, USA 1999
16:45 Piękna i Borys bestia - 

komedia, USA 1997. Joy 
Miller, kosmetyczka z 
Nowego Jorku, przez 
przypadek zostaje 
zatrudniona jako 
guwernantka dzieci 
przywódcy jednego z 
byłych państw 
komunistycznych…

19:00 Stosunki 
międzymiastowe - 
komedia, USA 2010. 
Jason Sudeikis, Christina 
Applegate Erin (Drew 
Barrymore) i Garrett 
spędzili razem lato w 
Nowym Jorku. Po 
romantycznych wakacjach 
każde z nich musi wrócić 
do swojego normalnego 
życia. Nie są jednak pewni 
czy chcą zakończyć tę 
znajomość?

21:15 Bez granic - film 
melodramat, USA/Niemcy 
2003. Rozpieszczona 
Amerykanka, Sara Jordan 
(Angelina Jolie) wiedzie 
spokojne życie w 
Londynie. Jest rok 1984, 
w życiu Sary pojawia się 
doktor Nick Callahan 
(Clive Owen), społecznik 
walczący o pomoc dla 
głodujących dzieci w 
Afryce. Sara traci głowę 
dla Nicka i wspólnie z nim 
wyjeżdża do Afryki…

23:55 Starcie Tytanów - film 
przygodowy, USA 2010. 
Perseusz został 
wychowany jak człowiek, 
mimo że jest synem boga. 
Kiedy nie udaje mu się 
uratować swojej rodziny 
przed gniewem Hadesa, 
boga podziemi, rusza na 
wyprawę by pomścić 
swoich bliskich. W jego 
działaniach wspomagają 
go inni bogowie, choć inni 
nieśmiertelni starają się ze 
wszystkich sił mu 
przeszkodzić…

02:10 Moc Magii (105/150) - 
program

04:20 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show – Izabela 
Małysz

04:50 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show – 
Mariola Gołota

05:25 Nowy wygląd, nowe 
życie (4/5) - program 
rozrywkowy

06:50 Coś z niczego
07:50 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 7 (6/12) - 
program lifestylowy

08:35 Co nas truje (5/12) - 
program lifestylowy

09:20 Gwiazdy od kuchni 2 
(7/8) - program 
lifestylowy 

09:50 Agentki czystości 
(8/13) - program 
lifestylowy

10:25 Misja ratunkowa 
(7/10) - program

11:10 Zaskocz mnie! (8/10) - 
program rozrywkowy

11:45 SOS – Sablewska od 
stylu (5/10) - program 
rozrywkowy

12:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (8/10) - reality 
show

13:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (7/8) - reality 
show

14:00 W czym do ślubu? 3 
(7/12) - reality show

14:30 W roli głównej (7/8) - 
talk show 

15:00 Afera fryzjera 6 (8/12) 
- program rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet 15 
(15/24) - magazyn

16:15 Pani Gadżet 15 
(14/24) - magazyn

16:45 Misja ratunkowa 
(8/10) - program

17:30 Warsztat urody (4/8) - 
program lifestylowy

18:15 Gwiazdy od kuchni 2 
(8) - program lifestylowy 

18:45 Kulisy sławy EXTRA 
(8/9) - program 
lifestylowy

19:15 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (7/12) - 
program

20:15 Ożeń się ze mną 
teraz!

21:20 Operacje w Tajlandii 
2 (3/10) - program

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

23:00 Rosyjski Projekt Lady
01:10 Wyrok za poronienie - 

dokument (dla małoletnich 
od lat 16)

01:45 W roli głównej – 
Sebastian Karpiel-
Bułecka (5/6) - talk show 

02:15 W roli głównej – 
Katarzyna Bujakiewicz 
(7/8) - talk show 

02:45 W roli głównej – Ewa 
Minge (16) - talk show 

03:15 Wiem, co jem 6 
(4/16) - magazyn 

03:45 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn 

04:15 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn 

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 1.runda play - 
off (4) 

10:05 Boks - Megafights
12:15 Jeździectwo - Skoki 

przez przeszkody; relacja
13:45 Piłka nożna - mecze 

towarzyskie przed 
Mundialem

15:15 Football’s Greatest 
stage - film dok.

15:50 Piłka nożna - Mecz 
charytatywny: Drużyna 
Luisa Figo - Drużyna 
Ronaldinho

18:05 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa - 5

20:25 Sportowa Sobota
21:05 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - 1.runda play - 
off (5) 

24:00 Piłka nożna - Mecz 
charytatywny: Drużyna 
Luisa Figo - Drużyna 
Ronaldinho

07:05 Astronarium (21) - 
„Planety wokół pulsara”; 
magazyn

07:25 Pogoda
07:35 Turystyczna Jazda
07:50 Antenowe remanenty
08:15 Wędrowanie bez 

plecaka - Szlak uzdrowisk i 
źródeł mineralnych; 
magazyn turystyczny

08:40 Antenowe remanenty
09:00 Kulisy paryskiego 

luksusu; film dokum.; 
Francja (2017)

10:40 Marcin i jego zwierzaki; 
magazyn

11:00 Słodka kuchnia 
pszczółek; magazyn 
kulinarny

11:15 Kwadrans w ogrodzie
11:30 Aktualności Flesz
11:36 Relacje; magazyn 

ekonomiczny
11:58 POGODA
12:05 WIOSNA W REGIONACH
12:25 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
12:55 OSTOJA
13:25 Jak to działa; odc. 11 

Akumulatory; magazyn
13:50 Pogoda
14:00 WIOSNA W REGIONACH
14:20 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
14:50 Moja Praca; magazyn
15:15 Pogoda 
15:20 WIOSNA W REGIONACH
15:40 wojsko - polskie.pl; odc. 

6; reportaż
16:15 Tygodnik polityczny; 

program publicystyczny
16:45 Dziennik regionów
17:00 ROLNIK SZUKA SZKOŁY
17:15 WIOSNA  W 

REGIONACH
17:31 POGODA
17:35 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 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 PIOSENKA DLA CIEBIE
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:35 Kulisy paryskiego 

luksusu; film dokum.; 
Francja (2017)

23:45 Astronarium (21); 
magazyn

00:15 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

00:45 Turystyczna Jazda
01:00 Moja Praca; magazyn
01:30 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
02:00 Antenowe remanenty
02:50 Wędrowanie bez 

plecaka - Szlak uzdrowisk i 
źródeł mineralnych; 
magazyn turystyczny

03:20 wojsko - polskie.pl; odc. 
6; reportaż

03:50 Kulisy paryskiego 
luksusu; film dokum.; 
Francja (2017)

05:00 Dziennik Regionów
05:35 Astronarium (21); 

magazyn
06:00 PIOSENKA DLA CIEBIE

06:50 Był taki dzień – 21 
kwietnia odc. 539; 
felieton

07:00 Betar; film 
dokumentalny

08:05 Dziedzictwo regionów 
- Płońsk miasto Ben 
Guriona; cykl reportaży

08:35 Podwodna Polska - 
Cmentarzysko statków

09:05 Do przerwy 0:1; odc. 
2/7 - Ratuj Paragon; serial 
TVP

09:40 Do przerwy 0:1; odc. 
3/7 - Kłopoty z kasą; serial 
TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Mięsne przysmaki... z 
warzyw; magazyn 
kulinarny

10:45 Film dokumentalny
11:45 Film dokumentalny
12:50 Złoto Jukonu. cz. 1/3.
13:55 Szerokie tory – Jeden 

dzień z życia rabina w 
Odessie; reportaż

14:30 Wielka Gra; odc. 78; 
teleturniej

15:35 Spór o historię – 
Polskie formacje 
wojskowe w latach 1914 
- 1918; debata

16:15 Janusz Korczak; film 
dokumentalny

17:25 Roman Dmowski – 
współtwórca 
Niepodległej; felieton

17:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 2/12; serial 
komediowy TVP

18:50 Szalona miłość. 
Rosjanie i Putin; film 
dokumentalny

19:55 Było... nie minęło - 
extra; (8); magazyn

20:35 Ekstradycja III; odc. 
1/10; serial TVP

21:45 Pole widzenia. 
Polskie wynalazki które 
zmieniły świat. - 
Peryskop odwracalny 
majora Gundlacha; serial 
dokumentalny

22:15 Tajemnice początków 
Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl 
dokumentalny

23:15 Jurek; film 
dokumentalny; reż.:Paweł 
Wysoczański

00:40 Kochankowie Roku 
Tygrysa; film obyczajowy; 
Polska, Chiny (2005)

7:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Legia 
Warszawa - Górnik Zabrze

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz fazy play-
off

11:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Stal Mielec - 
Odra Opole

13:00 Siatkówka; 7. strefa; 
magazyn siatkarski. W 
programie poruszane są 
tematy rozgrywek 
PlusLigi, Ligi Siatkówki 
Kobiet i Champions 
League. Znajdą się w nim 
także materiały 
przedstawiające...

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz fazy play-
off

17:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Chrobry 
Głogów - GKS Katowice

20:00 Boks; Gala w 
Liverpoolu; waga 
półśrednia: Amir Khan - 
Phil Lo Greco; waga lekka: 
Sean Dodd - Tommy 
Coyle

0:00 Boks
4:00 Sporty walki; UFC Fight 

Night: Barboza vs Lee; 
waga lekka: Edson 
Barboza - Kevin Lee
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04:25 Galeria; odc. 118; 
serial obyczajowy TVP

04:45 Galeria; odc. 119
05:15 Klan; odc. 3297
05:35 Klan; odc. 3298
06:05 Słownik polsko@

polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (380)

06:35 wojsko – polskie.pl; 
odc. 7; reportaż

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3809; teleturniej muz.
08:55 Program sportowy
09:10 Ziarno – Jedna 

owczarnia; magazyn
09:35 Program sportowy
09:45 Gen Innowacyjności
10:05 Weterynarze z 

sercem; /37/
10:35 Leśniczówka; odc. 16
11:00 Leśniczówka; odc. 17
11:30 Program sportowy
11:35 Spotkanie ze Świętym
11:50 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:00 Regina Coeli; Watykan 

(2018)
12:15 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:40 Program sportowy
12:45 Z pamięci
13:00 BBC w Jedynce – 

Błękitna Planeta; Seria II 
cz. 2. Głębia; film dokum.; 
Wielka Brytania (2017)

14:00 Sonda 2; (81) - 
Science fiction a nauka; 
program 
popularnonaukowy

14:20 Program sportowy
14:30 Droga do Rosji; odc. 

2; magazyn; Szwajcaria
15:05 Komisarz Alex; s.XI; 

odc. 138; serial TVP
15:45 Program sportowy
15:55 Korona królów; odc. 

65; telenowela histor.TVP
16:25 Korona królów; odc. 

66; telenowela histor. TVP
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Sławomir Big Music 

Quiz
18:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3810; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 19; serial TVP
21:05 Jubileuszowy koncert 

GOLEC uOrkiestra
22:45 Zakochana Jedynka – 

Legalna blondynka; 
komedia; USA (2001)

00:25 Z pamięci
00:35 W sercu oceanu; odc. 

7; serial kostiumowy; 
Hiszpania (2011)

01:35 Ta nasza młodość; 
film; USA (2014)

03:20 Idealny plan; thriller; 
Kanada (2011)

05:00 Notacje – Witold 
Pyrkosz. Hrabia z innego 
domu; cykl dokumentalny

05:25 Słowo na niedzielę – 
Bardzo dobry pasterz

05:35 Koło fortuny; odc. 148 
ed. 3; teleturniej

06:15 Barwy szczęścia; odc. 
1847; serial TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1848; serial TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1849; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda 

10:40 Rodzinne oglądanie – 
Podwodna planeta; odc. 
4 W głębi lądu; serial 
dokumentalny

11:40 Droga do Rosji; odc. 
1; magazyn; Szwajcaria 
(2018)

12:20 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (8) ed 11; zabawa 
quizowa

13:45 Kocham Cię, Polsko! - 
kulisy po odcinku; (8); 
felieton

14:00 Familiada; odc. 2453; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 208 
ed. 4; teleturniej

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

16:20 Bake off – Ale przepis; 
(8)

16:35 Na sygnale; odc. 187 
„Wzorowy ojciec”; serial 
fabularyzowany TVP

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

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kronika Orlen Warsaw 

Marathonu
18:35 Za marzenia; odc. 7; 

serial TVP
19:30 Zakupy pod kontrolą; 

(5); reality show
20:05 Poltergeist; thriller; 

USA (2015); reż.:Gil 
Kenan; wyk.:Sam 
Rockwell, Rosemarie 
DeWitt, Saxon Sharbino

21:50 Kino bez granic – 
Złota dama; film 
fabularny; USA, Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Simon Curtis; 
wyk.:Helen Mirren, Ryan 
Reynolds, Daniel Bruhl, 
Katie Holmes, Charles 
Dance

23:55 Bez wstydu; dramat; 
Polska (2012); reż.:Filip 
Marczewski; wyk.:Mateusz 
Kościukiewicz, Agnieszka 
Grochowska, Anna 
Próchniak, Maciej 
Marczewski, Paweł 
Królikowski, Dariusz 
Majchrzak

01:25 Młode wilki; film 
sensacyjny; Polska (1995)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (44); serial 
animowany

8:10 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (45); serial 
animowany

8:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (46); serial 
animowany

9:05 Królewna Śnieżka i 
siedmiu krasnoludków; 
film animowany, USA 
1937. Macocha Królewny 
Śnieżki, zazdrosna o urodę 
dziewczynki, porzuca ją na 
pewną śmierć w dzikim 
lesie. Śnieżka trafia do 
chatki 7....

10:55 Hotel dla psów; film 
familijny, Niemcy/USA 
2009

13:10 Zwierzogród; film 
animowany, USA 2016. 
Do metropolii, w której 
mieszkają zwierzęta, 
przybywa policjantka 
Judy. Jest pierwszym 
królikiem zatrudnionym na 
tym stanowisku. Żeby 
zapracować na awans,...

15:40 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 9 (7); program 
rozrywkowy

17:35 Nasz nowy dom (114); 
reality show. Agnieszka 
mieszka z 3-letnią 
córeczką i 
niepełnosprawnymi 
rodzicami - mamą po 
wylewie i głuchoniemym 
ojcem. Z powodu braku 
podstawowych wygód...

18:40 Aż chce się żyć (1); 
cykl reportaży

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

program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (22); 

serial obyczajowy. Adam 
stara się uratować ojca. 
Serce Edwarda nagle 
przestaje bić. Kilka godzin 
później pod opiekę Żmudy 
trafia mężczyzna skarżący 
się...

21:05 Kabaret na żywo: 
Narodowa komisja ds. 
komisji (38); program 
rozrywkowy. Satyrycy 
stworzą własną komisję. 
Zasiądą w niej członkowie 
Kabaretu Czesuaf, a 
przewodnictwo obejmie 
Robert Korólczyk…

23:15 Lep na muchy; 
komedia kryminalna, 
Niemcy/USA 2011

1:00 Terminator: Genisys; 
film sensacyjny, USA 
2015

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5287) - 
program; 

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

(1069) - magazyn
11:00 Efekt Domina 5 (7/8) - 

program
11:30 Co za tydzień (846) - 

magazyn
11:55 Iron Majdan (6/10) - 

program
12:55 Diagnoza 2 (9/13) - 

serial
13:55 Druga szansa 5 (6/10) 

- serial
14:55 Hipnoza (7/8) - 

program
16:00 Shrek II - komedia, 

USA 2004. Shrek i Fiona 
zostają zaproszeni do 
Zasiedmiogórogrodu przez 
sprawujących tam 
niepodzielne rządy 
rodziców Fiony. Obawy 
Shreka potwierdzają się, 
przyjęcie jest raczej 
chłodne, a nawet wrogie. 
Komuś bardzo zależy na 
tym, aby małżeństwo 
Shreka i Fiony zostało 
unieważnione…

18:00 Ugotowani 13 (8/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

19:00 Fakty (7417)
19:25 Sport (7400)
19:35 Pogoda (7397)
19:45 Uwaga! (5288) - 

program; 
20:00 MasterChef Junior 

(7/10) - program
21:30 Kowboje i obcy - 

western, USA 2011. 
Arizona, 1873 rok. 
Rewolwerowiec Jake 
(Daniel Craig) budzi się na 
pustyni, nie pamiętając 
niemal nic ze swojej 
przeszłości. Na ręku ma 
tajemniczą bransoletę, a 
od czasu do czasu 
nawiedzają go niepokojące 
wizje. Wędrując przez 
pustynię trafia do 
niewielkiego miasteczka 
Absolution rządzonego 
przez twardego hodowcę 
bydła i weterana 
wojennego, pułkownika 
Dolarhyde’a…

00:00 Pieniądze to nie 
wszystko - komedia; 
2001.  50-letni biznesmen 
Tomasz Adamczyk (Marek 
Kondrat), chce 
zrezygnować z 
prowadzenia interesów w 
branży alkoholowej i 
poświęcić się swojej pasji 
życiowej - filozofii. Pomysł 
ten nie przypada do gustu 
jego wspólnikowi…

02:15 Kuchenne rewolucje 
17 (9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

03:20 Uwaga! (5288) - 
program; 

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(106/150) - program 

05:00 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015;  
odc. 7

06:50 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2009; odc. 11

07:50 Najśmieszniejsi – 
Kabaret Rak; odc. 7

08:50 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1995

09:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj; 
factual, Polska 2015

10:05 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj; 
factual, Polska 2015

10:40 Jurassic Park; 
przygodowy, USA 1993

13:25 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Bajka o 
tym, co wyruszył, by 
nauczyć się bać; familijny, 
Niemcy 2014

14:35 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Król 
Drozdobrody; familijny, 
Niemcy 2008

15:50 Blondynka w 
koszarach; komedia, USA 
2008

17:50 Cudotwórca; komedia, 
USA 1998

20:00 Szybcy i wściekli; 
akcja, USA 2001. Brian, 
młody policjant prowadzi 
śledztwo w sprawie serii 
porwań ciężarówek…

22:10 Angielska robota; 
akcja, Australia, USA, 
Wielka Brytania 2008

00:20 Uwikłana; serial 
fabularny, USA 2016; odc. 
7. Wozniak zmaga się z 
wyrzutami sumienia 
dotyczącymi zabójstwa 
Sapersteina. Harlee 
desperacko stara się 
bronić mężczyzny…

01:20 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 40

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011; 
odc. 5

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13. 
Zatrzymanie właściciela 
lodówki po brzegi 
wypchanej narkotykami 
oraz złodziei 
okradających... kościoły

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

05:55 Bulionerzy; odc. 39 - 
Pracoholik; serial 
komediowy TVP

06:35 Alternatywy 4; odc. 
2/9 - Przeprowadzka; 
serial komediowy TVP

07:40 Alternatywy 4; odc. 
3/9 - Pierwsza noc; serial 
komediowy TVP

08:45 O mnie się nie martw; 
s. III odc. 2/13; serial 
komediowy TVP

09:45 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

11:40 Rodzinka.pl; odc. 60 
„Gwiazda rocka”; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 61 
„Biznes is biznes”; serial 
komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 62 
„Walka z lenistwem”; 
serial komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; 
odc. 174 - Panaceum; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 68- 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 70 - Seks 
nocy letniej; serial 
obyczajowy TVP

17:15 07 zgłoś się; odc. 
11/21 - Wagon pocztowy; 
serial TVP

18:25 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

19:20 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232 „Wilgotna 
Szeherezada” sezon 12; 
serial komediowy TVP

19:50 Na sygnale; odc. 187 
„Wzorowy ojciec”; serial 
fabularyzowany TVP

20:30 Ojciec Mateusz; odc. 
175 - Drift; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; odc. 
176 - Świadek oskarżenia; 
serial kryminalny TVP

22:20 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

00:10 Korona królów; odc. 
13; telenowela historyczna 
TVP

00:45 Korona królów; odc. 
14; telenowela histor. TVP

01:15 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231; serial TVP

01:50 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232; serial TVP

02:25 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 17; serial TVP

03:25 Oficer; odc. 13/13 - 
Sto rąk; serial TVP

04:25 Komisariat; odc. 61; 
serial TVP

04:55 Komisariat; odc. 62; 
serial TVP

05:40 Kochamy polskie 
komedie; odc. 63; 
teleturniej

06:10 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki – D - jak Dudek

06:40 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (9); 
widowisko rozrywkowe

07:40 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 31 Filtry 
warszawskie; magazyn

08:15 Hip Hop z Kabaretem 
OT. TO (2)

09:10 Koło fortuny; odc. 131 
ed. 3; teleturniej

09:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

10:15 Życie to Kabaret – 
Parodie, parodie - 
Wieczór parodii 
kabaretowych

11:15 Paranienormalni 
Tonight; (9) Piotr Gruszka; 
program rozrywkowy

12:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia na 
przedwiośniu; magazyn 
kulinarny

13:10 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 39 Reguły 
Templariuszy; cykl 
dokumentalny

13:45 Kochamy polskie 
komedie; odc. 63; 
teleturniej

14:20 Big Music Quiz – 
Sławomir Big Music Quiz 
/4/; teleturniej muzyczny

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /112/ - 
„Ruchome piaski” - Varius 
Manx

15:25 Zakupy pod kontrolą; 
(3); reality show

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

16:30 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2 /2/ - 
Magia; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

17:20 KabareTOP Story; – 
„Szeptanka” - Bohdan 
Smoleń

17:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

18:10 Olga Lipińska 
zaprasza; (24); talk-show

18:55 Wielki Test. Polskie 
aktorki i aktorzy

20:30 Kierunek Kabaret; /51/ 
- Wsi spokojna, wsi 
wesoła

21:35 Tylko dla dorosłych – 
Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW /odc. 6/; 
program satyryczny

22:10 Rodzina, ach rodzina; 
(odc. 7); widowisko

23:10 Koło fortuny; odc. 130 
ed. 3; teleturniej

23:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015; (1-3)

02:55 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (9); 
widowisko rozrywkowe

05:40 Ukryta prawda (208) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przyjaciele (26/48) - 

serial komediowy, USA
09:25 Przyjaciele (27/48) - 

serial komediowy, USA
09:55 Przepis na życie 3 (6) 

- serial obyczajowy
10:55 Przepis na życie 3 (7) 

- serial obyczajowy
11:55 Zaklinaczka duchów 

(16/22) - serial S-F, USA
12:50 Zaklinaczka duchów 

(17/22) - serial S-F, USA. 
Melina, kupując antyki do 
swojego sklepu ze 
starociami, poznaje 
kobietę, którą nawiedza 
duch jej pełnego złości 
syna…

13:50 Hobbit: Bitwa Pięciu 
Armii - film przygodowy, 
Nowa Zelandia/USA 2014. 
Thorin Dębowa Tarcza i 
Krasnoludy z Ereboru 
odzyskały ogromne 
bogactwa przodków. Teraz 
muszą stawić czoło 
konsekwencjom zbudzenia 
przerażającego Smauga. 
W międzyczasie Władca 
Ciemności, Sauron, 
wysyła legiony Orków do 
ataku na Samotną Górę…

16:55 Megamocny - 
komedia, USA 2010. 
Błyskotliwy 
superzłoczyńca 
MegaMocny od lat 
próbuje zdobyć kontrolę 
nad MetroCity, jednak na 
jego drodze zawsze stawał 
superbohater Metro Man. 
Nadchodzi jednak dzień, 
kiedy złoczyńcy udaje się 
w końcu pokonać swojego 
przeciwnika…

19:00 Lucyfer (8/18) - serial 
20:00 Starcie Tytanów - film 

przygodowy, USA 2010. 
Perseusz został 
wychowany jak człowiek, 
mimo że jest synem boga. 
Kiedy nie udaje mu się 
uratować swojej rodziny 
przed gniewem Hadesa, 
boga podziemi, rusza na 
wyprawę by pomścić 
swoich bliskich…

22:15 Strzelec (4/10) - serial 
23:15 Sztanga i cash - film 

sensacyjny, USA 2013. 
Grupa ambitnych trenerów 
personalnych postanawia 
za wszelką cenę podążać 
za marzeniami, co 
prowadzi do popełnienia 
przestępstwa i konfliktu z 
prawem. Zainspirowane 
prawdziwą historią.

01:55 Moc Magii (106/150) - 
program

04:05 Druga strona medalu 
3 (3/8) - talk show – 
Krzysztof Krauze

04:40 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show – Karol 
Bielecki

05:45 66 – walka płci (2/8) - 
program rozrywkowy

06:15 66 – walka płci (3/8) - 
program rozrywkowy

06:45 66 – walka płci (4/8) - 
program rozrywkowy

07:15 Idealna niania 9 
(8/12) - program

08:00 Apetyt na miłość 5 
(7/12) - program

09:00 W roli głównej (7/8) - 
talk show 

09:30 Gwiazdy prywatnie 2 
(7/8) - program 

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

10:45 Afera fryzjera 6 (8/12) 
- program rozrywkowy

11:30 Co nas truje (6/12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS – Sablewska od 
stylu (6/10) - program

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 3 
(8/12) - reality show

14:15 Zaskocz mnie! (8/10) - 
program rozrywkowy

14:50 Warsztat urody (4/8) - 
program lifestylowy

15:35 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (8/12) - 
program

16:35 Terapia dla par (8/12) 
- program

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

18:20 #Sława 2 (2/8) - 
program rozrywkowy

18:50 Zdrowo, czyli jak?
19:30 Co nas truje (6/12) - 

program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 15 

(14/24) - magazyn
20:45 Pani Gadżet 15 

(15/24) - magazyn
21:15 Sekrety lekarzy 4 

(8/12) - reality show
22:15 Apetyt na miłość 5 

(8/12) - program 
rozrywkowy

23:15 Jedzenie mnie brzydzi 
- dokument

00:20 W roli głównej (7/8) - 
talk show 

00:50 55 sposobów na życie 
(3/6) - program 
rozrywkowy

01:20 55 sposobów na życie 
(4/6) - program 
rozrywkowy

01:50 W roli głównej – 
Dorota Szelągowska (6) - 
talk show 

02:20 W roli głównej – 
Magda Schejbal (8) - talk 
show 

02:50 W roli głównej – 
Michał Żebrowski (1/8) - 
talk show 

03:20 Wiem, co jem 6 
(5/16) - magazyn 

03:50 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn 

04:20 Wiem, co jem 5 
(9/10) - magazyn 

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

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 1.runda play - 
off (5) 

10:05 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa - 5

11:45 Strongman - Liga 
Mistrzów

12:45 PN - Barca TV
15:20 PN - Barca TV
15:55 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Węgry - 
Kazachstan

18:25 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 1.runda play - 
off - skróty meczów

19:20 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Polska - 
Włochy

22:00 Sportowa niedziela 
22:45 Piłka ręczna - kobiet: 

Ekstraklasa - 5
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07:05 Wiatr od morza; odc. 
111; magazyn

07:25 Pogoda 
07:35 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
07:55 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem; odc. 

196 - Dania familijne: 
makaron z twarogiem, 
czekoladowe kuleczki w 
migdałach; magazyn 
kulinarny

08:35 Agape; magazyn
09:00 Wisła od źródła do 

ujścia; odc. 2. Od ujścia 
Dunajca do ujścia Narwi; 
film dokum.

10:03 Rączka gotuje
10:30 Aktualności Flesz
10:35 Sacrum profanum
10:50 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
11:00 Magazyn kulturalny
11:30 Aktualności Flesz
11:37 Mamy sposoby; 

magazyn
11:55 POGODA
12:05 Głos Regionów
13:00 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 56 Tarnów; magazyn
13:30 Pogoda 
13:40 Ukryte skarby – 

Odpoczywalna góra i goły 
kościół; cykl reportaży

14:10 Wisła od źródła do 
ujścia; odc. 2. Od ujścia 
Dunajca do ujścia Narwi; 
film dokum.

15:10 Pogoda 
15:15 Rysa; dramat
16:45 Dziennik regionów
17:00 ROLNIK SZUKA SZKOŁY
17:15 Sto na 100; odc. 5; 

magazyn ekonomiczny
17:31 POGODA
17:35 Gwarowy koncert życzeń
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
19:35 Fascynujące Śląskie; 

cykl reportaży
19:58 POGODA
20:00 Ocaleni; reality show
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Podziw; reportaż
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:35 Rysa; dramat
00:05 Wiatr od morza; 

magazyn
00:30 Pod Tatrami
00:45 Sto na 100; odc. 5; 

magazyn ekonomiczny
01:05 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 56 Tarnów; magazyn
01:40 Ocaleni; reality show
02:45 Głos Regionów
03:45 Wisła od źródła do 

ujścia; odc. 2. Od ujścia 
Dunajca do ujścia Narwi; 
film dokum.

05:00 Dziennik Regionów
05:30 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
05:55 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 56 Tarnów; magazyn
06:20 Pod Tatrami
06:35 Agape; magazyn

06:50 Był taki dzień – 22 
kwietnia; felieton

06:55 Reportaż Jedynki – 
Violetta Villas – życie po 
życiu

07:30 Piosenki Jonasza 
Kofty

08:05 El Misionero; film 
dokumentalny

09:15 Siedlisko; odc. 5/9; 
serial TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Gęś i piwo kozicowe; 
magazyn kulinarny

10:40 Koło historii – Kiedy 
kiszki marsza grają; cykl 
reportaży

11:10 Ukryte skarby – Sieja, 
taniec śmierci, eremici i 
bisior z wigierskiego 
jeziora; cykl reportaży

11:45 Podróże kulinarne 
Roberta Makłowicza – 
Smak Nowej Huty (199)

12:15 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 34 Białe złoto; 
cykl dokumentalny

12:50 Afryka; odc. 1
13:50 Szerokie tory – Jeden 

dzień z życia bojówkarza 
organizacji 
neofaszystowskiej w 
Moskwie; reportaż

14:30 Trójka hultajska; film 
obyczajowy

16:05 Wielka Gra; odc. 79; 
teleturniej

17:25 Ex Libris; odc. 340; 
magazyn

17:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 3/12; serial 
komediowy TVP

18:50 Powrót do Heimkher; 
film dokumentalny

19:50 Jan Paweł II; film 
biograficzny; Polska, 
Włochy, USA (2006); 
reż.:John Kent Harrison

22:05 Wielki test o Wiśle
23:40 Virtuti; dramat 

wojenny; Polska (1989); 
reż.:Jacek Butrymowicz; 
wyk.:Kazimierz Wysota, 
Dorota Pomykała, 
Arkadiusz Bazak, Zbigniew 
Buczkowski, Gustaw 
Lutkiewicz, Wojciech 
Wysocki

01:40 Pole widzenia. 
Polskie wynalazki które 
zmieniły świat. - 
Peryskop odwracalny 
majora Gundlacha; serial 
dokumentalny

02:15 Betar; film 
dokumentalny

03:15 wojsko – polskie.pl; 
odc. 5; reportaż

7:00 Boks; Gala w 
Liverpoolu; waga 
półśrednia: Amir Khan - 
Phil Lo Greco; waga lekka: 
Sean Dodd - Tommy 
Coyle

8:00 Sporty walki; UFC Fight 
Night: Barboza vs Lee; 
waga lekka: Edson 
Barboza - Kevin Lee

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Boks; Gala w 
Liverpoolu; waga 
półśrednia: Amir Khan - 
Phil Lo Greco; waga lekka: 
Sean Dodd - Tommy 
Coyle

14:45 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa;  ROW Rybnik - 
Orzeł Łódź. Gospodarze 
rozpoczęli rozgrywki od 
pewnego zwycięstwa na 
własnym torze 57:33 z 
Euro Finnance Polonia Piła

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga;  
Polski Cukier Toruń - 
Stelmet Enea BC Zielona 
Góra

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz fazy play-
off

22:30 Boks; Gala w 
Liverpoolu; waga 
półśrednia: Amir Khan - 
Phil Lo Greco; waga lekka: 
Sean Dodd - Tommy 
Coyle

0:30 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

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

POLSAT SPORT
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 229; 

serial; Turcja (2014)
07:20 Komisariat; odc. 66 

Dla dobra dziecka; serial 
TVP

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3810; teleturniej 
muzyczny

09:35 Pensjonat nad 
rozlewiskiem; odc. 7; 
serial TVP

10:30 Jeden z dziesięciu; 
16/105; teleturniej

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; s.III; odc. 54; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Agropogoda; magazyn
12:25 To się opłaca – 

Wsparcie dla szkolenia 
doradców; magazyn

12:40 BBC w Jedynce – 
Błękitna Planeta; Seria II 
cz. 2. Głębia; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

13:45 Elif; s.II; odc. 230; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:55 Leśniczówka; odc. 16
16:15 Leśniczówka; odc. 17
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3811; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3299; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
67; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
17/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Teatr Telewizji – Okno 

na tamtą stronę; spektakl 
teatralny

22:00 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

23:05 Czy świat oszalał? – 
Daleka droga do domu; 
film dokumentalny; 
Bułgaria (2014)

00:15 Legalna blondynka; 
komedia; USA (2001)

02:00 Jego życie to taniec – 
Sylvin Rubinstein; film 
dokumentalny; Polska, 
Niemcy (2008)

03:35 Notacje – Elżbieta 
Zawacka. Zostałam 
żołnierzem ZWZ; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 149 
ed. 3; teleturniej

06:05 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 40 
„Ryzyko zawodowe”; 
serial fabularyzowany TVP

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

Extra; (35)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

67 „Komunikacja 
głupcze”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1849; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 150 
ed. 3; teleturniej

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

14:00 Podwodna planeta; 
odc. 4 W głębi lądu; serial 
dokumentalny

14:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Familiada; odc. 2348; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 209 
ed. 4; teleturniej

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

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

68 „Rodzice na zawsze”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 41 
„Deklaracja woli”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1849; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1850; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 33; 
felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1368; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1101

21:50 Za marzenia; odc. 8; 
serial TVP

22:50 Zaginiona; odc. 7; 
Francja (2015)

23:55 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV; s. XIV, 
odc. 14/22; serial 
sensacyjny; Kanada, USA 
(2013)

00:50 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

01:50 Riviera; odc. 6; serial; 
Wielka Brytania (2017)

02:45 Złota dama; film 
fabularny; USA, Wielka 
Brytania (2015)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (666); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (21); serial 
paradokumentalny 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi. W każdym odcinku 
ukazane zostaną dwie 
szokujące historie.

11:00 Dlaczego ja? (754); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (145); serial 
paradokumentalny. 
Prokuratorka w drodze do 
sądu zostaje oblana 
kwasem. Głównym 
podejrzanym jest 
gangster, którego sprawę 
prowadziła. W trakcie 
śledztwa wychodzą na...

13:00 Trudne sprawy (791); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2678); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (837); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (220); 

serial paradokumentalny. 
Dramatyczne historie, 
które mogą zdarzyć się 
każdemu. Losy 
bohaterów, którzy ulegli 
wypadkom, zależą od 
wiedzy i doświadczenia 
osób dyżurujących pod...

17:00 Gliniarze (210); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2679); serial obyczajowy

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

Kiepskich (527); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego 
(Andrzej Grabowski), jego 
żony Haliny (Marzena 
Kipiel-Sztuka) oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Mariana (Ryszard Kotys)...

20:05 Megahit: Terminator: 
Genisys; film sensacyjny, 
USA 2015

23:00 Lekcja przetrwania; 
thriller, USA 1997

1:40 Więzień labiryntu: 
Próby ognia; thriller, USA 
2015

4:30 Kabarety ekstra; 
program rozrywkowy

05:40 Uwaga! (5288) - 
program; 

06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (8/39)
07:55 Akademia ogrodnika 

(8/39) - magazyn 
ogrodniczy;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2233) - magazyn

10:55 Tu się gotuje! 2 (6/12) 
- magazyn;

11:00 Ukryta prawda (899) - 
program obyczajowy. 
Karina (23), studentka 
czwartego roku, jest żoną 
Łukasza (25), który 
skończył Szkołę Główną 
Służby Pożarniczej i od 
paru miesięcy pracuje w 
straży…

12:00 Szkoła (551) - 
program 

13:00 19 + (252) - program
13:30 Szpital (788) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (552) - 
program 

16:30 19 + (253) - program
17:00 Ukryta prawda (900) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (789) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7418)
19:35 Sport (7401)
19:45 Pogoda (7398)
19:50 Uwaga! (5289) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(29/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2666) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (152) - 
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 Druga szansa 5 (7/10) 
- serial

22:30 Iron Majdan (7/10) - 
program

23:30 Kowboje i obcy - film 
western, USA 2011. 
Arizona, 1873 rok. 
Rewolwerowiec Jake 
(Daniel Craig) budzi się na 
pustyni, nie pamiętając 
niemal nic ze swojej 
przeszłości. Na ręku ma 
tajemniczą bransoletę, a 
od czasu do czasu 
nawiedzają go niepokojące 
wizje…

02:00 Co za tydzień (846) - 
magazyn

02:30 The Following III 
(6/15) - serial, USA

03:30 Uwaga! (5289) 
03:50 Moc Magii(TVN noc) 

(107/150) - program 
05:10 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 40

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 78

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 19

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 24

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 23

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 3

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

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 25

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 20

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 78

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 79

20:00 Tajemnicza przesyłka; 
akcja, Kanada, USA 2012. 
Tommy Wick to zwykły 
pracownik firmy 
kurierskiej. Pewnego dnia 
dostaje kolejne zadanie do 
wykonania. Tym razem 
jest ono nietypowe…

22:00 Twierdza; akcja, USA 
1996. Zdesperowany 
generał Hummel wraz ze 
swoim doborowym 
oddziałem przejmuje 
kontrolę nad więzieniem 
Alcatraz, biorąc jako 
zakładników zwiedzających 
je turystów…

00:50 Sin City 2: Damulka 
warta grzechu; akcja, USA 
2014. Dwight znany jest 
ze swojej działalności, 
która zaszkodziła już 
niejednemu bogaczowi i 
gwieździe. Fotograf-
detektyw traci jednak 
głowę, kiedy do jego życia 
powraca ukochana przez 
niego w młodości, Ava…

02:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

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

06:05 Na sygnale; odc. 5; 
serial fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 6; 
serial fabularyzowany TVP

07:05 Wojna domowa; odc. 
12/15 - Monolog 
zewnętrzny; serial 
komediowy TVP

07:40 Wojna domowa; odc. 
13/15 - Młode talenty; 
serial komediowy TVP

08:40 M jak miłość; odc. 
783; serial TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 64 
„Wakacje w lubuskiem”; 
serial komediowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 65 
„Nowe zwierzątko 
domowe”; serial 
komediowy TVP

10:45 Ojciec Mateusz; odc. 
246; serial kryminalny 
TVP

11:50 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

12:45 Ranczo; odc. 70 - Seks 
nocy letniej; serial 
obyczajowy TVP

13:45 Ojciec Mateusz; odc. 
177 - Amfetamina; serial 
kryminalny TVP

14:40 Ojciec Mateusz; odc. 
178 - Poza światem; serial 
kryminalny TVP

15:35 Na dobre i na złe; odc. 
29 - Przegrane zdrowie; 
serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 6; 
serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

18:55 Bulionerzy; odc. 70 - 
Grzybobranie; serial 
komediowy TVP

19:35 Ojciec Mateusz; odc. 
179 - Geniusz; serial 
kryminalny TVP

20:25 Wspaniałe stulecie; 
odc. 294; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 74; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
180; serial TVP

00:15 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 138; serial 
kryminalny TVP

01:15 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 10/14; serial 
sensacyjny TVP

02:10 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 11/14; serial 
sensacyjny TVP

03:05 Wojna domowa; odc. 
12/15; serial TVP

03:40 Wojna domowa; odc. 
13/15; serial TVP

04:40 M jak miłość; odc. 
783; serial TVP

05:10 Familiada; odc. 2398
05:40 Okrasa łamie przepisy 

– Gęś z jabłkami inaczej
06:20 Śpiewające 

fortepiany; (34)
07:30 Kabaretowy Klub 

Dwójki; (15) - Węgry
08:20 Makłowicz w podróży 

– Podróż 39 Hiszpania - 
Wyspy Kanaryjskie(146) 
Fuerteventura - Północ

08:55 Koło fortuny; odc. 132 
ed. 3; teleturniej

09:35 Bake off – Ale ciacho!; 
(6) ed. 4; widowisko

10:35 Bake off – Ale przepis; 
(6)

10:50 Familiada; odc. 2398
11:30 Życie to Kabaret – 

Kabaret Hrabi „Pojutrze” 
(1-2)

13:35 Śpiewające 
fortepiany; (35)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2011 W GÓRĘ 
SMYKI! (1); widowisko 
rozrywkowe

15:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2011 W GÓRĘ 
SMYKI! (2); widowisko 
rozrywkowe

16:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2011 W GÓRĘ 
SMYKI! (3); widowisko 
rozrywkowe

17:25 Kabaret na lato; (24) - 
Marzenia Marcina Dańca

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Smażenie powideł; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (55) - 
Vanuatu; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 39 Hiszpania - 
Wyspy Kanaryjskie(146) 
Fuerteventura - Północ; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - Duch 
narodowy /8/; serial TVP

20:15 Śpiewające 
fortepiany; (36)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (19) - Gwiazdy, 
kosmos

22:15 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (7) ed 11; zabawa 
quizowa

23:50 Koło fortuny; odc. 131 
ed. 3; teleturniej

00:35 Złota sobota odc. 5
01:30 Niezapomniane 

koncerty – Opole 2016 na 
bis - Grand Prix 
Publiczności - Złote Opole 
cz. 2; koncert

02:35 Rodzina, ach rodzina; 
(odc. 7); widowisko

03:40 Rozrywka Retro – 
Kabaret z miłością w tle 
(1); program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (209) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (300) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (19/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(17/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 (7) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (20/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (474) - 
program sądowy

14:55 Szpital (301) - 
program obyczajowy; 
Karetka przywozi do 
szpitala 16-latkę, która 
próbowała popełnić 
samobójstwo…

15:55 Zaklinaczka duchów 
(18/22) - serial S-F, USA. 
Melinda pomaga 
okultyście poznać 
szczegóły jego śmierci, 
która zdarzyła się podczas 
wykonywania jednej z 
niebezpiecznych sztuczek 
magicznych…

16:55 Przepis na życie 3 (8) 
- serial obyczajowy; Anka 
wraca z babskiego 
wieczorku i zastaje 
Andrzeja oraz Jerzego 
śpiących. Początkowo ten 
widok ją wzrusza, ale po 
chwili orientuje się, że 
obaj są pijani…

17:55 Zabójcza broń (7/18) - 
serial, USA. Riggs i 
Murtaugh badając sprawę 
morderstwa w świecie 
mody trafiają na trop 
prowadzący do śledztwa 
wydziału narkotykowego.

19:00 Ukryta prawda
20:00 Miłość może zabijać - 

film sensacyjny, Niemcy 
2007. Claudia, jej chłopak 
Thomas oraz syn 
wybierają się w podróż do 
Grecji na wakacje. 
Podczas podróży 
autokarem Timmy 
rozpoczyna rozmowę z 
tajemniczym mężczyzną…

22:05 Kurt Cobain: Życie bez 
cenzury - film dokument, 
USA 2015. Wokalista, 
gitarzysta, kompozytor i 
autor tekstów. Legenda 
sceny grunge’owej, lider 
zespołu Nirvana Kurt 
Cobain, do tej pory ma 
swoich wiernych 
wyznawców…

00:50 Mucha II - horror, USA 
1989. Martin to z pozoru 
zwykły chłopak obdarzony 
ponadprzeciętną 
inteligencją. Jest on 
jednak synem profesora 
Brundle’a i nosicielem 
zmutowanych genów 
swojego ojca…

03:05 Moc Magii (107/150) - 
program

05:45 66 – walka płci (5/8) - 
program rozrywkowy

06:15 66 – walka płci (6/8) - 
program rozrywkowy

06:45 Afera fryzjera 4 (8/10) 
- program rozrywkowy

07:30 Idealna niania 9 
(8/12) - program

08:15 Sekrety lekarzy (3/12) 
- reality show

09:15 Sprzątaczki 2 (2/12) - 
program obyczajowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (1/13) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (12/13) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
14 (9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Apetyt na miłość 5 
(8/12) - program 
rozrywkowy

13:45 Co za tydzień (846) - 
magazyn

14:15 Pani Gadżet 15 
(14/24) - magazyn

14:45 Pani Gadżet 13 (6/12) 
- magazyn

15:20 W czym do ślubu? 2 
(10) - reality show

15:50 W czym do ślubu? 3 
(8/12) - reality show

16:20 Agentki czystości 
(8/13) - program 
lifestylowy

16:55 Ugotowani 11 (4/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (4/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(3/12) - reality show

20:40 #Sława 2 (2/8) - 
program rozrywkowy

21:10 SOS – Sablewska od 
stylu (6/10) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 15 
(15/24) - magazyn

22:25 W roli głównej (8) - 
talk show 

22:55 Afera fryzjera 6 (8/12) 
- program rozrywkowy

23:40 Warsztat urody (4/8) - 
program lifestylowy

00:25 Jedzenie mnie brzydzi 
- dokument

01:30 W roli głównej – Edyta 
Górniak (1/7) - talk show 

02:00 W roli głównej – 
Małgorzata Foremniak 
(1/6) - talk show 

02:30 W roli głównej – 
Katarzyna Figura (12/16) 
- talk show 

03:00 Wiem, co jem 6 
(6/16) - magazyn 

03:30 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn 

04:30 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn 

08:00 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Polska - 
Włochy

10:00 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa - 5: Metraco 
Zagłębie Lubin - MKS 
Perła Lublin

11:45 Barca TV - Celta Vigo - 
FC Barcelona

14:20 Barca TV - magazyn
14:50 Droga do Rosji; odc. 1 

(odc. 1); magazyn
15:10 Droga do Rosji; odc. 2 

(odc. 2); magazyn
15:50 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Słowenia - 
Polska

18:20 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

18:50 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

19:25 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Węgry - 
Włochy

21:55 Football’s Greatest 
stage

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Słowenia - 
Polska

07:01 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Studio 3
08:30 Aktualności Flesz
09:05 O!POLSKIE NA ŻYWO
10:15 Kamień, nożyce, papier 

– Centrum Hewelianum
10:25 Pogoda 
10:30 Co niesie dzień
10:45 Na całe życie; reportaż
11:15 Rolnik szuka szkoły; 

odc. 2 wersja 
zaktualizowana; magazyn

11:25 Chłopak i dziewczyna
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Sacrum profanum
13:00 Turystyczna Jazda
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:39 Kronika regionu; 

program publicystyczny
15:05 Pałac mój widzę 

ogromny; reportaż
15:35 Tygodnik polityczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 1200 Muzeów; odc. 5 

Muzea Zabawek; cykl 
reportaży

17:31 POGODA
17:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
17:45 Po drugiej stronie ulicy; 

cykl reportaży
18:00 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
18:20 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Optyka polityka
19:58 POGODA
20:00 Tygodnik polityczny
20:30 1200 Muzeów; odc. 5 

Muzea Zabawek; cykl 
reportaży

21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Pałac mój widzę 

ogromny; reportaż
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Gol Ekstra; felieton
00:05 1200 Muzeów; odc. 5 

Muzea Zabawek; cykl 
reportaży

00:40 Pałac mój widzę 
ogromny; reportaż

01:20 O!POLSKIE NA ŻYWO
02:25 Kamień, nożyce, papier 

– Centrum Hewelianum; 
cykl reportaży

02:45 Na całe życie; reportaż
03:10 Rolnik szuka szkoły; 

odc. 2 wersja 
zaktualizowana; magazyn

03:25 Turystyczna Jazda
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Chłopak i dziewczyna
06:35 Tygodnik polityczny

06:50 Był taki dzień – 23 
kwietnia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Betar; film dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (72) - 
Maniok; cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Miasto pod miastem, 
historia pewnej przyjaźni 
i broń 21 wieku; cykl 
reportaży

09:05 Sława i chwała; odc. 5 
Gospodarstwa i ogrody; 
serial TVP

10:35 Film dokumentalny
11:30 Niecała nieprawda 

czyli PRL w DTV; odc. 34; 
magazyn

12:05 Jan Paweł II; film 
biograficzny; Polska, 
Włochy, USA (2006)

14:20 Sensacje XX wieku – 
Decydujący cios; 
widowisko kameralne

15:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Eben Emael 
cz 1; cykl dokumentalny

15:50 Spór o historię – 
Podatek kościelny; debata

16:35 Złoto Jukonu. cz. 1/3
17:30 Flesz historii; odc. 

387; cykl reportaży
17:55 Janosik; odc. 9/13 - 

Pobór; serial TVP
18:50 Sensacje XX wieku – 

Kutrzeba cz. 1; widowisko 
kameralne

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:30 Święta wojna Rosjan; 
film dokumentalny

21:35 Sława i chwała; odc. 6 
Koniec pięknego lata; 
serial TVP

22:40 Błękitna Armia 1917 - 
1919; dokument 
fabularyzowany

24:00 Doceniałam każdy 
przeżyty dzień; film 
dokumentalny

01:05 Przesyłka; film 
dokumentalny

02:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (72) - 
Maniok; cykl reportaży

02:40 Janosik; odc. 9/13 - 
Pobór; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz fazy play-
off

9:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

12:30 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

14:30 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

16:30 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

18:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz 
fazy play-off

20:30 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

22:10 Z archiwum boksu: 
Gala w Nowym Jorku z 
1965 roku; waga ciężka: 
Floyd Patterson - George 
Chuvalo

23:00 Boks; Gala w 
Liverpoolu; waga 
półśrednia: Amir Khan - 
Phil Lo Greco; waga lekka: 
Sean Dodd - Tommy 
Coyle

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

2:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski
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05:45 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 230; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 67 

Van Gogh; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3811; teleturniej muz.
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
10:10 Klan; odc. 3299
10:35 Jeden z dziesięciu; 

17/105; teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; s.III; odc. 55; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 To się opłaca – 

Działanie rolno-
środowiskowo-
klimatyczne, Rolnictwo 
ekologiczne; magazyn

12:50 Natura w Jedynce – 
24 godziny w Górach 
Skalistych; Nowa Zelandia 
(2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 231; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
67; telenowela historyczna 
TVP

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

odc. 33; serial; Włochy 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3812; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3300; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
68; telenowela TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
18/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:30 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy
21:35 Pensjonat nad 

rozlewiskiem; odc. 8; 
serial TVP

22:35 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 6; serial; Hiszpania 
(2014)

23:35 Labirynt; odc. 1/7; 
serial kryminalny; Czechy 
(2015)

00:45 Komisja morderstw; 
odc. 4/12; serial TVP

01:40 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

02:45 Granice Europy w 
kryzysie; Wielka Brytania 
(2015)

03:45 Notacje – Czesław 
Łotarewicz. Ostatni 
świadek w procesie 
szesnastu; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 151 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1368; serial TVP

07:00 Wierzę, szukam, 
rozmawiam; reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 41 
„Deklaracja woli”; serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra; (36)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

68 „Rodzice na zawsze”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1850; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 152 
ed. 3; teleturniej

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

14:00 Czym jest ADHD?; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

14:55 M jak miłość; odc. 
1368; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2349; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 210 
ed. 4; teleturniej

17:15 Meandry uczuć; odc. 
96; serial; Turcja (2016)

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

69 „Słowa, słowa, słowa”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 42 
„Prosto w serce”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1850; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1851; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 8; felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1369; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1102

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

22:55 Gala Fryderyki 2018 
(retransmisja)

01:10 Zaginiona; odc. 7; 
Francja (2015)

02:10 Ludzik, czyli One Man 
Show; (6); program 
rozrywkowy

02:40 Prokurator; odc. 10/10; 
serial kryminalny TVP

03:40 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

04:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
69 „Słowa, słowa, słowa”; 
serial komediowy TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (667); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (22); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (755); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (146); serial 
paradokumentalny. 
Sąsiedzi zgłaszają na 
policję krzyki i płacz 
dochodzące z domu 
starszej kobiety. Policjanci 
w piwnicy znajdują 
dziecko. Kluczowe dla 
rozwiązania...

13:00 Trudne sprawy (712); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2679); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (758); 
serial paradokumentalny

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

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

16:30 Na ratunek 112 (221); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (211); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2680); serial obyczajowy

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

Kiepskich (528); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego 
(Andrzej Grabowski), jego 
żony Haliny (Marzena 
Kipiel-Sztuka) oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Mariana (Ryszard Kotys)...

20:05 Więzień labiryntu: 
Próby ognia; thriller, USA 
2015

23:00 Ulice we krwi; film 
sensacyjny, USA 2009

1:05 Kochanice króla; 
dramat historyczny, 
Wielka Brytania/USA 
2008. Anglia, XVI w. Żona 
Henryka VIII, Katarzyna 
Aragońska, rodzi 
martwego syna. Władca 
nie ukrywa swej niechęci 
do małżonki…

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5289) - 
program; 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(7/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(29/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2234) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (900) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (552) - 
program 

13:00 19 + (253) - program
13:30 Szpital (789) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (553) - 
program 

16:30 19 + (254) - program
17:00 Ukryta prawda (901) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (790) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7419)
19:35 Sport (7402)
19:45 Pogoda (7399)
19:50 Uwaga! (5290) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(30/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2667) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (153) - 
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 (10/13) - 
serial

22:30 Kuba Wojewódzki 12 
(10/13) - talk show 
Aktorzy, sportowcy, 
politycy, muzycy, ludzie z 
pierwszych stron gazet – 
Królowi TVN mało kto 
odmawia, bo ten człowiek 
to legenda…

23:30 Superwizjer (1128) - 
magazyn reporterów

00:05 Tu się gotuje! 2 (6/12) 
- magazyn;

00:10 36,6 3 (9/12) - 
program

01:10 Lista klientów (2/15) - 
serial, USA. Rylie stara się 
o to, by spa 
funkcjonowało bez 
zakłóceń mimo kłopotów z 
policją. Jednocześnie robi 
wszystko, by uniknąć 
powiązań z 
przestępstwami męża

02:10 Pamiętniki wampirów 
3 (2/22) - serial horror, 
USA

03:05 Uwaga! (5290) - 
program; 

03:30 Moc Magii(TVN noc) 
(108/150) - program;

04:50 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 41

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 79

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 20

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 25

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 24

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 4

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 51

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 26

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 21

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 79

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 80

20:00 Trefny wóz; akcja, USA 
2013

21:30 Szybcy i wściekli; 
akcja, USA 2001. Paul 
Walker wciela się w 
postać Briana, młodego 
policjanta prowadzącego 
śledztwo w sprawie serii 
sensacyjnych porwań 
ciężarówek…

23:55 Tajemnicza przesyłka; 
akcja, Kanada, USA 2012. 
Tommy Wick (Steve 
Austin) to zwykły 
pracownik firmy 
kurierskiej. Pewnego dnia 
dostaje kolejne zadanie do 
wykonania. Tym razem 
jest ono dość nietypowe. 
Ma dostarczyć niewielką 
przesyłkę szefowi 
niemieckiej mafii…

01:50 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 9

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 20

05:50 Korona królów; odc. 
41; telenowela historyczna 
TVP

06:20 Na sygnale; odc. 6; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 7; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Wojna domowa; odc. 
14/15 - Nowy nabytek; 
serial komediowy TVP

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

09:05 Rodzinka.pl; odc. 65 
„Nowe zwierzątko 
domowe”; serial 
komediowy TVP

09:35 Rodzinka.pl; odc. 66 
„Król jest nagi”; serial 
komediowy TVP

10:15 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 138 - Zamknięta 
sprawa; serial kryminalny 
TVP

11:05 Bulionerzy; odc. 70 - 
Grzybobranie; serial 
komediowy TVP

11:40 Ranczo; odc. 70 - Seks 
nocy letniej; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; odc. 
178 - Poza światem; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; odc. 
179 - Geniusz; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
30 - Kłopotliwy pacjent; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 7; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 71 - 
Romans; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
180 - Życiowy rekord; 
serial kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 295; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 75; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
181; serial TVP

00:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232; serial 
komediowy TVP

00:35 Na sygnale; odc. 187; 
serial fabularyzowany TVP

01:05 Paradoks; odc. 11; 
serial kryminalny TVP

01:55 Paradoks; odc. 12; 
serial kryminalny TVP

02:50 Wojna domowa; odc. 
14/15; serial TVP

03:40 M jak miłość; odc. 
784; serial TVP

04:40 Rodzinka.pl; odc. 65; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2399
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Smażenie powideł
06:25 Śpiewające 

fortepiany; (35)
07:30 Kabaretowy Klub 

Dwójki; (19) - Gwiazdy, 
kosmos

08:20 Jeden z dziesięciu; 
1/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 133 
ed. 3; teleturniej

09:35 Rodzina, ach rodzina; 
(odc. 7); widowisko

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /111/ - 
„Warszawa” - T. Love

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /28/ - 
„Cichosza” - Grzegorz 
Turnau

10:55 Familiada; odc. 2399
11:35 Życie to Kabaret – 

Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 1

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 2

13:40 Śpiewające 
fortepiany; (36)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015; (1); widowisko

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015; (2); widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015; (3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kiszona kapusta - 
zdrowie z beczki

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (56) - 
Kastom; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 39 Hiszpania - 
Wyspy Kanaryjskie (147) 
Teneryfa - W cieniu Teide

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - Trudne 
zadania /9/; serial TVP

20:15 Śpiewające 
fortepiany; (37)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (20) - Akademie, 
jubileusze

22:15 Bake off – Ale ciacho!; 
(7) ed. 4; widowisko

23:10 Bake off – Ale przepis; 
(7)

23:30 Koło fortuny; odc. 132 
ed. 3; teleturniej

00:05 Na festiwalowej 
scenie – Krzysztof 
Krawczyk

00:30 Złota sobota odc. 3
01:25 Niezapomniane 

koncerty – Opole 2017 na 
bis - Jubileusz Maryli 
Rodowicz /cz. 2/; koncert

02:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (17) - 
Bezrobotny

03:30 Rozrywka Retro – 
Kabaret z medycyną w tle 
(7); program rozrywkowy

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1130) - program 
kryminalny

06:25 Szpital (301) - 
program obyczajowy

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

08:20 Zaklinaczka duchów 
(18/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 (8) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (21/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (475) - 
program sądowy

14:55 Szpital (302) - 
program obyczajowy; Na 
SOR przychodzi 
mężczyzna – lekarz, który 
dziesięć dni temu wrócił z 
Afryki, gdzie leczył 
chorych na Ebolę. 
Twierdzi, że jest zarażony 
śmiertelnym wirusem…

15:55 Zaklinaczka duchów 
(19/22) - serial S-F, USA. 
Melinda pomaga duchowi 
czarnoskórego mężczyzny, 
który został bestialsko 
zamordowany podczas 
walk na tle rasowym w 
1970 roku…

16:55 Przepis na życie 3 (9) 
- serial obyczajowy

17:55 Zabójcza broń (8/18) - 
serial, USA. Riggs bierze 
pod piekę ośmioletniego 
chłopca, który jest 
jedynym świadkiem w 
sprawie. Musi również 
zastanowić się nad tym co 
zrobić z pieniędzmi, które 
otrzymał po sprzedaży 
domu w Teksasie…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Deja Vu - film 

sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania 2006. Agent FBI 
(Denzel Washington) 
podąża za głosem Déja Vu 
w trakcie prowadzenia 
śledztwa. To, co zdawało 
się być niewinnym żartem 
naszej pamięci, staję się 
szaleńczym wyścigiem o 
życie…

22:40 Odwet - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2003. Sean Vetter (Vin 
Diesel) nieprzejednany 
agent specjalny jest 
wrogiem numer jeden 
wszystkich handlarzy 
narkotyków. Gdy z zemsty 
wrogowie zabijają mu 
żonę, Sean zaczyna się 
mścić…

00:55 American Horror 
Story: Asylum (8/13) - 
serial, USA

01:50 Moc Magii (108/150) - 
program

04:00 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show – 
Henryka Krzywonos

04:35 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show – Anja 
Rubik

05:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (3/13) - 
program lifestylowy 

06:25 Projekt Tyszka (7/8) - 
program rozrywkowy

06:55 Co za tydzień (846) - 
magazyn

07:25 Afera fryzjera 6 (8/12) 
- program rozrywkowy

08:10 Sekrety lekarzy (4/12) 
- reality show

09:10 Sprzątaczki 2 (3/12) - 
program obyczajowy

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (2/13) - 
program rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (13) - program 
rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 
14 (10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:40 Pani Gadżet 15 
(15/24) - magazyn

13:10 Pani Gadżet 15 
(14/24) - magazyn

13:40 Pani Gadżet 13 (7/12) 
- magazyn

14:10 Gwiazdy od kuchni 2 
(8) - program lifestylowy 

14:40 Coś z niczego
15:40 #Sława 2 (2/8) - 

program rozrywkowy
16:10 Projekt Tyszka (8) - 

program rozrywkowy
16:40 Ostre cięcie 5 (8/10) - 

program
17:25 Kulisy sławy EXTRA 

(8/9) - program 
lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (5/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(4/12) - reality show

20:40 Perfekcyjna Pani 
Domu

21:40 Co nas truje (6/12) - 
program lifestylowy

22:25 Zaskocz mnie! (9/10) - 
program rozrywkowy

23:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (8) - reality 
show

23:45 Apetyt na miłość 5 
(8/12) - program 
rozrywkowy

00:45 Swatka milionerów 
(8/10) - program 
rozrywkowy

01:45 W roli głównej – 
Robert Lewandowski 
(2/7) - talk show 

02:15 W roli głównej – Piotr 
Polk (2/6) - talk show 

02:45 W roli głównej – 
Marcin Tyszka (1/6) - talk 
show 

03:15 Wiem, co jem 6 
(7/16) - magazyn 

03:45 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn 

04:15 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn 

08:00 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Słowenia - 
Polska

10:00 Piłka nożna - Mecz 
charytatywny: Drużyna 
Luisa Figo - Drużyna 
Ronaldinho

10:30 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

11:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Stuttgart - 1 runda 
(1) 

13:45 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Stuttgart - 1 runda 
(2) 

16:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Stuttgart - 1 runda 
(3) 

18:00 Gwiazdy Tenisa- odc. 
5

18:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Stuttgart - 1 runda 
(4) 

20:30 Bayern Monachium 
TV - Hannover 96 - FC 
Bayern

22:35 Sportowy Wieczór
23:10 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Stuttgart - 1 runda 
(3) 

07:02 Kwadrans w ogrodzie
07:17 Słodka kuchnia 

pszczółek; magazyn kulin.
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
07:45 Sola Scriptura; reportaż
08:05 A życie toczy się dalej... 

– różdżkarz Karol Tomala
08:30 Aktualności Flesz
09:05 OSTOJA
09:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Fort 51 i 1/2

10:15 Pod Tatrami
10:25 Pogoda 
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Kreatywni
11:25 Karski i władcy 

ludzkości; film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kronika Miasta
12:50 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
13:00 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze; odc. 35; cykl rep.
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. - Fort 51 i 1/2

15:35 Tykociński Kosmos
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Kronika Miasta – 

KATOWICE
17:47 Niepokonani; reportaż
18:02 EkoAgent; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
19:58 POGODA
20:00 Tykociński Kosmos
20:30 Pożyteczni.pl; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Fort 51 i 1/2

22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Karski i władcy 

ludzkości; film dokum.
00:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Fort 51 i 1/2

01:20 Antenowe remanenty
01:45 Podziw; reportaż
02:25 Pod Tatrami
02:45 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
03:10 Kreatywni
03:25 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze; odc. 35 - Wyżyna 
Miechowska; cykl reportaży

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Karski i władcy 

ludzkości; film dokum.
06:35 Tykociński Kosmos

06:50 Był taki dzień – 24 
kwietnia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Tońko, czyli legenda o 
ostatnim baciarze; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (73) - 
Łódź; cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Najpiękniejsze konie, 
biskupi zamek i 
tajemnica polskiego 
Homera...; cykl reportaży

09:10 Sława i chwała; odc. 6 
Koniec pięknego lata; 
serial TVP

10:20 Film dokumentalny
11:20 Goniec historyczny 

IPN; odc. 2; magazyn
11:55 Film dokumentalny
12:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii.

13:25 Sensacje XX wieku – 
Kutrzeba cz. 1; widowisko 
kameralne

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Eben Emael 
cz 2; cykl dokumentalny

15:10 Afryka; odc. 1
16:15 Historia Polski – Tora 

i miecz; film 
dokumentalny

17:15 Kryptonim MUZEUM - 
Szlak Armii Krajowej; odc. 
5 Odbić Jana Karskiego; 
reportaż

17:30 Ex Libris; odc. 340; 
magazyn

17:55 Janosik; odc. 10/13 - 
Wszyscy za jednego; serial 
TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Kutrzeba cz. 2; widowisko 
kameralne

19:55 Jak było?; odc. 7; 
program publicystyczny

20:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Ostatni sekret 
partyzanta

21:15 Sława i chwała; odc. 7 
Równina; serial TVP

22:25 Film dok. licencja
23:30 W cieniu nienawiści; 

dramat wojenny
01:30 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat; (73) - 
Łódź; cykl reportaży

02:05 Janosik; odc. 10/13 - 
Wszyscy za jednego; serial 
TVP

7:00 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...

8:40 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa;  ROW Rybnik - 
Orzeł Łódź

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

12:30 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

14:30 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

16:30 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

18:00 Sporty walki; UFC 
Fight Night: Barboza vs 
Lee; waga lekka: Edson 
Barboza - Kevin Lee

21:00 Boks; Gala w 
Liverpoolu; waga 
półśrednia: Amir Khan - 
Phil Lo Greco; waga lekka: 
Sean Dodd - Tommy 
Coyle

23:00 Boks
1:00 7. strefa; magazyn 

siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League

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; s.II; odc. 231; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 68 

Nemezis I; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3812; teleturniej 
muzyczny

09:15 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 19; serial TVP

10:10 Klan; odc. 3300; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu; 
18/105; teleturniej

11:05 Dr Quinn; seria IV, 
odc. 23/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

24 godziny 
nieujarzmionego Nilu; 
Nowa Zelandia (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 232; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
68; telenowela historyczna 
TVP

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

odc. 34; serial; Włochy 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3813; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3301; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
19/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Trzecia połowa; odc. 

6; serial komediowy TVP
20:35 Liga Mistrzów - 1/2F
23:20 Liga Mistrzów - skróty 

(skróty); Wielka Brytania 
(2018)

00:15 Orły Nawałki
00:45 Ocaleni; reality show
01:40 Spaleni słońcem 2; 

dramat; Rosja (2010); 
reż.:Nikita Michałkow; 
wyk.:Oleg Menshikov, 
Ingeborga Illyin, 
Nadezdhda Mikhalkova

04:15 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 13/13; serial 
sensacyjny TVP

05:15 Notacje; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 153 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1369; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 42 
„Prosto w serce”; serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra; (37)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

69 „Słowa, słowa, słowa”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1851; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 154 
ed. 3; teleturniej

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

14:00 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 8. Rajski Ogród 
i Dedalus; cykl 
dokumentalny

14:55 M jak miłość; odc. 
1369; serial TVP

15:45 Mini audycja – KCP
16:00 Familiada; odc. 2350; 

teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 211 

ed. 4; teleturniej
17:15 Meandry uczuć; odc. 

97; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

70 „Bratnia dusza”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 43 
„Pozory mylą”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1851; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1852; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
705; serial TVP

21:45 Na sygnale; odc. 188 
„Truposz”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Ja cię 
kocham, a ty z nim; 
komedia romantyczna; 
USA (2007)

00:10 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232; serial 
komediowy TVP

00:40 Świat bez tajemnic – 
Ginący świat; film 
dokum.; USA (2015)

02:20 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV; s. XIV, 
odc. 14/22; serial sens.; 
Kanada, USA (2013)

03:10 Licencja na 
wychowanie; odc. 101 - 
Złe dobrego końce; serial 
obyczajowy TVP

03:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
70 „Bratnia dusza”; serial 
komediowy TVP

04:15 Prokurator; odc. 10/10; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (668); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (23); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (756); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (147); serial 
paradokumentalny. Dwóch 
nastolatków znajduje w 
opuszczonym budynku 
zwęglone zwłoki. Okazuje 
się, że zamordowany to 
technik kryminalny. Po 
odejściu z policji na...

13:00 Trudne sprawy (713); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2680); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (759); 
serial paradokumentalny

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

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

16:30 Na ratunek 112 (222); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (212); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2681); serial obyczajowy

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

Kiepskich (176); 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 (8); reality 
show

21:30 Ewa, ugotuj nam to 
(2); magazyn kulinarny

21:40 Top Chef (8); reality 
show

23:05 Studenci; komedia, 
USA 2008. Miłośnicy 
osławionego „American 
Pie” powinni być 
zadowoleni - podobny 
klimat i ten sam żart.

1:20 Wolna chata; komedia, 
USA 2009. Dorośli 
synowie wciąż nie 
opuszczają rodzinnego 
gniazda - czas na lekcję 
samodzielności.

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5290) - 
program; 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(8/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(30/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2235) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (901) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (553) - 
program 

13:00 19 + (254) - program
13:30 Szpital (790) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (554) - 
program 

16:30 19 + (255) - program
17:00 Ukryta prawda (902) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (791) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7420)
19:35 Sport (7403)
19:45 Pogoda (7400)
19:50 Uwaga! (5291) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(31/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2668) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (154) - 
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 Agent - Gwiazdy 3 
(10/13) - 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…

22:30 Safe House - film 
sensacyjny, USA/RPA/
Japonia 2012

00:55 Niezgodna - film 
przygodowy, USA 2014. 
W metropolii wzniesionej 
na ruinach Chicago 
idealne społeczeństwo 
budowane jest na zasadzie 
selekcji. Każdy nastolatek 
musi przejść test 
predyspozycji określający 
jego przynależność do 
jednej z pięciu grup. Jeśli 
nie posiadasz żadnej z 
pięciu kluczowych cech, 
będziesz żyć na 
marginesie…

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(109/150) - program;

05:10 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 42

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 80

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 21

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 26

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 1

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 5

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 52

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 1

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 22

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 80

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 81

20:00 13 Dzielnica; akcja, 
Francja 2004. 13 Dzielnica 
to specjalna strefa Paryża 
roku 2013 otoczona 
murem. Gangi są tu 
jedyną władzą, żadnych 
praw, żadnych reguł, 
żadnych zasad... 

21:30 Skaza; akcja, USA, 
Kanada 2009. Brickner 
zostaje zwolniony 
warunkowo po siedmiu 
latach spędzonych w 
areszcie po 
spowodowaniu 
nieumyślnego 
zabójstwa…

23:45 Everly; akcja, USA 
2014

01:25 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 10

02:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4. Zobacz jak 
policja poradziła sobie z 
kibolami oraz ze  
złodziejami 
samochodów…

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

05:45 Korona królów; odc. 
42; telenowela historyczna 
TVP

06:20 Na sygnale; odc. 7; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Wojna domowa; odc. 
15/15 - Siła wyobraźni; 
serial komediowy TVP

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

09:10 Rodzinka.pl; odc. 66 
„Król jest nagi”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 67 
„Komunikacja głupcze”; 
serial komediowy TVP

10:20 Za marzenia; odc. 6; 
serial TVP

11:10 Bulionerzy; odc. 71 - 
Romans; serial 
komediowy TVP

11:45 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; odc. 
179 - Geniusz; serial 
kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; odc. 
180 - Życiowy rekord; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
31 - Pojednanie; serial 
TVP

16:25 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 72 - 
Kohabitacja; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
181 - Piekło; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 296; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
182 - Krew z krwi; serial 
kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

01:10 Pitbull; odc. 6; serial 
policyjny TVP

02:10 Pitbull; odc. 7; serial 
policyjny TVP

03:05 Wojna domowa; odc. 
15/15 - Siła wyobraźni; 
serial komediowy TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
785; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 66; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2400
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Kiszona kapusta - 
zdrowie z beczki

06:25 Śpiewające 
fortepiany; (36)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (20) - Akademie, 
jubileusze

08:25 Jeden z dziesięciu; 
2/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 134 
ed. 3; teleturniej

09:40 Big Music Quiz – 
Sławomir Big Music Quiz 
/4/; teleturniej muzyczny

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /112/ - 
„Ruchome piaski” - Varius 
Manx

10:50 Familiada; odc. 2400; 
teleturniej

11:25 KabareTOP Story; /7/ - 
„Soyka”

11:40 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew

12:40 Życie to Kabaret – 
Parodie, parodie

13:40 Śpiewające 
fortepiany; (37)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2014 
(1-3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Nieznany burak 
cukrowy

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (57) - 
Tabu; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 39 Hiszpania - 
Wyspy Kanaryjskie (148) 
Teneryfa - Wyspa bogata

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - Gdzie 
jest Wojtek /10/; serial 
TVP

20:15 Śpiewające 
fortepiany; (38)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (17) - Dziki 
Zachód

22:15 Rodzina, ach rodzina; 
(odc. 8); widowisko

23:15 Koło fortuny; odc. 133 
ed. 3; teleturniej

23:50 Na festiwalowej 
scenie – Halina Kunicka

00:25 Złota sobota odc. 4; 
widowisko rozrywkowe; 
Piosenki i tańce kolejnych 
dekad XX wieku w 
wykonaniu Nataszy 
Urbańskiej, Janusza 
Józefowicza, zespołu 
Teatru Studio Buffo oraz 
zaproszonych gwiazd 
polskiej estrady.

01:20 Niezapomniane 
koncerty – Opole 2016 na 
bis - Grand Prix 
Publiczności - Złote Opole 
cz. 1; koncert

02:20 Kierunek Kabaret; /51/ 
- Wsi spokojna, wsi 
wesoła

03:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (9); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (210) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (302) - 
program obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny (21/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(19/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 (9) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (22/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (476) - 
program sądowy

14:55 Szpital (303) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(20/22) - serial S-F, USA. 
Po upadku Melinda traci 
swój niepowtarzalny dar, 
nie może się 
komunikować z duchami 
zmarłych. Ma poważne 
obawy, że swoje 
umiejętności utraciła na 
zawsze…

16:55 Przepis na życie 3 
(10) - serial obyczajowy; 
Po rzuceniu pracy u Elki, 
Anka postanawia wziąć 
sprawy w swoje ręce i 
otworzyć własną 
restaurację. Do tego czasu 
zamierza pracować jednak 
w Kardamonie, co pozwoli 
jej uzbierać fundusze 
konieczne do rozpoczęcia 
inwestycji…

17:55 Zabójcza broń (9/18) - 
serial, USA. 
Przygotowanie do świąt 
zostają przerwane, gdy 
policja musi rozwikłać 
sprawę brutalnego 
morderstwa. W sprawę 
zamieszany jest Eddie 
Flores, nieobliczalny 
bratanek narkotykowego 
bossa…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Sztanga i cash - film 

sensacyjny, USA 2013. 
Grupa ambitnych trenerów 
personalnych postanawia 
za wszelką cenę podążać 
za marzeniami, co 
prowadzi do popełnienia 
przestępstwa i konfliktu z 
prawem. Zainspirowane 
prawdziwą historią…

22:45 Magazyn UEFA 
Champions League (7/9) 
- program, Polska

23:50 Bez granic - film 
melodramat, USA/Niemcy 
2003. Sara Jordan wiedzie 
spokojne życie w 
Londynie. Jest rok 1984, 
w życiu Sary pojawia się 
doktor Nick Callahan, 
społecznik walczący o 
pomoc dla głodujących 
dzieci w Afryce…

02:30 Moc Magii (109/150) - 
program

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

05:35 Wiem, co jem na 
diecie (10/12) - program 

06:05 Wiem, co jem na 
diecie (11/12) - program 

06:35 Wiem, co jem na 
diecie (12) - program 

07:05 Ostre cięcie 5 (8/10) - 
program

07:50 Gwiazdy od kuchni 2 
(8) - program lifestylowy 

08:20 Sekrety lekarzy (5/12) 
- reality show

09:20 Sprzątaczki 2 (4/12) - 
program obyczajowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (3/13) - 
program rozrywkowy

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

11:50 Kuchenne rewolucje 
14 (11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (8) - reality 
show

13:35 Zaskocz mnie! (9/10) - 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (4/8) - 
program lifestylowy

14:55 W roli głównej (8) - 
talk show 

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (3/8) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 5 
(8/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (6/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(5/12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (8/12) - 
program

21:40 Misja ratunkowa 
(8/10) - program

22:25 Pani Gadżet 15 
(16/24) - magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 4 
(8/12) - reality show

23:55 Ożeń się ze mną 
teraz!

00:55 Pocałunek w ciemno 2 
(1/6) - program 
rozrywkowy (dla 
małoletnich od lat 16)

02:00 W roli głównej – Dr 
Marek Szczyt (3/6) - talk 
show 

02:30 W roli głównej – 
Magda Mołek (7) - talk 
show 

03:00 Wiem, co jem 6 
(8/16) - magazyn 

03:30 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn 

04:30 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn 

08:00 Bayern Monachium 
TV - Hannover 96 - FC 
Bayern

10:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Stuttgart - 1 runda 
(4) 

11:20 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 8 (odc. 8); 
relacja; Wielka Brytania 
(2017)

12:25 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Włochy - 
Kazachstan

14:55 Jedziemy na Mundial; 
odc. 9; magazyn

15:50 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: W. Brytania - 
Polska

18:30 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa - 6

19:35 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa - 6

20:50 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Stuttgart - 2 runda 
(1) 

22:35 Sportowy Wieczór
23:15 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: W. Brytania - 
Polska

01:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 1.runda play - 
off (6)

07:01 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:16 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 EkoAgent; magazyn
08:05 Magazyn historyczny
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Z mewą zawsze jest 

problem; reportaż
10:15 Kamień, nożyce, papier 

– Zatrzymane w czasie
10:25 Pogoda 
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 ABC PACJENTA
11:30 Dziewczyna z ekranu; 

film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Chromosom dwudziesty 

pierwszy; reportaż
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA
15:05 Kolekcjoner; reportaż
15:35 Ukryte skarby – 

Odpoczywalna góra i goły 
kościół; cykl reportaży

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki
18:00 Kopalnia reportaży
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dokument w obiektywie
19:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby – 

Odpoczywalna góra i goły 
kościół; 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 Kolekcjoner; reportaż
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Dziewczyna z ekranu; 

film dokum.
00:40 Kolekcjoner; reportaż
01:20 Głos Regionów
02:25 Kamień, nożyce, papier 

– Zatrzymane w czasie; 
cykl reportaży

02:45 Antenowe remanenty
03:10 ABC PACJENTA
03:25 Chromosom dwudziesty 

pierwszy; reportaż
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Dziewczyna z ekranu; 

film dokum.
06:35 Ukryte skarby – 

Odpoczywalna góra i goły 
kościół; cykl reportaży

06:50 Był taki dzień – 25 
kwietnia; felieton

07:00 Historia Polski – Tora 
i miecz; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (74) - 
Na ryby; cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – Szlak 
porwanego księcia, 
kościół końca świata i 
kwiaty jadalne...; cykl 
reportaży

09:15 Sława i chwała; odc. 
7 Równina; serial TVP

10:25 Doceniałam każdy 
przeżyty dzień; film 
dokumentalny

11:20 Spór o historię – 
Masakra pod 
Budziszynem; debata

12:05 Święta wojna Rosjan; 
film dokumentalny

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Ostatni sekret 
partyzanta

13:35 Sensacje XX wieku – 
Kutrzeba cz. 2; 
widowisko kameralne

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Eben Emael 
cz 3; cykl dokumentalny

15:15 Film dokumentalny
16:20 Historia Polski
17:15 Śladami zbrodni i 

walki 1944 - 1956 - 
Gdańsk; cykl reportaży

17:50 Janosik; odc. 11/13 - 
Trudno - miłość!; serial 
TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa cz. I

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Dopóki jest 
nadzieja

20:30 Sidła strachu; film 
dokumentalny

21:25 Miasto z morza; odc. 
1/4; serial TVP

22:20 Hotel Polski; film 
dokumentalny

23:25 Fotograf; dramat
01:25 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat; (74) - 
Na ryby; cykl reportaży

02:00 Janosik; odc. 11/13 - 
Trudno - miłość!; serial 
TVP

7:00 Piłka nożna: Nice 1. 
liga;  Chrobry Głogów - 
GKS Katowice

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz fazy play-
off

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

12:30 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

14:30 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

16:30 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz fazy play-
off

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz fazy play-
off

23:00 Boks; Gala w 
Liverpoolu; waga 
półśrednia: Amir Khan - 
Phil Lo Greco; waga lekka: 
Sean Dodd - Tommy 
Coyle

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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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 232; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 69 

Nemezis II; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3813; teleturniej muz.
09:15 Komisarz Alex; s.XI; 

odc. 138 - Zamknięta 
sprawa; serial kryminalny 
TVP

10:10 Klan; odc. 3301; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu; 
19/105; teleturniej

11:05 Dr Quinn; seria IV, 
odc. 24/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

24 godziny na Alasce - 
Raju Niedźwiedzia Grizzli; 
Nowa Zelandia (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 233; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

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

odc. 35; serial; Włochy 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3814; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3302; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
20/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; 

odc. 247; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /71/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:45 Ocaleni; reality show
00:50 wojsko – polskie.pl; 

odc. 7; reportaż
01:25 Zupełnie obcy 

człowiek; film fabularny; 
USA (1994)

03:00 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; /71/; magazyn

03:30 Sprawa dla reportera
04:25 Notacje – Wincenty 

Galica. Żołnierski szlak 
W. Galicy; cykl 
dokumentalny

04:35 Notacje – Adam 
Zaleski. Kłamstwo 
katyńskie; cykl 
dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 155 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
705; serial TVP

06:50 Podróże z historią; s.I; 
odc. 9 320 metrów pod 
ziemią; cykl dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 43 
„Pozory mylą”; serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra; (38)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

70 „Bratnia dusza”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1852; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 156 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Pamięć sprytna czy 
zawodna?; film 
dokumentalny; Francja 
(2016)

14:55 Na dobre i na złe; odc. 
705; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2351; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 212 
ed. 4; teleturniej

17:15 Meandry uczuć; odc. 
98; serial; Turcja (2016)

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

71 „24 godziny”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 44 
„Sytuacja podbramkowa”; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1852; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1853; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Deutschland 83 - ep. 2 
(odc. 2); film obyczajowy; 
Niemcy (2015)

21:40 Zawód: Amerykanin; 
s.I; odc. 8; serial; USA 
(2013)

22:40 Za marzenia; odc. 8; 
serial TVP

23:35 Body/Ciało; dramat
01:15 Ja cię kocham, a ty z 

nim; komedia 
romantyczna; USA (2007); 
reż.:Peter Hedges; 
wyk.:Steve Carrell, Juliette 
Binoche, Dane Cook, 
Emily Blunt, Dianne Wiest

03:05 Art Noc: „Tak Jest” - 
piosenki Jacquesa Brela

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (669); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (24); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (757); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (148); serial 
paradokumentalny. 
Strażnik więzienny zostaje 
zaatakowany przez 
nożownika. 
Prawdopodobnie padł 
ofiarą zemsty. Detektywi 
odkrywają mroczne fakty 
dotyczące relacji między 
pracownikami zakładu 
karnego...

13:00 Trudne sprawy (714); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2681); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (760); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (223); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (213); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2682); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
20:05 Nasz nowy dom (115); 

reality show
21:10 Przyjaciółki (131); 

serial obyczajowy. Losy 
czterech przyjaciółek: Anki 
(Magdalena Stużyńska-
Brauer), Ingi (Małgorzata 
Socha), Zuzy (Anita 
Sokołowska) i Patrycji 
(Joanna Liszowska).

22:10 Wyjdź za mnie (6); 
reality show. Na kilka 
tygodni sześć kobiet i 
sześciu mężczyzn 
zamieszka w luksusowej 
nadmorskiej rezydencji w 
Hiszpanii. Wzajemne 
poznawanie się ułatwią 
im...

23:25 Amerykańskie ciacho; 
komedia romantyczna, 
USA 2009

1:45 As w rękawie; 
komediodramat, USA 
2013

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5291) - 
program; 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(9/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(31/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2236) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (902) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (554) - 
program 

13:00 19 + (255) - program
13:30 Szpital (791) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (555) - 
program 

16:30 19 + (256) - program
17:00 Ukryta prawda (903) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (792) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7421)
19:35 Sport (7404)
19:45 Pogoda (7401)
19:50 Uwaga! (5292) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(32/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2669) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (155) - 
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 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Pieniądze to nie 
wszystko - komedia; 
2001. 50-letni biznesmen 
Tomasz Adamczyk (Marek 
Kondrat), chce 
zrezygnować z 
prowadzenia interesów w 
branży alkoholowej i 
poświęcić się swojej pasji 
życiowej - filozofii. Pomysł 
ten nie przypada do gustu 
jego wspólnikowi…

00:45 Safe House - film 
sensacyjny, USA/RPA/
Japonia 2012

03:10 Uwaga! (5292) - 
program; 

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(110/150) - program;

04:55 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 43

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 81

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 22

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 1

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 2

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 6

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 53

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 2

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 23

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 81

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 82

20:00 Jaś Fasola: Nadciąga 
totalny kataklizm; 
komedia, Wielka Brytania 
1997

21:55 Marsjanie atakują; 
komedia, USA 1996. 
Ziemia zostaje otoczona 
przez pojazdy Marsjan co 
wywołuje panikę wśród jej 
mieszkańców. Tajemnicze 
pojawienie się obcych 
będzie miało wpływ na 
wszystkich – począwszy 
od prezydenta USA…

00:00 Pozew o miłość; 
komedia, Irlandia, USA, 
Wielka Brytania 2004. 
Dwoje nowojorskich 
adwokatów – Audrey 
(Julianne Moore) i Daniel 
(Pierce Brosnan) to 
wybitni specjaliści od 
spraw rozwodowych. 
Często spotykają się przez 
to w sądzie. Pewnego dnia 
stają po przeciwnych 
stronach…

01:55 Najśmieszniejsi – 
Kabaret Rak; Polska; odc. 
7

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:30 Taki jest świat; factual
04:10 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:40 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

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

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

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

06:10 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 1/9 - Porwanie; serial 
TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
786; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; odc. 67 
„Komunikacja głupcze”; 
serial komediowy TVP

09:50 Rodzinka.pl; odc. 68 
„Rodzice na zawsze”; 
serial komediowy TVP

10:30 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

11:40 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; odc. 
180 - Życiowy rekord; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; odc. 
181 - Piekło; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
32 - Na granicy życia; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 73 - 
Chuligan; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
182 - Krew z krwi; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 297; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
183 - Siłownia; serial 
kryminalny TVP

00:10 Na dobre i na złe; odc. 
705; serial TVP

01:15 Instynkt; odc. 10 
„Łagodna”; serial 
kryminalny TVP

02:05 Instynkt; odc. 11 
„Dobrodziej”; serial 
kryminalny TVP

02:55 Przyłbice i kaptury; 
odc. 1/9 - Porwanie; serial 
TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
786; serial TVP

05:00 Rodzinka.pl; odc. 67 
„Komunikacja głupcze”; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2401
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Okrasa łamie przepisy 
– Nieznany burak 
cukrowy

06:25 Śpiewające 
fortepiany; (37)

07:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (17) - Dziki 
Zachód

08:20 Jeden z dziesięciu; 
3/101; teleturniej

08:50 Koło fortuny; odc. 135 
ed. 3; teleturniej

09:35 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (17) - 
Bezrobotny

10:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /109/ - „Pamelo 
żegnaj” - Tercet 
Egzotyczny

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /30/ - „Papaja” - 
Urszula Dudziak

10:55 Familiada; odc. 2401
11:35 Życie to Kabaret – 

Scena Dobrego Humoru - 
„Z młodymi jak 
najbardziej” (2)

12:30 Życie to Kabaret – XVI 
Marzenia Marcina Dańca

13:40 Śpiewające 
fortepiany; (38)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Okrasa łamie przepisy 
– Karp nie tylko na 
Wigilię

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (58) - 
Świnia; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 40 Malta (149) - 
Waleczna Valletta

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - 
Matriarchat /11/; serial 
TVP

20:05 KabareTOP Story; – 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

20:25 Śpiewające 
fortepiany; (39)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (18) - Bajki; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Kierunek Kabaret; /52/ 
- Kierowniku, masz 
pożyczyć złotówkę?

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza; (23); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 134 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (the best 
of); program rozrywkowy

01:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1-2)

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret z przyrodą w tle 
(6); program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (211) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (303) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (22/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(20/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 
(10) - serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (23/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (477) - 
program sądowy

14:55 Szpital (304) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(21/22) - serial S-F, USA. 
Antykwariat Melindy 
nawiedzają duchy pilotów 
i stewardes, którzy skarżą 
się na zimno. Początkowo 
Melinda nie może 
zrozumieć, co chcą jej 
przekazać. W końcu 
uświadamia sobie, że 
duchy chcą ją ostrzec 
przed katastrofą samolotu, 
jaka zdarzy się za 
miastem…

16:55 Przepis na życie 3 
(11) - serial obyczajowy; 
Anka szuka lokalu na 
restaurację, niestety na 
stronach urzędu nie ma 
żadnych interesujących 
przetargów…

17:55 Zabójcza broń (10/18) 
- serial, USA. Riggs i 
Murtaugh zostają 
wmieszani w konflikt 
między dilerami 
narkotyków i koreańskim 
gangiem. Trish zamierza 
umówić Riggsa na randkę 
z koleżanką z pracy…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Sknerus - komedia, 

USA 1994. Wujek Joe jest 
coraz starszy. Jest także 
milionerem. Dlatego armia 
jego siostrzeńców i 
siostrzenic robi wszystko, 
by zaskarbić sobie jego 
sympatię oraz, z czego 
starszy pan doskonale 
zdaje sobie sprawę, 
spadek…

22:20 Lucyfer (9/18) - serial 
23:25 American Horror 

Story: Asylum (9/13) - 
serial, USA

00:20 Starcie Tytanów - film 
przygodowy, USA 2010. 
Perseusz został 
wychowany jak człowiek, 
mimo że jest synem boga. 
Kiedy nie udaje mu się 
uratować swojej rodziny, 
rusza na wyprawę by 
pomścić swoich 
bliskich…

02:35 Moc Magii (110/150) - 
program

04:45 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

05:35 Wiem, co kupuję 
(7/12) - program 

06:05 Wiem, co kupuję 
(8/12) - program 

06:35 Klinika urody 8 (10) - 
program lifestylowy

07:05 Warsztat urody (4/8) - 
program lifestylowy

07:50 #Sława 2 (2/8) - 
program rozrywkowy

08:20 Sekrety lekarzy (6/12) 
- reality show

09:20 Sprzątaczki 2 (5/12) - 
program obyczajowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (4/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu (3/10) - program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 
14 (12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Afera fryzjera 6 (8/12) 
- program rozrywkowy

13:35 SOS – Sablewska od 
stylu (6/10) - program 
rozrywkowy

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(8) - program lifestylowy 

14:50 Ostre cięcie 5 (9/10) - 
program

15:35 Sekrety lekarzy 4 
(8/12) - reality show

16:40 Gwiazdy od kuchni 2 
(8) - program lifestylowy 

17:10 Co nas truje (6/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (7/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(6/12) - reality show

20:40 Kulisy sławy EXTRA 
(8/9) - program 
lifestylowy

21:10 W czym do ślubu? 3 
(8/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 
(17/24) - magazyn

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(8) - program lifestylowy 

23:25 SOS – Sablewska od 
stylu (6/10) - program 
rozrywkowy

00:10 Terapia dla par (8/12) 
- program

01:15 Detektywi od zdrad 2 
(8/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:15 W roli głównej – 
Maciej Musiał (4/6) - talk 
show 

02:45 W roli głównej – 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show 

03:15 Wiem, co jem 6 
(9/16) - magazyn 

03:45 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn 

04:15 Wiem, co jem 6 
(3/16) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn 

08:00 Jedziemy na Mundial; 
odc. 9; magazyn

08:55 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 1.runda play - 
off (6)

09:35 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: W. Brytania - 
Polska

11:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Stuttgart - 2 runda 

16:45 Koszykówka kobiet - 
PLKK - Finał (1):

18:50 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Węgry - 
Polska

21:05 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/2F (1)

22:10 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/2F (1)

23:05 Sportowy Wieczór
23:45 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Węgry - 
Polska

07:02 Magazyn historyczny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Wiersz jest drogą; report.
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Saga prastarej puszczy 

– Opowieść o żubrze: 
cywilizowanie dzikości; film 
dokum.

10:15 Jedź bezpiecznie
10:25 Pogoda 
10:30 Co niesie dzień
10:45 Ballada o szczęściu
11:15 Włączeni i Aktywni
11:25 Bałtycki poker. W co gra 

Putin?; film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
13:00 Sto na 100; odc. 5; 

magazyn ekonomiczny
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Tajemnice historii; cykl 

dokum.
15:05 Zawody w zawody; odc. 

4 - Zaklinacze zwierząt; 
reportaż

15:35 wojsko - polskie.pl; odc. 
7; reportaż

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (21) - 

„Planety wokół pulsara”; 
magazyn

17:31 POGODA
17:35 Kronika Miasta – 

ZABRZE
17:46 Kwadrans w ogrodzie
18:01 Do teatru
18:30 Aktualności
18:50 Hokej na lodzie – 

Mistrzostwa Świata Dywizji 
1A: Węgry - Polska

18:52 Wieczorne wiadomości 
sportowe

19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend
19:40 Hokej na lodzie – 

Mistrzostwa Świata Dywizji 
1A: Węgry - Polska

19:58 POGODA
20:30 Hokej na lodzie - Węgry 

- Polska
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Bałtycki poker. W co gra 

Putin?; film dokum.
00:40 Zawody w zawody; odc. 

4 - Zaklinacze zwierząt; rep.
01:20 Saga prastarej puszczy; 

film dokum.
02:25 Jedź bezpiecznie; report.
02:45 Ballada o szczęściu; rep.
03:10 Włączeni i Aktywni; cykl 

reportaży
03:25 Sto na 100; odc. 5; mag.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 Bałtycki poker. W co gra 

Putin?; film dokum.
06:35 wojsko – polskie.pl; 

odc. 7; reportaż

06:50 Był taki dzień – 26 
kwietnia; felieton

06:55 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (75) 
Jedzenie dżungli; cykl 
reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Wyspa skarbów i 44 inne 
wyspy; cykl reportaży

09:10 Miasto z morza; odc. 
1/4; serial TVP

10:45 Jak było?; odc. 7; 
program publicystyczny

11:25 Flesz historii; odc. 
387; cykl reportaży

11:40 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Armii Krajowej; 
odc. 5 Odbić Jana 
Karskiego; reportaż

12:00 Sidła strachu; film 
dokumentalny

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Dopóki jest 
nadzieja

13:30 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa cz. I

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Ostatni cios 
odc. 1; cykl dokumentalny

15:05 Hotel Polski; film 
dokumentalny

16:05 Historia Polski – 
Tobruk 1941; film 
dokumentalny

16:45 Polska i świat z 
historią w tle – Wanda 
czeka na legiony; cykl 
reportaży

17:10 Taśmy bezpieki – 
Jarocin; cz. 2

17:40 Janosik; odc. 12/13 - 
Pobili się dwaj górale; 
serial TVP

19:00 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa cz. II

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Punkt oporu 
Wietrznica

20:30 Tajemnice początków 
Polski - Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl 
dokumentalny

21:30 Miasto z morza; odc. 
2/4; serial TVP

22:30 Spór o historię – Czy 
II RP była państwem 
antysemickim?; debata

23:10 Nord - Ost. Teatr 
śmierci; cz. 1; film 
dokumentalny

00:10 Miasto skarbów; odc. 
3 Dukat Wazy; serial 
kryminalny TVP

01:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (75) 
Jedzenie dżungli; cykl 
reportaży

01:35 Janosik; odc. 12/13 - 
Pobili się dwaj górale; 
serial TVP

7:00 Piłka nożna: Nice 1. 

liga;  Stal Mielec - Odra 

Opole

9:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga; mecz fazy play-

off

11:00 Tenis; Turniej ATP w 

Barcelonie; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

12:30 Tenis; Turniej ATP w 

Barcelonie; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

14:30 Tenis; Turniej ATP w 

Barcelonie; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

16:30 Tenis; Turniej ATP w 

Barcelonie; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

17:30 Koszykówka mężczyzn; 

Energa Basket Liga; mecz 

ćwierćfinałowy fazy play-

off

20:30 Boks

23:00 Boks

1:00 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski. Mateusz Borek 

rozmawia przy kawie ze 

swoimi gośćmi na tematy 

związane z piłką nożną.

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

POLSAT SPORT


