
Ograniczy wyłudzenia VAT?

Szef 
skarbówki 

może 
zablokować 

firmowe konto
Szef Krajowej Administracji Skar-

bowej może już blokować konta firm 
podejrzanych o oszustwa podatko-
we. Ma to pomóc w walce z wyłu-
dzeniami skarbowymi, przede 
wszystkim podatku VAT.

Możliwość blokowania kont banko-
wych Krajowej Administracji Skarbo-
wej dała ustawa o STIR. Jej celem jest 
ograniczenie luki w podatku VAT, któ-
ra była spowodowana wyłudzeniami 
skarbowymi dokonywanymi najczę-

ściej przez zorganizowane 
grupy przestępcze. Następo-
wało to poprzez generowa-
nie sztucznych tzw. trans-
akcji karuzelowych za po-
mocą transferów pienięż-
nych na rachunkach ban-
kowych. 

Ciąg dalszy na str.  3

Wszystko wskazuje na to, 
że wkrótce plastikowe do-
kumenty odejdą w zapo-
mnienie. Rząd przyjął regu-
lacje, które będą stanowiły 
podstawę prawną do funk-
cjonowania aplikacji mobil-
nej - „mDokumenty”. Dzię-
ki temu, gdy będziemy 
chcieli okazać dowód osobi-
sty, prawo jazdy, czy kartę 
miejską, sięgniemy tylko 
po... smartfona. 

Jeden login do e-usług
Przedłożone przez Ministra 

Cyfryzacji przepisy przewidują 
znaczące ułatwienia w dostępie 
do publicznych e-usług. Za-
miast wielu loginów używanych 
dziś na różnych stronach inter-
netowych, będziemy mogli logo-
wać się korzystając z wygodne-
go i bezpiecznego sposobu po-
twierdzenia swojej tożsamości. 
Na przykład poprzez profil za-
ufany lub inny, wybrany przez 
nich sposób identyfikacji, 
w tym wprowadzone wcześniej 
przez Ministerstwo Cyfryzacji 
logowanie poprzez bankowość 
elektroniczną. Usługę wspierać 
będzie specjalny węzeł komuni-
kacyjny (węzeł krajowy) realizu-

jąc bezpieczną wymianę infor-
macji między instytucjami (np. 
administracją, sądami) i osoba-
mi fizycznymi. Resort chce, aby 
takie rozwiązanie doprowadziło 
do upowszechnienia korzysta-
nia z usług elektronicznych.

Automatyczne wypełnianie 
dokumentów

Ustawa stwarza podmiotom 
publicznym możliwość tworze-
nia nowoczesnych usług, które 
nie wymagają wypełniania 
skomplikowanych formularzy. 
W zamierzeniu będziemy mogli 
w  takich usługach automa-
tycznie wypełniać wnioski onli-
ne danymi zgromadzonymi w  
rejestrach publicznych. – Dzię-
ki temu korzystanie z  elektro-
nicznych usług stanie się wy-
godniejsze i szybsze – np. pod-
czas składania elektronicznego 
wniosku o dowód osobisty for-
mularz automatycznie zostanie 
wypełniony danymi – twierdzi 
resort.

Zielone światło dla 
dokumentów w smartfonie
Poza tym ustawa wprowadza 

podstawę prawną dla funkcjono-
wania bezpłatnej mobilnej apli-
kacji publicznej. W jej ramach 

uruchomione zostaną tzw. 
„mDokumenty”, czyli dokumen-
ty elektroniczne udostępniane 
na urządzeniach mobilnych. 
Mogą to być odpowiedniki legity-
macji szkolnej czy karty miej-
skiej. W razie potrzeby użytkow-
nik aplikacji pokaże je na ekra-
nie urządzenia mobilnego (np. 
telefonu). Resort chce, aby ten 
sposób „wyparł” tzw. karty pla-
stikowe. Poza tym rozwiązanie 

ma zwiększyć pewność potwier-
dzenia tożsamości (np. potwier-
dzi autentyczność karty miej-
skiej czy legitymacji szkolnej), 
ponieważ dane będę weryfikowa-
ne online synchronizując się 
z rejestrem publicznym.

Jak skorzystać?
Podstawą do skorzystania 

z mDokumentów jest założenie 
Profil Zaufanego. Potem na swo-

im smartfonie instalujemy apli-
kację mObywatel. Po ustawieniu 
hasła wystarczy zalogować się 
wcześniej ustanowionym profi-
lem zaufanym i gotowe. Resort 
twierdzi, że nawet po zgubieniu 
telefonu nasze dane będą bez-
pieczne, bo są zaszyfrowane 
i podpisane certyfikatem wyda-
nym przez Ministerstwo Cyfryza-
cji. Dostajemy go przy aktywacji 
aplikacji — jest przypisany do 
nas i naszego telefonu. Poza tym 
chronić ma też zabezpieczenie 
blokadą telefonu oraz hasło, któ-
re wybieramy przy aktywacji 
aplikacji. 

Dzięki mTożsamości można 
sprawdzić tożsamość i wymienić 
się danymi bez spisywania, ska-
nowania czy fotografowania do-
wodu osobistego. Warto podkre-
ślić, że wymieniać się danymi 
można tylko z innymi użytkow-
nikami aplikacji mObywatel, 
których smartfon ma ten sam 
system operacyjny co nasz. Je-
śli na przykład mamy iPhone’a, 
a inny użytkownik telefon z An-
droidem — nie wymienimy się 
danymi. Co ciekawe, innowacyj-
na forma prezentacji danych 
uniemożliwia ich kopiowanie.
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Koniec ery plastikowych dokumentów?

Częstochowa

Przekręt  
na ponad 

milion 
złotych

Trzy miesiące spędzi w aresz-
cie 31-latek z Częstochowy po-
dejrzany o szereg oszustw w 
branży telekomunikacyjnej. 
Operator sieci komórkowej, u 
którego był zatrudniony, osza-
cował wartość poniesionych 
strat na przeszło milion złotych!

31-latek był zatrudniony na 
stanowisku konsultanta bizneso-
wego w jednej z sieci komórko-
wych. Mężczyzna wprowadzał 
swoich klientów w błąd przy za-
wieraniu z nimi umów na świad-
czenie usług. Miał też podrabiać 
przy tym ich podpisy i zabierać dla 
siebie przysługujące im nowe apa-
raty telefoniczne. 31-latek jest też 
podejrzany o kradzież programów 
komputerowych. 

Ciąg dalszy na str.  3

Wniosek w Sejmie

Posłowie  
mniej 

zarobią?
Sejmowa komisja regulaminowa, spraw po-

selskich i immunitetowych opowiedziała się za 
projektem obniżającym uposażenie parlamen-
tarzystom. Wynagrodzenie posłów i senatorów 
ma być mniejsze o 20 procent. 

Obecnie posłowie miesięcznie otrzymują blisko 
10 tysięcy złotych brutto (6 958,82 netto). To wła-
śnie ta kwota ma zostać zmniejszona o 20 procent 
- zamiast 9892,30 ma wynosić 7913,84 brutto 
(5580,25 netto). Na tym jednak oczywiście nie ko-
niec. Na konto posłów wędrują również diety, czyli 
pieniądze, które można wydać na dowolny cel zwią-
zany z pełnieniem swojej funkcji. W sumie jest to 
blisko 2,5 tysiąca złotych. Poza tym do pensji po-
słów dolicza się również dodatki funkcyjne. Za sta-
nowisko przewodniczącego komisji poseł dostaje 
dodatkowe 20 proc. wynagrodzenia, co po obniże-
niu stałej pensji daje 1582 zł brutto .Mają też zo-
stać „wprowadzone nowe limity obniżające” wyna-
grodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
marszałków i starostów, a także dla ich zastępców.
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Projekt rządu

Slimy znikną 
z rynku?

Od 2020 roku wszystkie papierosy 
mają być sprzedawane wyłącznie w 
standardowych opakowaniach. Okazuje 
się, że za sprawą takiego rozwiązania 
slimy mogą zniknąć z rynku.  

Od 2020 roku ma obowiązywać nowy 
wymiar paczki papierosów -  68 mm x 20 
mm x 52 mm. Producenci będą musieli 
więc stosować w nich wypełniacze lub 
sprzedawać w połowie puste paczki. 

Polska Izba Handlu wraz z instytutem 
IBRIS przeprowadziła badania, z których 
wynika, że w opinii prawie 7 na 10 respon-
dentów Polski rząd nie powinien kierować 
się opinią Komisji Europejskiej i pozwolić 
na dalszą sprzedaż papierosów w cienkich 
opakowaniach, tak jak zrobiły to inne kra-
je członkowskie.

Aż 85 proc. ankietowanych za nieuczci-
we wobec konsumenta uważa sprzedawa-
nie cienkich papierosów w zbyt dużych, 
standardowych opakowaniach. Tym bar-
dziej, że konsumenci właśnie po opakowa-
niu odróżniają, który format papierosów 
kupują. 

Ciąg dalszy na str.  3
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4 maja, punktualnie o godzinie 9.00, 272,6 
tysięcy maturzystów z całej Polski - tegorocz-
nych absolwentów liceów ogólnokształcących i 
techników - przystąpiło do obowiązkowego pi-
semnego egzaminu z języka polskiego na po-
ziomie podstawowym.

Chęć przystąpienia do matury - tak jak w latach 
ubiegłych - zadeklarowali też abiturienci z wcześniej-
szych roczników, którzy chcą poprawić swój wynik. 
Jest ich około 8 tys. Dlatego wszystkich przystępują-
cych w piątek do egzaminu z polskiego na poziomie 
podstawowym będzie ponad 282 tys.

Egzamin z języka polskiego na poziomie podsta-
wowym składał się z dwóch części - czytania ze zro-
zumieniem oraz wypowiedzi własnej na jeden z 
dwóch zaproponowanych tematów. Jest on obo-
wiązkowy  we wszystkich rodzajach szkół. Test na 
poziomie podstawowym z języka polskiego trwa 
170 minut. 

Pisemna matura z języka polskiego to dopiero po-
czątek. Abiturienci mają obowiązek przystąpienia do 
sprawdzianu na poziomie podstawowym z matema-
tyki,  języka obcego nowożytnego, a na dodatek do 
co najmniej jednego testu z wybranego przez siebie 
przedmiotu. Wśród nich są: biologia, chemia, filozo-
fia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, histo-
ria muzyki, informatyka, język łaciński i kultura an-
tyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości 
narodowych i etnicznych, język regionalny, a także 
matematyka, język polski i języki obce nowożytne. 
Warto wspomnieć, że egzaminy z przedmiotu do wy-
boru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlate-
go do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie 
- matematyka, język polski i języki obce, które są 
obowiązkowe na poziomie podstawowym. Maturzy-
ści mogą wybrać maksymalnie sześć przedmiotów. 
Aby mieć pozytywny wynik, abiturient musi uzyskać 
minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiąz-
kowych. Rezultaty egzaminu z przedmiotu do wybo-
ru nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa matu-
ralnego (nie ma progu zaliczeniowego), służą tylko 
przy rekrutacji na studia.  Pisemne egzaminy matu-
ralne zakończą się 23 maja. Wyniki ogłoszone zosta-
ną 3 lipca. Oprócz tego maturzystów czekają także 
egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego. 
Matura ustna potrwa do 25 maja.

Szczegółowy terminarz znaleźć można na stronie 
internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

Gdy wielki maraton się zakończy nie pozostanie 
nic innego, jak delektowanie się najdłuższymi waka-
cjami w życiu.
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Częstochowa

Przekręt  
na przeszło 

milion złotych

Dokończenie ze str. 1
Faktycznym celem tych transakcji było wyłudze-

nie podatku w postaci nienależnego zwrotu VAT, co  
powodowało znaczne straty Skarbu Państwa. Zmia-
ny wprowadzone są stopniowo.  Od 13 marca 2018 
r. za pośrednictwem STIR do administracji skarbo-
wej przekazywane są informacje o zlikwidowanych i 
nowo założonych rachunkach bankowych podmio-
tów kwalifikowanych (przedsiębiorców, osób praw-
nych, osób fizycznych prowadzącą działalność za-
robkową na własny rachunek). Od 30 kwietnia 
możliwa jest blokada rachunków na żądanie szefa 
KAS. W lipcu z kolei fiskus zacznie uzyskiwać z sys-
temu bankowego informacje o transakcjach na ra-
chunkach bankowych.

Niezwłoczna analiza ryzyka szefa KAS przy pomo-
cy nowoczesnych narzędzi informatycznych ma 
umożliwić szybką reakcję odpowiednich organów. 
Blokada rachunku będzie możliwa na 72 godziny. 
Do biegu tego okresu nie wlicza się sobót, niedziel i  
świąt będących dniami ustawowo wolnymi od pra-
cy. Jeżeli szacowana wysokość zobowiązania podat-
kowego przekracza 10 tys. euro, blokada rachunku 
może być przedłużona na okres do 3 miesięcy. Prze-
pisy nie dotyczą rachunków bankowych osób fi-
zycznych, służących do ich prywatnych rozliczeń. 
Dokładna i kompleksowa analiza pozwoli ponadto 
na zminimalizowanie ryzyka niechcianych konse-
kwencji dla uczciwych przedsiębiorców.

Monitoringiem w ramach STIR jest objętych po-
nad 5,6 mln rachunków podmiotów kwalifikowa-
nych (czyli innych niż rachunki osób fizycznych, 
służące do celów prywatnych).  kg

Dokończenie ze str. 1
– Z zebranego z sprawie materiału dowodowego 

wynika, że w latach 2013 – 2015 31-latek zawarł 
przeszło 100 umów i aneksów na usługi telekomu-
nikacyjne, a operator poniósł przez to straty prze-
kraczające milion złotych - mówi podkom. mgr 
Marta Ladowska, rzecznik prasowy częstochow-
skich policjantów. Prokurator z Prokuratury Okrę-
gowej w Częstochowie przedstawił 31-latkowi sze-
reg zarzutów związanych z oszustwami, podrabia-
niem podpisów i kradzieżą programów komputero-
wych. Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec po-
dejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy 
miesiące. kg

Maturę w ubiegłym roku zdało ponad 202 tysiące 
absolwentów. Świadectwo mogło  odebrać 78,5 
procent uczniów.

Zaczęło się

Maraton 
maturalny 

rozpoczęty

Ograniczy wyłudzenia VAT?

Szef skarbówki 
może zablokować 

firmowe konto

Projekt rządu

Slimy znikną 
z rynku?

Dokończenie ze str. 1
Producenci nie mogą bo-

wiem na opakowaniach uży-
wać żadnych informacji, także 
tych o formacie slim.

– Do tej pory nie było mowy 
o eliminacji opakowań typu 
slim, stąd też nagła propozycja 
ich zakazu budzi kontrowersje 
i sprzeciw konsumentów. Po-
mysł zrodził się na podstawie 
opinii Komisji Europejskiej, 
która nie jest dla członków Unii 
stanowiskiem wiążącym  – ko-
mentuje Maciej Ptaszyński, 
dyrektor Polskiej Izby Handlu.

Udział papierosów w opako-
waniach cieńszych stanowi po-

nad 30% łącznej sprzedaży 
i produkcji papierosów w Pol-
sce, tj. około 11,0 – 12,00 mi-
liarda sztuk papierosów. Seg-
ment papierosów cienkich ge-
neruje rocznie 6,5 mld złotych 
wpływów do budżetu z tytułu 
akcyzy i VAT.

– Wprowadzenie zakazu 
sprzedaży cieńszych opakowań 
spowoduje realne ryzyko, że 
spora część konsumentów po-
szuka produktów w szarej stre-
fie powodując tym samym spa-
dek wpływów do budżetu  – 
podsumowuje Maciej Ptaszyń-
ski.

kg

Gwiazdą Sławomir

Wkrótce  
juwenaliowe 
szaleństwo

Za kilka dni rządy w na-
szym mieście przejmą stu-
denci. A wszystko to za 
sprawą  Częstochowskiej 
Wiosny Studentów, czyli 
„Juwenaliów 2018”. Tra-
dycyjne święto rozpocznie 
się 9 maja. Na tych, którzy 
zdecydują się wybrać, cze-
ka moc atrakcji. Jedną z 
nich będzie... koncert Sła-
womira!

Juwenalia to najbardziej 
wyczekiwany festiwal kultury 
studenckiej w ciągu całego 
roku akademickiego. Za or-
ganizację odpowiadają Samo-
rząd Studentów Politechniki 
Częstochowskiej oraz Samo-
rząd Studentów Akademii im. 
Jana Długosza. - Jest to seria 
wydarzeń o charakterze roz-
rywkowym, których celem 
jest integracja środowiska 
uczelnianego, ale przede 
wszystkim dobra zabawa zor-
ganizowana na najwyższym 
poziomie – przekonują repre-
zentanci uczelni. - Jest to 
czas radości, której towarzy-

szy niepowtarzalny klimat, 
jaki zagwarantują imprezy 
towarzyszące m.in. koncerty 
świetnych wykonawców. Wy-
starczy zabrać ze sobą dobry 
humor! - zapewniają. Na 
tych, którzy zdecydują się 
wybrać, czeka moc atrakcji. 
Wśród nich wymienić można 
chociażby wybory Miss i Mi-
stera Politechniki Często-
chowskiej i Akademii im. Ja-
na Długosza, Juwenaliowy 
Dzień Sportu, w którym we-
zmą udział pracownicy uczel-
ni, sportową rywalizację pro-
rektorów uczelni, a także 
Zmagania Akademików. Poza 
tym nie zabraknie barwnego 
korowodu (10 maja), muzyki i 
doskonałej zabawy – na ju-
wenaliowej scenie wystąpi 
między innymi zespół Mejk 
(11 maja) oraz... gwiazda rock 
polo – Sławomir (12 maja)! 
Więcej szczegółów dotyczą-
cych Częstochowskiej Wio-
sny Studentów należy szukać 
na profilu www.facebook.
com/JuwePCz.AJD. 
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Rząd przyjął projekt ustawy 
dotyczący nadzoru nad pro-
duktami kosmetycznymi. Pro-
ponowane przepisy mają za-
pewnić wysoki poziom bezpie-
czeństwa konsumentów. 

Nowe rozwiązania dostosowują 
polskie prawo do przepisów Unii 
Europejskiej przez określenie 
obowiązków producentów i dys-
trybutorów kosmetyków oraz 
kompetencji organów związa-
nych z egzekwowaniem wymagań 
wynikających z unijnego rozpo-
rządzenia dotyczącego produk-
tów kosmetycznych. Chodzi np. 
o prawidłowość składu, oznako-
wanie i dokumentację potwier-
dzającą bezpieczeństwo produk-
tu. Z tego też powodu Państwowa 
Inspekcja Sanitarna oraz Inspek-

cja Handlowa wkrótce mają 
otrzymać narzędzia, które zwięk-
szą skuteczność nadzoru nad 
produktami kosmetycznymi. 

Unijne rozporządzenie nałożyło 
obowiązek monitorowania prze-
strzegania zasad dobrej praktyki 
produkcji produktów kosmetycz-
nych. W związku z tym zakłady, 
w których są wytwarzane lub 
paczkowane produkty kosme-
tyczne będą musiały zgłosić się 
do wykazu zakładów nadzorowa-
nych, prowadzonego przez orga-
ny Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej. – W projekcie wskazano or-
gany, które będą mogły korzystać 
z informacji umieszczonych przez 
przedsiębiorców w unijnej bazie 
notyfikacji produktów kosme-
tycznych, prowadzonej przez Ko-
misję Europejską. W bazie tej 

zgłaszane są również tzw. recep-
tury ramowe kosmetyków, któ-
rych znajomość jest konieczna 
w przypadku podjęcia właściwe-
go leczenia. Zaproponowano, aby 
minister zdrowia ustalił w rozpo-
rządzeniu ośrodek uprawniony 
do udzielania stosownych infor-
macji lekarzom w wyżej określo-
nych sytuacjach – czytamy 
w rządowym komunikacie. 

Przepisy europejskie nakładają 
obowiązki związane z informowa-
niem o tzw. ciężkim niepożąda-
nym działaniu produktów ko-
smetycznych. Aby monitorować 
i realizować te obowiązki stworzo-
ny zostanie System Informowa-
nia o Ciężkich Działaniach Niepo-
żądanych Spowodowanych Uży-
ciem Produktów Kosmetycznych.

Nowe przepisy zakładają też, że 
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Blizny to spory problem, który niejednokrotnie powoduje u nas kompleksy, zw³aszcza wtedy kiedy 

s¹ one bardzo widoczne. Istnieje wiele przyczyn powstawania blizn, jednak do najczêstszych 

zaliczamy te pourazowe, pochorobowe i potr¹dzikowe. Drobne i p³ytkie blizny znikaj¹ bez œladu, 

ale s¹ te¿ takie, które wymagaj¹ interwencji z zewn¹trz. Co zrobiæ, ¿eby trwale usun¹æ szpec¹ce 

nas niedoskona³oœci?  Laser frakcyjny mo¿e odmieniæ Twoja skórê na zawsze!

Dlaczego warto skorzystaæ z tego zabiegu?

1.  BEZPIECZEÑSTWO - laserowe usuwanie blizn jest praktycznie bezbolesne. Dla osób bardzo 

wra¿liwych polecamy maœæ znieczulaj¹c¹, która zminimalizuje dyskomfort.

2. CZAS - korzystaj¹c z takiej metody usuwania blizn skracamy czas rekonwalescencji do 

minimum. Skóra po zabiegu goi siê bardzo szybko, jednoczeœnie trwale usuwaj¹c blizny.

3.  KOMFORT - dziêki szybkiej reakcji na œwiat³o lasera skóra z ka¿dym zabiegiem wygl¹da coraz 

piêkniej, a dawne kompleksy odchodz¹ w zapomnienie. Warto tutaj wspomnieæ o tym, ¿e laser 

frakcyjny jest du¿o skuteczniejszy na blizny potr¹dzikowe ni¿ metody takie jak peelingi czy 

dermabrazja. 

Laserowe usuwanie blizn – dla kogo? 

Laserowe usuwanie blizn staje siê coraz bardziej popularne. Zabieg daje nam mo¿liwoœæ 

pozbycia siê blizn: 

1. Pozabiegowych – zaliczamy do nich np. blizny po cesarskim ciêciu

2. Potr¹dzikowych

3. Bliznowców

4. Blizn przerostowych

5. Powypadkowych

Czy istniejà jakieú przeciwwskazania do laserowego usuwania blizn?

Zawsze zanim rozpoczniemy zabiegi kosmetyczne musimy zapoznaã siæ z ewentualnymi 

przeciwwskazaniami, które majà zapewniã nam nie tylko bezpieczeñstwo, ale najlepsze efekty. 

Co zatem moýe nas powstrzymaã przed laserowym usuniæciem blizny?

– bielactwo

– ³uszczyca

– opryszczka

– ciàýa i karmienie piersià

– cukrzyca

– nowotwór

Wszystkie te przeciwwska-

zania sà weryfikowane pod-

czas bezpùatnej konsultacji 

z kosmetologiem, który prze-

prowadza dokùadny wywiad 

z klientem dotyczàcy stanu 

jego zdrowia, a takýe opowiada 

o przebiegu caùego procesu 

i efektach, jakie moýemy 

uzyskaã. Musimy pamiêtaæ 

o tym, ¿e nie ka¿da blizna 

kwalifikuje siê do usuniêcia jej przy pomocy lasera. Zawsze przed rozpoczêciem zabiegu 

kosmetolog zapoznaje siê z umiejscowieniem blizny i analizuje jej rozmiar, dopiero wtedy 

kwalifikuje j¹ do usuniêcia laserem frakcyjnym. 

ul. D¹browskiego 15, 42-202 Czêstochowa;   kom.: +48 518 290 740;     e-mail: czestochowa@laserdelux.pl

3 powody,  dla których 
warto skorzystaæ 

z laserowego usuwania blizn!

minister zdrowia ustali w rozpo-
rządzeniu metody badań (ozna-
czeń) potrzebnych do kontroli 
bezpieczeństwa produktów ko-
smetycznych.

Przyjęcie proponowanych roz-
wiązań ma zwiększyć poziom 
nadzoru nad produktami kosme-
tycznymi znajdującymi się w ob-
rocie na terytorium Polski oraz 
pozwolić na skuteczne egzekwo-
wanie obowiązków producentów 
i dystrybutorów kosmetyków.

Zaproponowano, aby nowe 
przepisy weszły w życie 1 czerwca 
2018 r., ale wyznaczono dwa do-
datkowe 9-miesięczne terminy 
przejściowe – dla zgłoszenia już 
działających zakładów wytwarza-
jących kosmetyki oraz dla ewen-
tualnego przetłumaczenia doku-
mentacji, którą muszą posiadać 
te zakłady i udostępniać m.in. na 
żądanie organu nadzoru.

kg

Decyzja rządu

Lepszy nadzór nad kosmetykami?

W szpitalach

Nie będzie opłat  
za obecność rodziców
W Ministerstwie Zdrowia 

trwają prace nad zmianą prze-
pisów dotyczących pobierania 
przez szpitale opłat za pobyt 
rodziców przy hospitalizowa-
nych dzieciach.

– Obowiązująca ustawa umoż-
liwia pobieranie opłat przez pod-
mioty lecznicze i byłoby to zrozu-
miałe   oraz   logiczne, gdyby do-
tyczyły one konkretnych świad-
czeń dodatkowych, a nie samego 
przebywania rodzica przy dziec-
ku. To musi zostać zmienione – 
zauważa minister zdrowia Łu-
kasz Szumowski. Dziś wiele szpi-
tali wymaga od opiekunów opłat 
za pobyt z dzieckiem w nocy, 
a wahają się one od kilku nawet 
do kilkunastu złotych za dobę. 

Jak zaznacza, samo przebywanie 
z dzieckiem nie powinno być żad-
nym kosztem, ponieważ jest to 
prawo rodzica oraz pacjenta. 

Podkreślił, że pobyt rodziców 
z dzieckiem przyspiesza powrót 
małego pacjenta do zdrowia i po-
prawia jego rokowania. Opłaty 
będą mogły być pobierane tylko 
za korzystanie z dodatkowych 
usług (np. wymiana pościeli na 
łóżku, wyżywienie), a ich wyso-
kość będzie musiała uwzględniać 
rzeczywiste koszty. – Wychodzi-
my z projektem, żeby raz na za-
wsze, jasno i czytelnie powie-
dzieć: za pobyt rodzica z dziec-
kiem nie pobieramy żadnych 
opłat – podsumował minister 
Szumowski.

kg
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Uwaga turysto!

Kebab z baraniny bez... 
baraniny

Plamiak zamiast dorsza, 
kebab z baraniną bez bara-
niny, oscypek zastąpiony 
roladą ustrzycką – takie 
dania serwowały restaura-
cje, bary czy smażalnie w 
miejscowościach turystycz-
nych. Inspekcja Handlowa 
skontrolowała 160 lokali i 
wykryła nieprawidłowości 
w prawie 80 proc. z nich. 

Sezon urlopowy lada mo-
ment. Wkrótce polskie miej-
scowości turystyczne będą 
przeżywać prawdziwe oblęże-
nie. Szturm przeżyją też lokal-
ne restauracje. Jak pokazują 
wyniki kontroli Inspekcji 
Handlowej, nie zawsze można 
wierzyć temu, co napisano w 
karcie dań. Zdarza się, że ku-
charze używają tańszych 
składników lub nakładają 
mniejsze porcje. Inspektorzy 
sprawdzili 160 restauracji, 
barów, smażalni ryb, gospód, 
pizzerii i podobnych lokali po-
łożonych w miejscowościach 
turystycznych lub przy dro-
gach dojazdowych do nich. IH 
wybrała je na podstawie skarg 
i ustaleń z poprzednich kon-
troli, a pozostałe – losowo.  
Nieprawidłowości stwierdzili 
aż w 127 lokalach (79,4 proc.). 
Najczęściej dotyczyły zamiany 
składników oraz niepodawa-
nia pełnej informacji o cenach 
i składnikach. -  Kontrola wy-
kazała, że jakość potraw i rze-
telność obsługi w restaura-

cjach w miejscowościach wy-
poczynkowych pozostawiają 
dużo do życzenia. Zdarza się, 
że turyści są tam wręcz oszu-
kiwani. Dostają tańsze mięso, 
ryby lub sery niż obiecano im 
to w menu, a porcje bywają 
niedoważone  – mówi Marek 
Niechciał, prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów. Główne nieprawi-
dłowości to zamiana składni-
ków - droższe mięso zastępo-
wano innym: kebab z barani-
ną nie zawierał ani grama ba-
raniny, w pierogach z farszem 
jagnięco-wołowym było tylko 
mięso wołowe, a w gyrosie 
drobiowym – wieprzowina), 
nie zgadzały się gatunki ryb - 
kucharze serwowali tańszą li-
mandę żółtopłetwą jako droż-
szą solę, a plamiaka jako dor-
sza, zamiast fety i oscypka 
(które, zgodnie z unijnymi 
przepisami, są Chronionymi 
Nazwami Pochodzenia) klien-
ci dostawali tańsze sery, naj-
częściej odpowiednio ser sa-
łatkowy Favita i roladę 

ustrzycką, napój instant o 
smaku czekoladowym udawał 
gorącą czekoladę, a nektar 
ananasowy – sok. Poza tym 
kontrola wykazała zbył małe 
porcje, niewłaściwie przecho-
wywanie potraw, nieprawidło-
we podawanie cen oraz złe 
oznakowanie. 

Kary dla przedsiębiorców
Inspekcja Handlowa ukara-

ła 25 osób odpowiedzialnych 
za sprzedaż zafałszowanej lub 
złej jakości żywności. Kary za 
to wyniosły w sumie 28,1 tys. 
zł. Efektem kontroli było też 45 
mandatów na łączną kwotę 
8,6 tys. zł. Dostali je m.in. wła-
ściciele lokali, w których pano-
wały złe warunki sanitarne, 
były przeterminowane pro-
dukty czy niezalegalizowane 
wagi. IH skierowała też do są-
du 13 wniosków o wymierze-
nie kar za nierzetelną obsługę 
(oszustwo) lub przygotowywa-
nie potraw z przeterminowa-
nych produktów.
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Po raz szósty

Będzie się działo!
Wiosna i lato w Częstocho-

wie upłyną pod znakiem kul-
turalnego wydarzenia. W cią-
gu czterech miesięcy cen-
trum Częstochowy będzie re-
gularnie zmieniać się w sce-
nę teatralną i muzyczną, ga-
lerię sztuki, miejsce spotkań 
literackich, klub taneczny, 
a nawet „wehikuł czasu”.

Wszystkie wydarzenia zosta-
ły podzielone tematycznie i bę-
dą odbywać się cyklicznie w te 
same dni tygodnia. 

Poniedziałki
Poniedziałki będą tradycyjnie 

należeć do literatów i podróżni-
ków. W maju spotkamy się z Mi-
chałem Witkowskim (7.05), lau-
reatem Paszportu Polityki i Na-
grody Literackiej Gdynia. Fani 
poezji i muzyki nie powinni prze-
gapić spotkania z Marcinem 
Świetlickim i Rafałem Księży-
kiem (14.05). Ich „Nieprzysia-
dalność. Autobiografia” to nie 
tylko wywiad rzeka z jednym 
z najwybitniejszych polskich po-
etów współczesnych, ale też nie-
zwykły dokument, jak zmieniała 
się Polska przez ostatnie cztery 
dekady. Z kolei tegoroczny cykl 
podróżniczy zdominują wędru-
jące po świecie kobiety. Jako 

pierwsza w krzyżowym ogniu 
pytań częstochowskiej publicz-
ności znajdzie się Kamila „Bear-
Girl” Kielar (28.05) – podróż-
niczka, która ma na koncie mię-
dzy innymi rowerowe wyprawy 
w poprzek Alaski, na Jukon 
i Kamczatkę. 

Wtorki
Majowe  wtorki  podzielą mię-

dzy siebie trzy kulturalne żywio-
ły: kino, fotografia i ilustracja. 
Filmowo będzie to przede 
wszystkim 25. rocznica premie-
ry „BALANGI” (22.05) oraz spo-
tkanie z twórcą tego niezwykłego 
obrazu Łukaszem Wylężałkiem.   
Z kolei miłośnicy fotografii będą 
mieli okazję poderwać się z zie-
mi, podczas spotkania z Macie-
jem Zychem (15.05) - specjalistą 
od zdjęć krajobrazu, tworzonych 
z lotu ptaka. Równie nietypowo 
zapowiada się pierwsze w tym 
roku spotkanie z ilustratorem, 
jego gość SAINER (29.05) za-
miast książek ilustruje prze-
strzeń miast.   

Środy
Środy  to podczas akcji „Ale-

je – tu się dzieje!” tradycyjnie 
czas teatru. Swoje spektakle, 
w odsłonach plenerowych na 
Placu Biegańskiego, pokażą Te-

atr Rozrywki RZT Szymaszko-
wa z Zakopanego („Wanted – 
pierwszy western na Podhalu” - 
9.05) oraz, w ramach cyklu „Al-
ternatywy między ścianami”, 
Teatr Kto? („Łamigłówka 2.0” - 
16.05) i Teatr Satyry Zielona 
Mrówa z Lublina („Niech się 
miota złość na cię, czyli mówcie 
prawdę bajki i satyry rzetelne” 
- 30.05). 

Czwartki
W  czwartki, w centrum mia-

sta, rozbrzmiewać będą dźwięki 
jazzu i pokrewnych gatunków 
muzyki popularnej. Zagra mię-
dzy innymi częstochowska for-
macja 7A Blues (17.05), od wie-
lu lat sprawnie poruszająca się 
na pograniczu bluesa i rocka. 
Z kolei Jarosław Woszczyna, na 
start swojego „Muzycznego 
Punktu Spotkań”, zaprosił ze-
spół The Dreaming Ukulele 
(10.05). Będzie to wyjątkowa 
okazja, by przenieść się do Zło-
tej Ery Swingu. 

Piątki
W  piątki  warto pojawić się 

w Alejach, by sprawdzić nowe 
muzyczne cykle. W maju zade-
biutuje „Duet z fasonem”, czyli 
koncerty muzyków zaprasza-
nych przez Wojciecha Turbia-

rza. Z   pewnością nie zabraknie 
tutaj nutki retro, łączenia styli-
styk oraz nieoczywistych melo-
dii sprzed lat. Na początku go-
spodarz cyklu zagra z Piotrem 
Nikoli (11.05). Natomiast „Miej-
ski zagajnik”, czyli tegoroczna 
nowość, to propozycja   rozpo-
częcia weekendu z muzyką klu-
bową w plenerze. Lokalni DJ’e 
będą rozgrzewać atmosferę na 
placu Biegańskiego i wprawiać 
całe miasto w taneczno-impre-
zowy nastrój. W maju będziemy 
mieli okazję posłuchać muzycz-
nych setów przygotowanych 
przez Biernaskiego, Jareda Flk 
i Kacpra Kapsę (25.05).             

Soboty
Soboty  przeznaczone   są na 

duże plenerówki. W maju – po-
za wielkim koncertem PULS, 
który połączy trip hop i poezję 
Haliny Poświatowskiej – cieka-
wie zapowiada się podwójny ju-
bileusz częstochowskiego mu-
zyka Piotra „Jacksona” Wol-
skiego. 12 maja na Placu Bie-
gańskiego pojawi się ogromny 

bęben z membraną o średnicy 
10 metrów, ważący około 3 ton. 
Ma przy nim stanąć i wspólnie 
zagrać ponad trzysta osób. Do-
datkowo tego dnia odbędą się 
dwa specjalne koncerty (Kinior 
Reggae Sound i Tam Tam Pro-
ject) i muzyczne afterparty 
w formie jam session.

Niedziele
Niedziela  to idealny dzień na 

spacery w centrum miasta. 
Dzięki akcji „Aleje – tu się dzie-
je!” umili je przede wszystkim 
muzyka poważna w ramach cy-
klu „Podwieczorek z klasyką”. 
Dodatkowe atrakcje przygoto-
wują również Miejska Galeria 
Sztuki i nasza Biblioteka. Ta 
pierwsza namawia do wspólne-
go tworzenia instalacji arty-
stycznej z kolektywem SETIS 
GROUP (27.05). Biblioteka       
natomiast z myślą o najmłod-
szych zaprosiła do Częstochowy 
Teatr Małe Mi, ze spektaklem 
„Fintikluszki – Folkowe okrusz-
ki” (20.05) oraz szykuje otwarte 
warsztaty tworzenia lalek.                   

Centrum Słuchu w Polsce

Częstochowianka 
ambasadorką

Roksana Pijet, uczennica szó-
stej klasy Akademii Soward zo-
stała jedną z siedmiu Ambasado-
rek Centrum Słuchu w Polsce!

Roksana jest najmłodszą ambasa-
dorką wśród siedmiu Ambasadorów 
Światowego Centrum Słuchu w Pol-
sce. - Godnie zaprezentowała swoje 
językowe umiejętności. Świetnym an-
gielskim porozumiewała się ze 
wszystkim, a z Agatą Dudą, żoną pre-
zydenta kraju, po niemiecku – cieszą 
się nauczyciele z Akademii Soward. 

Roksana urodziła się niesłyszą-
ca. Jej rodzice - Agnieszka i Rafał 
Pijet - zrobili wszystko, aby córka 
mogła w pełni wykorzystać swoje 
zdolności. Jak widać udało się! - 
Ten sukces to efekt ciężkiej pracy 
Roksany, jej rodziców, ale rów-
nież wielu fachowców, których na 
swojej drodze spotkała. Najważ-
niejszy z nich prof. Henryk Skar-
żyński mówi o Roksanie „moja 
ulubiona pacjentka” - podsumo-
wują. 
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Lubliniec

Ukradł gaśnicę... dla 
żartu

Na dość nietypowy pomysł 
wpadł siedemnastolatek z Lu-
blińca. Nastolatek dla żartu po-
stanowił... ukraść agregat gaśni-
czy. Gdy został złapany przez 
policjantów, twierdził że gaśni-
cę zabrał tylko na chwilę i za-
mierzał „odprowadzić” ją na 
miejsce…

Uwagę policjantów patrolują-
cych centrum Lublińca policjan-
tów wzbudził jeden z przechod-
niów. Wśród grupy osób przecho-
dzących przez przejście w pobliżu 
jednej ze stacji benzynowych, 
mundurowi zauważyli młodego 
mężczyznę, który ciągnął za sobą 
agregat gaśniczy na kółkach. Stró-
że prawa zatrzymali 17-latek 

i wspólnie z nim udali się na stację 
benzynową. Poproszony o pomoc 
pracownik poinformował, że gaśni-
ca rzeczywiście została zabrana 
z terenu ich stacji. Sprawca kra-
dzieży tłumaczył mundurowym, że 
zabrał gaśnicę dla żartu, a nie z za-
miarem kradzieży i zamierzał „od-
prowadzić” ją na miejsce. W chwili 
zatrzymania nastolatek był pijany. 
Przeprowadzone badanie stanu 
trzeźwości wykazało w jego organi-
zmie ponad 1,5 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Skra-
dziony agregat wrócił na miejsce, 
a młodym człowiek trafił pod opie-
kę matki. Niebawem będzie musiał 
wytłumaczyć sędziemu okoliczno-
ści tego zdarzenia.
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Wybierasz się do restauracji lub baru? Zwróć uwagę:
l na cennik  – masz prawo wiedzieć przed złożeniem zamó-

wienia, ile wyniesie rachunek i jaką ilość potrawy dostaniesz,
l na wykaz składników  – musi być dostępny, np. w menu, 

cenniku; zwróć uwagę szczególnie na substancje, które mo-
gą powodować alergie,

l na zapach i czystość  – jeśli masz zastrzeżenia do sali ja-
dalnej, prawdopodobnie w kuchni jest jeszcze gorzej.
Zauważyłeś nieprawidłowości? Skontaktuj się z  Inspekcją 

Handlową.

Oczywiście to tylko część majowych propozycji. Szczegóło-
we informacje dotyczące imprez odbywających się w ramach 
akcji „Aleje - tu się dzieje!” można znaleźć w naszym kalenda-
rium i stronie  www.aleje.czestochowa.pl 

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
http://www.aleje.czestochowa.pl/
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Czujny policjant

Za kierownicą z trzema 
promilami

Diler i klient zatrzymani

Handel na strychu

Dzień otwarty dla osób z niepełnosprawnością

Sięgnij po sukces

Uchwała Rady Miasta

Inaczej z alkoholami
Była Wasowskiego, będzie Gąsiorowskiego

Zmienili nazwę 
ulicy, bo tak chciał 

wojewoda

Trzy promile alkoholu w organizmie miał 
23-letni kierowca volkswagena. Mężczyzna 
w takim stanie postanowił ruszyć w trasę. 
Jego rajd po Drodze Krajowej nr 1 wzbudził 
podejrzenie policjanta z komendy w Tar-
nowskich Górach. Mundurowy, który nie 
miał w tym dniu służby, zabrał mu kluczyli 
i wezwał na miejsce patrol. 

Oficer dyżurny częstochowskiej komendy 
otrzymał zgłoszenie interwencji od sierż. Rafała 
Rokosy z Komendy Powiatowej Policji w Tar-
nowskich Górach. Policjant miał akurat dzień 
wolny. Gdy jechał Drogą Krajową nr 1 w Czę-
stochowie, zauważył, że samochód obok niego 
ma niedomknięte drzwi. Dodatkowo podejrze-
nie stróża prawa wzbudziło dziwne zachowanie 
kierowcy z golfa, który co chwilę zmieniał pasy 
ruchu i poruszał się całą szerokością drogi.

Sierż. Rafał Rokosa od razu zadzwonił na po-
licję i kontynuował jazdę za volkswagenem, aż 
do najbliższego parkingu, na którym zabrał 
23-latkowi kluczyki od auta i poczekał na przy-
jazd patrolu z Poczesnej. Badanie stanu trzeź-
wości mężczyzny wskazanego przez munduro-
wego wykazało, że miał w organizmie prawie 3 
promile alkoholu. Śledczy wyjaśniają wszystkie 
szczegóły sprawy.

Przy tej okazji przypominamy, że za jazdę 
w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara 
ograniczenia wolności lub pozbawienia wol-
ności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów 
na okres nie krótszy niż 3 lata. Obowiązko-
wo każdy zatrzymany pod wpływem alkoho-
lu musi zapłacić co najmniej 5  000 zł na 
rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 kg

W ręce częstochowskich policjantów 
wpadło dwóch mężczyzn, podejrzanych o 
obrót narkotykami. Zostali zatrzymani na 
strychu jednego z bloków, tuż po sfinalizo-
waniu transakcji, której przedmiotem była 
marihuana. W toku postępowania śledczy 
zabezpieczyli łącznie przeszło 300 porcji te-
go narkotyku. Obaj zatrzymani usłyszeli za-
rzuty, a prokurator zastosował wobec nich 
środki zapobiegawcze.

Kilka dni temu kryminalni z „trójki” wpadli 
na trop mieszkańca Częstochowy, który miał 
posiadać znaczne ilości narkotyków. Śledczy 
postanowili przyjrzeć się bliżej tej sprawie i 
ustalili, że mężczyzna może trzymać marihu-
anę na strychu bloku. Ich przypuszczenia oka-

zały się słuszne. Policjanci wkroczyli do akcji 
tuż po tym, jak strychowe lokum 30-latka opu-
ścił jego 37-letni znajomy, przy którym odnale-
ziono blisko 15 porcji zielonego suszu. Wyko-
nane testy wykazały, że to marihuana. Obaj 
mężczyźni trafili do policyjnej celi.

W toku przeszukania śledczy znaleźli na stry-
chu i w altance użytkowanej przez 30-latka, 
łącznie przeszło 300 „działek” dilerskich mari-
huany. Podejrzany usłyszał w Prokuraturze Re-
jonowej Częstochowa-Południe zarzuty posia-
dania znacznych ilości narkotyków i handlu ni-
mi. Zostały też zastosowane wobec niego środki 
zapobiegawcze w postaci dozoru i poręczenia 
majątkowego. Na 37-latku ciąży natomiast za-
rzut posiadania marihuany. On również został 
objęty policyjnym dozorem. kg

Wspieranie aktywności zawodo-
wej i społecznej osób z niepełno-
sprawnością będzie tematem prze-
wodnim spotkania, które organizu-
je Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych wspólnie z PFRON oraz za-
przyjaźnionymi instytucjami. W 
Częstochowie wydarzenie odbę-
dzie się 11 maja w Klubokawiarni 
Alternatywa 21. 

ZUS zaprasza do udziału w wyda-
rzeniu nie tylko osoby z niepełno-
sprawnością, ale też ich opiekunów, 
pracodawców, organizacje pozarządo-
we, księgowe, kadrowe i przedstawicie-
li biur rachunkowych. Będzie można 
otrzymać pełną wiedzą z obszaru za-
trudniania osób z niepełnosprawno-
ścią, dofinansowania takiej działalno-
ści i informacje, gdzie można uzyskać 
wsparcie i pomoc. - Tak szeroki zakres 
wiedzy z prawa pracy, rozliczeń i ulg 
podatkowych, świadczeń rentowych, 
prewencji i rehabilitacji leczniczej z 
ZUS można uzyskać w jednym miejscu 
tylko przy okazji organizacji tego typu 
wydarzeń – twierdzi Beata Kopczyńska 
regionalny rzecznik ZUS w wojewódz-
twie śląskim. - Warto skorzystać, po-
nieważ swoje szkolenia i indywidualne 
konsultacje przeprowadzą specjaliści 
m.in. z PFRON, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Państwowej In-
spekcji Pracy, Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Powiatowego Urzędu Pracy, 
Urzędu Skarbowego oraz stowarzyszeń 
i fundacji. To od nich będzie można się 
dowiedzieć m.in. jak otrzymać dofi-
nansowanie do stanowiska pracy oso-
by z niepełnosprawnością, jak rozli-
czyć czas pracy pracownika z niepeł-
nosprawnością, a także gdzie szukać 
zatrudnienia i jakie organizacje w tym 
pomagają – wylicza. 

Dzień Otwarty dla Osób z Niepełno-
sprawnością, który organizowany jest 
w wielu miastach województwa ślą-
skiego, będzie też okazją do zapozna-
nia się z instytucjami i organizacjami 
działającymi na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Będzie również można 
spotkać się z osobami z niepełno-
sprawnością, którzy pomimo przeciw-
ności potrafili walczyć o swoje pasje i 
marzenia osiągając sukcesy w swoich 
dziedzinach. Ich historie potwierdzają, 
że „Sięgać po sukces” może każdy, 
choć od niektórych wymaga to więk-
szego samozaparcia i wysiłku. Ale war-
to próbować!

W Częstochowie wydarzenie odbę-
dzie się 11 maja w godzinach 9.00 – 
14.00 w Klubokawiarni Alternatywa 
21 (ul. Mielczarskiego 21), w której za-
trudnione są osoby z niepełnospraw-
nością. - Zaplanowano występy arty-
styczne podopiecznych Fundacji Ocza-
mi Brata (osób z niepełnosprawno-
ścią), dyżury eksperckie pracowników 
ZUS i zaprzyjaźnionych instytucji i or-
ganizacji działających na rzecz osób z 
niepełnosprawnością, prezentacje z za-
kresu przyznawania rent socjalnych, 
rent z tytułu niezdolności do pracy, za-
sad orzecznictwa lekarskiego, prezen-
tację Fundacji Oczami Brata o  „wy-
chodzeniu z niepełnosprawności” – 
mówi  Beata Kopczyńska. Równocze-
śnie w budynku Oddziału ZUS w Czę-
stochowie odbędzie się wystawa i kier-
masz prac osób niepełnosprawnych. 
Prezentacje, także przygotowane przez 
partnerów wydarzenia, zostaną 
umieszczone na monitorach we 
wszystkich terenowych placówkach 
ZUS w regionie częstochowskim. Wię-
cej informacji na temat ogólnopolskiej 
akcji znajdziemy na stronie interneto-
wej www.zus.pl  kg

Rada Miasta przyjęła 
uchwały w sprawie ustale-
nia zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawa-
nia napojów alkoholowych 
oraz w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu 
w Częstochowie. Koniecz-
ność nowych regulacji wy-
nika z nowelizacji ustawy 
o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi.   

Na początku marca weszła 
nowelizacja ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. Obli-
guje ona radę gminy do ustale-
nia zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania alkoho-
lu, a także do ustalenia maksy-
malnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych. Nowością jest koniecz-
ność ustalenia limitu punktów 
sprzedaży także na sprzedaż pi-
wa – zarówno detalicznie, jak 
i w lokalach gastronomicznych.

Częstochowscy radni posta-
nowili, że punkty sprzedaży 
napojów alkoholowych nie 
mogą znajdować się w najbliż-
szej okolicy przedszkoli i szkół, 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, kościołów oraz 
cmentarzy. Nie mogą też być 
usytuowane na targowiskach, 

które nie są halami targowy-
mi, ani na terenie kin.

Poza tym punkty sprzedaży 
napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży mogą 
mieścić się wyłącznie w pla-
cówkach handlowych. Z kolei 
punkty sprzedaży alkoholu 
przeznaczonego do spożycia 
,,na miejscu” mogą znajdować 
się wyłącznie w placówkach 
gastronomicznych. Ponadto, 
punkty sprzedaży alkoholu 
przeznaczonego do spożycia 
zarówno w miejscu sprzedaży, 
jak i poza nim powinny być 
usytuowane w odrębnych po-
mieszczeniach. Te postano-
wienia uchwały mają na celu 
wyeliminowanie sytuacji, 
w których dochodziłoby do za-
legalizowania spożywania al-
koholu w sklepach.

W drugiej uchwale Rada 
Miasta zdecydowała, że mak-
symalna liczba zezwoleń na 
sprzedaż na terenie Często-
chowy napojów alkoholowych 
zawierających do 4,5% alko-
holu oraz piwa, przeznaczo-
nych do spożycia ,,na miej-
scu”, czyli w lokalach gastro-
nomicznych, wynosi 350.

Maksymalna liczba zezwoleń 
na sprzedaż napojów zawiera-
jących od 4,5% do 18% alkoho-
lu (z wyjątkiem piwa), przezna-
czonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży, wynosi 350. Tyle sa-
mo wynosi w gastronomii mak-
symalna liczba zezwoleń na 
sprzedaż napojów zawierają-
cych powyżej 18% alkoholu.

Limit liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów zawierają-
cych do 4,5% alkoholu oraz pi-
wa, przeznaczonych do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży, 
na terenie miasta ustalono na 
550. Natomiast maksymalna 
liczba zezwoleń na sprzedaż 
napojów zawierających od 
4,5% do 18% alkoholu (z wy-
jątkiem piwa), przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem 
sprzedaży, wynosi 500. Tyle 
samo pozwoleń maksymalnie 
będzie można udzielić punk-
tom handlowym na sprzedaż 
na terenie miasta alkoholu po-
wyżej 18%.

Limity te mają zapewnić za-
sadę równości wobec prawa za-
równo podmiotów wykonują-
cych działalność gospodarczą, 
jak i tych, które dopiero zamie-
rzają tę działalność podjąć.

Ze szczegółami obu uchwał 
można zapoznać się na stronie 
Biuletynu Informacji Publicz-
nej:  http://bip.czestochowa.
p l / u c h w a l a / 1 1 5 7 8 6 8 /
uchwala-nr-782-liv-2018ht-
tp://bip.czestochowa.pl/
uchwala/1157869/uchwala-
-nr-783-liv-2018  |
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Zgodnie z zarządzeniem za-
stępczym Wojewody Śląskiego, 
dawna ulica Józefa Wasowskie-
go w śródmieściu zyskała nowe-
go patrona. Został nim generał 
Janusz Gąsiorowski.  Zmiana 
wynika z ustawy o zakazie propa-
gowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez na-
zwy jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy, 
budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz po-
mniki.

  Gen. bryg. Janusz Gąsiorowski 
urodził się 17 czerwca 1889 roku 
we Lwowie; tam też się wychowy-
wał. Od 1901 roku działał w organi-
zacjach niepodległościowych „Przy-
szłość”, tzw. Pet i ,,Zarzewie”. 
W 1909 roku rozpoczął działalność 
w Polskich Drużynach Strzeleckich, 
w których był wykładowcą, instruk-
torem i członkiem komendy głów-
nej. Przed wybuchem I wojny świa-
towej studiował filozofię na Uniwer-
sytecie Warszawskim i Uniwersyte-
cie Jagiellońskim.

Podczas I wojny światowej walczył 
w szeregach armii austro-węgier-
skiej przeciwko Rosjanom. Służył 
w 1. i w 7. Dywizjonie Artylerii Kon-
nej. W grudniu 1916 roku uciekł 

z rosyjskiej armii i rozpoczął działal-
ność w Polskiej Organizacji Wojsko-
wej – wtedy dobrze poznał się z Jó-
zefem Piłsudskim. Od 1918 roku 
służył w Wojsku Polskim, pełnił 
funkcję szefa Sekcji Regulaminów 
i Wyszkolenia Ministerstwa Spraw 
Wojskowych i Sztabu Generalnego. 
Był uczestnikiem wojny polsko-bol-
szewickiej. W 1923 roku został ofi-
cerem Sztabu Generalnego,   a od 
1926 roku był szefem gabinetu Ge-
neralnego Inspektora Sił Zbrojnych. 
W 1931 roku został szefem Sztabu 
Głównego Wojska Polskiego; tego 
samego roku został awansowany na 
stopień generała brygady. Od 1935 
roku pełnił funkcję dowódcy 7. Czę-
stochowskiej Dywizji Piechoty. Pod-
czas kampanii wrześniowej została 
ona rozbita przez niemiecką 2. Dy-
wizję Lekką, a sam Janusz Gąsio-
rowski trafił do niemieckiej niewoli. 
Resztę wojny przebywał w obozie je-
nieckim w Murnau. Po uwolnieniu 
osiadł we Francji, gdzie zmarł 19 
października 1949 roku.

Został odznaczony m.in. Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego Virtu-
ti Militari, Krzyżem Niepodległości 
z Mieczami, Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Złotym 
Krzyżem Zasługi.

kg

http://www.zus.pl/


Nieznane historie Dariusza Fiuty

Wspomnienia o częstochowskich 
dziennikarzach

Prasa musi mieć swobodę mówie-
nia wszystkiego, by niektórzy ludzie 
nie mieli swobody robienia wszyst-
kiego

Louis Terrenoire,
francuski polityk i dziennikarz

1908-1992
Cudownie jest narodzić się na nowo 

i powiedzieć sobie: dzisiaj jest pierwszy 
dzień reszty mojego życia. Pierwszy cu-
downy dzień reszty mojego cudownego 
życia. – to tylko niewielki fragment zna-
komitego felietonu pt. „Pierwszy dzień” 
aktorki Stanisławy Celińskiej zamiesz-
czonego w miesięczniku „Uroda Życia”. 
Słowa te zrobiły na mnie duże wrażenie. 
Ale tak naprawdę nie było mi dobrze na 
świecie. Otaczała mnie pustka i bezsens 
wszystkiego, co robię . W pewnym mo-
mencie chciałem zasnąć i już nigdy się 
nie obudzić. Niestety, moje ciało uparcie 
trzymało się życia i to stawało się coraz 
trudniejsze.

Był rok 2012, gdy posypało się moje 
życie. Czułem się coraz gorzej, zacząłem 
tracić siły. Przyczyną mojego złego sa-
mopoczucia był rak, a w raku najważ-
niejszą sprawą jest wykrycie choroby 
w pierwszym etapie, a mnie zdiagnozo-
wano w ostatnim. Przeszedłem operację, 
chemioterapię. Było źle … Dziś też nie 
jest dobrze. Gdzieś jednak słyszałem, 
że jeśli możesz się poruszać, wszystko 
jest możliwe. 

Samo Życie
Rok 1990. Już po strachu, wreszcie 

mogę odetchnąć z ulgą. Komisja Likwi-
dacyjna rozstrzyga los „Życia Warsza-
wy”, a w tym „Życia Częstochowy”. No-
minację na pełniącego obowiązki naczel-
nego „Ż.W” otrzymuje Kazimierz Wóy-
cicki, Wołek zostaje jego zastępcą, a ja, 
jakiś czas później, szefem Ż.Cz.”.

„Życie Warszawy” (wraz z mutacjami 
– w Częstochowie, Olsztynie, Lublinie, 
Białymstoku i Radomiu, później zacho-
wały się jedynie dwie, w Radomiu i na-
szym mieście) było niewątpliwie naj-
smaczniejszym kąskiem spośród wszyst-
kich pism wydawanych przez RSW. Nic 
więc dziwnego, że walka była ostra. Chęć 
przejęcia gazety zgłosiły trzy zespoły pra-
cowników, wyrzuceni wcześniej przez 
komunistyczne władze publicyści (m.in. 
Stefan Bratkowski, Hanna Krall, An-
drzej Bober, Zdzisław Szperkowicz), ze-
spół pisma „Res Publica”, kilka grubych 
ryb światowego rynku wydawniczego 
z Robertem Maxwellem i Rupertem Mur-
dochem na czele oraz publicyści Kazi-
mierz Wóycicki i Tomasz Wołek. Gazeta 
nie była organem partyjnym, jak np. 
„Trybuna Ludu”, „Zielony Sztandar” 
czy „Kurier Polski”, choć należało do 
państwowego koncernu – RSW Książka 
– Prasa - Ruch, nad którym pieczę spra-
wowała partia. Ale w tamtych latach, 
w ten czy w inny sposób, nad wszystkim 
czuwała partia. Nie bez znaczenia były 
też tradycje pisma, które zaczęło towa-
rzyszyć mieszkańcom Warszawy, Czę-
stochowy i Radomia zaraz po wojnie. 
Wielu nie wyobrażało sobie dnia bez po-
rannej lektury gazety. A co pisano w „Ży-
ciu” rok po wyborach? O tym, że refor-
ma Leszka Balcerowicza przynosi skut-
ki; inflacja spadła do kilku procent, ale 
rośnie liczba bezrobotnych. Nastroje są 
coraz gorsze, za co większość wini Balce-
rowicza.

Powróćmy jednak do czasów pierw-
szej połowy lat 80. ubiegłego wieku. Wte-
dy zadebiutowałem „niemieckimi” arty-
kułami na łamach prasy krajowej. Pierw-
sze napisałem wspólnie z młodym, nie-
zwykle zdolnym asystentem Uniwersyte-

tu Śląskiego Romkiem Kochnowskim. 
W kilku gazetach ukazały się dość duże, 
jak na możliwości tych pism, prace z za-
kresu problematyki niemieckiej i sto-
sunków polsko-niemieckich naszego 
autorstwa. Oto kilka tytułów: „System 
partyjny RFN. Mechanizm sprawowania 
władzy”, „Przed wyborami w RFN. Czego 
uczy nas historia?”, „Zachodnioniemiec-
ki rewanżyzm. Dokąd ta droga prowa-
dzi?”, „Komu był potrzebny Hitler?”, 
„Zanim padły strzały na Westerplatte. 
Kulisy prowokacji”, „Kto wybiera Hitlera 
wybiera wojnę!”, „Zamach na Hitlera. 
Iskierka w cieniu szubienic”… Cieszyli-
śmy się jak mali chłopcy. Poważne arty-
kuły w poważnych pismach w wieku 23-
25 lat to też była poważna sprawa. Ale 
kto nie spróbuje, ten nie ma. My zaryzy-
kowaliśmy i udało się. Jedną z takich  
gazet był tygodnik ”ITD”, wówczas nie-
wątpliwie jedno z najlepszych pism stu-
denckich w tej części Europy. Na ła-
mach „ITD.” ukazał się również pierwszy 
w karierze wywiad prasowy późniejszej 
wybitnej polskiej śpiewaczki Kasi Su-
skiej. Rozmawialiśmy po tym, jak zosta-
ła laureatką Konkursu Sztuki Wokalnej 
im. Ady Sari, a tuż przed jej wyjazdem 
(efekt konkursu) do Włoch na stypen-
dium, aby uczyć się pod kierunkiem 
profesora Elio Battaglia, który niegdyś 
współpracował z samą Marią Callas. 
Niedawno Kasia powiedziała mi, że do tej 
pory przechowuje w domowym archi-
wum egzemplarz „ITD” z naszą rozmo-
wą. To miłe. Zresztą ciekawe były oko-
liczności przeprowadzenia tego wywia-
du. Być może będzie okazja, aby do tego 
powrócić.

Pieskie Życie
Wiek XX  stał pod znakiem totalitary-

zmu, sprzymierzonego od czasu do cza-
su ze środkami masowego przekazu. 
Przecież nie jest rzeczą przypadku, że nie 
tylko twórca radzieckiego państwa Le-
nin, ale i inni dyktatorzy z Hitlerem 
i Mussolinim na czele, przywiązywali tak 
duże znaczenie do roli dyktatury prasy, 
filmu i radia. Lenin, mówiąc  szeroko 
o różnorodnych zadaniach gazet, nie 
wspomniał ani słowem, że mają one 
również informować czytelnika. Na czoło 
wysunęły się natomiast propagandowe, 
edukacyjne i nauczycielskie funkcje 
prasy. W wieku XX po raz pierwszy, 
dzięki mass mediom, poddano różne 
warstwy ludności tak wszechstronnej 
obróbce ideologicznej. Znalazły się one 

w sytuacji krzykliwej, ubogiej, starej 
panny, której ktoś nareszcie obiecał 
szczęście u boku młodego, bogatego 
i pięknego męża. Konstatacja czasów, 
w których najdłużej, jak do tej pory, 
przyszło mi żyć.

Jeśli już jesteśmy przy kwestiach nie-
mieckich, to narodowi socjaliści za cza-
sów Hitlera doskonale rozumieli, jak ol-
brzymie znaczenie ma w walce politycz-
nej sprawnie zorganizowana propagan-
da. Naziści w praktyce wykorzystali jej 
najnowsze zdobycze; radiofonia była 
traktowana jako znakomity środek agi-
tacji. Hitler doskonale rozumiał znacze-
nie nowoczesnych środków ułatwiają-
cych walkę polityczną; w trakcie kampa-
nii wyborczej korzystał np. z samolotu. 
W 1930 roku w jednym z przemówień 
powiedział: „Gdy zdobędziemy władzę, 
zatroszczę się o zorganizowanie  central-
nego ośrodka propagandy. Będzie on 
miał rangę ministerstwa i zajmie w na-
szym państwie równie ważną pozycję, 
jak ministerstwo spraw zagranicznych 
czy sztab generalny.” Słowa dotrzymał. 
Do perfekcji zorganizowana propaganda 
w połączeniu z demagogią była jedną 
z podstaw sukcesu nazistów.

Życie  wewnętrzne
 Pamiętajmy przy tym, że lata 80. 

ubiegłego wieku były zupełnie inne 
od tych, w których dzisiaj żyjemy. Były 
to zupełnie inne czasy - szalejące biuro 
cenzury zewnętrznej przy ulicy Mysiej 
w Warszawie, ale też cenzura wewnętrz-
na… Były nasze wspólne artykuły, 
ale były również pisane osobno. Romek 
poszedł drogą kariery naukowo-dydak-
tycznej. Jest profesorem na uczelni. Ja 
natomiast zacząłem wyżywać się 
w dziennikarstwie. Był czas, że zasma-
kowałem w reportażu. Pisałem dużo i na 
różne tematy. Dlaczego o tym wspomi-
nam? Niektórzy dziennikarze, zwłaszcza 
z innych warszawskich redakcji, co było 
szczególnie przykre, traktowali nas 
z wyższością, tak jakby dziennikarz lo-
kalny czy regionalny był niżej w hierar-
chii zawodowej. I ta „niższość” nie wyni-
kała z dorobku zawodowego, ale raczej 
z adresu miejsca pracy, znajomości, re-
lacji towarzyskich. W latach braków na 
rynku, prawdziwych spustoszeń w umy-
słach, dziadostwa i upokorzenia wszy-
scy byliśmy równi. Jednak nie. Bacznie 
obserwując to, co pozostało nam w spad-
ku po PRL-u, jakimi troglodytami są po-
lityczni przywódcy współczesnej Polski, 

ile jeszcze chamstwa, zapiekłości i ura-
żonej ambicji jest wśród rodaków można 
mniemać, że wciąż funkcjonuje podział 
na lepszych i gorszych. Ale w dzisiej-
szych czasach trzeba mieć jeszcze PR. 
Trzeba mieć wizerunek, żeby się podo-
bać. Bo dzisiaj bohater musi być trochę 
większy, okazalszy, skoro ma robić prze-
konywujące wrażenie. Ludzi nie zawsze 
interesuje prawda, lecz to, co ich zda-
niem za prawdę może uchodzić.

Zawodowe Życie
Przejdźmy jednak do konkretów. Oto 

jedna z takich sytuacji. W pewnym sen-
sie zabawna, ale jednocześnie sympto-
matyczna, z Olsztyna koło Częstochowy. 
Pełniłem tam obowiązki szefa biura pra-
sowego jakiś zawodów sportowych 
(prawdopodobnie Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej), na którym obecny był znany 
dziennikarz sportowy ze Śląska red. An-
drzej Zydorowicz. Dla formalności spyta-
łem o nazwisko i stację, jaką reprezentu-
je (znałem go tylko z ekranu telewizyjne-
go). Wtedy on ze zdziwieniem i nieuda-
waną wyższością powiedział: – To pan 
mnie nie zna? Andrzej Zydorowicz. 

Na to ja: –  Z TVP Katowice?
– Pan żartuje – odpowiedział. Telewi-

zja Polska Warszawa. Wy tu chyba nie-
wiele wiecie.

Przeciąłem ten bezsensowny dialog: – 
Pozwoli pan, że ja również się przedsta-
wię: Dariusz Fiuty z „Życia Warszawy”. 
Jestem kierownikiem biura prasowego. 
I podstawiam mu pod oczy moją legity-
mację dziennikarską. I wtedy pan An-
drzej zreflektował się, że coś jest nie tak. 
Oczywiście później sobie wszystko wyja-
śniliśmy. A o co chodziło? Głównie o na-
sze legitymacje dziennikarskie, bo one 
były chyba głównym źródłem tego całego 
zamieszania. Dysponowaliśmy „kartoni-
kami” takimi samymi, jak nasi koledzy 
z centrali (w górnej lewej części zawiera-
ły nadruk „Życie Warszawy. Pismo co-
dzienne. Warszawa ul. Marszałkowska 
3/5. Legitymacja dziennikarska Nr …”). 
Co prawda rzadko się nimi posługiwali-
śmy, bo z reguły nikt nie żądał ich oka-
zania. Można powiedzieć, że dobrze nam 
z oczu patrzyło. Gdy jednak ktoś popro-
sił o legitymację, zdziwienie zazwyczaj 
było spore, bo po co dziennikarz aż 
z Warszawy dla lokalnego tematu. Re-
daktor Zydorowicz był zdziwiony, 
że działam w biurze prasowym tak dale-
ko od Warszawy. Początkowo nie wta-
jemniczyłem go w organizacyjne mean-
dry mojej pracy w gazecie kwitując swo-
je zaangażowanie biurem prasowym ko-
leżeńskimi związkami z organizatorami 
zawodów, co zresztą było prawdą. Póź-
niej wszystko mu wyjaśniłem, że jestem 
pracownikiem „Życia Warszawy”, ale 
Oddziału w Częstochowie.

ciąg dalszy nastąpi
  

Dariusz Fiuty
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Część zespołu redakcyjnego Życia Częstochowy – początek lat dziewięćdziesiątych 20. w.: od lewej: Barbara Szymańska, 
Bożena Więckowska (tyłem), Elżbieta Piętka i Dariusz Fiuty –redaktor naczelny.
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Dni Otwarte 2018 już za nami! 
22 i 23 marca drzwi V LO „pękały w szwach” 

pod wpływem fal przybywających gimnazjali-
stów, którzy chcieli poczuć „na żywo” niezwy-
kły klimat i atmosferę naszej szkoły, a także 
usłyszeć opinie i poznać ofertę edukacyjną na 
rok szkolny 2018/2019. Liczba odwiedzają-
cych naszą szkołę gimnazjalistów świadczy 
o tym, że jesteśmy Szkołą na V! 

Na gości czekali życzliwi oprowadzający, 
którzy odpowiadali na wszystkie nurtujące 
gimnazjalistów pytania oraz pokazywali pra-
cownie i ciekawe miejsca. W trakcie zwiedza-
nia szkoły można było przystanąć przy stano-
wiskach: Szkolnego Kabaretu ATS – pół żar-
tem, pół serio; naszych sportowców i wicemi-
strzyń szkół ponadgimnazjalnych w  piłce 
ręcznej dziewcząt; wolontariatu Fundacji 

Oczami Brata oraz obejrzeć prezentację mul-
timedialną o naszym liceum. 

Na sali gimnastycznej prezentowano sta-
nowiska poszczególnych klas z podziałem na 
profile oraz stanowiska: szkolnego koła dzien-
nikarskiego, PCK, Caritas, PRL, pierwszej po-
mocy przedmedycznej, młodych przedsię-
biorczych, zajęć artystycznych oraz Samorzą-
du Uczniowskiego. Można było też zobaczyć 
utalentowanych uczniów naszego liceum. By-
ły tańce, śpiewy, fitness oraz pokazy Ta-
ekwondo. Niewątpliwie największą uwagę 
przykuł występ naszych cheerleaderek, które 
swoimi rytmicznymi ruchami rozgrzały całą 

zgromadzoną publiczność. W wyznaczonych 
salach odbywały się też: pokazy chemiczno – 
fizyczne, quizy, turnieje gier komputerowych 
oraz konkursy, zajęcia warsztatowe i  lekcje 
otwarte. 

Cieszymy się z  pozytywnych wrażeń oraz 
dobrych opinii o  naszej szkole. To nie tylko 
zasługa osób zaangażowanych w przygotowa-
nie i organizację naszych Dni Otwartych, ale 
przede wszystkim całej społeczności V LO.  

Dawid Zębik (klasa IIB)
zdjęcia: Sara Wojciechowska (klasa IA)

School Revolution Course – Ateny, Marzec 2018

XXI wiek to innowacje technologiczne, które znajdują za-
stosowania nie tylko w przemyśle, ale również w edukacji. Czy 
nauczanie przy pomocy technologii cyfrowej ma sens?

Czy motywuje uczniów do nauki skuteczniej niż metody 
wypracowane przez wieki? 

Czy dzięki innowacyjnym metodom dydaktycznym osią-
gniemy postęp w indywidualizacji nauczania? Na te i inne py-
tania szukałyśmy odpowiedzi podczas tygodniowego pobytu 
w Atenach.

Starożytne polis – miasto i państwo z imponującym Akro-
polem górującym nad metropolią będącą kolebką demokracji i 
igrzysk olimpijskich ery nowożytnej okazało się również być 
miejscem tytułowej „school revolution” dla nauczycieli z róż-
nych europejskich państw, w tym i dla naszej piątki: mgr 
Agnieszki Humaj, mgr Margarity Janik, mgr Aleksandry Kie-
lichowskiej, mgr Doroty Magacz i mgr Justyny Rakus.

Podczas zajęć, które obejmowały wykłady i ćwiczenia, po-
znawałyśmy zasady indywidualnej i grupowej pracy z uczniem 
w aspekcie współczesnej psychologii (prowadziła je Aimilia 
Markouizou  Gica – psychoterapeutka z ponad dwudziestolet-

nim doświadczeniem w pracy z uczniami i ich rodzicami); za-
jęcia te pozwoliły nam spojrzeć na nas samych i naszą pracę  z 
uczniami z innej perspektywy, a ponadto były okazją do wy-
miany doświadczeń z nauczycielami z Chorwacji, Hiszpanii, 
Norwegii i Rumunii. 

Kolejne dni to poznawanie metody uznawanej za rewolucyj-
ną w nauczaniu, a mianowicie „The Flipped Classroom”, czyli 
metoda „odwróconej klasy”(zapoznawała nas z nią Sabrina Pa-
rutta – nauczycielka w szkole ekonomicznej i doradca meto-
dyczny z Włoch), która bazuje na nowoczesnych technologiach 
informatycznych, np. różnorodne platformy edukacyjne. 

Uzupełnieniem tej części zajęć była prezentacja przygoto-
wana przez Evę Dimitroglou – nauczycielkę biologii z greckiej 
szkoły będącej odpowiednikiem polskiej szkoły średniej koń-
czącej się egzaminem maturalnym. Pokazała nam, jak wyglą-
da lekcja przygotowana dzięki zastosowaniu tej metody. 
Wszyscy uczestnicy szkolenia zobowiązani byli do opracowa-
nia próbnych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 
lekcji z użyciem metody „odwróconej klasy”. 

Zakończenie kursu miało wymiar typowo praktyczny, zwią-
zany z zastosowaniem metody „WebQuest”, która pozwala na 
wykorzystanie rozmaitych narzędzi dostępnych w Internecie. 
Zajęcia te prowadził koordynator całego szkolenia – Alessan-
dro Carbone. 

Szkolenie w Atenach było  intensywne, na szczęście znala-
złyśmy trochę czasu, aby zwiedzić słynne akropolskie wzgórze 

z kompleksem starożytnych świątyń oraz tematycznie związa-
ne z nim Muzeum usytuowane u podnóża wzniesienia, jak 
również port w Pireusie.

Pobyt w stolicy Grecji pozwolił nam zdobyć nie tylko nową 
wiedzę z zakresu metod nauczania, ale poznać też nowe kole-
żanki i kolegów z europejskich szkół i nauczyć się kroków zorby. 

Wyjazd nasz był możliwy dzięki realizowanemu w V Liceum 
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 
od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. projektowi pt. „Motywacyj-
ny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz 
wzmacniania potencjału szkoły.” Projekt i wszystkie związane 
z  nim działania finansowane są ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu Ponadnarodowa 
mobilność kadry edukacji szkolnej KONKURS 2017. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Dyrektor szkoły – mgr Andrzej Rydz (twórca projektu)
Koordynator projektu – mgr Karolina Wojtal (twórca projektu)
Zastępca koordynatora – mgr Anna Kurzacz
mgr Marzanna Gromotowicz – wsparcie merytoryczne działań 

projektowych (twórca projektu)
mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus
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Sukces geodetów PRUSA !!!

Drużyna geode-
tów w składzie: Da-
ria Sroka, Sebastian 
Makuch i Mateusz 
Zamusiak z klasy III 
GT zajęła III miejsce 
w IV edycji woje-
wódzkiego konkur-
su „Geodezja z Pa-
sją”.  Konkurs orga-
nizowany był przez 
Zespół Szkół Bu-
dowlanych im. Gen. 
Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie, przy współudzia-
le: Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Katowi-
cach, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach, Woje-
wódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej w Katowicach.

Zawody odbyły się w „zjawiskowych” wnętrzach Cen-
trum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach.

M. Przygoda

Fototechnicy w akcji

Dzięki uprzej-
mości właścicielki 
sklepów RETRO 
SHOP i RETRO HO-
ME mogliśmy zre-
alizować interesu-
jące zajęcia z foto-
grafii mody. Nasze 
dziewczyny pięk-
nie prezentowały 
się w oryginalnych 
strojach i klima-
tycznych wnę-
trzach. Wiele foto-
grafii zostało wy-
konanych w Ale-

jach NMP. Na 
planie foto-
graficznym 
panowała at-
mosfera ra-
dości i zaba-
wy. Powstały 
fantastyczne 
zdjęcia, które 
można po-
dziwiać na 
naszej stro-
nie interne-
towej. Poni-
żej prezentu-
jemy prace 
Kacpra Pyka 
z kl. III foto-
technik.

Rywalizacjaotytuł
Mistrza PCK

W Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie odbyły 
się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwone-
go Krzyża dla uczniów klas szóstych, siódmych i gimna-
zjów, które zorganizowała nasza szkoła wspólnie z Od-
działem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Częstochowie. Wzięło w nich udział sześć pięcioosobo-
wych drużyn ratowniczych. 

 Celem zawodów było promowanie wśród młodzieży 
zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zachęcanie do 
podnoszenia poziomu swoich umiejętności w zakresie 
ratowania ludzkiego życia 

Uczestnicy mistrzostw minut musieli zmierzyć się 
z bardzo realistycznie zainscenizowanymi zdarzeniami, 
takimi jak: bójka z użyciem noża, porażenie prądem, upa-
dek z drabiny oraz zakrztuszenie się. Dodatkowo zespoły 
miały za zadanie wykazać się wiedzą na temat resuscyta-
cji krążeniowo-oddechowej a także rozwiązać trudny 
test. Wypadki przygotowano przy użyciu profesjonalnych 
środków, rekwizytów oraz udziale pozorantów, którymi 
byli uczniowie naszej szkoły. 

Najwyższe wyniki osiągnęły zespoły: 
1 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 

w Mstowie.
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana 

Tuwima 
3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika 

Zamenhofa
Zwycięskie drużyny uhonorowane zostały pamiątko-

wymi statuetkami i apteczkami pierwszej pomocy ufun-
dowanymi przez największego wydawcę krzyżówek - 
Agencję Wydawniczą TECHNOPOL Sp. z o. o. z Często-
chowy. Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali dyplo-
my oraz nagrody książkowe, które sponsorowało Biuro 
Poselskie Konrada Głębockiego. O słodki poczęstunek dla 
uczestników zadbał Zakład Cukierniczy „Michaś” z Czę-
stochowy. Każdy uczestnik, na zakończenie zawodów, 
otrzymał pamiątkowe zdjęcie drużyny wykonane przez 
uczniów z „Prusa” z kierunku Technik fotografii i multi-
mediów. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania rywa-
lizacji oraz wyrażają wdzięczność sponsorom. 

Mamy nadzieje, że uczniowie zawsze będą pomagać, 
nie tylko podczas zawodów, ale w każdej sytuacji, kiedy 
będzie potrzeba.

M. Wadowska
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BohaterON
W roku szkolnym 2017/2018 był 

realizowany w naszej szkole projekt 
BohaterON, który ma na celu uho-
norowanie i upamiętnienie uczest-
ników Powstania Warszawskiego. 

W ramach akcji „Kartka dla Po-
wstańca” zostały wysłane pocz-
tówki dla żyjących jeszcze po-
wstańców warszawskich. Ponadto 
troje uczniów naszego liceum: 
Klaudia Owczarek z klasy 2c, Niko-
dem Buszko z klasy 1g i Kacper Ło-
kieć z klasy 3d pod opieką profesor 
Beaty Gendek-Barhoumi, przygo-
towało krótką prezentację na te-
mat Żołnierzy Wyklętych oraz kilka 
ciekawostek z planu filmu „Kapi-
tan”, stworzonego przez Grupę pod 
Wiszącym Kotem. Zaprezentowa-
no m.in. lokalizacje oraz anegdoty i 

zdjęcia z planu filmowego. Głów-
nym bohaterem prezentacji był 
kpt. Stanisław Sojczyński pseudo-
nim „Warszyc”, jeden z Żołnierzy 
Wyklętych, którego historia jest 
związana z ziemią radomszczańską 
i częstochowską. Efekty swojej pra-
cy wraz z filmem upamiętniającym 
„Warszyca”, który na czele swoich 
oddziałów wyruszył na pomoc wal-
czącej stolicy, licealiści zaprezento-
wali w kilku częstochowskich szko-
łach tj. Szkole Podstawowej nr 52 
im. Małego Powstańca, Katolickiej 
Szkole Podstawowej oraz Szkole 
Podstawowej nr 14 im. Henryka 
Sienkiewicza. Prezentację mieli 
również okazję zobaczyć pierwszo-
klasiści naszego liceum oraz 
uczniowie klasy 2c.

Warto także dodać, że w 73. 
rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego, uczniowie i absolwenci 
naszej szkoły pod opieką profesor 
Beaty Gendek-Barhoumi wzięli 
udział w uroczystościach zorganizo-
wanych z okazji tego dnia w Warsza-
wie. Uczestniczyli m.in. w wieczor-
nym Apelu Pamięci przy pomniku 
Powstania Warszawskiego na Placu 
Krasińskich, koncercie Nie-Zakaza-
nych piosenek oraz uczcili Godzinę 
W. Odwiedzili również Cmentarz 
Wojskowy na Powązkach oraz Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.

Udział w projekcie oraz wyjazd 
do Warszawy był dla nas najlepszą 
lekcją historii i patriotyzmu. 

Kopernik News:  
Beata Gendek-Barhoumi

Kopernik – dobry wybór! 
W  Liceum Ogólnokształcącym 

im. Mikołaja Kopernika w  Często-
chowie odbył się Dzień Otwarty. 
Z tej okazji nauczyciele i uczniowie 
zaangażowali się w przygotowanie 
różnego rodzaju atrakcji, by zachę-
cić gimnazjalistów do wybrania 
właśnie naszego liceum.

Już do 9:00 naszą szkołę odwie-
dzali młodsi koledzy. Zaraz przy 
wejściu mieli możliwość wyboru, 
w  jaki sposób chcą dowiedzieć się 
czegoś o  naszym liceum. Jedną 
z opcji było zwiedzanie murów pla-

cówki w  towarzystwie licealistów. 
Wycieczkom tym towarzyszyło 
opowiadanie anegdot o  nauczy-
cielach, wydarzeniach, spontanicz-
nych sytuacjach, swoich wraże-
niach i doświadczeniach wynikają-
cych z  faktu uczęszczania do Ko-
pernika. Gimnazjaliści mieli rów-
nież możliwość wizytować lekcje 
języków: polskiego, angielskiego, 
niemieckiego i  francuskiego oraz 
zajęcia matematyki i geografii.

Ponadto, na sali gimnastycznej 
zostały przygotowane stanowiska 
prezentujące każdy profil i szkolne 
koła zainteresowań. Humaniści 
przynosili lektury, mapy historycz-

ne, słowniki, natomiast osoby cha-
rakteryzujące się ścisłymi umysła-
mi – probówki, szkielety albo glo-
busy, atlasy, mapy. Każdy gimna-
zjalista mógł znaleźć coś dla siebie. 
Na każdego z  nich czekały quizy, 
pokazy doświadczeń chemicznych 
i  oczywiście drobne upominki. Li-
cealiści chętnie opowiadali o  na-
uczycielach, atmosferze w  szkole 
i poziomie nauczania. Nie zabrakło 
także odniesień do szkolnych dys-
kotek, wyjazdów i innych wydarzeń.

Samorząd szkolny przygotował 
na Dzień Otwarty wiele atrakcji. 
Odbywały się pokazy zumby pod 
przewodnictwem Julii Kały. Oczywi-
ście każdy mógł dołączyć. Była to 
świetna forma integracji i wyzwole-
nia endorfin. Mieliśmy także pokaz 
mażoretek z Wręczycy i z Mykano-
wa z Julią Pijanką w składzie i mażo-
retek z  zespołu VIVA z  Wiktorią 
Nonckiewicz w  zespole. Dla fanów 
piłki nożnej zaplanowano freestyle 
z piłką w roli głównej w wykonaniu 
Łukasza Całusa i  jego kolegi. Tań-
cem nowoczesnym pochwaliły się 
Dominika Maciejewska i  Ola Woś. 
O muzyczną stronę Dnia Otwarte-
go zadbali Klaudia Jagoda i szkolny 

zespół muzyczny. Swój występ dało 
także szkolne koło teatralne – Gru-
pa pod wiszącym kotem. Członko-
wie GPWK wystawili, nagrodzony 
już na ogólnopolskim konkursie 
w  Lublinie, spektakl „Temtation. 
Temptations”. Członkowie GPWK 
zaprosili gimnazjalistów również do 
udziału w warsztatach teatralnych. 
Swoje umiejętności zaprezentowali 
także tancerze z Teatru Tańca. Tań-
ce latynoamerykańskie można było 
oglądać dzięki Wojtkowi Pakule i je-
go partnerce. Na dworze miały 
miejsce pokazy sztuczek rowero-
wych. Niepodważalnie, najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się 
występy Kasi Świech, która tańczy-
ła pole dance oraz finalisty „Mam 
talent” – Igora Chipovskiego.

Dzień Otwarty był możliwością do 
poznania oferty naszego liceum oraz 
zasmakowania realiów bycia jego 
uczniem. Licealiści starali się w  jak 
najbardziej obiektywny sposób 
przedstawić warunki panujące 
w  szkole. Oczywiście, wybór należy 
do Was. Tymczasem, powodzenia na 
egzaminach gimnazjalnych i miejmy 
nadzieję, do zobaczenia we wrześniu!

Kopernik News: Sebastian Bożek

KOPERNIKALIA 2018

Kopernikalia, czyli święto patro-
na VII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Często-
chowie, to coroczna uroczystość, 
która ma miejsce pierwszego dnia 
wiosny. W tym dniu klasy, które za-
deklarowały swój udział w obcho-
dach, przygotowują w salach wy-
brane przez siebie scenki oraz 
oczywiście pieką pierniki. 

Specjalnie wybrana na ten dzień 
komisja, składająca się z wybra-
nych nauczycieli i przedstawicieli 
samorządu uczniowskiego, degu-
stuje upieczone przysmaki i prze-
żywa wspólnie z klasami przygody 
w poszczególnych pomieszcze-
niach. 

W tym roku mogliśmy m.in. po-
płynąć Titanicem, przenieść się na 
Dziki Zachód, wcielić się w rolę de-
tektywa, czy przenieść się w podróż 
po świecie telewizji. Jeśli chodzi o 

pierniki, trzeba przyznać, że tutaj 
uczniowie wykazali się prawdziwą 
pomysłowością i o wygranej zade-
cydowały szczegóły.

Kopernikalia tradycyjnie rozpo-
częły się od oceny pierników, wyko-
nanych przez klasy naszego liceum. 
Poza walorami smakowymi, duże 
znaczenie miały wrażenia estetycz-
ne. Ostatecznie, po jednogłośnym 
werdykcie, zwyciężył piernik wyko-
nany przez klasę 2b, który zachwy-
cał swym niebieskim kolorem.

Po degustacji przyszedł czas na 
obchód komisji po salach, w któ-
rych klasy prezentowały swoje po-
mysły. Ta część rozpoczęła się od 
mocnego uderzenia, wykonanego 
przez profesora Jarosława Jeruszkę, 
który wcielił się w rolę pogromcy 
złego Joe, w westernie przygotowa-
nym przez klasę 1G. Następnie 

mieliśmy możliwość przebywania 
m.in. w Zoo, w którym to zwierzęta 
są gospodarzami, a ludzie znajdują 
się w klatkach, oraz przypomnieć 
sobie czasy przebywania w przed-
szkolu. 

Duże wrażenie zrobił Titanic 
przygotowany przez klasę 1F, gdzie 
przy dobrej muzyce można było 
skorzystać z usług barmanów. Miło 
było przypomnieć sobie jak zmie-
niała się moda w XX wieku, a w mo-
deli i modelki wcielili się uczniowie 
3D z wychowawczynią na czele. 
Również interesujące były dzieje 
świata według 1D czy wspólne 
oglądanie telewizji z 2G. Na koniec 
trzeba było zmierzyć się ze sprawą 
trzech morderstw, które przedsta-
wiła nam klasa 2A. Po działaniach 
dedukcyjnych okazało się, że winną 
tych zbrodni była profesor Beata 
Koszyk. Tym razem głosowanie by-

ło trudniejsze, a każdy miał innego 
faworyta. Ostatecznie najbardziej 
spodobał się Titanic, a tuż za nim 
znalazły się miejsce zbrodni oraz 
western. Po ogłoszeniu wyników, 
które miało miejsce na sali gimna-
stycznej, przyszła pora na kolejne 
występy, m.in. dzień w szkole 2G 
oraz przepiękny taniec 1F. Na ko-
niec salą zawładnął Sławomir, a do 
tańca ruszyła cała szkoła, co stało 
się dopełnieniem Kopernikaliów 
2018. Tegoroczne Kopernikalia 
można z czystym sumieniem uznać 
za jak najbardziej udane. Wszystko 
ze sobą współgrało i nie brakowało 
zabawy, radości, uśmiechu. Jeste-
śmy ciekawi, co przyniesie kolejna 
uroczystość z Mikołajem Koperni-
kiem w roli głównej.

Kopernik News:  
Bartłomiej Lis, Beniamin Piłat



Moc drzew

Poprawiają zdrowie i samopoczucie
Las jest naturalnym lekarstwem na różne dolegliwości naszego 

organizmu. Nic tak nie odpręża i dodaje sił, jak spacer leśnym 
duktem, bo każde drzewo działa zaś inaczej. Soki i olejki drzew 
poprawiają zdrowie i samopoczucie.

Brzoza – poprawia zdolność koncentracji, dodaje sił. Sadzono ją kie-
dyś na grobach, by opłakiwała zmarłych. Amulety z jej kory chroni-
ły też przed czarownicami. Łagodzi stany depresyjne, wzmaga poczu-
cie bezpieczeństwa.

Buk – już przez starożytnych Greków był czczony jako drzewo płodno-
ści. Na dodatek poprawia krążenie krwi, zwiększa zdolność koncen-
tracji i odporność na stresy. Okłady z jego liści uśmierzają ból głowy. 
Drzewo to promieniuje energią na 15 metrów.

Dąb – według legend to pierwsze drzewo na świecie. Wzmacnia naszą 
psychikę, poprawia krążenie krwi, a ludziom po ciężkich chorobach 
ułatwia i przyspiesza rekonwalescencję.

Jałowiec – pomaga przy zaburzeniach trawiennych. Żucie jagód 
sprzyja lepszej pracy żołądka, pobudza perystaltykę jelit i wydziela-
nie żółci.

Jesion – zwalcza stres, bóle mięśni i stawów, w przeszłości liście tego 
drzewa miały uchronić przed „złym okiem”.

Jodła – jej gałązki są niezawodnym talizmanem ochronnym przed zły-
mi mocami. Energia tego drzewa pobudza naszą witalność, wzmac-
nia odporność psychiczną, a co za tym idzie, pozwala z dystansem 
spojrzeć na problemy. Ale jodła leczy też stawy.

Kasztanowiec – osoba, która cierpi na bezsenność, zamiast łykać ta-
bletki, powinna dotknąć kasztanowca, którego biopole ześle spokoj-
ny sen, przywróci wiarę we własne siły i spowoduje, że zniknie we-
wnętrzne napięcie.

Lipa – jej energia działa kojąco na psychikę, uspakaja myśli, dodaje 
pewności siebie i wycisza zły nastrój. Czy można się więc dziwić, że 
Jan Kochanowski nie szczędził pochwał jej zaletom. Tajemnicza moc 
lipy sprawia, że znikają wszelkie miłosne niepokoje i tęsknoty.

Sosna – czerpana z tego drzewa energia poprawia nasze samopoczu-
cie. Spacer po lesie sosnowym łagodzi przeziębienia, katar, kaszel, 
a także napawa optymizmem.

Świerk – wykuruje krtań. Herbatka: garść świeżych, zielonych igieł za-
nurz w gorącej wodzie, opłucz. Łyżkę igliwia gotuj 10 minut w 0.5 l 
wody. Wypij w dwóch porcjach.

Topola i olcha – obu tych drzew należy raczej unikać, bo to nie my, 
a one z nas czerpią życiodajną energię.

Wiśnia – wzbudza tęsknotę za miłością, zdolna jest podsycić erotyzm 
u najbardziej nawet oziębłych kochanków, doskonały afrodyzjak.
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Wystawa Kwiatów
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Liceum im. H. Sienkiewicza 
(Aleja NMP 56)

OGRODOWA MAJÓWKA,

Festiwal roœlin !

TARGI 
OGRODNICZE

Inwestycje w kwiaty i drzewa

Zielono mi... w Częstochowie
Częstochowa po raz 

pierwszy włączyła się w 
ogólnopolską akcję sa-
dzenia drzew, krzewów i 
kwiatów. Zainicjował ją 
prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk, który zasa-
dził brzozę pod Filhar-
monią Częstochowską.

Sadzenie drzew odbyło 
się w ramach akacji Zielo-
ny Rekord Polski, którą 
zainicjowała Fundacja 
Rozwój. Jej celem była sze-
roko pojęta edukacja ekologicz-
na, ,,dotlenianie” i zazielenianie 
miast. Chodziło o to, aby w cią-
gu zaledwie jednej doby zasa-
dzić jak najwięcej drzew, kwia-
tów i innych roślin w całej Pol-
sce. 

Częstochowa, obok m.in. 
Warszawy, Krakowa, Wrocła-
wia i Poznania była jednym z 
tegorocznych partnerów akcji. 
Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa UM z 
miejskich środków zakupił 
3924 krzewy róży pomarszczo-
nej – w ramach akcji sadzono je 
w pasie drogowym alei Jana 
Pawła II (od alei Armii Krajowej 
do placu Trzech Krzyży).

Poza tym Fundacja – dzięki 
pomocy sponsorów – zakupiła i 
dostarczyła do naszego miasta 
kilkadziesiąt nowych drzew. 
Zobaczymy je między innymi w 
pobliżu Miejskiego Szpitala Ze-
spolonego, Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 49 oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 49. Specjalną prze-
syłkę otrzymał też prezydent 

miasta – w jego ręce trafiła ma-
ła brzózka, która swoje miejsce 
znalazła na skwerku obok Fil-
harmonii Częstochowskiej.

Przy tej okazji przypomina-
my, że w Częstochowie realizo-
wane są nowe inwestycje w 
obszarze miejskiej zieleni. Na 
początku lata ma powstać – 
obejmująca ok. 1200 m kw. –   
specjalna Zielona Strefa Wypo-
czynku na placu Biegańskiego. 
Kolejny pomysł, który w tym se-
zonie doczeka się realizacji, to 
około 10 zielonych aneksów o 
powierzchni 100-200 m kw. w 
różnych dzielnicach miasta. 
Obok nowych drzew będą tam 
ławki i stojaki rowerowe. Na 
wykonanie Zielonej Strefy oraz 
lokalnych aneksów w budżecie 
miasta zabezpieczono 500 tys. 
zł. Przewidziano też nowe nasa-
dzenia drzew, a także pielęgna-
cję już istniejących oraz cięcia 
formujące ich korony. Na ten 
cel miasto wyda w tym roku ok. 
470 tys. zł.

Pod hasłem „kolorowe mia-
sto” (z budżetem ok. 400 tys. 

zł), przebiegają działania 
poprawiające estetykę 
przestrzeni Częstochowy. 
Na terenach zieleni miej-
skiej założone zostaną 3 
duże łąki kwiatowe oraz kil-
ka mniejszych kwietnych 
kompleksów. Dodatkowo w 
przestrzeni miasta pojawią 
się nowe kompozycje kwia-
towe, a w obrębie pasów 
drogowych kontynuowane 
będą nasadzenia krzewów i 
mieszanek cebul. Kwitły 
już nasadzone w poprzed-

nich dwóch latach krokusy i 
żonkile w alei Jana Pawła II i 
przy ul Szajnowicza-Iwanowa, 
Jana III Sobieskiego oraz Kra-
kowskiej. Mieszanki krokusów, 
narcyzów i czosnku ozdobnego 
zdobią już także pas drogowy 
alei Bohaterów Monte Cassino. 
W tych miejscach posadzono 
ok. 150 tys. cebul za ok. 85 tys. 
zł. Nowością było też posadze-
nie w 85 donicach z drzewami 
w ,,Alejach” oraz na ,,Bieganie” 
4 tys. rozmaitych gatunków mi-
niaturowych tulipanów (koszt 
wyniósł ok. 9,5 tys. zł).

Na kwietnych rabatach sa-
dzone są obecnie jednoroczne 
rośliny wiosenne. Jak dotąd w 
8 lokalizacjach (skwer Solidar-
ności, ul. Waszyngtona, ul. No-
wowiejskiego przy Ratuszu, ul. 
Śląska przy Ratuszu, Urząd 
Stanu Cywilnego, III aleja NMP, 
aleja Sienkiewicza) posadzono 
ok. 4 tys. sztuk bratków, nieza-
pominajek, stokrotek i ciemier-
ników za kwotę ok. 30 tys. zł.

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 

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

n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite, czarny, 
etui, ładowarka, 1,5-roczny. Stan b. dobry. 
Tel. 603 664 249

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125, 900 W 

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

n SPRZEDAM poziomicę laserową mało 
używaną (komplet w pudełku). Cena 50 zł. 
Tel. 886 486 072 

n SPRZEDAM cykliniarkę 220 V plus osprzęt do 
renowacji parkietów. Tel. 603 664 249

n SPRZEDAM maszyny dziewiarskie Stohl i 
Universal. Tel. 692 414 626

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM książki do zajęć rytmicznych, 

taneczno-ruchowych i umuzykalniających 
z dziećmi. Ok. 20 szt. Cena za całość 50 zł. 
Tel. 601 636 915
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM patelnię i 3 lasaniery marki 
Philipiak. Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM komplet obiadowo-kawowy 
z kamionki, z duralexu. Tel. 504 230 153. 

n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!. 
Rama w kolorze drewna brzozowego, 
przyjemna bawełniana tapicerka. Wartość 
149 - sprzedam za 100 zł. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa 
o wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 cm, 
średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” –kolor 
ciepły beż. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne niebiesko-
perłowe na dość dużą osobę. Cena do 
negocjacji. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa 
o wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko zimowe 
granatowe dla pieska średniej wielkości; 
2) smycz, obrożę; 3) podwójną miseczkę 
na karmę; 4) bidon turystyczny na wodę 
z poidełkiem. Dodatkowo oddam GRATIS 
siedzisko używane. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra żółta 
z frędzlami, buciki ciepłe dziecięce 14 
cm, 15 cm (dwie pary). Klocki „Lego” 
komplet, warsztat drewniany tkacki (mały) 
– zabytek. Szeleczki dla kotka (czerwone). 
Tel. 504 563 612

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

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

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

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

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

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OPIEKA

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

n POTRZEBNA całodobowa opiekunka do 
85-letniej osoby na stałe. Tel: 793 070 712

PRACA

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

udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb. 
665013836

n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników na 
produkcję. System 3-zmianowy,l 
wynagrodzenie godzinowe + premia. 
Tel. 575 770 450

— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 

Tel. 667 499 164

n IDENTYFIKACJA wizualna firm. 
Projektowanie graficzne, DTP. e-mail: 
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389

MATRYMONIALNE

n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 
mieszkanie. Piękne strony tak jak 
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem 
chce do siebie. Wykształcenie średnie. 
Tel. 79/137 63 10

n WOLNY, lat 50, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, ciemny blondyn 
– pozna panią – wiek do 50 lat, stan cywilny 
pani nieistotny. Pani może posiadać dzieci. Cel 
– stały związek. Tel. 660 006 217 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna 
kobietę, chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety 
obojętne. Celem poznania się i zamieszkania 
razem.  Tel. 515 130 498



Nowa ustawa o tachografach

Koniec z oszustwami
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486O

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wykaz samochodów na dzień 26 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

KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwisowana, 
na gwarancji fabrycznej 
producenta 
 38.900 zł  
MERCEDES GLK 
2.2 CDTI,  
rok prod. 2009, 
krajowy, I – wł. 
 65.900 zł
MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, kraj., I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.6 D, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł.

 34.900 - 37.900 zł  

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

n BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013   57.900 zł

n CITROEN C5 1.6 E, rok prod. 2013, krajowy,  
I – wł.   35.900 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 MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013,  
kraj., F. VAT 38.900 zł

n MAZDA 5 1.6 D, rok prod. 2010, 7-osobowy 26.700 zł

n MAZDA 6 1.8 E, zakup 2011 32.900 zł

n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  
rok prod. 2007   25.900 zł

n MERCEDES C200 2.0 D, rok prod. 2000   11.900 zł

n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł

n MITSUBISHI ASX 1.6 E, rok prod. 2010, kraj.,  
I – wł.   37.800 zł

n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2013, kraj.,  
I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 CDTi, rok prod. 2015,  
tempomat, krajowy, serwisowany, I - wł., 
F-ra VAT 59.900 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 II 1.6 D, rok prod. 2014,  
serwisowany, I - wł., krajowy 37.800 zł

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

n RENAULT CLIO 1.4 E, rok prod. 1999 3.900 zł

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

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

n RENAULT FLUENCE 1.5 D, rok prod. 2015,  
sedan, kraj., I –wł., F-ra VAT 36.900 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 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 TOURAN 1.9 D, 2007, 7-osobowy 21.900 zł

SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
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 ! ! !

ograniczyć proceder manipulo-
wania czasem pracy kierowców.

Każdego roku Inspekcja 
Transportu Drogowego wykrywa 
średnio ok. 1500 przypadków 
niedozwolonej ingerencji w dane 
rejestrowane przez tachograf i 
liczba takich manipulacji wzra-
sta (dane Głównego Inspektora-
tu Transportu Drogowego).

W projekcie ustawy uregulo-
wano także zagadnienia związa-
ne z wydawaniem kart do tach-
ografów cyfrowych. Na rynku 
funkcjonują ich cztery rodzaje: 
kierowcy, przedsiębiorstwa, 
warsztatowa i kontrolna. Śred-
nio co roku Polska Wytwórnia 
Papierów Wartościowych SA wy-
daje ok. 125 tys. kart kierowcy. 
Jest ona wydawana na 5 lat. 
Projekt ustawy wprowadza moż-
liwość, aby w uzasadnionych 
przypadkach wydawać czasowe i 
nieodnawialne karty kierowcy 
na okres nie przekraczający 185 
dni – kierowcom zatrudnionym 
przez polskich przewoźników, 
którzy nie mają stałego miejsca 
zamieszkania w Unii Europej-
skiej lub państwach-stronach 
Umowy AETR (dotyczy pracy za-
łóg wykonujących międzynaro-
dowe przewozy drogowe).

W projekcie ustawy określono 
kary za naruszenia przepisów 
ustawy i rozporządzenia unijnego. 
Przewidziano zakaz produkcji, 
dystrybucji, reklamy lub sprzeda-
ży urządzeń albo przedmiotów 
przeznaczonych do manipulowa-
nia tachografami – za złamanie 
tego zakazu będzie grozić kara 
grzywny, ograniczenia wolności 
lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Ustawa ma obowiązywać od 1 
czerwca 2018 r. (część przepisów 
zacznie obowiązywać w innych 
terminach). kg  

Rząd przyjął ustawę o tach-
ografach. Ma ona poprawić 
bezpieczeństwo systemu, 
zwiększyć sprawność kontroli  
i egzekwowania przepisów so-
cjalnych w transporcie drogo-
wym. Nowa regulacja zawiera 
też zakaz reklamowania i 
sprzedaży urządzeń służących 
manipulowaniu urządzeniami.

Dotychczasowe zagadnienia 
związane z prowadzeniem warsz-
tatów serwisujących dwie gene-
racje tachografów (analogowych i 
cyfrowych) regulują oddzielne 
ustawy: Prawo o miarach oraz o 
systemie tachografów cyfrowych. 
Nowa ustawa zapewni pełną 
spójność przepisów w tym obsza-
rze. Określono w niej wymagania 

wobec warsztatów wykonujących 
instalacje, naprawy i sprawdze-
nia tachografów oraz uprawnie-
nia techników w nich pracują-
cych (zajmujących się tachogra-
fami analogowymi i cyfrowymi), a 
także zawarto jednolite rozwiąza-
nia odnoszące się do tachografów 
cyfrowych i analogowych.

Projekt ustawy reguluje zagad-
nienia pozostające w kompetencji 
dwóch organów: ministra infra-
struktury oraz   prezesa Głównego 
Urzędu Miar (GUM). Zawarto w 
nim m.in. zagadnienia związane z 
homologacją typu obu generacji 
tachografów oraz ich świadectwa-
mi funkcjonalności, zgodnie z wy-
maganiami określonymi w rozpo-
rządzeniu unijnym. Doprecyzowa-
no sposób postępowania w przy-

padku wprowadzania modyfikacji 
programowych lub sprzętowych w 
systemie funkcjonowania tach-
ografów oraz wprowadzono prze-
pisy zapewniające zgodność z ho-
mologowanym typem urządzeń 
wprowadzanych do obrotu lub 
użytkowania. Ponadto, w związku 
z tym, że warsztaty odgrywają 
istotną rolę w bezpieczeństwie ta-
chografów, zaproponowano roz-
wiązania zwiększające wiarygod-
ność tych podmiotów, przy jedno-
czesnym zmniejszeniu ryzyka po-
pełniania przez nich oszustw.

Poza tym zaproponowano 
przepisy wprowadzające obo-
wiązkowe szkolenia techników 
warsztatów, co powinno przeło-
żyć się na wiarygodność wyko-
nywanych przez nich czynności. 

Przyjęto, że w przypadku uza-
sadnionego podejrzenia podłą-
czenia niedozwolonego urządze-
nia do tachografu funkcjona-
riusz służby kontrolnej (np. In-
spekcji Transportu Drogowego) 
będzie mógł skierować pojazd do 
zatwierdzonego warsztatu w celu 
sprawdzenia ewentualnego pod-
łączenia do niego takiego urzą-
dzenia. W przypadku stwierdze-
nia podłączenia do tachografu 
urządzeń manipulacyjnych – 
koszty związane ze sprawdze-
niem tachografu będzie ponosił 
przewoźnik drogowy. Jeśli w 
trakcie kontroli takie działanie 
nie zostanie potwierdzone – 
koszty związane ze sprawdza-
niem tachografu poniesie Skarb 
Państwa. Rozwiązanie to ma 
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828 SP 38 – II miejsce zdj.  archSP 34 –I miejsce zdj.  arch

W ramach Miejskich  Igrzysk 
Dzieci rozegrano mistrzostwa 
w piłce siatkowej dziewcząt (kl.
VI i młodsze).

Mecze rozgrywano w czwórkach 
na zmniejszonym boisku i niższej 
siatce. W każdym secie musiała 
wystąpić inna czwórka zawodni-
czek. W zawodach wystartowało 8 
zespołów podzielonych na dwie 
grupy.

Po eliminacjach 4 najlepsze ze-
społy rozegrały finał A pozostałe 
o kolejne miejsca walczyły w finale B. 

Beż porażki zakończyły roz-
grywki zawodniczki Szkoły Pod-
stawowej 34, prowadzone przez 
Adama Krawczyka i to one zdoby-
ły mistrzostwo naszego miasta 
w mini piłce siatkowej w swojej 
w swojej kategorii wiekowej.

ts

Miejskie Igrzyska Dzieci

Mistrzostwa w piłce siatkowej dziewcząt
 MINI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT - CZWÓRKI rok szkolny 2017/18

TABELA KOŃCOWA ELIMINACJI
M-CE SP NR PKTY SET

GRUPA I
I SP 38 6 6 : 0
II SP 26 5 4 : 2
III SP 42 4 2 : 5
IV SP 32 3 1 : 6

GRUPA I
I SP 34 6 6 : 1
II SP 50 5 5 : 3
III SP 53 4 3 : 5
IV SP 31 3 1 : 6

FINAŁ A
KTO Z KIM   WYNIK

SP 38 SP 50 2 : 1
SP 34 SP 26 2 : 0
SP 26 SP 50 2 : 1
SP 38 SP 34 0 : 2
SP 50 SP 34 1 : 2
SP 38 SP 26 2 : 0

FINAŁ A
SP 42 SP 31 2 : 1
SP 53 SP 32 2 : 0
SP 31 SP 32 2 : 0
SP 53 SP 42 2 : 0
SP 42 SP 32 2:1
SP 53 SP 31 2:1

TABELA KOŃCOWA 
MIEJSCE SP NR PKTY SET

I SP 34 6 6 : 1
II SP 38 5 4 : 3
III SP 50 4 3 : 6
IV SP 26 3 2 : 5
V SP 53
VI SP 43
VII SP 31
VIII SP 32

758 SP 26 – IV miejsce zdj.  arch926 SP50 –III miejsce zdj.  arch

SP 34: Rempała Julia, Woszczyk Weronika, 
Walczyk Natalia, Suska Oliwia, Kuśmierska 
Dominika, Kotarska Nadia, Kawa Sonia, Kra-
sińska Maria

Nauczyciel – Adam Krawczyk

SP38: Gołdy Marta, Pryt Maja, Szymczyk 
Matylda, Daniel Weronika, Gawęda Oliwia, 
Pabis Amelia, Piasecka Weronika, Skowron 
Julia, Turek Nina, Monni Mia

Nauczyciel – Robert Ogrodniczek

SP 50: Stefanek Paulina, Stefaniak Zuzia, To-
biańska Amelia, Nowak Julia, Dąbrowska 
Matylda, Kała Ola, Bolesławska Maja, Mikul-
ska Małgorzata, Leszczyńska Anna, Macią-
żek Nadia 

Nauczyciel – Jacek Ostaszewski.
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Żużel

Hit w PGE Ekstralidze. 
Włókniarz jedzie do Leszna

Siatkówka

AZS walczy o awans

W najbliższą niedzielę, 6 
maja w żużlowej PGE Ekstrali-
dze dojdzie do hitowego poje-
dynku między forBET Włók-
niarzem Częstochowa a Fogo 
Unią Leszno.  

W spotkaniu, które odbędzie 
się w Lesznie, zmierzą się dwie 
jak dotąd niepokonane drużyny 
w ekstralidze. Po czterech kolej-
kach Unia i Włókniarz mają 
w tabeli po 7 punktów. Liderem 
są leszczynianie, którzy mają 
lepszy bilans małych punktów.  

Leszczyńskie „byki” bronią 
w tym sezonie mistrzowskiego 
tytułu. Naszpikowana gwiazda-
mi drużyna jest faworytem tych 
rozgrywek. W składzie Unii trud-
no szukać słabych punktów. Ja-
rosław Hampel, Emil Sajfutdi-
now, Janusz Kołodziej czy Piotr 
Pawlicki to zawodnicy, którzy 
gwarantują wysokie zdobycze 
punktowe. Do tego dochodzi naj-
lepsza para juniorów w PGE 
Ekstralidze – Bartosz Smektała 
i Dominik Kubera.  

Częstochowianie nie będą fa-

worytem tego spotkania, choć 
nie pozostają bez szans w Lesz-
nie. Z „kosmicznym” Fredrikiem 
Lindgrenem, dobrze dysponowa-
nym Leonem Madsenem i Mate-
jem Zagarem mogą powalczyć 
o korzystny wynik. Kluczowa bę-
dzie postawa Słoweńca i dwóch 
polskich seniorów – Tobiasza 
Musielaka i Adriana Miedziń-
skiego.  

Mecz rozpocznie się o godz. 
19. Bezpośrednią transmisję 
przeprowadzi stacja nSport+.  

KR

Częstochowski AZS zmierzy 
się po raz trzeci – tym razem 
przed własną publicznością - 
z Łuczniczką Bydgoszcz. Aka-
demicy muszą wygrać to spo-
tkanie, jeśli chcą jeszcze po-
zostać w grze o miejsce 
w PlusLidze.

Przypomnijmy, AZS przegrał 
na wyjeździe po 0:3 w meczach 
barażowych z Łuczniczką Byd-
goszcz. W obu spotkaniach czę-

stochowianie musieli radzić so-
bie bez kontuzjowanego Barto-
sza Krzyśka, co oczywiście miało 
wpływ na ich grę. Trzeci mecz 
barażowy odbędzie się w piątek, 
5 maja o godz. 17 w Hali Sporto-
wej Częstochowa. Akademicy nie 
mogą już pozwolić sobie na jaki-
kolwiek margines błędu, jeśli 
myślą o przedłużeniu rywaliza-
cji, której stawką jest miejsce 
w PlusLidze.

KR
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Siatkówka

Częstochowianka 
zagra w turnieju 

finałowym o wejście 
do I ligi!

Siatkarki Częstochowianki 
pokonały w sobotę i niedzielę 
(28 i 29 kwietnia) przed wła-
sną publicznością w dwóch 
meczach półfinałowych II ligi 
grupy trzeciej Olimpię Jawor i 
awansowały do turnieju fina-
łowego.  

Pierwsza dwa spotkania zo-
stały rozegrane 21 i 22 kwietnia 
w Jaworze. Oba zespoły podzieli-
ły się wówczas zwycięstwami. 
Najpierw Częstochowianka wy-
grała 3:1, a potem w takim sa-
mym stosunku uległa rywal-
kom. W miniony weekend rywa-
lizacja przeniosła się do Często-
chowy.  

Drużyna Anity Krzyczmonik i 
Urszuli Jędrys-Szynkiel pokona-
ła w sobotę, 28 kwietnia Olimpię 
Jawor 3:1 i była bliżej awansu 
do turnieju finałowego. – Pomi-
mo zwycięstwa nie zamierzały-
śmy spoczywać na laurach. Do-
brze wiedziałyśmy, że Jawor to 
silny przeciwnik, który będzie 
walczył do końca – mówi Anita 
Krzyczmonik. –  Niedziela do-
starczyła wszystkim emocji na 
najwyższym poziomie. – To co w 
niedzielę zadziało się w hali przy 
ulicy Rejtana śmiało można na-
zwać horrorem.  

Po dwóch setach Częstocho-
wianka przegrywała 0:2. – Zmia-
na stron, krótka narada i w tym 
momencie dziewczyny wiedziały, 
że muszą postawić wszystko na 
jedną kartę. Nagle coś „zasko-
czyło” i popłynęliśmy z prądem. 
Wszystko wychodziło – obrona, 
kontra, zagrywka – komentuje 
Urszula Jędrys-Szynkiel.  

Gospodynie doprowadziły do 
wyrównania, wygrały tie-break 
15:9 i całe spotkanie 3:2. – Ga-
leria Jurajska jako sponsor 
strategiczny jest bardzo dumna 
ze swoich wytrwałych zawodni-
czek i trenerek z Częstocho-
wianki Wytrwałych, bo to długi 
i na szczęście coraz dłuższy se-
zon. Bardzo doceniamy ich peł-
ne zaangażowanie w tak długim 
czasie. Ale im więcej pracy, tym 
lepszy wynik, a to oznacza mnó-
stwo satysfakcji – podkreśla 
Roman Bugajczyk, dyrektor 
Galerii Jurajskiej. – Bardzo cie-
szą nas wyniki sportowe, ale ki-
bicowanie Częstochowiance 
kosztuje często dużo nerwów. 
Jeśli przegrywa się już 0:2, a 
jednak na koniec wygrywa, to 
jest to okupione podwyższonym 
ciśnieniem. I to jest w sporcie 
piękne, że sukces nie jest nigdy 
gwarantowany. Tym bardziej 
cieszy, że udało się go osiągnąć 
– podsumowuje.

Turniej finałowy o wejście do I 
ligi odbędzie się 11,12 i 13 maja. 
Rywalkami Częstochowianki bę-
dą zawodniczki KS Spójni Star-
gard, WTS-u KDBS Bank Wło-
cławek i MKS-u Polonia Świdni-
ca.

Wyniki dwóch ostatnich me-
czów z Olimpią Jawor

KR
Częstochowianka - Olimpia 

Jawor 3:1       
(25:22, 25:22, 18:25, 25:19)

Częstochowianka - Olimpia 
Jawor 3:2

(18:25, 24:26, 25:22, 25:15, 
15:9)

W najbliższą sobotę, 5 maja 
piłkarze częstochowskiego 
Rakowa zmierzą się na wyjeź-
dzie z Podbeskidziem Bielsko-
-Biała.  

Częstochowianie po słabym 
początku rundy wiosennej 
w dwóch ostatnich kolejkach 
zdobyli komplet punktów. Na 
wyjeździe pokonali 1:0 Chojni-

czankę Chojnice, a następnie 
przed własną publicznością 2:1 
Stomil Olsztyn. Było to pierwsze 
zwycięstwo czerwono-niebie-
skich w tym roku na stadionie 
przy ul. Limanowskiego.  

Sobotni rywal Rakowa w run-
dzie wiosennej nie zaznał jeszcze 
goryczy porażki. Wygrał trzy me-
cze i zanotował sześć remisów, 
w tym pięć bezbramkowych. 

W ostatniej kolejce pokonał na wy-
jeździe 3:1 Puszczę Niepołomice.  

W bezpośrednim pojedynku 
w rundzie jesiennej Raków zre-
misował z Podbeskidziem 1:1. 
Bramkę dla częstochowian zdo-
był wówczas Krystian Wójcik. 
Samobójczego gola zapisał na 
swoim koncie Andrzej Niewulis.  

Początek rewanżu o godz. 18.  
KR

Piłka nożna

Raków zagra w sobotę w Bielsku-
Białej z Podbeskidziem

KS Częstochowianka poko-
nała kolejny szczebel w dro-
dze do awansu do I ligi. W 
play-offach II ligi grupy trze-
ciej okazała się lepsza od 
Olimpii Jawor i awansowała 
do turnieju półfinałowego. 
Rozmawiamy z Grzegorzem 
Kurkiem, prezesem klubu.  

Red: Olimpia Jawor była bardzo 
trudnym przeciwnikiem. Często-
chowiance chyba zawsze trudno 
grało się z tym zespołem?

Grzegorz Kurek: Z przekazów 
ustnych wiem, że w całej historii 
klubu nie udało nam się wygrać 
w Jaworze. Po raz pierwszy do-
konaliśmy tego w play-offach. 
Myślę, że tamto zwycięstwo było 
dla naszej drużyny najbardziej 
cenne. Dzięki niemu zakwalifi-
kowaliśmy się do półfinałów.  

Red: Do awansu do finału jeszcze 
długa droga...

GK: Powiedziałbym, że bardzo 
druga. Przed nami jeden z dwóch 
turniejów półfinałowych. Z każ-
dego z nich do finału awansują 
po dwie najlepsze drużyny.  

Red: W turnieju półfinałowym 
zagramy ze Świdnicą, Włocław-
kiem i Stargardem. Jak pan ocenia 
przeciwników?

GK: Nie chcę odnosić się do po-
ziomu innych grup w II lidze. Na 
pewno jednak grupa śląska nie 
była słaba.W tym turnieju nie 

będzie wyraźnych faworytów. 
Przy pełnej mobilizacji jesteśmy 
w stanie zagrać w finale. Dziew-
czyny muszą wznieść się na wy-
żyny swoich umiejętności. Wiem, 
że to możliwe.  

Red: Czy Częstochowianka jest 
gotowa na grę w I lidze?

GK: Mamy aspiracje, żeby grać 
w I lidze. Organizacyjnie idziemy 
w tym kierunku. To oczywiście 
duże wyzwanie, ale do tego przy-
gotowujemy się już jakiś czas. Ta 
praca postępuje.  

Red: Dziękuję za rozmowę.

Wywiad z prezesem KS Częstochowianka

Grzegorz Kurek. „Mamy 
aspirację, żeby grać w I lidze”

Prezes KS Częstochowianka Grzegorz Kurek (z lewej) i dyrektor Galerii Jurajskiej Roman 
Bugajczyk

Anita Krzyczmonik i Urszula Jędrys-Szynkiel 



16. PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 MAJA 2018

III Al. NMP przy OKF – CEPELIA

15.00 Start Grand Prix Amator i Masters

15.30 Start M³odziczka, ¯akini

15.45 Start M³odzk, ¯ak

16.10 Uroczyste otwarcie wyœcigu przez 
prezydenta Miasta Czêstochowy

16.10 Start kategorii ELITA (ORLIK)

18.00 Wrêczenie nagród – uroczyste 
zakoñczenie

DYSTANS:

M£ODZIK – dystans 9,25 km – 5 okr¹¿eñ 
x 1850 m

¯AK – dystans 5,55 km – 3 okr¹¿enia 
x 1850 m

M£ODZICZKA – dystans 7,4 km 
– 4 okr¹¿enia x 1850 m

¯AKINI – dystans 3,7 km – 2 okr¹¿enia 
x 1850 m

ELITA, ORLIK – dystans 70 km 
– 35 okr¹¿eñ x 2000 m

AMATORZY i MASTERS – dystans 20 km 
10 x 2000 m

ZG£OSZENIA, UCZESTNICTWO:
Startowe amatorzy i mastersi - 20 z³
Zg³oszenia nadsy³aæ nale¿y na adres 
organizatora e-mail: jura-kolejarz@wp.pl lub 
w dniu wyœcigu w biurze zawodów.

Biuro wyœcigu bêdzie czynne w dniu 
6.05.2018 r. od godziny 12.30 do 14.30 w 
okolicy Startu/Mety (Al. NMP 64).

Amatorzy i mastersi potwierdziæ swój udzia³ 
dokumentem to¿samoœci b¹d¿ licencj¹ od 
godziny 12:30 do 14:30.

Przedstawiciele ekip i zawodników w kat. 
elita, orlik, ¿ak, ¿akini, m³odzik, m³odziczka 
musz¹ potwierdziæ udzia³ w wyœcigu 
prezentuj¹c licencje w biurze wyœcigu w 
godzinach pracy biura.

Odprawa techniczna dla tych kategorii 
m³odszych i amatorów zorganizowana 
zostanie na linii startu i mety bezpoœrednio 
przed pierwszym wyœcigiem.
Odprawa techniczna dla elity mê¿czyzn 
i kobiet zorganizowana zgodnie z art. 
1.2.087 przepisów sportowych odbêdzie siê 
w obecnoœci cz³onków Komisji Sêdziowskiej 
w dniu 06.05.2018 r. o godzinie 15:20 przy 
OKF W CZÊSTOCHOWIE AL.N.M.P. 64 
w okolicach startu-mety, biuro wyœcigu.

Wszyscy uczestnicy ubezpieczaj¹ siê wg 
wytycznych PZKol.
Amatorzy i mastersi startuj¹ na w³asn¹ 
odpowiedzialnoœæ w kaskach ochronnych.

We wszystkich sprawach nie objêtych 
niniejszym regulaminem decyduje Sêdzia 
G³ówny w porozumieniu z Dyrektorem 
Wyœcigu.

LIMIT CZASU:
Zawodnicy zdublowani s¹ wycofywani i 
klasyfikowani na swoich miejscach

NAGRODY:

Zwyciêzcy wszystkich kategorii zostan¹ 
udekorowani pucharami

Miejsca od 1 do 6 – nagrody finansowe dla 
kategorii Elita mê¿czyzn

Miejsca od 1 do 6 – nagrody finansowe dla 
kategorii ORLIK – do 23 lat

Amatorzy i mastersi 7 pucharów mê¿czyŸni i 
3 kobiety + kupony przy zg³oszeniu na 
losowanie rowerów

Kategorie m³odzie¿owe:

Miejsca od 1 do 5 – dyplomy

Miejsca od 1 do 3 – w kat. m³odzik 
i m³odziczka: nagrody finansowe i statuetka

Miejsca od 1 do 3 – w kat. ¿ak i ¿akini: 
nagrody rzeczowe i statuetka

W wyœcigu elity panów bêd¹ startowaæ wszystkie polskie dru¿yny zawodowe.

46. Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski o Puchar Prezydenta Miasta
Eliminacja do Mistrzostw Polski w Kryteriach.

III Memoria³ Jacka Pikorskiego



PROGRAM TV – PIĄTEK 4 MAJA 2018 r.

05:50 TELEZAKUPY
07:15 Komisariat; odc. 72 

Zbieg; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?
09:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; 

odc. 248; serial 
kryminalny TVP

10:10 Klan; odc. 3303; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu; 
4/106; teleturniej

11:05 Dr Quinn; seria IV, 
odc. 26/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:40 Natura w Jedynce – 

Cudowny świat przyrody. 
Samotne matki w 
brazylijskim lesie. 
Ostronosy rude; serial 
dokumentalny; Japonia 
(2015); reż.:Akira 
Matsubayashi

13:10 Dookoła światae – 
Itajai; cykl reportaży

13:45 Elif; s.II; odc. 236; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Korona królów; odc. 
74; telenowela histor. TVP

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

odc. 36; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3822; teleturniej muz.
17:55 Leśniczówka; odc. 19
18:25 Leśniczówka; odc. 20
18:55 Jeden z dziesięciu; 

5/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; /31/; teleturniej
21:35 Big Music Quiz (9); 

teleturniej muz.
22:35 Korzenie; ep. 6/8 

(Roots ep. 6); serial; USA 
(2016)

23:35 Bezpieczna przystań; 
film obyczajowy; USA 
(2007); reż.:Bill  Corcoran; 
wyk.:Melissa Gilbert, Brad 
Johnson, Katie Walder, 
Liana Liberato, Ryan 
Thomas

01:30 Tanie Dranie
02:15 Quantum of Solace; 

film sensacyjny; USA 
(2008); reż.:Marc Forster; 
wyk.:Daniel Craig, Olga 
Kurylenko, Judi Dench, 
Mathieu Amalric, 
Giancarlo Giannini

05:20 Koło fortuny; odc. 165 
ed. 4; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
705; serial TVP

06:55 Włoska kuchnia jak u 
babci; odc. 8/13 Todi; cykl 
dokumentalny; USA 
(2013)

07:20 Na sygnale; odc. 49 
„Dzidziuś”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

76 „Nowoczesna 
rodzinka”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1855; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 166 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:25 Zakupy pod kontrolą
14:55 Na dobre i na złe; odc. 

705; serial TVP
16:00 Familiada; odc. 2356; 

teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 220 

ed. 4; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc. 

101; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

77 „Święta”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 50 
„Sopel lodu”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1855; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1856; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

21:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 sezon 12; serial 
komediowy TVP

22:15 La la Poland
23:05 Krąg podejrzanych; 

odc. 9, Ogród; serial; 
Hiszpania (2016)

00:25 Psy 2. Ostatnia krew; 
film sensacyjny; Polska 
(1994); reż.:Władysław 
Pasikowski; 
wyk.:Bogusław Linda, 
Cezary Pazura

02:20 Zaginiona dziewczyna; 
thriller; USA (2014); 
reż.:David Fincher; 
wyk.:Ben Affleck, 
Rosamund Pike, Neil 
Patrick Harris, Tyler Perry, 
Carrie Coon

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (673); 
serial paradokumentalny

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

9:30 SuperPies (9); magazyn 
poradnikowy

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (28); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (801); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (152); serial 
paradokumentalny. 
Kobieta zgłasza zaginięcie 
męża biznesmena. 
Wszystko wskazuje na 
porwanie, ale nikt nie żąda 
okupu. W trakcie śledztwa 
wychodzą na jaw...

13:00 Trudne sprawy (718); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2684); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (764); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (226); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (216); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2685); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (6); serial 
komediowy. Głową 
rodziny Kiepskich jest 
Ferdynand, od zawsze 
bezrobotny, pijak i leń. 
Jego żona Halina z pensji 
pielęgniarki musi 
utrzymywać cały...

20:05 Dancing with the 
Stars. Taniec z 
gwiazdami 8 (9); program 
rozrywkowy. W ósmej 
edycji tanecznego show 
na parkiecie pojawi się 11 
nowych gwiazd. Pary będą 
tworzyć m.in. Renata 
Kaczoruk i Michał...

22:25 Szklana pułapka; film 
sensacyjny, USA 1988

1:05 U.F.O.; film SF, Wielka 
Brytania 2012. Pięcioro 
przyjaciół odsypia huczną 
imprezę. Gdy się budzą, 
dostrzegają ogromny 
statek kosmiczny. W 
całym kraju wybucha 
panika.

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5299) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 

(2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(36/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2242) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (906) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (558) - 
program

13:00 19 + (259) - program
13:30 Szpital (795) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (559) - 
program

16:30 19 + (260) - program
17:00 Ukryta prawda (907) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (796) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7429) 
19:35 Sport (7412) 
19:45 Pogoda (7409) 
19:50 Uwaga! (5300) - 

program.   
20:00 Shrek Forever - 

komedia, USA 2010. Życie 
Shreka i Fiony upływa w 
spokoju i szczęściu. 
Ogrowi tęskno jednak do 
dawnych wypełnionych 
przygodami dni. Kiedy 
zatem w okolicy pojawia 
się karzeł Rumpelnicki 
potrafiący spełniać 
życzenia, Shrek decyduje 
się zawrzeć z nim 
niezwykły układ…

22:00 Wierna - film 
przygodowy, USA 2016. 
TRIS i CZTERY muszą 
przekroczyć granicę 
metropolii przyszłości i 
wejść do zupełnie 
nieznanego sobie świata, 
ukrywanego przez system. 
Jest to jedyny sposób, by 
ocalić ludzkość i zniszczyć 
dyktaturę. To co odkryją 
po drugiej stronie każe im 
zweryfikować wszystko, w 
co dotąd wierzyli…

00:25 Kuba Wojewódzki 12 
(11/14) - talk show.  
Aktorzy, sportowcy, 
politycy, muzycy, ludzie z 
pierwszych stron gazet – 
Królowi TVN mało kto 
odmawia, bo ten człowiek 
to legenda

01:30 Iron Majdan (8/10) - 
program.  Są miejsca, 
których nie znajdziesz w 
przewodnikach. Są ludzie, 
o których nie przeczytasz 
w książkach, i wyzwania, 
których nikt wcześniej nie 
podjął…

02:30 Uwaga! (5300) - 
program.   

02:45 Moc Magii(TVN noc) 
(118/150) - program

04:05 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 49

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 87

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

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

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 7

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 10

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 57

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

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 6

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 87

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 88

20:00 Kula w łeb; akcja, USA 
2012. Młody policjant 
poznaje doświadczonego 
płatnego zabójcę, jednego 
z najlepszych w branży - 
Jimmi’ego Bobo 
(Sylvester Stallone). 
Mężczyzn łączy wspólny 
wróg, który jest 
odpowiedzialny za 
morderstwo ich 
najlepszych kumpli…

21:50 Agenci; akcja, USA 
2013. Agent do walki z 
narkotykami i oficer 
wywiadu marynarki 
kradną pieniądze 
gangsterów, by przekazać 
je na szlachetny cel. 
Wkrótce przekonują się, że 
tak przywłaszczyli 
pieniądze CIA, a 
zleceniodawcą była 
mafia…

23:55 Wielki Stach; komedia, 
USA 2007

02:05 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 2

02:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

03:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

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

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

05:30 Pułkownik 
Kwiatkowski; 
komediodramat; Polska 
(1995); reż.:Kazimierz 
Kutz; wyk.:Marek Kondrat, 
Renata Dancewicz, 
Zbigniew Zamachowski, 
Adam Ferency, Artur 
Barciś

07:45 Przyłbice i kaptury; 
odc. 7/9 - Zemsta Boga 
Kurho; serial TVP

08:50 M jak miłość; odc. 
792; serial TVP

09:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
74 „Wolna chata”; serial 
komediowy TVP

10:20 Ja to mam szczęście!; 
odc. 2; serial TVP

10:55 Ojciec Mateusz; odc. 
186 - Złomiarze; serial 
kryminalny TVP

11:50 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

12:45 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

13:45 Ojciec Mateusz; odc. 
187 - Uciekinier; serial 
kryminalny TVP

14:40 Pułkownik 
Kwiatkowski; 
komediodramat; Polska 
(1995); reż.:Kazimierz 
Kutz; wyk.:Marek Kondrat, 
Renata Dancewicz, 
Zbigniew Zamachowski, 
Adam Ferency, Artur 
Barciś

16:55 Ranczo; odc. 80 - 
Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 3; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
188 - Przeznaczenie; serial 
kryminalny TVP

20:25 Piłkarski poker; 
komedia sensacyjna; 
Polska (1988); reż.:Janusz 
Zaorski

22:20 Ranczo; odc. 83 - 
Model życia artysty; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
189 - Przemiana; serial 
kryminalny TVP

00:15 Drogówka; dramat 
obyczajowy; Dozwolone 
od lat 18

02:20 Oficerowie; odc. 2/13 - 
Druga strona lustra; serial 
kryminalny TVP; Polska 
(2006)

03:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 7/9 - Zemsta Boga 
Kurho; serial TVP

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

05:15 Rodzinka.pl; odc. 73 
„Rodzic uczy, rodzic radzi, 
rodzic nigdy Cię nie 
zdradzi”; serial komediowy 
TVP

05:15 Familiada; odc. 2407
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia żydowska czyli 
dawna kuchnia polska

06:30 Śpiewające fortepiany 
(43)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (20) - Akademie, 
jubileusze

08:25 Jeden z dziesięciu; 
9/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 143 
ed. 3; teleturniej

09:40 Kierunek Kabaret; /53/ 
- Starożytność

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /112/ - 
„Ruchome piaski” - Varius 
Manx

10:50 Familiada; odc. 2407
11:30 Życie to Kabaret – 

Scena Dobrego Humoru - 
„Z młodymi jak 
najbardziej” (2); program 
kabaretowy

12:30 Życie to Kabaret – XVI 
Marzenia Marcina Dańca; 
program rozrywkowy

13:35 Śpiewające fortepiany 
(44)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2015 (1); 
widowisko rozrywkowe

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2015 (2); 
widowisko rozrywkowe

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2015 (3); 
widowisko rozrywkowe

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia dla narciarzy i 
kuracjuszy; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (64) - 
Szafir; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 41 Malezja 
(156) - Penang; magazyn 
kulinarny

19:30 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 1; serial TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(46)

21:15 Postaw na milion; 
odc. 166; teleturniej

22:15 38. Festiwal cyrkowy 
w Monte Carlo 2014 odc. 
1; Monako (2014)

23:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (19) - 
Gospodyni domowa

00:30 Koło fortuny; odc. 142 
ed. 3; teleturniej

01:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002 
(1-3)

04:05 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (9); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (218) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (307) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (26/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(2) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 4 (1) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (27/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (481) - 
program sądowy.   

14:55 Szpital (308) - 
program obyczajowy

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

16:55 Przepis na życie 4 (2) 
- serial obyczajowy

18:00 Zabójcza broń (14/18) 
- serial, USA. Groźny 
wypadek samochodowy 
ujawnia, że Cahill jest 
ofiarą niebezpiecznego 
stalkera. Role się 
odwrócą, teraz to Riggs i 
Murtaugh zaczną zadawać 
jej niewygodne pytania…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Zakręcony piątek - 

komedia, USA 2003. 
Pomiędzy przepracowaną 
matką a jej nastoletnią 
córką nie ma nici 
porozumienia. Gdy 
niespodziewanie 
zamieniają się ciałami, 
każda patrzy na życie 
drugiej z innej 
perspektywy…

22:05 Beowulf - film 
przygodowy, USA 2007. 
W czasach wielkich 
bohaterów żyje 
najmężniejszy z nich – 
Beowulf. Pokonawszy 
potężnego potwora o 
imieniu Grendel, Beowulf 
ściąga na siebie 
niegasnący gniew jego 
uwodzicielskiej, a zarazem 
bezwzględnej matki…

00:25 The Shooter (5/10) - 
serial, USA. Bob Lee 
znajduje kulę z zamachu, 
która naprowadza go trop 
pewnej radykalnej 
grupy…

01:30 Cicciolina: Matka 
chrzestna skandalu - film 
dokument, Francja/Niemcy 
2016. Ilona Staller, 
powszechnie znana jako 
Cicciolina to urodzona w 
Budapeszcie włoska 
aktorka pornograficzna, a 
do tego pierwsza kobieta, 
która pokazała biust we 
włoskiej telewizji. Jako 
pierwsza gwiazda porno 
została także wybrana do 
włoskiego parlamentu…

02:40 Moc Magii (TVN7 noc) 
(118/150) - program. 

04:50 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

05:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (5/13) - 
program lifestylowy

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

07:05 Ugotowani 11 (5/12) - 
program

08:05 Sekrety lekarzy 4 
(9/12) - reality show

09:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (9/12) - 
program

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (10/13) - 
program rozrywkowy

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

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Misja ratunkowa 
(9/10) - program

13:35 W czym do ślubu? 3 
(9/12) - reality show

14:05 W czym do ślubu? 
(4/10) - reality show

14:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (9/10) - reality 
show

15:20 Agentki czystości 
(9/13) - program 
lifestylowy

15:50 Rodzice pod ostrzałem
16:55 Kulisy sławy EXTRA 

(9) - program lifestylowy
17:25 Gwiazdy prywatnie 2 

(1/8) - program 
lifestylowy

18:00 Ugotowani 11 (6/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

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

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

20:50 Las samobójców - 
dokument (dla małoletnich 
od lat 16)

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

22:30 Sekrety lekarzy 4 
(10/12) - reality show

23:30 Transmodele (5/6) - 
program rozrywkowy

00:30 Porwana - historia 
Nataschy Kampusch - 
dokument (dla małoletnich 
od lat 16)

01:40 Najsztub słucha - 
Tatiana Okupnik (4/6) - 
talk show

02:10 W roli głównej - 
Joanna Brodzik (3/6) - talk 
show

02:40 W roli głównej - Ewa 
Chodakowska (6) - talk 
show

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

03:40 Wiem, co jem 3 
(5/16) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 6 
(11/16) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

08:00 Kapitan Tsubasa
09:00 Piłka nożna - Liga 

Europy - 1/2F (2)
11:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: 1/2F - 1
13:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: 1/2F - 2
15:10 Studio TVP Sport
16:10 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
USA - Kanada

18:40 Studio TVP Sport
19:05 Magazyn piłkarski - 

FIFA
19:35 Studio TVP Sport
20:10 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
Szwecja - Białoruś

22:35 Sportowy Wieczór
23:15 E-sport
23:45 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
USA - Kanada

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 2.runda play - 
off (4)

PIĄTEK 04.05.2018 TVP3 
Katowice

07:00 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 Rączka gotuje
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Przesyłka; film dokum.;  

Polska (2015)
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 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Antenowe remanenty
17:31 Pogoda
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Smak tradycji; magazyn
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 Antenowe remanenty
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 Pogoda
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier
23:35 Przesyłka; film dokum.;  

Polska (2015)
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Rączka gotuje
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 Moja Praca; magazyn
06:00 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 4 
maja; odc. 552; felieton

07:00 Historia Polski – 
Kulisy III RP - Konstytucja 
3 Maja - debata 
historyczna; cykl dokum.; 
Polska (2007)

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (81) 
Wyprawa do łowców 
głów; cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Norwid, Łosie i Boże 
Trąby; cykl reportaży

09:15 Ogniem i mieczem; 
odc. 3/4; serial TVP; 
Polska (2000)

10:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Kraków - Święty Michał i 
Fort „Luneta”; cykl 
reportaży; Polska (2017)

10:40 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 36 Jak powstaje 
papier?  27’; cykl dokum.; 
Polska (2017)

11:15 Taśmy bezpieki
11:45 Mieczysław 

Niedziałkowski; Polska 
(1981)

12:15 Wrogowie ognia
12:45 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Tarcza 
Rzeczypospolitej

13:15 „Sensacje XX wieku” 
– Szabla Polska (Bitwa 
pod Komarowem); 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

14:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Piramidy XX 
wieku; cykl dokumentalny

15:10 Opowieść o Indiach – 
Początki; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2007)

16:15 Historia Polski – 
Lekcja historii

17:25 Daleko i blisko – 
Dzień za dniem czyli 
świetnie jest; cykl report.

17:45 Marszałek Piłsudski; 
odc. 1; serial TVP; Polska 
(2001)

18:50 Sensacje XX wieku – 
Sprawa Admirała 
Canarisa; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

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

20:30 Ślązacy z 
bombowców; film 
dokum.; Polska (2011)

21:30 Ogniem i mieczem; 
odc. 4/4; serial TVP; 
Polska (2000)

22:35 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia graficiarza 
w Moskwie

23:10 Film dokumentalny
00:15 Miasto skarbów; odc. 

6; serial kryminalny TVP
01:15 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat (81) 
Wyprawa do łowców 
głów; cykl reportaży

01:55 Marszałek Piłsudski; 
odc. 1; serial TVP; Polska 
(2001)
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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...

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

11:10 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz finałowy: 
Arka Gdynia - Legia 
Warszawa

13:20 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz finałowy 
fazy play-off

15:30 Żużel; Finał LOTOS 
Mistrzostw Polski Par 
Klubowych w Ostrowie

18:00 Lekkoatletyka; 
Diamentowa Liga w Ad-
Dausze

20:00 Boks; Gala Friday 
Boxing Night w 
Kościerzynie; waga junior 
ciężka: Nikodem Jeżewski 
- Demetrius Banks

1:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

POLSAT SPORT
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05:35 Klan; odc. 3303; 
telenowela TVP

06:00 Sprawa dla reportera
07:05 Weterynarze z 

sercem; /38/
07:25 Pełnosprawni; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:50 Rok w ogrodzie
08:15 Rok w ogrodzie extra; 

magazyn
08:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3822; teleturniej muz.
09:10 Studio Raban
09:40 Rodzinny ekspres; 

magazyn
10:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 67 
Ciechanów; magazyn

10:30 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/5/; felieton

10:40 Trzecia połowa; odc. 
7; serial komediowy TVP

11:35 The Wall. Wygraj 
marzenia; /31/; teleturniej

13:30 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 248; serial 
kryminalny TVP

15:05 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 20; serial TVP

15:55 Korona królów; odc. 
71; telenowela histor. TVP

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

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

odc. 3823; teleturniej muz.
17:55 Od Opola do Opola; 

/4/; widowisko muzyczne
18:55 Orły Nawałki
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Komisarz Alex; s.XI; 

odc. 140 - Zespół gra 
rocka; serial kryminalny 
TVP

21:15 Hit na sobotę – 
Quantum of Solace; film 
sensacyjny; USA (2008); 
reż.:Marc Forster; 
wyk.:Daniel Craig, Olga 
Kurylenko, Judi Dench, 
Mathieu Amalric, 
Giancarlo Giannini

23:05 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/5/; felieton

23:15 Kryptonim Nina; film 
sensacyjny; USA (1993); 
reż.:John Badham; 
wyk.:Bridget Fonda, 
Gabriel Byrne, Dermoy 
Mulroney, Hervey Keitel; 
Dozwolone od lat 18

01:10 Porwanie; thriller; USA 
(2015); reż.:Conor Allyn; 
wyk.:Kathleen Rose 
Perkins, Kamar de los 
Reyes, Marcela Mar

02:45 Chłopi; odc. 5/13 - 
Gody; serial TVP

05:40 Koło fortuny; odc. 167 
ed. 4; teleturniej

06:15 Na sygnale; odc. 187 
„Wzorowy ojciec”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1852; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1853; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

10:55 Zatańcz ze mną; 
komedia; USA (2004); 
reż.:Peter Chelson; 
wyk.:Richard Gere, 
Jennifer Lopez, Susan 
Sarandon, Nick Cannon

12:50 Bake off – Ale ciacho!; 
widowisko

14:00 Familiada; odc. 2456; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 221 
ed. 4; teleturniej

15:20 Kabarety
16:20 Rodzinka.pl; s.XII; 

odc. 234 sezon 12; serial 
komediowy TVP

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

s.VIII odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

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

milion; odc. 180
18:40 Postaw na milion; 

odc. 180; teleturniej
19:35 Lajk!
19:55 Kocham Cię, Polsko! - 

rozgrzewka; (10)
20:05 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (10) ed 11; zabawa 
quizowa

21:35 Riviera; odc. 8; serial; 
Wielka Brytania (2017)

22:25 Wyspa strachu; thriller; 
USA (2009); reż.:David 
Twohy; wyk.:Milla 
Jovovich, Timothy 
Olyphant, Steve Zahn

00:05 Błękitna głębia; 
thriller; USA (2005); 
reż.:John Stockwell; 
wyk.:Jessica Alba, Paul 
Walker, Scott Caan

02:05 Dzień ojca; komedia; 
USA (1997); reż.:Ivan 
Reitman; wyk.:Robin 
Williams, Nastassja Kinski, 
Billy Crystal, Charlie 
Hofheimer

03:55 Krąg podejrzanych; 
odc. 9, Ogród; serial; 
Hiszpania (2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Kopciuszek; film 
animowany, USA 1950. 
Po śmierci ojca 
Kopciuszek stała się 
służącą swej macochy. 
Pewnego dnia król wydał 
bal, na którym królewicz 
miał wybrać swą...

9:15 My3 (43); program dla 
dzieci

9:45 My3 (44); program dla 
dzieci

10:15 Ewa gotuje (332); 
magazyn kulinarny. Ewa 
Wachowicz prezentuje 
przepisy zainspirowane 
kuchnią z różnych 
zakątków świata, a także 
odkrywa uroki rodzimych 
potraw. Smaczne, 
elegancko podane dania,...

10:45 Ewa, ugotuj nam to 
(3); magazyn kulinarny

10:55 Nasz nowy dom (77); 
reality show. Marianna 
wychowała wnuczkę 
Monikę. Teraz ona 
opiekuje się babcią oraz 
dwojgiem swoich dzieci. 
Jej mąż zginął w wypadku. 
Ich dom...

11:55 Wyjdź za mnie (7); 
reality show

12:55 Top Chef (9); 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 (9); reality 
show

15:45 Kabaret na żywo (39); 
program rozrywkowy. Gdy 
nadchodzi długi majowy 
weekend, Polacy masowo 
rozpalają grille…

17:45 SuperPies (10); 
magazyn poradnikowy

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

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (58); serial 
komediowy

20:10 Epoka lodowcowa; 
film animowany, USA 
2002

21:55 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 9 (9); program 
rozrywkowy

0:00 Opętani; horror, 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie/USA 2010

2:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5300) - 
program.   

05:35 Mango - Telezakupy
07:50 Wyjątkowa chwila 

(3/9) - program
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1072) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (680) - serial 
obyczajowy

12:50 Ugotowani 13 (9/10) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

13:50 Agent - Gwiazdy 3 
(11/13) - program

14:50 MasterChef Junior 
(8/10) - program

16:20 Efekt Domina 5 (8) - 
program

16:55 Kuchenne rewolucje 
17 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. Na 
trasie podróży Magdy 
Gessler pojawi się także 
Grudziądz. W pięknym, 
zabytkowym budynku 
powstała restauracja 
założona przez 
małżeństwo…

17:55 Tu się gotuje! 2 (8/12) 
- magazyn

18:00 36,6 3 (11/12) - 
program

19:00 Fakty (7430) 
19:25 Sport (7413) 
19:35 Pogoda (7410) 
19:45 Uwaga! (5301) - 

program.   
20:00 Miss agent - komedia, 

USA 2000. Terroryzujący 
od lat Amerykę 
psychopatyczny morderca 
ostrzega, że tym razem 
zaatakuje uczestniczki 
konkursu piękności. FBI 
nie zamierza dopuścić do 
tragedii…

22:15 Dziennik Bridget 
Jones - komedia, Francja/
Wielka Brytania/USA 
2001. Bridget Jones 
(Renee Zellweger) dawno 
temu przekroczyła 
trzydziestkę, a w jej życiu 
nadal nie wydarzyło się 
nic, co nadałoby mu jakiś 
sens. Dlatego Bridget 
postanawia, że się zmieni. 
Schudnie i wreszcie 
przestanie być samotna…

00:15 Tylko mnie kochaj - 
komedia, Polska 2006. 
Bohaterem filmu jest 
młody, przystojny 
architekt Michał. Na jego 
drodze pojawiają się nagle 
aż trzy kobiety: Agata, 
Julia oraz kilkuletnia 
Michalina. Od przybytku - 
podobno - głowa nie boli, 
ale..

02:30 Ugotowani 13 (9/10) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

03:30 Uwaga! (5301) - 
program.   

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(119/150) - program

05:10 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial 
fabularny, USA; odc. 10

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska

08:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska

09:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 84

10:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 85

11:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 86

12:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 87

13:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 88

14:45 Najśmieszniejsi; 
Polska; odc. 9. Kabaret 
OT.TO

15:45 Garbi: Super bryka; 
familijny, USA 2005. 
Maggie - nastolatka marzy 
o własnym, sportowym 
aucie. Jej ojciec, były 
zawodnik wyścigów 
NASCAR postanawia 
podarować córce na 
urodziny samochód…

17:45 Mamma Mia!; 
komedia, USA 2008. 
Donna będąca właścicielką 
hoteliku, wychowuje 
samotnie córkę Sophie. 
Kiedy dziewczyna 
decyduje się na ślub z 
ukochanym, wyspę 
odwiedzają dawno 
niewidziani goście…

20:00 Protektor; akcja, USA 
2012. Luke Wright jeszcze 
niedawno był najbardziej 
nieprzejednanym 
nowojorskim gliną. Dziś 
załamany, 
skompromitowany i bez 
pracy włóczy się po 
ulicach planując 
samobójstwo…

21:55 Nienawistna ósemka; 
akcja, USA 2015. Kilka lat 
po wojnie secesyjnej przez 
wietrzne pustkowia 
Wyoming podróżują łowca 
nagród John Ruth, znany 
jako „Szubienica”, oraz 
zbiegła przestępczyni 
Daisy Domergue. Podczas 
zamieci śnieżnej trafiają do 
zajazdu, w którym 
spotykają tajemniczych 
nieznajomych…

01:15 Prześladowca; akcja, 
USA 2001. Troje młodych 
ludzi podczas jazdy przez 
odludzie robi sobie żarty 
przez CB radio z pewnego 
człowieka. Pech chce, że 
ofiarą kpin młodzieży jest 
psychopata...

03:10 Najśmieszniejsi; 
Polska; odc. 9. Kabaret 
OT.TO

04:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:55 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

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

06:00 Bulionerzy; odc. 42 - 
Stały związek; serial 
komediowy TVP

06:35 07 zgłoś się; odc. 
11/21 - Wagon pocztowy; 
serial TVP

07:50 07 zgłoś się; odc. 
12/21 - Ścigany przez 
samego siebie; serial TVP

09:05 Komisariat; odc. 19 
Szansa; serial TVP

09:30 Komisariat; odc. 20 
Budowa; serial TVP

09:55 Ranczo; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

10:55 Ranczo; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

11:50 Rodzinka.pl; odc. 67 
„Komunikacja głupcze”; 
serial komediowy TVP

12:25 Rodzinka.pl; odc. 68 
„Rodzice na zawsze”; 
serial komediowy TVP

12:55 Rodzinka.pl; odc. 69 
„Słowa, słowa, słowa”; 
serial komediowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
182 - Krew z krwi; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ranczo; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

15:25 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

16:25 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

17:20 Alternatywy 4; odc. 
5/9 - Dwudziesty stopień 
zasilania; serial 
komediowy TVP

18:30 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 139 - Kocie oczy; 
serial kryminalny TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
248; serial kryminalny 
TVP

20:25 Ojciec Mateusz; odc. 
183 - Siłownia; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; odc. 
184 - Sekretny układ; 
serial kryminalny TVP

22:15 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

23:55 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 19; serial TVP

00:55 Pitbull; odc. 8; serial 
policyjny TVP

01:50 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 12/14; serial 
sensacyjny TVP

02:50 Instynkt; odc. 12; serial 
kryminalny TVP

03:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232 „Wilgotna 
Szeherezada” sezon 12; 
serial komediowy TVP

04:20 Rodzinka.pl; odc. 233 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

04:50 Bulionerzy; odc. 42 - 
Stały związek; serial 
komediowy TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie – odc.66; 
teleturniej

06:20 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Teatrzyk 
Studia Gama

07:15 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 33 
Sandomierz; magazyn

07:45 Fabryka śmiechu;  
odc. 3

08:50 Koło fortuny; odc. 144 
ed. 3; teleturniej

09:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Aleksander 
Nowacki; reportaż

09:55 Życie to Kabaret – 
Lubię to - kabaret Hrabi 
(1); widowisko

10:55 Paranienormalni 
Tonight (10) Zbigniew 
Wodecki

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Aleksander 
Nowacki; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Ogórkowa kuchnia

12:55 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 42 Na ratunek!; 
cykl dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie – odc.66; 
teleturniej

14:10 Postaw na milion; 
odc. 166; teleturniej

15:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /75/ - „Jedwab” 
- Róże Europy

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /1/ - „Śpiewać 
każdy może” - Jerzy Stuhr

15:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /35/ - 
„Dmuchawce, latawce, 
wiatr” - Urszula

15:40 Hity kabaretu (17) - 
Mały kac i inne hity 
Kabaretu K2

16:40 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2 /6/ - 
Światowe Tourne; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

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

18:15 Wielki Test z Historii. 
Polscy dowódcy

19:50 Bake off – Ale ciacho! 
(8) ed. 4; widowisko

20:50 Bake off – Ale przepis 
(8)

21:10 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (19) - 
Gospodyni domowa

22:15 Big Music Quiz (6); 
teleturniej muzyczny

23:10 Koło fortuny; odc. 143 
ed. 3; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (the best 
of); program rozrywkowy

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1-2)

02:55 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Teatrzyk 
Studia Gama

05:45 Ukryta prawda (219) - 
program obyczajowy

06:45 Mango - Telezakupy
08:50 Przepis na życie 3 

(13) - serial obyczajowy
09:55 Zabójcza broń (12/18) 

- serial, USA
11:00 Zabójcza broń (13/18) 

- serial, USA
12:10 Bezuchy zając i uszaty 

pisklak - film animowany, 
Niemcy 2013

13:30 Maska - komedia, USA 
1994

15:45 Potop (1/2) - film 
przygodowy, ZSRR/Polska 
1974. Lata 1656-1660, 
okres najazdu 
szwedzkiego na Polskę. 
Młody chorąży orszański 
Andrzej Kmicic (Daniel 
Olbrychski) wraca na 
Żmudź z wyprawy 
wojennej. Wkrótce ma 
poślubić piękną pannę 
Aleksandrę (Małgorzata 
Braunek) z rodu 
Bilewiczów. Dochodzi 
jednak do konfliktu między 
jego kompanią i 
miejscową szlachtą…

19:00 Bezpieczna przystań - 
film obyczajowy, USA 
2013. Do małego 
miasteczka w Północnej 
Karolinie przyjeżdża 
tajemnicza kobieta o 
imieniu Katie. Jest młoda i 
atrakcyjna, ale wiedzie 
życie pustelniczki. 
Wycofana, cicha, stroni od 
kontaktów towarzyskich, 
pozostaje na uboczu 
miejscowej społeczności. 
Pewnego dnia los stawia 
na jej drodze właściciela 
małego sklepiku…

21:30 Przypadkowy mąż - 
komedia, USA/Irlandia 
2008. Prowadząca 
radiowy kącik sercowych 
porad Emma doradza 
jednej ze swoich 
słuchaczek rozstanie z 
partnerem. Mężczyzna 
postanawia się zemścić na 
kobiecie, która zrujnowała 
jego związek…

23:15 300 - film przygodowy, 
USA 2006. Bohaterski król 
Leonidas, wraz z 
najwierniejszymi 
towarzyszami broni, 
wyrusza na wyprawę, aby 
powstrzymać najazd 
perskich wojowników…

01:45 Moc Magii (TVN7 noc) 
(119/150) - program. 

03:55 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show – córka 
Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska z domu Wałęsa

04:25 Druga strona medalu 
(3/8) - talk show – 
Aleksander Gawronik

04:55 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show – Otylia 
Jędrzejczak

05:25 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (1/8) - program

06:50 Coś z niczego (3/7) - 
program lifestylowy

07:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 7 (8/12) - 
program lifestylowy

08:35 Co nas truje (7/12) - 
program lifestylowy

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

09:50 Agentki czystości 
(10/13) - program

10:25 Misja ratunkowa 
(9/10) - program

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

11:45 SOS - Sablewska od 
stylu (7/10) - program

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

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

14:00 W czym do ślubu? 3 
(9/12) - reality show

14:30 W roli głównej - 
Michał Szpak (1/8) - talk 
show

15:00 Afera fryzjera 6 
(10/12) - program 
rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet 15 
(18/24) - magazyn

16:15 Pani Gadżet 15 
(17/24) - magazyn

16:45 Misja ratunkowa (10) 
- program

17:30 Warsztat urody (6/8) - 
program lifestylowy

18:15 44 szaleństwa 
młodości (1/6) - program 
rozrywkowy

18:45 44 szaleństwa 
młodości (2/6) - program 
rozrywkowy

19:15 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (9/12) - 
program

20:15 Ożeń się ze mną 
teraz! (4/7) - program 
rozrywkowy

21:20 Operacje w Tajlandii 
2 (5/10) - program

22:30 #Sława 2 (4/8) - 
program rozrywkowy

23:00 Rosyjski Projekt Lady 
(5/12) - program 
rozrywkowy (dla 
małoletnich od lat 16)

01:10 Marnując jedzenie - 
dokument

01:50 Najsztub słucha - 
Małgosia Rozenek (5/6) - 
talk show

02:20 W roli głównej - 
Agnieszka Szulim (4/6) - 
talk show

02:50 W roli głównej - 
Tatiana Okupnik (1/8) - 
talk show

03:20 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 3 
(6/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 6 
(12/16) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

08:00 Kapitan Tsubasa
08:30 Kapitan Tsubasa
09:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - 2.runda play - 
off (4)

10:25 Studio TVP Sport
11:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: FINAŁ
13:10 Piłka nożna - Liga 

Europy - 1/2F (2)
15:10 Magazyn piłkarski 

FIFA
15:45 Piłka ręczna - kobiet: 

Ekstraklasa - 8
18:05 PN - Bayern TV
19:00 PN - Bayern TV
20:10 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
Czechy - Słowacja

22:35 Sportowa sobota
23:15 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: FINAŁ
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - 2.runda play - 
off (5)

SOBOTA 05.05.2018 TVP3 
Katowice

07:05 Astronarium (22) - 
„Planety pozasłoneczne”; 
magazyn

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

plecaka - Szlak unikatowej 
przyrody pogranicza; 
magazyn turystyczny

08:40 ABC PACJENTA
09:00 Poleski Park Narodowy; 

film dokum.;  Polska (2004)
10:03 Film dokum.
11:00 Słodka kuchnia 

pszczółek
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 Cykl przyrodniczy, 1 x w 

miesiącu ostoja
13:20 Jak to działa; odc. 155 

No to w drogę! Elektryczny 
samochód; 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
16:15 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rolnik szuka szkoły
17:15 Wiosna w regionach
17:31 Pogoda
17:34 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 Koncert na  życzenie
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 Poleski Park Narodowy; 

film dokum.;  Polska 
(2004);

23:45 Astronarium (22) - 
„Planety pozasłoneczne”; 
magazyn;  Polska (2016)

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
02:30 ABC PACJENTA
02:50 Wędrowanie bez 

plecaka – Szlak unikatowej 
przyrody pogranicza; 
magazyn turystyczny

03:20 wojsko - polskie.pl
03:50 Poleski Park Narodowy; 

film dokum.;  Polska (2004)
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Astronarium (22) - 

„Planety pozasłoneczne”; 
magazyn;  Polska (2016)

06:00 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 5 
maja; odc. 553; felieton

07:00 Malowanie i 
śpiewanie. Jan Kanty 
Pawluśkiewicz; film 
dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:Marta Węgiel

08:00 Regiony z Historią; 
cykl dokumentalny

08:25 Podwodna Polska – 
Tajemnica Arabelli; 
reportaż; Polska (2003)

09:05 Do przerwy 0:1; odc. 
5/7 - Uwaga detektyw; 
serial TVP

09:35 Do przerwy 0:1; odc. 
6/7 - Gorycz zwycięstwa; 
serial TVP

10:05 Okrasa łamie przepisy 
– Schabowy z kamienia; 
magazyn kulinarny

10:40 Wielki Test z Historii. 
Od niepodległości do 
niepodległości

12:15 Sprint przez historię 
Przemysława Babiarza; 
magazyn

12:50 Złoto Jukonu; odc. 3/3 
(odc. 3/3); serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Ben 
Crichton

13:50 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia właściciela 
szkoły tańca w Doniecku

14:30 Wielka Gra; odc.82; 
teleturniej

15:30 Spór o historię; debata
16:10 Błękitna Armia 1917 - 

1919; dokument 
fabularyzowany; Polska 
(2017); reż.:Leszek 
Wiśniewski

17:25 Marzyciele – 
Konfederaci Barscy w 
Krakowie; program 
publicystyczny; Polska 
(2018); reż.:Sylwester 
Szefer

18:00 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 6/12; serial 
komediowy TVP

18:50 Droga do królestwa
19:55 Było nie mięło
20:35 Ekstradycja III; odc. 

3/10; serial TVP
21:40 Komendant Zagończyk
22:20 Historia świata 

według Andrew Marra; 
odc. 1/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012); 
reż.:Andrew Marr

23:25 Jerzy Popiełuszko. 
Posłaniec prawdy; film 
dokumentalny; Polska, 
USA (2014); reż.:Gustavo 
Cooper

01:05 Pora umierać; film 
obyczajowy; Polska 
(2007); reż.:Dorota 
Kędzierzawska; 
wyk.:Danuta Szaflarska, 
Krzysztof Globisz, Marta 
Walder, Patrycja Szewczyk

7:00 Lekkoatletyka; 
Diamentowa Liga w Ad-
Dausze

9:10 Boks; Gala Friday 
Boxing Night w 
Kościerzynie; waga junior 
ciężka: Nikodem Jeżewski 
- Demetrius Banks

12:40 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
Miedź Legnica

14:45 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Chrobry 
Głogów - Zagłębie 
Sosnowiec

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; studio

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 2. mecz o 3. 
miejsce fazy play-off

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 2. mecz finałowy 
fazy play-off

22:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; studio

23:00 Boks; Gala Friday 
Boxing Night w 
Kościerzynie; waga junior 
ciężka: Nikodem Jeżewski 
- Demetrius Banks

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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05:10 Galeria; odc. 122; 
serial obyczajowy TVP

05:35 Galeria; odc. 123; 
serial obyczajowy TVP

06:05 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (382)

06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3823; teleturniej muz.
09:10 Ziarno – Oratorium w 

Ziarnie; magazyn
09:40 Gen Innowacyjności
09:55 Weterynarze z 

sercem; /39/
10:20 Leśniczówka; odc. 19
10:55 Leśniczówka; odc. 20
11:30 Spotkanie ze Świętym
11:50 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:50 Z pamięci – rozmowy 

z Andrzejem Doboszem; 
/5/; felieton

13:00 BBC w Jedynce – 
Błękitna Planeta; seria II  
57’

14:05 Sonda 2
14:35 Droga do Rosji
15:05 Komisarz Alex; s.XI; 

odc. 140 - Zespół gra 
rocka; serial kryminalny 
TVP

15:55 Korona królów; odc. 
73; telenowela histor. TVP

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Big Music Quiz (9); 

teleturniej muz.
18:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3824; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 21 (seria II odc. 
8); serial TVP

21:05 Zakochana Jedynka – 
Facet (nie)potrzebny od 
zaraz; komedia; Polska 
(2014); reż.:Weronika 
Migoń; wyk.:Katarzyna 
Maciąg, Joanna Kulig, 
Krzysztof Globisz, Łukasz 
Garlicki, Paweł 
Małaszyński, Bartosz 
Porczyk, Marcel Sabat

22:45 Od Opola do Opola; 
/4/; widowisko muzyczne

23:35 Z pamięci – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/5/; felieton

23:45 W sercu oceanu; odc. 
9; serial kostiumowy; 
Hiszpania (2011)

00:45 Warsaw By Night; film 
obycz.; Polska (2014)

02:35 Kryptonim Nina; film 
sensacyjny; USA (1993)

04:30 Korzenie; ep. 6/8; 
serial; USA (2016)

05:25 Słowo na niedzielę
05:40 Koło fortuny; odc. 168 

ed. 4; teleturniej
06:15 Barwy szczęścia; odc. 

1854; serial obyczajowy 
TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1855; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1856; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda Flesz

10:45 Rodzinne oglądanie – 
Podwodna planeta; odc. 
6 Mikroświat; serial 
dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:Darek Sepiełło

11:40 Droga do Rosji
12:20 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (10) ed 11; zabawa 
quizowa

14:00 Familiada; odc. 2457; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 222 
ed. 4; teleturniej

15:20 Bake off – Ale ciacho!; 
widowisko

16:20 Bake off – Ale przepis
16:35 Film fabularny
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XII; 

odc. 234 sezon 12; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 188 
„Truposz”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Zakupy pod kontrolą
20:05 Błękitna głębia; 

thriller; USA (2005); 
reż.:John Stockwell; 
wyk.:Jessica Alba, Paul 
Walker, Scott Caan

22:05 Kino bez granic – 
Władcy wojny; dramat 
historyczny; Chiny, 
Hongkong (2007); 
reż.:Peter Chan; wyk.:Jet 
Li, Andy Lau, Takeshi 
Kaneshiro, Jinglei Xu, 
Xiaodong Guo

00:10 Panie Dulskie; film 
obyczajowy; Polska 
(2015); reż.:Filip Bajon; 
wyk.:Krystyna Janda, 
Katarzyna Figura, Maja 
Ostaszewska, Władysław 
Kowalski, Olgierd 
Łukaszewicz, Sławomir 
Orzechowski, Katarzyna 
Herman, Mateusz 
Kościukiewicz, Sonia 
Bohosiewicz, Milena 
Poświatowska

01:50 Wyspa strachu; thriller; 
USA (2009); reż.:David 
Twohy; wyk.:Milla 
Jovovich, Timothy 
Olyphant, Steve Zahn

03:35 Dzień ojca; komedia; 
USA (1997); reż.:Ivan 
Reitman; wyk.:Robin 
Williams, Nastassja Kinski, 
Billy Crystal, Charlie 
Hofheimer

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (50); serial 
animowany

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (51); serial 
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (52); serial 
animowany

9:15 Kung Fu Panda: 
Sekrety Potężnej Piątki; 
film animowany, USA 
2008

9:50 Piękna i bestia; film 
animowany, USA 1991

11:45 Doktor Dolittle 3; 
komedia, Kanada/USA 
2006

13:50 Epoka lodowcowa; 
film anim., USA 2002

15:40 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 9 (9); program 
rozrywkowy

17:35 Nasz nowy dom (116); 
reality show. Róża 
mieszka wraz z trójką 
dzieci w Pile. Cała czwórką 
przebywa w jednym 
pokoju. Dzieci świetnie się 
uczą. Niestety, niewielka...

18:40 Aż chce się żyć (3); 
cykl reportaży. Dziewięciu 
bohaterów programu 
zdradzi widzom i 
prowadzącemu Robertowi 
Janowskiemu swój 
sposób na czerpanie z 
życia pełnymi garściami. 
Opowiedzą, jak zaczęli...

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

program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (24); 

serial obyczajowy. 
Weronika - po tym, jak 
odkryła, że spodziewa się 
dziecka - jest bliska 
załamania. Jej tajemnicę 
poznaje tylko Szarek...

21:05 12. Płocka Noc 
Kabaretowa; program 
rozrywkowy. Piłkarze 
przygotowują się do 
mundialu w Rosji. 
Satyrycy zamierzają 
zagrzewać Biało-
Czerwonych do walki. 
Pokażą widzom kulisy 
imprezy oraz zaprezentują, 
jak...

0:10 Ja, szpieg; komedia 
sensacyjna, USA 2002

2:15 Avatar; film SF, Wielka 
Brytania/USA 2009

5:50 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy; program dla 
fanów polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

05:25 Uwaga! (5301) - 
program.   

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

(1073) - magazyn
11:00 Co za tydzień (848) - 

magazyn
11:40 Iron Majdan (8/10) - 

program
12:40 Diagnoza 2 (11/13) - 

serial
13:40 Druga szansa 5 (8/10) 

- serial
14:40 36,6 3 (11/12) - 

program
15:45 Wielka szóstka - 

komedia, USA 2014. 
Baymaxa, sympatyczny 
robot nawiązuje bliską 
więź z młodym geniuszem 
robotyki, Hiro Hamadą. 
Tragiczny wypadek rzuca 
ich prosto w sam środek 
niebezpiecznych 
wydarzeń…

17:50 Wyjątkowa chwila 
(4/9) - program

18:00 Ugotowani 13 (10) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

19:00 Fakty (7431) 
19:25 Sport (7414) 
19:35 Pogoda (7411) 
19:45 Uwaga! (5302) - 

program.   
20:00 MasterChef Junior 

(9/10) - program
21:35 Wróg publiczny - film 

sensacyjny, USA 1998. 
Młody prawnik Robert 
Clayton Dean wchodzi w 
posiadanie kasety wideo, 
na której zarejestrowane 
zostało zabójstwo 
wpływowego 
kongresmana. Z nagrania 
wynika, że w zbrodni brał 
udział urzędnik Agencji 
Bezpieczeństwa 
Narodowego (NSA) 
Thomas Brian Reynolds…

00:15 Złodziej życia - film 
sensacyjny, USA/Kanada 
2004. Kanadyjska policja 
nie potrafi rozwiązać 
zagadki seryjnych 
morderstw i zaprasza do 
współpracy agentkę FBI 
Illeanę Scott. Scott 
odrzuca tradycyjne 
metody śledztwa i podąża 
za głosem intuicji, w ten 
sposób szybko odnosi 
sukcesy. Samotna kobieta 
w obcym mieście 
niebawem nawiązuje 
romans…

02:25 Kuchenne rewolucje 
17 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
Krakowie, pomimo 
sprzeciwu rodziny, 
powstaje restauracja 
miłośniczki dobrej 
kuchni…

03:25 Uwaga! (5302) - 
program.   

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(120/150) - program

05:05 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial fabul., 
USA 2015; odc. 11

06:50 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2009; odc. 13

07:55 Najśmieszniejsi; 
Polska; odc. 9. Kabaret 
OT.TO

08:50 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj; 
factual, Polska; odc. 5

09:25 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj; 
factual, Polska; odc. 6

10:00 Ostatni legion; 
przygodowy, Francja, 
Wielka Brytania, Włochy 
2007

11:55 After Earth: 1000 lat 
po Ziemi; przygodowy, 
USA 2013

13:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Żabi Król; 
familijny, Niemcy 2008

15:15 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Trzy piórka; 
familijny, Niemcy 2014

16:30 7 krasnoludków 
historia prawdziwa; 
familijny, Niemcy 2004

18:25 Taxi 2; akcja, Francja 
2000. Japoński minister 
obrony kraju odwiedza 
Francję. Celem wizyty jest 
zdobycie informacji na 
temat francuskich metod 
walki z terrorystami…

20:00 Szybcy i wściekli: 
Tokio Drift; akcja, USA 
2006. Sean Boswell, 
chcąc uniknąć kary 
więzienia, przenosi się do 
Tokio. Czy Amerykanin 
będzie potrafił odnaleźć 
się w całkiem nowym 
otoczeniu?

22:05 Prześladowcal akcja, 
USA 2001. Troje młodych 
ludzi podczas jazdy przez 
odludzie robi sobie żarty 
przez CB radio z pewnego 
człowieka. Pech chce, że 
ofiarą kpin młodzieży jest 
psychopata...

00:00 Uwikłana; serial 
fabularny, USA; odc. 9

00:55 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4

01:25 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 3

01:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:50 Bulionerzy; odc. 43 - 
Wyścig; serial komediowy 
TVP

06:25 Alternatywy 4; odc. 
4/9 - Profesjonaliści; serial 
komediowy TVP

07:40 Alternatywy 4; odc. 
5/9 - Dwudziesty stopień 
zasilania; serial 
komediowy TVP

08:45 O mnie się nie martw; 
s. III odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

09:45 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; odc. 70 
„Bratnia dusza”; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 71 
„24 godziny”; serial 
komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 72 
„Wszystko i każdy ma 
swoją cenę”; serial 
komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; 
odc. 184 - Sekretny układ; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 80 - 
Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

17:15 07 zgłoś się; odc. 
13/21 - Strzał na 
dancingu; serial TVP

18:50 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

19:50 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 sezon 12; serial 
komediowy TVP

20:30 Ojciec Mateusz; odc. 
185 - Rave Party; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; odc. 
186 - Złomiarze; serial 
kryminalny TVP

22:20 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; odc. 82; serial 
obyczajowy TVP

00:10 Korona królów; odc. 
15; telenowela histor. TVP

00:40 Korona królów; odc. 
16; telenowela histor. TVP

01:15 Rodzinka.pl; odc. 233 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

01:45 Rodzinka.pl; odc. 234 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

02:20 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 19; serial TVP

03:20 Oficerowie; odc. 2/13; 
serial kryminalny TVP

04:10 Komisariat; odc. 63 
Botoks; serial TVP

04:40 Komisariat; odc. 64 
Gehenna; serial TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie – odc.67; 
teleturniej

06:15 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki – K jak 
Kobuszewski

06:35 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (11); 
widowisko rozrywkowe

07:40 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 34 Zamek 
w Gołuchowie; magazyn

08:10 Fabryka śmiechu (odc. 
4)

09:05 Koło fortuny; odc. 145 
ed. 3; teleturniej

09:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

10:10 Życie to Kabaret – 
Lubię to - kabaret Hrabi 
(2); widowisko

11:15 Paranienormalni 
Tonight – Marcin Gortat; 
program rozrywkowy

12:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

12:40 Okrasa łamie przepisy 
– Francuskie inspiracje; 
magazyn kulinarny

13:10 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 41 Krótka 
historia brudu; cykl 
dokumentalny

13:45 Kochamy polskie 
komedie – odc.67; 
teleturniej

14:20 Big Music Quiz (6); 
teleturniej muzyczny

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /2/ - „Kryzysowa 
narzeczona” - Lady Pank

15:25 Zakupy pod kontrolą 
(5); reality show

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

16:25 KabareTOP Story – 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

16:45 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2 /10/ - 
Boże Narodzenie w 
Londynie; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

18:05 Olga Lipińska 
zaprasza (23); talk-show

18:50 Wielki Test. Giganci 
ducha

20:10 Kabaretowe Hity – 
Kabaret Ani Mru Mru; 
program rozrywkowy

20:30 Kierunek Kabaret; /53/ 
- Starożytność

21:35 Tylko dla dorosłych – 
Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW /odc. 2/; 
program satyryczny

22:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 9); widowisko

23:10 Koło fortuny; odc. 144 
ed. 3; teleturniej

23:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (1-3)

02:55 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (11); 
widowisko rozrywkowe

05:50 Ukryta prawda (220) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przepis na życie 4 (1) 

- serial obyczajowy
09:55 Przepis na życie 4 (2) 

- serial obyczajowy
10:55 Zabójcza broń (14/18) 

- serial, USA
11:55 Zeus i Roksana - film 

rodzinny, USA 1994. Zeus 
i Roksana to niezwykła 
para przyjaciół. Zeus jest 
psem, a Roksana - 
delfinem…

14:05 Strzały nad Saber 
River - film western, USA 
1997. Paul Cable jest 
byłym żołnierzem 
konfederatów. Po 
powrocie do rodzinnej 
Arizony okazuje się, że dla 
niego wojna jeszcze się 
nie skończyła. Ziemia, na 
której stoi jego dom 
spodobała się pewnym 
unionistom…

16:10 Potop (2) - film 
przygodowy, ZSRR/Polska 
1974. Kmicic dochodzi do 
zdrowia. Uświadamia 
sobie, że jest teraz 
wrogiem zarówno 
Radziwiłłów, jak i żołnierzy 
antyszwedzkiej opozycji. 
Postanawia podjąć walkę 
pod przybranym imieniem 
Babinicz. Trafia na Śląsk, 
gdzie dostaje się pod 
rozkazy króla Jana 
Kazimierza… 

19:00 Lucyfer (10/18) - 
serial, USA

20:00 Wojna światów - film 
S-F, USA 2005. Ray 
Ferrier to rozwiedziony 
pracownik portowy, a 
jednocześnie niezbyt 
idealny ojciec. Wkrótce po 
tym jak jego była żona i jej 
nowy małżonek wpadają 
do Ferriera, żeby 
podrzucić mu dzieciaki  
w mieście rozpętuje się 
przedziwna burza z 
piorunami. Ray staje się 
świadkiem niezwykłego 
wydarzenia, które na 
zawsze odmieni życie jego 
samego i jego rodziny…

22:25 The Shooter (6/10) - 
serial, USA

23:30 Dla niej wszystko - 
film sensacyjny, USA/
Francja 2010. Życie 
profesora Johnna 
Brennana (Russell Crow) 
runęło w gruzy w chwili, 
gdy do jego domu wpadła 
policja i aresztowała jego 
ukochaną żonę. Kobieta 
zostaje oskarżona o 
morderstwo i skazana na 
wieloletnie więzienie…

02:10 Moc Magii (TVN7 noc) 
(120/150) - program. 

04:20 Druga strona medalu 
(6/8) - talk show – Jacek 
Olszewski

05:45 66 - walka płci (6/8) - 
program rozrywkowy

06:15 66 - walka płci (7/8) - 
program rozrywkowy

06:45 66 - walka płci EXTRA 
(8) - program rozrywkowy

07:15 Idealna niania 9 
(10/12) - program

08:00 Apetyt na miłość 5 
(9/12) - program

09:00 W roli głównej - 
Michał Szpak (1/8) - talk 
show

09:30 Gwiazdy prywatnie 2 
(1/8) - program

10:00 Misja ratunkowa (10) 
- program

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

11:30 Co nas truje (8/12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu (8/10) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 3 
(10/12) - reality show

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

14:50 Warsztat urody (6/8) - 
program lifestylowy

15:35 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (10/12) - 
program

16:35 Terapia dla par 
(11/12) - program

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

18:20 #Sława 2 (4/8) - 
program rozrywkowy

18:55 Zdrowo, czyli jak? 
(3/10) - program

19:30 Co nas truje (8/12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 15 
(17/24) - magazyn

20:45 Pani Gadżet 15 
(18/24) - magazyn

21:15 Sekrety lekarzy 4 
(10/12) - reality show

22:15 Apetyt na miłość 5 
(10/12) - program

23:15 Las samobójców - 
dokument

00:20 W roli głównej - 
Michał Szpak (1/8) - talk 
show

00:50 44 obiekty pożądania 
(1/6) - program

01:20 44 obiekty pożądania 
(2/6) - program

01:50 Najsztub słucha - 
Anna Grodzka (6) - talk 
show

02:20 W roli głównej - 
Tomasz Kot (5/6) - talk 
show

02:50 W roli głównej - Jacek 
Koman (2/8) - talk show

03:20 Wiem, co jem 4 
(6/15) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 6 
(13/16) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn

08:00 Kapitan Tsubasa
08:30 Kapitan Tsubasa
09:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - 2.runda play - 
off (5)

10:30 Studio - TVP Sport
11:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 1 runda (1) 
13:00 Boks - mecz 

towarzyski kobiet: Polska - 
Włochy

16:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Szwecja - Czechy

18:40 Studio - TVP Sport
20:10 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
Słowacja - Szwajcaria

22:35 Sportowa niedziela
23:15 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
Szwecja - Czechy

NIEDZIELA 06.05.2018 TVP3 
Katowice

07:05 Wiatr od morza; 
magazyn

07:25 Pogoda
07:35 Rączka gotuje
07:55 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem
08:35 Antenowe remanenty
08:55 Dokument
10:02 Rączka gotuje
10:30 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:47 Magazyn kulturalny
11:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
11:30 Aktualności Flesz
11:37 Mamy sposoby; 

magazyn
11:55 Pogoda
12:05 Głos Regionów
13:00 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 60 Byczyna; magazyn
13:30 Pogoda
13:40 Ukryte skarby – 

Stanisław Stadnicki, 
Błękitna Dama i fawerole 
czyli tajemnice zamku w 
Łańcucie; cykl reportaży

14:10 Za ołowianą bramą. 
Kardynał József 
Mindszenty; film dokum.;  
Włochy (2015)

15:10 Pogoda 
15:15 Film fabularny
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rolnik szuka szkoły
17:15 Sto na 100
17:31 Pogoda
17:35 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
19:35 Salon
19:58 Pogoda
20:00 Ocaleni; reality show
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 Pogoda
21:35 Temat tygodnia
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:35 Film fabularny
00:05 Wiatr od morza; 

magazyn
00:30 Pod Tatrami
00:45 Sto na 100
01:05 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 60 Byczyna; magazyn
01:40 Ocaleni; reality show
02:45 Głos Regionów
03:45 Za ołowianą bramą. 

Kardynał József 
Mindszenty; film dokum.;  
Włochy (2015)

05:00 Dziennik Regionów
05:35 Magazyn Katolicki
06:00 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 6 
maja; odc. 554; felieton

06:55 Na wsi zabawa; 
reportaż

07:30 Spotkania 
sentymentalne - 
Zapomniane przeboje; 
widowisko kameralne

08:05 Film dok. o historii 
religii i kościoła

09:10 Siedlisko; odc. 7/9; 
serial TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Zatorskie karpie; 
magazyn kulinarny

10:45 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010); 
reż.:Richard Miles, Simon 
Russell Beale

11:50 Dzikie Chiny; odc. 1 
Serce smoka; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007); reż.:Phil 
Chapman

12:50 Afryka; cz. 3. Kongo; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

13:50 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia muzykanta z 
Jałty na Krymie; reportaż

14:35 Ty co w Ostrej 
świecisz Bramie; dramat; 
Polska (1937); reż.:Jan 
Nowina Przybylski; 
wyk.:Maria Bogda, 
Mieczysław Cybulski, Lena 
Żelichowska, Stanisław 
Sielański, Tekla Trapszo, 
Kazimierz Junosza 
Stępowski, Feliks 
Szczepański

16:25 Wielka Gra; odc.83; 
teleturniej

17:20 Ex Libris; magazyn
17:45 U Pana Boga w 

ogródku; odc. 7/12; serial 
komediowy TVP

18:40 Ślązacy z 
bombowców; film 
dokumentalny; Polska 
(2011); reż.:Zbigniew 
Kowalewski

19:35 Jasminum; film 
obyczajowy; Polska 
(2005); reż.:Jan Jakub 
Kolski; wyk.:Grażyna 
Błęcka-Kolska, Wiktoria 
Gąsiorowska, Janusz 
Gajos, Krzysztof 
Pieczyński, Monika Dryl, 
Patrycja Soliman, 
Grzegorz Damięcki, 
Krzysztof Globisz

21:35 Wielki Test z Historii. 
II Wojna Światowa

23:25 Skarb trzech łotrów; 
film TVP; Polska (1972); 
reż.:Janusz Rutkiewicz

00:40 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 1/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012); 
reż.:Andrew Marr

01:50 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 1/6 ; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Chrobry 
Głogów - Zagłębie 
Sosnowiec

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

3. mecz finałowy fazy play-
off

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski; Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 5. 
mecz ćwierćfinałowy fazy 
play-off

14:45 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: ROW 
Rybnik - Zdunek Wybrzeże 
Gdańsk

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; studio

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 3. mecz o 3. 
miejsce fazy play-off

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 3. mecz finałowy 
fazy play-off

22:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; studio

23:00 Boks; Gala Friday 
Boxing Night w 
Kościerzynie; waga junior 
ciężka: Nikodem Jeżewski 
- Demetrius Banks

1:00 Sporty walki; KSW 39; 
walka: Mamed Khalidov - 
Borys Mańkowski. Relacja 
z gali zorganizowanej 
przez największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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05:30 Koło fortuny; odc. 169 
ed. 4; teleturniej

06:05 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

07:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 50 
„Sopel lodu”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

77 „Święta”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1856; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 170 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Podwodna planeta; 
odc. 6 Mikroświat; serial 
dokumentalny

14:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Familiada; odc. 2357; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 223 
ed. 4; teleturniej

17:10 Serial fabularny 
(Czarna perła)

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

78 „Kara”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 51 
Ślubuję Ci miłość, 
wierność; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1856; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1857; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 35; 
felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1370; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1103

21:50 Za marzenia; odc. 9; 
serial TVP

22:50 Tylko jedno spojrzenie
23:55 Kryminalne zagadki 

Las Vegas; s.XIV odc. 
16/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

00:50 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

01:45 Riviera; odc. 8; serial; 
Wielka Brytania (2017)

02:40 Władcy wojny; dramat 
historyczny; Chiny, 
Hongkong (2007); 
reż.:Peter Chan; wyk.:Jet 
Li, Andy Lau, Takeshi 
Kaneshiro, Jinglei Xu, 
Xiaodong Guo

05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II - odc. 236; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 73 

Najlepsza opieka; serial 
TVP

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

odc. 3824; teleturniej muz.
10:30 Jeden z dziesięciu - 

5/106; teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; s.III - odc. 57; 
serial obyczajowy; 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:35 BBC w Jedynce – 

Błękitna Planeta; Seria II
13:45 Elif; s.II - odc. 237; 

serial; Turcja (2014)
14:40 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Leśniczówka; odc. 19
16:10 Leśniczówka; odc. 20
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? - 

odc. 3825; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3304; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

75; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

6/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Teatr Telewizji – 

Koncert życzeń; spektakl 
teatralny; reż.:Beata 
Dzianowicz

22:00 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

23:00 Pachołki Rosji; film 
dokumentalny; reż.:Alina 
Czerniakowska

00:05 Facet (nie)potrzebny 
od zaraz; komedia; 
reż.:Weronika Migoń; 
wyk.:Katarzyna Maciąg, 
Joanna Kulig, Krzysztof 
Globisz, Łukasz Garlicki, 
Paweł Małaszyński, 
Bartosz Porczyk, Marcel 
Sabat, Czesław Mozil, 
Anna Czartoryska-
Niemczycka, Michał 
Żebrowski

01:40 Portret żołnierza; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Marianna Bukovski

02:55 Notacje – Ariadna 
Teleman. Tam było 
piekło, ale i perły tam 
były; cykl dokumentalny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (674); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (29); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (802); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (153); serial 
paradokumentalny. 
Nastolatek zostaje 
porwany spod szkoły. 
Okazuje się, że od dawna 
sprawiał kłopoty. W 
rozwiązaniu sprawy 
Olgierdowi i Krystianowi 
pomaga Maja,...

13:00 Trudne sprawy (719); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2685); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (765); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (227); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (217); serial 

paradokumentalny 
18:00 Pierwsza miłość 

(2686); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (7); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny, ich syna 
oraz sąsiadów Paździocha 
i Boczka.

20:10 Megahit: Avatar; film 
SF, Wielka Brytania/USA 
2009

23:45 Przebiegła gra; film 
sensacyjny, USA 2013. 
Agent FBI John Nelson 
(Cuba Gooding Jr.) 
wyjaśnia tajemnicę 
sfingowanej śmierci 
swojego informatora. 
Pomaga mu żona 
rzekomej ofiary.

1:45 Kamienie na szaniec; 
dramat wojenny, Polska 
2014. Młodzi patrioci 
walczą za ojczyznę. Nie 
rezygnują jednak z 
przywilejów młodości.

4:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:50 Uwaga! (5302) - 
program.   

06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (10/39) - 
magazyn ogrodniczy.  

07:55 Akademia ogrodnika 
(10/39) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2243) - magazyn

10:55 Tu się gotuje! 2 (8/12) 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda (907) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (559) - 
program

13:00 19 + (260) - program
13:30 Szpital (796) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (560) - 
program.  

16:30 19 + (261) - program
17:00 Ukryta prawda (908) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (797) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7432) - 

informacje
19:35 Sport (7415) - 

informacje
19:45 Pogoda (7412) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5303) - 

program.   
20:10 Doradca smaku 8 

(37/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2674) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (160) - 

program
21:30 Druga szansa 5 (9/10) 

- serial.
22:30 Iron Majdan (9/10) - 

program
23:35 Wróg publiczny - film 

sensacyjny, USA 1998. 
Młody prawnik Robert 
Clayton Dean (Will Smith) 
wchodzi w posiadanie 
kasety wideo, na której 
zarejestrowane zostało 
zabójstwo wpływowego 
kongresmana. Z nagrania 
wynika, że w zbrodni brał 
udział urzędnik Agencji 
Bezpieczeństwa 
Narodowego (NSA) 
Thomas Brian Reynolds…

02:15 Co za tydzień (848) - 
magazyn

02:55 The Following III 
(8/15) - serial, USA.  Mike 
i Ryan współpracują, by 
znaleźć Theo, zostają 
jednak powstrzymani 
przez Donovana. Żona 
Theo zostaje 
zamordowana przez 
swojego męża po tym jak 
zdradza śledczym, że 
wiedziała o jego 
działaniach…

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(121/150) - program

05:05 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 50

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 88

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 6

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 8

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 11

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 58

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 7

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 88

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 89

20:00 W odwecie za śmierć; 
akcja, USA 2010. Agent 
Interpolu – Robert 
Samuels – zostaje więc 
wysłany do Europy 
Wschodniej…

21:55 Nienawistna ósemka; 
akcja, USA 2015. Kilka lat 
po wojnie secesyjnej przez 
wietrzne pustkowia 
Wyoming podróżują łowca 
nagród John Ruth (Kurt 
Russell), znany jako 
„Szubienica”, oraz zbiegła 
przestępczyni Daisy 
Domergue (Jennifer Jason 
Leigh). Podczas zamieci 
śnieżnej trafiają do 
zajazdu, w którym 
spotykają tajemniczych 
nieznajomych…

01:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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. 11. Zobacz jak 
w ręce policji wpadają 
złodzieje samochodów, 
organizatorzy „dziupli” 
pod Piasecznem…

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 20

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:45 Korona królów; odc. 
45; telenowela histor. TVP

06:15 Na sygnale; odc. 10; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 11; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Przyłbice i kaptury; 
odc. 8/9 - A wężowi biada; 
serial TVP

08:35 M jak miłość; odc. 
793; serial TVP

09:25 Rodzinka.pl; odc. 74 
„Wolna chata”; serial 
komediowy TVP

09:55 Rodzinka.pl; odc. 75 
„Przelotne miłostki”; serial 
komediowy TVP

10:35 Ojciec Mateusz; odc. 
248; serial kryminalny 
TVP

11:35 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP; 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Arkadiusz Nader, Cezary 
Żak, Paweł Królikowski, 
Grzegorz Wons, Jacek 
Kawalec, Artur Barciś

12:30 Ranczo; odc. 80 - 
Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
187 - Uciekinier; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
188 - Przeznaczenie; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
34 - Wyznanie

16:15 Na sygnale; odc. 11; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 82 - 
Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 4; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
189 - Przemiana; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 298; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 83 - 
Model życia artysty; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 84; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
190; serial TVP

00:05 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 140; serial 
kryminalny TVP

00:55 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 12/14; serial 
sensacyjny TVP

01:55 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 13/14; serial 
sensacyjny TVP

02:50 Przyłbice i kaptury; 
odc. 8/9; serial TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
793; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 74 
„Wolna chata”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2408; 
teleturniej

05:45 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia dla narciarzy i 
kuracjuszy; magazyn 
kulinarny

06:25 Śpiewające fortepiany 
(44)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (19) - Gwiazdy, 
kosmos; widowisko 
rozrywkowe

08:20 Jeden z dziesięciu; 
10/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 146 
ed. 3; teleturniej

09:40 Bake off – Ale ciacho! 
(8) ed. 4; widowisko

10:40 Bake off – Ale przepis 
(8)

10:55 Familiada; odc. 2408; 
teleturniej

11:25 KabareTOP Story /6/ - 
„Kubeczek”; program 
rozrywkowy

11:40 Życie to Kabaret – 
Scena Dobrego Humoru - 
„Z młodymi jak 
najbardziej” (2); program 
kabaretowy

12:35 Życie to Kabaret – XVI 
Marzenia Marcina Dańca; 
program rozrywkowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(46)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1-2)

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (the best 
of); program rozrywkowy

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– W krainie dźwięków i 
smaków

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (65) - 
Cyganie morza; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 41 Malezja 
(157) - Etniczny mix

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 2 Buenas noches; 
serial komediowy TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(47)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (23) - ZOO

22:15 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (9) ed 11; zabawa 
quizowa

23:50 Koło fortuny; odc. 145 
ed. 3; teleturniej

00:35 Złota sobota; odc. 7
01:30 Niezapomniane 

Koncerty – Opole 2016 na 
bis - Koncert piosenek 
filmowych; cz. 2; koncert

02:35 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 9); widowisko

03:40 Rozrywka Retro – 
Kabaret z historią w tle 
(5); program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (221) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (308) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (27/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(3) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 4 (2) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (28/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (482) - 
program sądowy

14:55 Szpital (309) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(4) - serial S-F, USA. 
Melinda z Delią kupiły na 
pchlim targu kilka 
przedmiotów, które 
planują sprzedać jako 
antyki. W czasie 
przeglądania nabytych 
rzeczy, Melinda odkrywa, 
że są one nawiedzone…

16:55 Przepis na życie 4 (3) 
- serial obyczajowy

18:00 Zabójcza broń (15/18) 
- serial, USA. Riggs i 
Murtaugh zostają 
zmuszeni do współpracy z 
agentką Karen Palmer. 
Wspólnie mają chronić 
Leo Getza – prawnika 
powiązanego z kartelem 
narkotykowym. W miarę 
postępowania śledztwa 
okazuje się, że nie tylko 
Leo jest celem grupy 
przestępczej.

19:00 Ukryta prawda
20:00 Żona terrorysty - film 

sensacyjny, Niemcy 2010. 
Karla jest szczęśliwą żoną 
i matką. Ma kochającego 
męża Zaida, który wielką 
czułością obdarza 
zarówno ją jak i ich 
dziewięcioletniego syna 
Hamy. Sytuacja ulega 
zmianie, gdy pewnego 
dnia Zaid i Hamy nagle 
znikają…

21:55 Biuro (1/6) - serial 
komedia, USA

22:30 Biuro (2/6) - serial 
komedia, USA

23:00 Fatum - horror, USA 
2005. Młoda kobieta 
usiłuje sobie ułożyć na 
nowo życie po przykrym 
rozwodzie. Wkrótce po 
przeprowadzce kobieta 
zaczyna zauważać wokół 
siebie dziwne i 
niepokojące zjawiska…

01:15 Moc Magii (TVN7 noc) 
(121/150) - program.  

03:25 Druga strona medalu 
(8) - talk show – Alicja 
Tysiąc

04:00 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

04:30 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

05:25 Fryzjerzy na start
06:30 Klinika urody 7 (6/13) 

- program lifestylowy
07:15 Afera fryzjera 4 (10) - 

program rozrywkowy
08:00 Idealna niania 9 

(10/12) - program
08:45 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (10/39) - 
magazyn ogrodniczy

09:15 Afera fryzjera (4/10) - 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (11/13) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (8/13) - program

11:45 Kuchenne rewolucje 6 
(4/13) - program

12:45 Apetyt na miłość 5 
(10/12) - program

13:45 Co za tydzień (848) - 
magazyn

14:15 Pani Gadżet 15 
(17/24) - magazyn

14:45 Pani Gadżet EXTRA 2 
- magazyn

15:20 W czym do ślubu? 
(1/10) - reality show

15:50 W czym do ślubu? 3 
(10/12) - reality show

16:20 Agentki czystości 
(10/13) - program 
lifestylowy

16:55 Ugotowani 11 (6/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 8 
(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (12) - program 
rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(10/12) - reality show

20:40 #Sława 2 (4/8) - 
program rozrywkowy

21:10 SOS - Sablewska od 
stylu (8/10) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 15 
(18/24) - magazyn

22:25 W roli głównej - 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show

22:55 Afera fryzjera 6 
(10/12) - program 
rozrywkowy

23:40 Warsztat urody (6/8) - 
program lifestylowy

00:25 Las samobójców - 
dokument (dla małoletnich 
od lat 16)

01:30 Najsztub słucha - 
Magda Gessler (1/6) - talk 
show

02:00 W roli głównej - Anna 
Mucha (6) - talk show

02:30 W roli głównej - 
Joanna Chmielewska 
(1/16) - talk show

03:00 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

03:30 Wiem, co jem 3 
(8/16) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Słowacja - Szwajcaria

09:55 Boks - mecz 
towarzyski kobiet: Polska - 
Włochy

11:00 Droga do Rosji - odc. 
5; magazyn; Szwajcaria 
(2018)

11:30 Droga do Rosji - odc. 
6; magazyn; Szwajcaria 
(2018)

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Madryt - 2 runda (1)

14:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Madryt - 2 runda (2)

16:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Madryt - 2 runda (3)

18:05 Kapitan Tsubasa - 
odc. 13; serial animowany; 
Japonia (2018)

18:35 Kapitan Tsubasa - 
odc. 14; serial animowany; 
Japonia (2018)

19:10 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

20:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Kanada - Dania

22:35 Sportowy Wieczór
23:15 Bayern Monachium 

TV - Real Madryt - FC 
Bayern

PONIEDZIAŁEK 07.05.2018 
TVP3 Katowice

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
07:50 Festiwal otwarcia 

NOSPR i spotkanie z K. 
Zimermanem

08:30 Aktualności Flesz
09:05 O!polskie na żywo
09:50 Powrót do przeszłości; 

odc. 25 - Niech się święci 1 
maja; magazyn

10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Święta wojna Rosjan; 

film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
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
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Przegląd polityczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Antenowe remanenty
17:31 Aktualności Flesz
17:32 Pogoda
17:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
17:45 Subregion; program 

publicystyczny
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; 

program publicystyczny
19:58 Pogoda
20:00 Przegląd polityczny
20:30 Antenowe remanenty
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 Pogoda
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier
23:35 Gol Ekstra; felieton
00:05 Antenowe remanenty
00:40 Antenowe remanenty
01:20 O!polskie na żywo
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Turystyczna Jazda
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Przegląd Polityczny
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 7 
maja; felieton

07:00 Historia Polski – 
Gorzkie zwycięstwo...; 
film dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (82) 
Mały Indianin; cykl report.

08:25 Ukryte skarby – Orle 
gniazdo i kielich 
świętego Wojciecha; cykl 
reportaży

09:00 Ogniem i mieczem; 
odc. 4/4; serial TVP

10:05 Złoto Jukonu; odc. 3/3 
(odc. 3/3); serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

11:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; mag.

11:35 Umarłem, aby żyć; 
dramat wojenny

13:15 Sensacje XX wieku – 
Sprawa Admirała 
Canarisa; cz. 1; cykl 
dokumentalny

13:45 Sensacje XX wieku – 
Sprawa Admirała 
Canarisa; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – 
Berchtesgaden; cykl 
dokumentalny

15:15 Spór o historię – 
Zbrodnia bez kary. 
Pytania o Katyń.; debata

15:55 Afryka; cz. 3. Kongo; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

16:55 Ex Libris; magazyn
17:20 Flesz historii; cykl 

reportaży
17:45 Marszałek Piłsudski; 

odc. 2; serial TVP
18:50 Sensacje XX wieku – 

Dwa żywioły. Skrzydła; 
cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Prezydent dziękuje; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło
20:30 Największe oblężenia 

średniowiecza; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:30 Korona królów; odc. 1; 
telenowela histor. TVP; 
reż.:Wojciech Pacyna, 
Jacek Sołtysiak, Jerzy 
Krysiak; wyk.:Karina 
Seweryn, Krzysztof 
Wrona, Rafał Rosiak, 
Stanisław Zatłoka, 
Grzegorz Kowalczyk, Artur 
Krajewski, Maurycy 
Popiel, Bohdan Graczyk

22:05 Korona królów; odc. 2; 
telenowela histor. TVP

22:40 Gorzkie zwycięstwo...; 
film dokumentalny; 
reż.:Zofia Kunert

23:35 Wojna i Polska; film 
dokumentalny

01:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (82) 
Mały Indianin; cykl report. 

01:50 Marszałek Piłsudski; 
odc. 2; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 1. mecz o 3. 
miejsce fazy play-off

9:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 2. mecz finałowy 
fazy play-off

12:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

14:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

16:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 5. 
mecz ćwierćfinałowy fazy 
play-off

20:30 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

22:10 Z archiwum boksu; 
Gala w Richfield z 1975 
roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Chuck 
Wepner

23:10 Boks; Gala Friday 
Boxing Night w 
Kościerzynie; waga junior 
ciężka: Nikodem Jeżewski 
- Demetrius Banks

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 237; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 74 

Starszy pan znika; serial 
TVP

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

odc. 3825; teleturniej muz.
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
10:10 Klan; odc. 3304; 

telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu; 

6/106; teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; s.III; odc. 58; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 To się opłaca – 

Premie dla młodych 
rolników; magazyn

12:45 Natura w Jedynce – 
24 godziny w 
Himalajach. Walka o 
przetrwanie; Nowa 
Zelandia (2015); reż.:Craig 
Meade

13:45 Elif; s.II; odc. 238; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Korona królów; odc. 
75; telenowela histor. TVP

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

odc. 37; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3826; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3305; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

76; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

7/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
21:00 Eurowizja
23:05 Krawcowa z Madrytu; 

serial
24:00 Labirynt; odc. 2/7; 

serial kryminalny; Czechy 
(2015)

01:05 Komisja morderstw; 
odc. 5/12 - Warunek 
zmartwychwstania; serial 
TVP

02:00 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

03:05 Faszyzm w kolorze; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2005); 
reż.:Michel Fox

04:00 Notacje; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 171 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1370; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 51 

Ślubuję Ci miłość, 
wierność; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

78 „Kara”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1857; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 172 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Jak tego nie robić 
samemu; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Liam 
Carroll

14:55 M jak miłość; odc. 
1370; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2358; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 224 
ed. 4; teleturniej

17:10 Serial fabularny 
(Czarna Perła)

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

79 „O jeden promil za 
daleko”; serial komediowy 
TVP

19:05 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1857; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1858; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 9; felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1371; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1104

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – 
Imperium marzeń; film 
dokumentalny; Dania 
(2016); reż.:David 
Borenstein

00:25 LA LA POLAND
01:15 Tylko jedno spojrzenie
02:20 Miasto skarbów; odc. 

1 Cezanne; serial 
kryminalny TVP

03:20 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

04:20 Anatomia startupu; 
film dokumentalny

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (675); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (30); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (803); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (154); serial 
paradokumentalny. W 
jadłodajni zostaje 
zamordowana kucharka. 
Początkowo śledztwo 
wskazuje na napad, 
którego ofiara mogła być 
świadkiem. Tragiczna 
przeszłość kobiety 
naprowadzają 
detektywów...

13:00 Trudne sprawy (720); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2686); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (766); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (228); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (218); serial 

paradokumentalny 
18:00 Pierwsza miłość 

(2687); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (8); serial 
komediowy

20:10 Kamienie na szaniec; 
dramat wojenny, Polska 
2014. Młodzi patrioci 
walczą za ojczyznę. Nie 
rezygnują jednak z 
przywilejów młodości.

22:40 Hitman: Agent 47; 
thriller, Niemcy/Wielka 
Brytania/USA 2015. 
Mężczyzna o nadludzkich 
zdolnościach kontra 
potężna korporacja i jej 
gotowi na wszystko 
wysłannicy.

0:45 Earl i ja, i umierająca 
dziewczyna; 
komediodramat, USA 
2015. Nastoletnia Rachel 
choruje na białaczkę. 
Próbuje żyć jak inni. Nie 
jest jej łatwo nawiązywać 
znajomości. Zaprzyjaźnia 
się z zamkniętym w...

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5303) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 

(3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(37/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2244) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (908) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (560) - 
program.  

13:00 19 + (261) - program
13:30 Szpital (797) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy.  
Kielce, restauracja 
„L’amore” powstała w 
wyniku miłości Mariusza, 
czyli właściciela, do kuchni 
włoskiej. Słoneczną Italię 
Mariusz odwiedzał 
wielokrotnie i włoskie 
dania zawsze bardzo mu 
smakowały…

15:30 Szkoła (561) - 
program.  

16:30 19 + (262) - program
17:00 Ukryta prawda (909) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (798) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7433) 
19:35 Sport (7416) 
19:45 Pogoda (7413) 
19:50 Uwaga! (5304) - 

program.   
20:10 Doradca smaku 8 

(38/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2675) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (161) - 

program
21:30 Diagnoza 2 (12/13) - 

serial.
22:30 Kuba Wojewódzki 12 

(12/14) - talk show
23:30 Superwizjer (1130) - 

magazyn reporterów, 
Polska

00:05 Tu się gotuje! 2 (8/12) 
- magazyn

00:10 36,6 3 (11/12) - 
program

01:10 Lista klientów (4/15) - 
serial, USA tytuł 
oryginalny odcinka: My 
main trial is yet to come 
Riley napotyka kolejne 
przeszkody związane z 
zebraniem pieniędzy na 
kaucję. W Rub nowa 
pracownica zostaje 
oskarżona o kradzież, co 
wiąże się z jej powrotem 
do poprzedniej pracy u 
agresywnego właściciela 
klubu ze striptizem

02:10 Cape Town (4/6) - 
miniserial, Niemcy

03:30 Uwaga! (5304) - 
program.   

03:55 Moc Magii(TVN noc) 
(122/150) - program

05:05 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 51

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 89

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 7

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 9

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

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 59

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 8

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 89

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 90

20:00 Brick Mansions. 
Najlepszy z najlepszych; 
akcja, USA 2014. Tajny 
agent w Detroit obserwuje 
niebezpieczną okolicę. 
Jego zadaniem jest 
odnalezienie skradzionej 
broni masowego rażenia, 
która dostała się w 
niepowołane ręce…

21:50 Szybcy i wściekli: 
Tokio Drift; akcja, USA 
2006

23:55 Facet pełen uroku; 
komedia, Kanada, USA 
2007. Wieczorne eskapady 
z zawsze inną pięknością? 
To dopiero szczęście! 
Charlie Logan jest facetem 
nietypowym, bowiem 
przed jego drzwiami 
zawsze stoi kolejka 
urokliwych kobiet…

01:55 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 13

02:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12. Tym razem 
w programie akcja 
uwolnienia porwanego 
chińskiego biznesmena…

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

05:45 Korona królów; odc. 
46; telenowela histor. TVP

06:15 Na sygnale; odc. 11; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 12; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Przyłbice i kaptury; 
odc. 9/9 - Jutro bitwa; 
serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
794; serial TVP

09:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
75 „Przelotne miłostki”; 
serial komediowy TVP

09:55 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
76 „Nowoczesna 
rodzinka”; serial 
komediowy TVP

10:35 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 140 - Zespół gra 
rocka; serial kryminalny 
TVP

11:30 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 188 - Przeznaczenie; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 189 - Przemiana; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
35 - Życiowa tajemnica

16:15 Na sygnale; odc. 12; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 5; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 190 - Weryfikacja; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 299; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 191 - Upadek; serial 
kryminalny TVP

23:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 sezon 12; serial 
komediowy TVP

00:35 Na sygnale; odc. 188 
„Truposz”; serial 
fabularyzowany TVP

01:05 Paradoks; odc. 13 
Paradoks; serial 
kryminalny TVP

01:55 Czas honoru; odc. 1 
Skok; serial TVP

03:00 Przyłbice i kaptury; 
odc. 9/9 - Jutro bitwa; 
serial TVP

04:05 M jak miłość; s.I; odc. 
794; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
75; serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2409; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– W krainie dźwięków i 
smaków; magazyn 
kulinarny

06:30 Śpiewające fortepiany 
(46)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (23) - ZOO; 
widowisko rozrywkowe

08:25 Jeden z dziesięciu; 
11/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 147 
ed. 3; teleturniej

09:40 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 9); widowisko

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /1/ - „Śpiewać 
każdy może” - Jerzy Stuhr

10:55 Familiada; odc. 2409; 
teleturniej

11:25 KabareTOP Story /9/ - 
„Marian i Hela”; program 
rozrywkowy

11:40 Życie to Kabaret – M 
jak majówka (1)

12:40 Życie to Kabaret – M 
jak majówka (2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(47)

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

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Piernikowa kuchnia 
Kopernika

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (66) 
Wanilia; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 41 Malezja 
(158) - Malakka

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 3 Silvergold; serial 
komediowy TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(48)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (24) - Na fali

22:15 Bake off – Ale ciacho! 
(9) ed. 4; widowisko

23:15 Bake off – Ale przepis 
(9)

23:30 Koło fortuny; odc. 146 
ed. 3; teleturniej

00:05 Na festiwalowej 
scenie – Maryla 
Rodowicz /cz. 1/

00:35 Złota sobota; odc. 5
01:35 Niezapomniane 

Koncerty – Opole 2016 na 
bis - Grand Prix 
Publiczności - Złote Opole; 
cz. 2; koncert

02:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (19) - 
Gospodyni domowa; 
program rozrywkowy

03:45 Rozrywka Retro – 
Teatrzyk Studia Gama

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1134) - program 
kryminalny

06:25 Szpital (309) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (28/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(4) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 4 (3) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (29/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (483) - 
program sądowy. 

14:55 Szpital (310) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(5) - serial S-F, USA. 
Melindę nawiedza duch 
mężczyzny, który szuka 
swojej żony. Duch nie 
pamięta kim jest, ale jest 
przekonany, że kobieta, 
która płacze przy jego 
grobie nie jest jego 
żoną…

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

18:00 Zabójcza broń (16/18) 
- serial, USA

19:00 Ukryta prawda
20:00 Dla niej wszystko - 

film sensacyjny, USA/
Francja 2010. Życie 
profesora Johnna 
Brennana (Russell Crow) 
runęło w gruzy w chwili, 
gdy do jego domu wpadła 
policja i aresztowała jego 
ukochaną żonę. Kobieta 
zostaje oskarżona o 
morderstwo i skazana na 
wieloletnie więzienie. John 
jest przekonany o 
niewinności żony i kiedy 
zawodzą wszystkie prawne 
możliwości uwolnienia 
ukochanej od zarzutów, 
postanawia znaleźć inny 
sposób żeby wydostać ją z 
więzienia…

22:50 Wojna światów - film 
S-F, USA 2005. Ray 
Ferrier (Tom Cruise) to 
rozwiedziony pracownik 
portowy, a jednocześnie 
niezbyt idealny ojciec. 
Wkrótce po tym jak jego 
była żona (Miranda Otto) i 
jej nowy małżonek 
wpadają do Ferriera, żeby 
podrzucić mu dzieciaki - 
nastoletniego Robbiego 
(Justin Chatwin) i 
młodSzą córkę, Rachel 
(Dakota Fanning) w 
mieście rozpętuje się 
przedziwna burza z 
piorunami…

01:15 American Horror 
Story: Asylum (10/13) - 
serial, USA 

02:05 Moc Magii (TVN7 noc) 
(122/150) - program. 

04:15 Druga strona medalu 
2 (3/7) - talk show – 
Cherie Blair

05:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (6/13) - 
program lifestylowy

06:20 Beauty ekspert 2 
(1/12) - magazyn

06:50 Co za tydzień (848) - 
magazyn

07:20 Afera fryzjera 6 
(10/12) - program

08:05 Apetyt na miłość (4/8) 
- program rozrywkowy

09:05 Afera fryzjera (5/10) - 
program rozrywkowy

09:50 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (12/13) - 
program rozrywkowy

10:35 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (9/13) - program 
rozrywkowy

11:35 Kuchenne rewolucje 6 
(5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:35 Pani Gadżet 15 
(18/24) - magazyn

13:05 Pani Gadżet 15 
(17/24) - magazyn

13:35 Pani Gadżet 7 (10/13) 
- magazyn

14:05 Gwiazdy od kuchni 
(2/8) - program 
lifestylowy

14:35 Coś z niczego (4/7) - 
program lifestylowy

15:35 #Sława 2 (4/8) - 
program rozrywkowy

16:05 Ciąża z 
przeznaczeniem - 
dokument

17:10 Ostre cięcie 5 (10) - 
program

17:55 Kuchenne rewolucje 8 
(2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (1/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(11/12) - reality show

20:40 Perfekcyjna Pani 
Domu

21:40 Co nas truje (8/12) - 
program lifestylowy

22:25 Zaskocz mnie! (1/10) - 
program rozrywkowy

23:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show

23:45 Apetyt na miłość 5 
(10/12) - program 
rozrywkowy

00:45 Swatka milionerów 
(10) - program 
rozrywkowy

01:45 Najsztub słucha - 
Joanna Krupa (2/6) - talk 
show

02:15 W roli głównej - 
Tatiana Okupnik (1/8) - 
talk show

02:45 W roli głównej - 
Dorota Wellman (2/16) - 
talk show

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

03:45 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

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

04:45 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Kanada - Dania

09:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/2F (2)

11:00 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Madryt - 2 runda (4)

14:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Madryt - 2 runda (5)

16:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Austria - Słowacja

18:40 Kapitan Tsubasa - 
odc. 15; serial animowany; 
Japonia (2018);19:10 
Kapitan Tsubasa - odc. 16; 
serial animowany; Japonia 
(2018)

19:40 Puchar Francji: droga 
do finału; magazyn

20:40 Piłka nożna - Puchar 
Francji: Finał (studio)

21:00 Piłka nożna - Puchar 
Francji: Finał - Les 
Herbiers - PSG

23:25 Sportowy Wieczór
24:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 2 runda (5)

WTOREK 08.05.2018 TVP3 
Katowice

07:01 Kwadrans w ogrodzie
07:16 Słodka kuchnia 

pszczółek
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
07:45 Kronika regionu
08:05 A życie toczy się dalej...
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Antenowe remanenty/1x 

w miesiącu ostoja
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Kreatywni; odc. 11
11:25 Poświęcając życie 

prawdzie; film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 Informator
12:50 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 Pogoda
14:40 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
15:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - A czas się go nie 
ima

15:35 Telenowyny/ Antenowe 
remanenty

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl; magazyn
17:31 Pogoda
17:35 Informator
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 Telenowyny/ Antenowe 

remanenty
20:30 Pożyteczni.pl; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 Pogoda
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier
23:35 Poświęcając życie 

prawdzie; film dokum.
00:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - A czas się go nie 
ima

01:20 Antenowe remanenty
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Rączka gotuje
03:10 Kreatywni; odc. 11
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Telenowyny/ Antenowe 

remanenty
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 8 
maja; felieton

07:00 Historia Polski – 
Defilada bez zwycięzców; 
film dokumentalny

07:30 Świadkowie 
nieznanych historii - 
Harcerze niepokorni; 
program publicystyczny

08:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (83) 
Życie codzienne Indian; 
cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Ulipki, popie jajka i 
królowa Bona na osiołku; 
cykl reportaży

09:15 Korona królów; odc. 1; 
telenowela histor. TVP

09:50 Korona królów; odc. 2; 
telenowela histor. TVP

10:20 Daleko i blisko – 
Dzień za dniem czyli 
świetnie jest; cykl 
reportaży

10:45 Ty co w Ostrej 
świecisz Bramie; dramat; 
Polska (1937)

12:10 Marzyciele – 
Konfederaci Barscy w 
Krakowie; program publ.

12:40 Było, nie minęło
13:15 Sensacje XX wieku – 

Dwa żywioły. Skrzydła; 
cykl dokumentalny

13:45 Sensacje XX wieku – 
Prezydent dziękuje; cykl 
dokumentalny

14:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Montgomery; 
cykl dokumentalny

15:30 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:30 Historia Polski – 
Gorzkie zwycięstwo...; 
film dokumentalny

17:20 Archiwum zimnej 
wojny

17:50 Marszałek Piłsudski; 
odc. 3; serial TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Skarby Trzeciej Rzeszy; 
widowisko kameralne

19:55 Jak było?; program 
publicystyczny

20:30 Klub profesora Tutki; 
serial TVP

20:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Małych 
miasteczek historia 
sekretna

21:30 Korona królów; odc. 3; 
telenowela histor. TVP

22:00 Korona królów; odc. 4; 
telenowela histor. TVP

22:30 Niosła Go Polska – 
Niosła Go Polska; cz. 1; 
film dokumentalny; 
reż.:Robert Kaczmarek

00:05 Miasto 44; dramat; 
reż.:Jan Komasa

02:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (83) 
Życie codzienne Indian; 
cykl reportaży

02:55 Marszałek Piłsudski; 
odc. 3; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 1. mecz o 3. 
miejsce fazy play-off

9:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 2. mecz finałowy 
fazy play-off

12:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

14:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

16:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

18:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

20:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

22:00 Boks
0:00 Boks; Gala Friday 

Boxing Night w 
Kościerzynie; walka: 
Nikodem Jeżewski - 
Demetrius Banks

1:00 Sporty walki; KSW 27; 
walki: Mariusz 
Pudzianowski - Oli 
Thompson, Mamed 
Khalidov - Maiquel Falcao. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 238; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 75 

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

odc. 3826; teleturniej muz.
09:15 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 21; serial TVP
10:10 Klan; odc. 3305; 

telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu; 

7/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria IV, 

odc. 27/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:40 Natura w Jedynce – 

Domy zwierząt. Urodzeni 
inżynierowie. Gniazdo; 
cykl dokumentalny; 
Niemcy (2015); reż.:Ann 
Johnson Prum

13:45 Elif; s.II; odc. 239 (Elif, 
bolum 239); serial; Turcja 
(2014)

14:40 Korona królów; odc. 
76; telenowela histor. TVP

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

odc. 38; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3827; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3306; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

77; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

8/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Trzecia połowa; odc. 

8; serial komediowy TVP
20:35 Wielki Test o Kulturze
22:10 Ocaleni; reality show
23:10 Orły Nawałki
23:40 Ostatnie mroczne 

tajemnice Hitlera; film 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Emmanuel 
Amara

00:45 Podzielony kontynent; 
Film wojenny; Niemcy, 
Norwegia, Polska (2012); 
reż.:Peter Dalle; wyk.:Tom 
Burke, Piotr Polk, Jeanette 
Hain

02:40 Labirynt; odc. 2/7; 
serial kryminalny; Czechy 
(2015)

03:50 Sfora; odc. 1/9; 
reż.:Wojciech Wójcik; 
wyk.:Olaf Lubaszenko, 
Paweł Wilczak, Radosław 
Pazura

05:00 Notacje – Antoni 
Tomiczek. Droga do 
Anglii; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 173 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1371; serial TVP

06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale; odc. 52 

„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

79 „O jeden promil za 
daleko”; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1858; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 174 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 9. Królewskie 
Katakumby i Zatoka 
Padang; cykl 
dokumentalny

14:55 M jak miłość; odc. 
1371; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2359; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 225 
ed. 4; teleturniej

17:10 Serial fabularny 
(Czarna Perła)

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

80 „Zachcianki’; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1858; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1859; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
706; serial TVP

21:45 Na sygnale; odc. 189 
„Szał”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Monte 
Carlo; komedia; USA, 
Węgry (2011); 
reż.:Thomas Bezucha; 
wyk.:Selena Gomez, Katie 
Cassidy, Andie McDowell

00:15 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 sezon 12; serial 
komediowy TVP

00:50 Świat bez tajemnic – 
Narodziny supergracza; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

02:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV odc. 
16/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

02:50 Glina; odc. 1/25; serial 
kryminalny TVP

03:55 Miasto skarbów; odc. 
1; serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (676); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (31); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (804); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (155); serial 
paradokumentalny. Niania 
kilkuletniego Miłosza 
zostaje zaatakowana. 
Chłopiec ginie bez śladu. 
Ojciec podejrzewa swoją 
byłą żonę, która już raz 
próbowała uprowadzić 
syna....

13:00 Trudne sprawy (721); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2687); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (767); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (229); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (219); serial 

paradokumentalny 
18:00 Pierwsza miłość 

(2688); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (178); serial 
komediowy

20:05 Umów się ze mną. 
Take me out (10-ost.); 
reality show

21:45 Ewa, ugotuj nam to 
(4-ost.); magazyn 
kulinarny. Ewa Wachowicz 
zdradzi przepisy na 
szybkie i zdrowe potrawy

21:50 Top Chef (10-ost.); 
reality show

23:15 Wieczny student; 
komedia romantyczna, 
Niemcy/USA 2002

1:35 Mistress America; 
komedia, Brazylia/USA 
2015. Nowy Jork. Brooke 
ma mnóstwo energii i nie 
przejmuje się błahostkami. 
Imponuje młodszej 
kuzynce, Tracy, z którą 
spędza dużo czasu.
Pozornie...

3:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5304) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 

(4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(38/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2245) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (909) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (561) - 
program.  

13:00 19 + (262) - program
13:30 Szpital (798) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (562) - 
program.  

16:30 19 + (263) - program
17:00 Ukryta prawda (910) - 

program obyczajowy. 
Mariusz (44) jest 
wdowcem i ma córkę 
Agatę (14). Na co dzień 
sumiennie opiekuje się 
córką i schorowaną matką 
Celiną. Mężczyzna spotyka 
się od roku z Kasią, która 
ma do niego pretensje, że 
nie poświęca jej 
wystarczająco dużo 
czasu…

18:00 Szpital (799) - 
program obyczajowy.  

19:00 Fakty (7434) 
19:35 Sport (7417) 
19:45 Pogoda (7414) 
19:50 Uwaga! (5305) - 

program.   
20:10 Doradca smaku 8 

(39/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2676) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (162) - 

program
21:30 Agent - Gwiazdy 3 

(12/13) - 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 Nie ma ucieczki - film 
sensacyjny, USA 2015

00:45 Wierna - film 
przygodowy, USA 2016. 
TRIS i CZTERY muszą 
przekroczyć granicę 
metropolii przyszłości i 
wejść do zupełnie 
nieznanego sobie świata, 
ukrywanego przez system. 
Jest to jedyny sposób, by 
ocalić ludzkość i zniszczyć 
dyktaturę. To co odkryją 
po drugiej stronie każe im 
zweryfikować wszystko, w 
co dotąd wierzyli…

03:15 Uwaga! (5305) - 
program.   

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(123/150) - program

04:55 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 52

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 90

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 8

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 10

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 13

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 60

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 90

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 91

20:00 Dorwać Cartera; akcja, 
USA 2000. Jack Carter – 
jedzie do rodzinnego 
miasta na pogrzeb brata – 
Ritchie’go. Po przybyciu 
na miejsce Carter zaczyna 
podejrzewać, że jego 
śmierć nie była 
przypadkowa…

22:00 W odwecie za śmierć; 
akcja, USA 2010. Agent 
Interpolu – Robert 
Samuels – zostaje więc 
wysłany do Europy 
Wschodniej. Tam, ma za 
zadanie wytropić 
handlarzy z terenów 
Bałkanów…

00:00 Hooligans 3; akcja, 
Wielka Brytania 2013. Były 
przywódca ekipy 
chuliganów powraca po 
latach do wschodniego 
Londynu, aby odszukać 
mordercę młodszego 
brata i wymierzyć 
sprawiedliwość…

01:50 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 14

02:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:40 Przypadki Cezarego 
P.; serial fabularny, Polska 
2015; odc. 2

04:15 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

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

05:55 Korona królów; odc. 
47; telenowela histor. TVP

06:25 Na sygnale; odc. 12; 
serial fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 13; 
serial fabularyzowany TVP

07:30 Doktor Ewa; odc. 1/9 - 
Trudny wybór; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
795; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
76 „Nowoczesna 
rodzinka”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
77 „Święta”; serial 
komediowy TVP

10:20 Za marzenia; odc. 8; 
serial TVP

11:10 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 1

11:25 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 189 - Przemiana; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 190 - Weryfikacja; 
serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
36 - Fałszywe oskarżenie

16:10 Na sygnale; odc. 13; 
serial fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 6; serial TVP

19:15 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 191 - Upadek; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 300; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 192 - Matczyne 
serce; serial kryminalny 
TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 9/13; 
serial komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 8; serial 
policyjny TVP

01:50 Pitbull; odc. 9; serial 
policyjny TVP

02:50 Doktor Ewa; odc. 1/9 - 
Trudny wybór; serial TVP

03:40 M jak miłość; s.I; odc. 
795; serial TVP

04:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
76 „Nowoczesna 
rodzinka”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2410; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Piernikowa kuchnia 
Kopernika

06:25 Śpiewające fortepiany 
(47)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (24) - Na fali

08:20 Jeden z dziesięciu; 
12/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 148 
ed. 3; teleturniej

09:35 Big Music Quiz (6); 
teleturniej muzyczny

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /2/ - „Kryzysowa 
narzeczona” - Lady Pank

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /59/ - „Koncert 
jesienny na dwa 
świerszcze i wiatr w 
kominie” - Magda Umer

10:55 Familiada; odc. 2410; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Lubię to - kabaret Hrabi 
(1); widowisko

12:35 Życie to Kabaret – 
Lubię to - kabaret Hrabi 
(2); widowisko

13:40 Śpiewające fortepiany 
(48)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2011 W GÓRĘ 
SMYKI! (1-3)

17:30 Mariolka Prawdę ci 
powie; widowisko 
rozrywkowe

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie dla 
strażaków; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (67) 
Wyprawa na Madagaskar; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 42 Morawy 
(159) - W stronę Śląska; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 4 Podgląd; serial 
komediowy TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(49)

21:15 EUROWIZJA - I półfinał
23:30 Koło fortuny; odc. 147 

ed. 3; teleturniej
00:05 Na festiwalowej 

scenie – Maryla 
Rodowicz /cz. 2/; 
widowisko rozrywkowe

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Golec 
uOrkiestra - 20-lecie 
zespołu /cz.1/

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Golec 
uOrkiestra - 20-lecie 
zespołu /cz.2/

02:20 Kierunek Kabaret; /53/ 
- Starożytność

03:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (11); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (222) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (310) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (29/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(5) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 4 (4) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (30/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (484) - 
program sądowy

14:55 Szpital (311) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(6) - serial S-F, USA. Jim 
spędza wieczór z 
kolegami, kiedy w domu 
pojawiają się dziwne żuki. 
Mężczyzna czuje, że dzieje 
się coś nadprzyrodzonego. 
W nocy śni mu się piękna 
kobieta trzymająca 
egzotycznego kota… 

16:55 Przepis na życie 4 (5) 
- serial obyczajowy

18:00 Zabójcza broń (17/18) 
- serial, USA. Riggs i 
Murtaugh ponownie 
współpracują z agentką 
Karen Palmer. Wspólnie 
udaje im się uzyskać wiele 
cennych informacji na 
temat kartelu 
narkotykowego…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Władza absolutna - 

film sensacyjny, USA 
1997. Zawodowy 
włamywacz jest 
przypadkowym świadkiem 
przestępstwa 
popełnionego przez 
prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, który 
zrobi wszystko, aby nikt 
się o tym nie dowiedział. 
Ponieważ agenci Białego 
Domu planują zabójstwo 
świadka, decyduje się on 
na ucieczkę z kraju…

22:30 Mentalista VII (11/13) 
- serial, USA 

23:30 Obecność - horror, 
USA 2013. W 1971 roku 
Roger (Ron Livingston) i 
Carolyn Perron (Lili 
Taylor) wraz z pięcioma 
córkami przenoszą się do 
okazałego, acz 
zaniedbanego domu na 
wsi, gdzie zamierzają 
wychować dzieci z dala od 
niebezpieczeństw, jakie 
mogą czyhać na nie w 
dużym mieście…

01:50 Moc Magii (TVN7 noc) 
(123/150) - program. 

04:00 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

04:35 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

05:35 Wiem, co jem na 
diecie (11/12) - program

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

06:35 Nowa Maja w 
ogrodzie 2 (10/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:05 Ostre cięcie 5 (10) - 
program

07:50 Wszystko o jedzeniu 3
08:20 Apetyt na miłość (5/8) 

- program rozrywkowy
09:20 Afera fryzjera (6/10) - 

program rozrywkowy
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 6 (13) - program
10:50 Perfekcyjna Pani 

Domu 5 (10/13) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show

13:35 Zaskocz mnie! (1/10) - 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (6/8) - 
program lifestylowy

14:55 W roli głównej - 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (2/8) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 5 
(10/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 8 
(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (2/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (10/12) - 
program

21:40 Misja ratunkowa (10) 
- program

22:25 Pani Gadżet EXTRA 2 
- magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 4 
(10/12) - reality show

23:55 Ożeń się ze mną 
teraz! (4/7) - program 
rozrywkowy

01:00 Internet zrujnował mi 
życie (5/6) - program 
dokumentalny

01:35 Najsztub słucha - 
Agnieszka Szulim (3/6) - 
talk show

02:10 W roli głównej - Jacek 
Koman (2/8) - talk show

02:40 W roli głównej - Kayah 
(3/16) - talk show

03:10 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn

03:40 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 3 
(4/16) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Puchar 
Francji: Finał

10:00 Bayern Monachium 
TV - FC Koln - FC Bayern

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Madryt - 3 runda (1) 

14:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Madryt - 3 runda (2) 

16:05 Tsubasa - kapitan 
Jastrząb; odc. 17; serial 
animowany; Japonia 
(2018)

16:35 Tsubasa - kapitan 
Jastrząb; odc. 18; serial 
animowany; Japonia 
(2018)

17:05 Jedziemy na Mundial; 
odc. 11; magazyn

18:00 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa - 9

20:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Finlandia - Dania

22:35 Sportowy Wieczór
23:25 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 3 runda (2) 
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - 2.runda play - 
off (6)

07:00 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Magazyn historyczny
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 ABC PACJENTA
11:25 Zagubiony żołnierz 

Hitlera; film dokum.;  
Wielka Brytania (2007)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 Pogoda
14:40 Bilans zdrowia; magazyn
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby – 

Stanisław Stadnicki, 
Błękitna Dama i fawerole 
czyli tajemnice zamku w 
Łańcucie; cykl reportaży

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
17:31 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 – 

Stanisław Stadnicki, 
Błękitna Dama i fawerole 
czyli tajemnice zamku w 
Łańcucie; cykl reportaży

20:30 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 Pogoda
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier
23:35 Zagubiony żołnierz 

Hitlera; film dokum.;  
Wielka Brytania (2007)

00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 ABC PACJENTA
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby - 

Stanisław Stadnicki, 
Błękitna Dama i fawerole 
czyli tajemnice zamku w 
Łańcucie; cykl reportaży

06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 9 
maja; felieton

07:00 Historia Polski – 
Gorzkie zwycięstwo...; 
film dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (84) 
Męska rzecz; cykl 
reportaży

08:25 Ukryte skarby – 
Kobiety na obcasach i 
hetman Czarniecki; cykl 
reportaży

09:00 Korona królów; odc. 3; 
telenowela histor. TVP

09:30 Korona królów; odc. 4; 
telenowela histor. TVP

10:05 Dzikie Chiny; odc. 1 
Serce smoka; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007); reż.:Phil 
Chapman

11:05 Spór o historię – 
Wincenty Witos prawda i 
legenda; debata

11:40 Opowieść o Indiach – 
Potęga idei; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

12:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Małych 
miasteczek historia 
sekretna

13:20 Sensacje XX wieku – 
Skarby Trzeciej Rzeszy; 
widowisko kameralne

14:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Żukow; cykl 
dokumentalny

14:45 Niosła Go Polska - 
Niosła Go Polska; cz. 1; 
film dokumentalny

16:10 Spadł, umarł, utonął; 
program dokumentalny; 
reż.:Jerzy Morawski, 
Krzysztof Krauze

17:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Kraków - Więzienie przy 
Montelupich; cykl 
reportaży

17:50 Marszałek Piłsudski; 
odc. 4; serial TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Berlin 45; cz. 1; cykl 
dokumentalny

19:25 Sensacje XX wieku – 
Berlin 45; cz. 2; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Dowody zbrodni

20:30 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Latający 
żołnierz; odc. 2/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:30 Korona królów; odc. 5; 
telenowela histor. TVP

22:00 Korona królów; odc. 6; 
telenowela histor. TVP

22:30 Niezłomni. Pod 
drutami Auschwitz

23:40 Niemcy; dramat
01:40 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat (84) 
Męska rzecz; cykl 
reportaży

02:15 Marszałek Piłsudski; 
odc. 4; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 1. mecz o 3. 
miejsce fazy play-off

9:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 2. mecz finałowy 
fazy play-off

12:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

14:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

16:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

17:45 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Raków 
Częstochowa - Ruch 
Chorzów

20:55 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz finałowy: 
Juventus FC - AC Milan

23:10 Z archiwum boksu: 
Gala w Richfield z 1975 
roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Chuck 
Wepner

0:10 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki; 
program dla fanów 
sportów walki. Nie 
zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

1:10 Sporty walki; KSW 25; 
walka: Mamed Khalidov - 
Ryuta Sakurai. Drugi 
bezpośredni pojedynek 
tych zawodników. 
Pierwszy miał miejsce w 
maju 2010 roku i 
zakończył się remisem
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 239; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 76 

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

odc. 3827; teleturniej muz.
09:15 Komisarz Alex; serial 

kryminalny TVP
10:10 Klan; odc. 3306; 

telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu; 

8/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria IV, 

odc. 28 ost.; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:40 Natura w Jedynce – 

Domy zwierząt. Urodzeni 
inżynierowie. 
Lokalizacja; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015); reż.:Ann Johnson 
Prum

13:45 Elif; s.II; odc. 240; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Korona królów; odc. 
77; telenowela histor. TVP

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

odc. 39; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3828; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3307; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

78; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

9/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
21:00 Eurowizja
23:05 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 wojsko – polskie.pl
01:30 Nadzieja; film 

obyczajowy; USA (1995); 
reż.:Bethany Rooney; 
wyk.:Bess Armstrong, 
Gabrielle Carteris, 
Alexandra Paul

03:10 W oczekiwaniu na 
przeszczep; film 
dokumentalny; Kanada 
(2009)

04:10 Notacje – Jadwiga 
Piłsudska-Jaraczewska. 
Mój ojciec; cykl 
dokumentalny

05:05 Koło fortuny; odc. 175 
ed. 4; teleturniej

05:45 Na dobre i na złe; odc. 
706; serial TVP

06:45 Podróże z historią; s.I; 
odc. 10 Rozmowy z 
Wartburgiem; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

80 „Zachcianki’; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1859; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 176 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Tajemnice bliźniąt; 
Wielka Brytania (2015); 
reż.:Luke Wiles

14:55 Na dobre i na złe; odc. 
706; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2360; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 226 
ed. 4; teleturniej

17:10 Serial fabularny 
(Czarna Perła)

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

81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 54 
„Superbohater”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1859; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1860; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Szpieg D’83; ep. 3 
(odc. 3); film obyczajowy; 
Niemcy (2015)

21:40 Zawód: Amerykanin; 
s.I; odc. 9; serial; USA 
(2013)

22:45 Za marzenia; odc. 9; 
serial TVP

23:40 Spring Breakers; film 
obyczajowy; USA (2012); 
reż.:Harmony Korine; 
wyk.:James Franco, 
Selena Gomez, Vanessa 
Hudgens; Dozwolone od 
lat 18

01:25 Monte Carlo; komedia; 
USA, Węgry (2011); 
reż.:Thomas Bezucha; 
wyk.:Selena Gomez, Katie 
Cassidy, Andie McDowell

03:20 Art Noc: „...bo marzę 
i śnię” - koncert 
Krzysztofa Krawczyka

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (677); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (32); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (805); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (156); serial 
paradokumentalny. W 
motelu będącym 
miejscem schadzek 
kochanków zostaje 
zastrzelony mężczyzna. 
Policjanci podejrzewają, że 
w sprawę może być 
zamieszany prywatny 
detektyw, na...

13:00 Trudne sprawy (722); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2688); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (768); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (230); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (220); serial 

paradokumentalny 
18:00 Pierwsza miłość 

(2689); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (9); serial 
komediowy

20:05 Nasz nowy dom (117); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (133); 
serial obyczajowy

22:10 Wyjdź za mnie (8); 
reality show. Na kilka 
tygodni sześć kobiet i 
sześciu mężczyzn 
zamieszka w luksusowej 
nadmorskiej rezydencji w 
Hiszpanii. Wzajemne 
poznawanie się ułatwią 
im...

23:20 Moje córki; dramat 
obyczajowy, USA 2007. 
Znany z serialu „Luther” 
Idris Elba w poruszającej 
historii o tym, że rodzina 
jest najważniejsza.

1:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5305) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 

(5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(39/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2246) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (910) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (562) - 
program.  

13:00 19 + (263) - program
13:30 Szpital (799) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy.  

15:30 Szkoła (563) - 
program.  

16:30 19 + (264) - program
17:00 Ukryta prawda (911) - 

program obyczajowy. 
19-letnia Basia - 
wychowanka domu 
dziecka, właśnie wchodzi 
w dorosłe życie i chce 
odnaleźć swoją 
biologiczną matkę. Jedzie 
pod adres zameldowania 
kobiety sprzed 
dziewiętnastu lat…

18:00 Szpital (800) - 
program obyczajowy.  

19:00 Fakty (7435) 
19:35 Sport (7418) 
19:45 Pogoda (7415) 
19:50 Uwaga! (5306) - 

program.   
20:10 Doradca smaku 8 (40) 

- program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2677) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (163) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
Sieradzu „Kuchenne 
Rewolucje” pojawią się po 
raz pierwszy. Własną 
restaurację postanowiło 
tam założyć rodzeństwo. 
Mężczyzna ma 
wykształcenie 
gastronomiczne, kobieta 
zaś wiele wiary w 
umiejętności ukochanego 
brata…

22:30 Nie kłam, kochanie - 
komedia, Polska 2008. 
Młoda i wrażliwa Ania ma 
tylko jedno marzenie: 
poznać wreszcie 
mężczyznę, który ją 
pokocha. Póki co, 
dziewczyna zadowala się 
rozmowami z roślinami. 
Marcin (Piotr Adamczyk), 
przystojniak z klasą, od 
razu wpada jej w oko…

00:45 Nie ma ucieczki - film 
sensacyjny, USA 2015

02:55 Uwaga! (5306) - 
program.   

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(124/150) - program

04:40 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 53

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 91

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

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

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 11

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 14

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 61

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

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

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 91. 

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 40

20:00 Wściekle szybcy; 
komedia, USA 2015. 
Policjant Lucas White 
przenika do działającego w 
Los Angeles gangu Vina 
Serento, który specjalizuje 
się w nielegalnych 
wyścigach 
samochodowych. Grupa 
planuje właśnie skok na 
bossa przestępczego 
podziemia Juana Carlosa 
de la Sol…

22:00 Wielkie kino; komedia, 
USA 2007. Parodia 
największych przebojów 
kinowych ostatnich lat. 
Podczas wizyty w fabryce 
czekolady czterej bracia 
przechodzą przez starą 
szafę, która prowadzi ich 
do niezwykłej krainy 
zwanej „Gnarnią”, gdzie 
pomagają 
ekscentrycznemu piratowi 
i młodemu uczniowi ze 
szkoły dla czarodziejów 
pokonać złą czarownicę.

23:30 Rec 4: Apokalipsa; 
horror, Hiszpania 2014

01:25 Najśmieszniejsi; 
Polska; odc. 9

02:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

03:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 1

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:45 Korona królów; odc. 
48; telenowela histor. TVP

06:15 Na sygnale; odc. 13; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 14; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Doktor Ewa; odc. 2/9 - 
Cena lekcji; serial TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
796; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
77 „Święta”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
78 „Kara”; serial 
komediowy TVP

10:20 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 9/13; 
serial komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 2

11:30 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 190 - Weryfikacja; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 191 - Upadek; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
37 - Na scenie życia

16:15 Na sygnale; odc. 14; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 7; serial TVP

19:15 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 192 - Matczyne 
serce; serial kryminalny 
TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 301; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 193 - Komornicy; 
serial kryminalny TVP

23:55 Na dobre i na złe; odc. 
706; serial TVP

01:00 Instynkt; odc. 12 
„Hycel”; serial kryminalny 
TVP

01:55 Instynkt; odc. 13 
„Oster”; serial kryminalny 
TVP

02:50 Doktor Ewa; odc. 2/9 - 
Cena lekcji; serial TVP

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 
796; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
77 „Święta”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2411
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Gotowanie dla 
strażaków

06:25 Śpiewające fortepiany 
(48)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (21) - Zrób kabaret 
czyli PAKA w Klubie

08:25 Jeden z dziesięciu; 
13/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 149 
ed. 3; teleturniej

09:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (19) - 
Gospodyni domowa

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /113/ - „Nim 
stanie się tak” - Voo Voo

10:55 Familiada; odc. 2411; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru – 1-2

13:25 KabareTOP Story /4/ - 
„Z tyłu sklepu”

13:45 Śpiewające fortepiany 
(49)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2015 (1-3); 
widowisko rozrywkowe

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– W stołówce na 
warszawskiej Pradze; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (68) 
Wenezuela - Boso ale w 
ostrogach; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 42 Morawy 
(160) - Beskid i doliny; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 5 Kasa musi się 
zgadzać; serial komediowy 
TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(50)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (22) - Mundial; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /54/ 
- Międzynarodowa Stacja 
Kosmiczna

23:20 Olga Lipińska 
zaprasza (37); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 148 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (1); 
widowisko rozrywkowe

01:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (2)

02:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (3)

03:45 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem i 
przyjaciele; widowisko

05:20 Ukryta prawda (223) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (311) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (30/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(6) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 4 (5) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (31/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (485) - 
program sądowy

14:55 Szpital (312) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(7) - serial S-F, USA. Duch 
Anny Fowler prosi Melindę 
o pomoc w odnalezieniu 
córki, Lane. Dziewczynie 
ma grozić ogromne 
niebezpieczeństwo. Kiedy 
Melinda odnajduje Lane, 
ta twierdzi, że nie chce 
spotkać się ze swoją 
matką…

16:55 Przepis na życie 4 (6) 
- serial obyczajowy. Anka 
próbuje przywołać 
wspomnienia Jerzego 
pocałunkami. Jednak 
Jerzy nie chce się 
śpieszyć. Anka czuje się 
zniecierpliwiona utratą 
pamięci przez 
ukochanego. Ku jej 
zaskoczeniu Jerzy idzie z 
nią do restauracji…

18:00 Zabójcza broń (18) - 
serial, USA.

19:00 Ukryta prawda
20:00 Przypadkowy mąż - 

komedia, USA/Irlandia 
2008. Prowadząca 
radiowy kącik sercowych 
porad Emma doradza 
jednej ze swoich 
słuchaczek rozstanie z 
partnerem. Mężczyzna 
postanawia się zemścić na 
kobiecie, która zrujnowała 
jego związek…

21:55 Lucyfer (11/18) - 
serial, USA

22:55 American Horror 
Story: Asylum (11/13) - 
serial, USA 

23:55 Niepokój - film 
sensacyjny, USA 2007. 
Śmierć ojca sprawia, że 
nastoletni Kale Brecht 
(Shia LaBeouf) zamyka się 
w sobie, staje się bardziej 
ponury, a na dodatek 
skory do agresji. Nie 
znajdując żadnych 
ciekawszych zajęć, Kale 
zaczyna podglądać życie 
swoich sąsiadów…

02:10 Moc Magii (TVN7 noc) 
(124/150) - program. 

04:20 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show – 
Sarah Fergusson

05:20 Rodzice pod ostrzałem
06:20 Klinika urody 7 (7/13) 

- program lifestylowy
07:05 Warsztat urody (6/8) - 

program lifestylowy
07:50 #Sława 2 (4/8) - 

program rozrywkowy
08:20 Apetyt na miłość (6/8) 

- program rozrywkowy
09:20 Afera fryzjera (7/10) - 

program rozrywkowy
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 7 (1/12) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (11/13) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Afera fryzjera 6 
(10/12) - program 
rozrywkowy

13:35 SOS - Sablewska od 
stylu (8/10) - program 
rozrywkowy

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(2/8) - program 
lifestylowy

14:50 Ostre cięcie 5 (1/10) - 
program

15:35 Sekrety lekarzy 4 
(10/12) - reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu 3
17:10 Co nas truje (8/12) - 

program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 8 

(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (3/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(1/12) - reality show

20:40 W roli głównej - 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show

21:10 W czym do ślubu? 3 
(10/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 
(19/24) - magazyn

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(2/8) - program 
lifestylowy

23:25 SOS - Sablewska od 
stylu (8/10) - program 
rozrywkowy

00:10 Terapia dla par 
(11/12) - program

01:15 Detektywi od zdrad 2 
(10/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:10 W roli głównej - 
Joanna Moro (3/8) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Małgorzata Braunek (4/16) 
- talk show

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

03:40 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

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

04:40 Wiem, co jem 3 
(5/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 2.runda play - 
off (6)

08:45 Barca TV - FC 
Barcelona - Real Madryt

11:20 Barca TV - magazyn
12:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 1/4F (1) 
14:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 1/4F (2) 
16:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 1/4F (3) 
18:05 Barca TV - FC 

Barcelona - Real Madryt
20:10 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
Czechy - Rosja

22:35 Sportowy Wieczór
23:15 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 1/4F (4) 
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07:01 Magazyn historyczny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki; 

magazyn
07:56 Bilans zdrowia; magazyn
08:16 Wiersz jest drogą; 

reportaż
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Krwawe rubiny 

Czerwonych Khmerów; film 
dokum.;  Francja (2010)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 Pogoda
14:40 Fascynujące Śląskie; 

cykl reportaży
15:05 Antenowe remanenty
15:35 wojsko - polskie.pl
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (22) - 

„Planety pozasłoneczne”; 
magazyn

17:31 Pogoda
17:35 Informator
17:46 Kwadrans w ogrodzie
18:01 Do teatru
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend; 

magazyn kulturalno-
społeczny

19:58 Pogoda
20:00 wojsko - polskie.pl
20:30 Astronarium (22) - 

„Planety pozasłoneczne”; 
magazyn

21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 Pogoda
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier OPP
23:35 Krwawe rubiny 

Czerwonych Khmerów; film 
dokum.;  Francja (2010)

00:40 Antenowe remanenty
01:20 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPW
05:40 wojsko - polskie.pl
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 10 
maja; felieton

06:55 Historia Polski – 
Spadł, umarł, utonął; 
program dokumentalny; 
reż.:Jerzy Morawski, 
Krzysztof Krauze

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (85) 
Rozum; cykl reportaży

08:45 Reportaż
09:15 Korona królów; odc. 5; 

telenowela histor. TVP
09:45 Korona królów; odc. 6; 

telenowela histor. TVP
10:25 Jak było?; program 

publicystyczny
11:05 Flesz historii; cykl 

reportaży
11:25 Archiwum zimnej 

wojny
11:50 Film dokumentalny
12:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Dowody zbrodni

13:25 Sensacje XX wieku – 
Berlin 45; cz. 1; cykl 
dokumentalny

13:50 Sensacje XX wieku – 
Berlin 45; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Desant; cykl 
dokumentalny

15:00 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Latający 
żołnierz; odc. 2/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:05 Historia Polski – 
Nadzieja z bibuły; film 
dokumentalny; reż.:Jerzy 
Morawski

16:55 Taśmy bezpieki
17:45 Marszałek Piłsudski; 

odc. 5; serial TVP
18:50 Sensacje XX wieku – 

Hess; cykl dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku – 

YPRES - początek 
koszmaru; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - W ruinach 
dawnej gajówki

20:30 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:30 Korona królów; odc. 7; 
telenowela histor. TVP

22:05 Korona królów; odc. 8; 
telenowela histor. TVP

22:35 Spór o historię – Czy 
wygraliśmy tę wojnę?; 
debata

23:20 Pokój szybkich 
randek; film TVP; 
reż.:Anna Maliszewska

00:15 Miasto skarbów; odc. 
7 Patek Gondolo; serial 
kryminalny TVP

01:15 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (85) 
Rozum; cykl reportaży

01:50 Marszałek Piłsudski; 
odc. 5; serial TVP

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Raków 
Częstochowa - Ruch 
Chorzów

9:10 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz finałowy: 
Juventus FC - AC Milan

12:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 3. rundy 
gry pojedynczej

14:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 3. rundy 
gry pojedynczej

16:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 3. rundy 
gry pojedynczej

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 1. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off

20:30 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

22:10 Z archiwum boksu: 
Walka o mistrzowskie 
pasy federacji WBC i 
WBA z 1975 roku; waga 
ciężka: Muhammad Ali - 
Ron Lyle

23:00 Boks
0:30 KOTV Weekly; magazyn 

bokserski. Najświeższe 
wiadomości z 
pięściarskiego świata. Fani 
boksu znajdą w tym 
programie m.in. wyniki 
najważniejszych walk, 
zapowiedzi gal oraz 
ciekawostki związane...

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

2:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki; 
program dla fanów 
sportów walki. Nie 
zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...
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