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Ministerstwo Energii

Nawet 36 tysięcy dopłaty
do samochodu elektrycznego
Ministerstwo Energii przygotowało projekt rozporządzenia, który określa szczegółowe warunki udzielania
oraz rozliczania wsparcia ze
środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Zakłada
on dopłatę w wysokości do 36
tys. zł do zakupu samochodu
elektrycznego, 150 tys. zł do
instalacji stacji ładowania dużej mocy i ponad 1 mln zł na
zakup autobusu elektrycznego. Projekt został skierowany
do konsultacji publicznych.

Dotacje na samochody
i autobusy
Projektowane rozporządzenie
ma na celu określenie zasad
udzielania oraz rozliczania wsparcia dla instrumentów określonych
w nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Obecnie średnio auto elektryczne
w Polsce jest dwukrotnie droższe
od swojego konwencjonalnego odpowiednika. Za sprawą nowych
rozwiązań, osoby, które zdecydowałyby się na zakup pojazdu osobowego z napędem elektrycznym
mogłyby liczyć na maksymalną
wysokość dopłat sięgającą 30 procent kosztów, przy czym nie mogłoby to być więcej niż 36 tysięcy
zł na jeden samochód. Jeżeli natomiast pojazd elektryczny miałby
służyć do wykonywania usług komunalnych, wartość dofinansowania wzrosłaby do 150 tys. zł.
Dotowane mają też byś autobusy
elektryczne. W ich przypadku
maksymalna wysokość wsparcia
miałaby wynosić 55% kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, przy czym nie więcej niż
1 045 000 zł na jeden pojazd.
W przypadku trolejbusu będzie to

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych przed Centrum Handlowym Auchan Poczesna

Dyskusja

Matematyka wciąż
obowiązkowa na maturze
Nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia. - Świadczą o tym osiągane przez uczniów niskie wyniki - w latach 2015 - 2017 średnio co szósty nie zdał matury z
tego przedmiotu – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Postuluje ona o zniesienie, przynajmniej na razie, matematyki jako obowiązkowego przedmiotu na maturze. Resort edukacji powiedział jednak stanowcze: nie!
Ciąg dalszy na str. 3

Elektroniczne skierowanie

Znikną kolejki do specjalistów?
Skierowanie to kolejny dokument, którego tradycyjna papierowa forma wkrótce zniknie i zostanie zmieniona na elektroniczną. W efekcie proces realizacji zapisów na badania – zarówno
dla pacjentów, jak i lekarzy – ma zostać usprawniony. Elektroniczne skierowanie będzie obowiązywać w całym kraju od 2021 r.
Ciąg dalszy na str. 4

W województwie śląskim

Podejrzane mięso trafiło do
naszych sklepów
Ponad 200 kilogramów podejrzanego mięsa wołowego bez wymaganych badań weterynaryjnych oraz 962 sztuk rożnego rodzaju przetworów trafiło na rynek województwa śląskiego. Pochodziło ono między innymi z zamkniętej już ubojni na Mazowszu.
Do, których dostawców i sklepów trafiło? Tego sanepid nie ujawnia. Wiadomo natomiast, że inspektorom udało się, jak na razie, wycofać z dystrybucji wszystkie przetwory i 144 kg mięsa.
Ciąg dalszy na str. 5

45% kosztów, ale nie więcej niż
720 000 zł na jeden pojazd. Z kolei na autobus na CNG lub LNG
przysługiwałoby nie więcej niż
15% kosztów i nie więcej niż 150
000 zł na jeden pojazd. Natomiast w przypadku autobusu wodorowego przyjęto nie więcej niż
55% kosztów i jednocześnie nie
więcej niż 2 000 000 zł na jeden
pojazd. Przewoźnik, który skorzysta z dotacji, będzie musiał
użytkować autobusy przez 5 lat.

Wsparcie infrastruktury
Ustawa przewiduje m.in.

zdj. Bartłomiej Mazur

wsparcie budowy lub rozbudowy
infrastruktury dla dystrybucji lub
sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu
ziemnego (LNG), wodoru oraz infrastruktury ładowania EV.
Łączna kwota wsparcia na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednej stacji ładowania
normalnej mocy nie może przekraczać 25 500 zł, dużej mocy 150 000
zł, stacji tankowania CNG 750 000
zł, stacji tankowania LNG 1 200 000
zł, a w przypadku punktu tankowania wodoru – 3 000 000 zł.
Ciąg dalszy na str. 15

Pilotażowy program

Ponad miliard na
termomodernizację
Weszły w życie przepisy, które pozwoliły uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków
mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jego budżet do 2024 wyniesie ok. 1,2 mld złotych.
Ciąg dalszy na str. 25
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AKTUALNOŚCI
Dobry start

4,4 mln
uczniów
ze wsparciem
Z programu „Dobry start” skorzystali
niemal wszyscy uprawnieni. Świadczenie
– 300 zł na wyprawkę szkolną – trafiło w
sumie do 4,4 mln uczniów.
300 zł na wyprawkę szkolną przysługiwało
każdemu uczniowi - bez względu na dochody
w rodzinie. O świadczenie można wystąpić
raz w roku - na rozpoczynające rok szkolny
dzieci do ukończenia 20. r. życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących
się w szkole – do ukończenia przez nie 24. r.
życia.
W 2018 r. ze świadczenia skorzystało 4,4
mln uczniów. To niemal wszyscy uprawnieni.
Wydatki na świadczenia i ich obsługę wyniosły ok. 1,4 mld zł. Najmniej świadczeń przyznano w Krynicy Morskiej – 113, a najwięcej
w Warszawie – 176 153.
Świadczenie „Dobry start” przyznawane
było na wniosek. - Wystąpić o nie mogli rodzice, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy,
osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
– mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Elżbieta Rafalska. Wnioski były
przyjmowane online oraz przez te same instytucje realizujące obecnie świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+”. Można je
było składać już od 1 lipca do 30 listopada.
Co ważne, świadczenie „Dobry start” jest
zwolnione od podatku i nie podlega egzekucji
ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń. Jak zapowiada resort, program ma być kontynuowany w kolejnych latach.
Katarzyna Gwara
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Dyskusja

Matematyka wciąż
obowiązkowa na maturze
Dokończenie ze str. 1

Problem z matematyką
Ponad 42 proc. uczniów skontrolowanych przez NIK szkół ponadgimnazjalnych w latach 2015 - 2017 otrzymało z matematyki na świadectwie tylko ocenę dopuszczającą (tj. dwójkę).
W gimnazjum takich uczniów było 23
proc., a w szkołach podstawowych - 10
proc. Z drugiej strony ocenę celującą
z matematyki (6) na świadectwach
w kontrolowanych szkołach otrzymało
tylko 4 proc uczniów gimnazjów, 2
proc. uczniów podstawówek i zaledwie
1 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Również inne wskaźniki takie
jak liczba uczniów
powtarzających
klasę wskazują na problem z nauczaniem tego przedmiotu. Wśród powtarzających klasę w latach 2015 - 2017
aż 61 proc. w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymało ocenę niedostateczną z matematyki, a w gimnazjach
i szkołach podstawowych - 70 proc.
Dane uzyskane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazują, że
uczniowie mają z matematyką większe problemy niż z pozostałymi przedmiotami. Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki w latach 2015
- 2017 wyniósł 55 proc., podczas gdy
z języka polskiego - 60 proc., a z języka angielskiego - 73 proc. Co szósty
uczeń nie zdał w ogóle egzaminu z tego przedmiotu.
Zdaniem NIK główną przyczyną niepowodzeń polskich uczniów są wady
procesu nauczania matematyki. Po-

mimo iż uczniowie posiadają zróżnicowaną wiedzę i umiejętności, zdecydowana większość szkół nie dzieli klas
na grupy w zależności od umiejętności
matematycznych. Bolączką polskich
szkół jest także to, że nauczyciele nie
dostosowują zadań i tempa pracy na
lekcji do możliwości uczniów. Deklarują to ankietowani przez NIK uczniowie. Ponad połowa z nich oceniała, że
tempo pracy na lekcjach matematyki
jest nieodpowiednie i nie nadążają ze
zrozumieniem materiału.

Matematyka przedmiotem
nieobowiązkowym
NIK uważa, że monitorowanie przez
MEN i dyrektorów szkół procesu nauczania matematyki nie przełożyło się
na jego systemowe usprawnienie, na
przykład na istotną poprawę wyników
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Dlatego też postuluje o jej zniesienie jako przedmiotu obowiązkowego,
przynajmniej na razie. - Uznając bezsprzecznie interdyscyplinarną wartość
matematyki, należy podkreślić, że obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki nie stanowi sam jako taki wartości dodanej w procesie nauczania
w szkołach ponadpodstawowych kończących się maturą. Wręcz przeciwnie,
jest istotnym obciążeniem (czas i koszty korepetycji, stres) dla prawie jednej
trzeciej osób kończących ten typ szkoły. W ten sposób osoby nieplanujące
związków z przedmiotami ścisłymi
w swej dalszej ścieżce kształcenia mo-

głyby w sposób bardziej efektywny skupić się na przedmiotach istotnych
z punktu widzenia ich dalszej drogi zawodowej – argumentuje NIK.

Stanowcze nie
Ministerstwo Edukacji od razu odniosło się do tego pomysłu i rozwiało wszelkie wątpliwości - matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich. - Nie istnieją
żadne obiektywne, naukowo zweryfikowane przesłanki do natychmiastowego
wprowadzania programów naprawczych
w zakresie nauczania matematyki –
twierdzi resort. Zdaniem ministerstwa
wyłączenie, choćby czasowe, egzaminu z
matematyki z części obowiązkowej egzaminu maturalnego, zniszczyłoby obiektywne i porównywalne w skali kraju narzędzie rekrutacyjne polskich szkół wyższych. - O obecny kształt tego narzędzia,
z obowiązkowym egzaminem z matematyki, polskie środowisko akademickie,
zarówno przedstawiciele nauk ścisłych,
jak i humanistycznych, zabiegało przez
wiele lat. Matematyka uczy logicznego
myślenia i je porządkuje, co ułatwia rozwiązywanie problemów, a przede wszystkim – rozwija wyobraźnię. Umiejętności
kształcone głównie w ramach zajęć z matematyki są niezbędne do rozwiązywania
problemów w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych takich jak: medycyna, inżynieria, biznes i ekonomia czy informatyka – podkreśla MEN.
Katarzyna Gwara

Dopiero w przyszłym roku

Kasy fiskalne z opóźnieniem
Kasy fiskalne
online,
czyli podłączone do systemu Krajowej Administracji Skarbowej, miały
zostać wprowadzone od 1
stycznia tego
roku. Tak się
jednak
nie
stało. Tradycyjne
urządzenia będą
wycofywane
stopniowo.
Kasy online
będą wyposażone w funkcję
umożliwiającą przekazywanie
– w sposób automatyczny i
bezpośredni – danych do szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (szef KAS), czyli do Centralnego Repozytorium Kas.
Informacje, które tam trafią
pozwolą na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku
należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także godziny dokonania transakcji.
Fiskus nie pozna jednak danych konsumentów nabywających towary czy usługi. Informacje z kas stworzą w praktyce elektroniczny obraz paragonów. Zgromadzone w ten sposób dane służyć będą do celów
analitycznych i kontrolnych.
Poza tym umożliwią one dokonywanie szczegółowych analiz

zmierzających do ustalenia ryzyka, że dany podatnik nie
ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub
ewidencjonuje tylko część tej
sprzedaży. Dzięki danym będzie można sprawdzić na przykład, czy dana firma wykazuje
poziom sprzedaży podobny do
podmiotów z tej samej branży
działające w miejscowości o
podobnej liczbie mieszkańców.
Ma to być jedno z najważniejszych narzędzi do walki z tzw.
szarą strefą.
Proces wymiany kas będzie
przebiegał stopniowo. Początkowo, mówiono o tym, że już
od początku 2019 roku kas
online będą musiały używać
stacje paliw i warsztaty samochodowe, w tym te zajmujące
się wymianą opon. Jednak
pierwotna wersja nowelizacji

– po pierwszym czytaniu
w Sejmie – zdążyła się dość
istotnie zmienić. Chodzi między innymi o przesunięcie terminów. Ustawa nowelizująca
ma wejść w życie 1 marca.
Obowiązek wprowadzenia kas
online przez określone branże
również został przesunięty.
W pierwszych branżach – na
stacjach paliw i w warsztatach samochodowych – pojawią się one dopiero w przyszłym roku.
Kasy online mają poprawić
poziom bezpieczeństwa obrotu
gospodarczego oraz przyczynić
się do uszczelnienia systemu
podatkowego w zakresie podatku VAT. Rozwiązanie ma
również ułatwić kontrolę rozliczeń podatkowym pracownikom służb skarbowych.
Katarzyna Gwara
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Elektroniczne skierowanie

Znikną kolejki do specjalistów?
Dokończenie ze str. 1

Po co nam e-skierowanie?
– Najważniejszą zaletą jest
przede wszystkim brak konieczności dostarczania tego skierowania osobiście, wystarczy rozmowa telefoniczna – podkreśla
Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.
Inne zalety związane ze wprowadzeniem e-skierowań to:
l możliwość zdalnej rejestracji,
l zredukowanie problemu nieczytelności skierowań,
l zwiększone bezpieczeństwo,
l eliminacja zgubienia skierowania,
l możliwość śledzenia historii
leczenia w Internetowym
Koncie Pacjenta.
Jak działa e-skierowanie?

1. Lekarz wystawia i cyfrowo
podpisuje e-skierowanie.
2. Pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie,
elektronicznej lub papierowej, np. e-mailem, SMS-em,
w postaci wydruku informacyjnego.
3. Pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie
ma być zrealizowane, osobiście umawia się na wizytę.
4. Osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany 4-cyfrowy
kod oraz PESEL pacjenta i
zapisuje go na wizytę.
5. Pacjent zostaje umówiony na
wizytę.

Pilotaż e-skierowania
Pilotaż e-skierowania rozpo-

NOWY
SPOSÓB NA
ODCHUDZANIE!

W dzisiejszych czasach nadwaga oraz otyłość dotyka coraz większą liczbę osób wokół nas. To nieleczone schorzenie powoduje poważne konsekwencje dla naszego organizmu. Może prowadzić m.in.:
do cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, nowotworów, niepłodności. Do
tego dochodzi spadek dobrego samopoczucia. Być może Ciebie również dotyczy ten problem? Twój wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi
powyżej 27 kg/m2 i nie jesteś zadowolony ze swojej wagi? Jeżeli
cierpisz na nadwagę lub otyłość, pomożemy znaleźć alternatywę dla
powszechnie dostępnych metod odchudzania.
Jedną z nowoczesnych, bezinwazyjnych metod jest zabieg balonikowania żołądka. Balon zakładany jest podczas gastroskopii,
bez interwencji chirurgicznej. Pewnie w myślach zadajesz sobie już
pytanie: „Czy będzie bolało?”. Możesz być spokojny, przy procedurze
podawane jest znieczulenie ogólne lub miejscowe, więc ta metoda
jest bezbolesna.
Na czym polega Balonikowanie Żołądka?
Zabieg polega na wszczepieniu balonu dożołądkowego za pomocą gastroskopu i trwa około 30 minut. Na samym początku musisz
zgłosić się na wizytę do gastrologa oraz dietetyka. Zostaną Ci również wykonane badania laboratoryjne oraz pomiar masy ciała, więc
nie ma się czym stresować. W kolejnym etapie następuje kwalifikacja do balonikowania żołądka. Wykonywana jest gastroskopia dia-

czął się w ubiegłym roku. Jest
realizowany w wybranych podmiotach leczniczych w Warszawie. Pierwsze elektroniczne
skierowanie zostało wystawione
12 grudnia. Obecnie jest ich
około 30. Pilotaż e-skierowania
potrwa do połowy 2019 r.
Placówki biorące udział w realizacji są oznaczone logo eskierowania. W pierwszej kolejności zakres wdrożenia obejmie
e-skierowania na usługi medycyny sportowej oraz tomografii
komputerowej.
Pacjenci już wkrótce będą mogli sprawdzić, gdzie otrzymają
oraz zrealizują e-skierowanie pod
adresem: mapa.pacjent.gov.pl

Wykaz świadczeń
realizowanych w ramach

e-skierowań
Od 1 kwietnia skierowania w
postaci elektronicznej będą wystawiane na:
n ambulatoryjne świadczenia
specjalistyczne – finansowane ze środków publicznych,
n leczenie szpitalne – w szpitalu, który zawarł umowę o
udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej,
n badania: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej (TK) – finansowane ze

środków publicznych i innych,
badania: rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego,
echokardiograficzne płodu – finansowane ze
środków publicznych,
n pozytonową
tomografię
emisyjną (PET) – finansowana ze środków publicznych.
Elektroniczne skierowanie
będzie obowiązywać w całym
kraju od 2021 r.
n

Katarzyna Gwara

Od 1 stycznia w aptekach w całej Polsce możemy realizować e-recepty. Aby otrzymać lekarstwa, wystarczy okazać aptekarzowi
sms lub wydruk od lekarza z zapisanym kodem dostępowym i
tzw. kluczem. Informacje te nie będą wymagane od pacjentów,
którzy mają swój profil na Internetowym Koncie Pacjenta. Warto
też wspomnieć, że tradycyjne, papierowe recepty będą obowiązywać do końca roku.

gnostyczna, podczas której można dowiedzieć się czy istnieją
przeciwwskazania do zabiegu. Wśród przeciwwskazań znajdują się mi.in zapalenie przewodu pokarmowego, krwawienia z
przewodu pokarmowego, wcześniejsze operacje żołądka/jelit,
karmienie piersią, ciąża, czynny wrzód żołądka lub dwunastnicy, przepuklina przełyku, ciężka niewydolność wątroby i nerek.
Ostateczną decyzję o zabiegu podejmuje lekarz prowadzący.
Kolejnym etapem prowadzącym do sukcesu, czyli osiągnięcia pożądanej wagi, jest aplikacja balonu dożołądkowego.
Pół doby przez zabiegiem pacjent musi pozostawać na czczo.
Wszczepienie balonu dożołądkowego ma formę endoskopową.
Do żołądka za pomocą gastroskopu jest wprowadzany pusty,
silikonowy balon. Następnie jest on wypełniony od 400 – 700
ml jałową solą fizjologiczną z pewną ilością błękitu metylowego. Dzięki temu po zielonkawym kolorze moczu będzie można
rozpoznać ewentualne przedziurawienie implantu. W takiej sytuacji należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Balon
napina ściany żołądka, następnie wysyła do mózgu sygnał hamujący uczucie głodu, dlatego za jego zadanie możemy uznać
zmniejszenie objętości żołądka, hamowanie uczucia głodu, a
następnie doprowadzenie do kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Takie działania prowadzą do spadku masy
ciała. Ewentualne objawy niepożądane mogą trwać od 2-3 dni
po zabiegu. Zaliczamy do nich: ból brzucha, uczucie rozpierania w nadbrzuszu, nudności czy wymioty. Organizm próbuje
pozbyć się ciała obcego, dlatego jest to normalna reakcja. W
ciągu kilku godzin po wszczepieniu balonu dożołądkowego zostaniesz wypisany do domu. Przez pierwsze 3 dni po będzie
Cię obowiązywała dieta płynna. Później należy stosować dietę
łatwostrawną, opartą na niskim indeksie glikemicznym. Powinno być spożywane 5-6 posiłków małych objętościowo. Ważna
jest regularność i powolna konsumpcja. Należy wyeliminować
alkohol, słodycze, tłuste i pikantne potrawy. W większości przypadkach balon dożołądkowy zostaje usunięty również metodą
endoskopową po ok. 6 miesiącach. Odbywa się to w podobny
sposób jak metoda implantacji. Najpierw zostaje usuwana z
balonu zawartość soli fizjologicznej, a potem jest wyjmowany
balon żołądkowy.

alfa

SILESIA NORTH

Korzyści z zabiegu
Zabieg wszczepiania balonu dożołądkowego przynosi
wiele korzyści. Zmniejszając łaknienie, a zwiększając uczucie
sytości doprowadzi do poprawy Twojego zdrowia. Statystyki
potwierdzają, że po 4 miesiącach pacjenci tracą około 10 kilogramów. Jednak indywidualne wyniki zależą od tego w jaki
sposób po zabiegu są przestrzeganie zalecenia żywieniowe.
Zmiana nawyków żywieniowych, radzenie sobie z apetytem
na produkty niezdrowe, o wysokim indeksie glikemicznym
oraz aktywny tryb życia pozwoli na redukcję masy ciała. Dużą
rolę będzie odgrywała edukacja żywieniowa pacjenta o spożywanych produktach oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.
Wraz z utratą kilogramów pojawi
się pewność siebie i pozytywna
energia.

DIETETYK, BALONIKOWANIE ŻOŁĄDKA
Centrum Medyczne AlfaEstetica, ul. Kilińskiego 166, 34 314 71 07

www.alfaestetica.med.pl

AKTUALNOŚCI
Policjanci z Koniecpola

Wynieśli bezdomnego z płonącego
budynku
O krok od tragedii. Policjanci z Koniecpola wynieśli z płonącego budynku bezdomnego
mężczyznę. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego
zapewnili mu niezbędną pomoc przedmedyczną.
W sobotni wieczór policjanci z
Koniecpola otrzymali zgłoszenie
o pożarze budynku. Było podejrzenie, że wewnątrz może przebywać osoba bezdomna. Po przybyciu na miejsce mundurowi zauważyli płomienie wydobywające się z niezamieszkałego lokalu.
Sierż. szt. Mariusz Włodarski i

sierż. Michał Prokop nie zawahali się ani przez moment i weszli
do środka. Od razu zauważyli leżącego na ziemi mężczyznę. Wynieśli go z budynku i zapewnili

pomoc przedmedyczną, do czasu
przybycia pogotowia ratunkowego. 57-latek doznał poparzeń
dłoni - sam bowiem próbował
gasić pożar. Jak w ogóle doszło
do jego wybuchu? To ustalą policjanci.
Warto wspomnieć, że teren
posesji, na której doszło do pożaru należy do Urzędu Miasta i
Gminy Koniecpol. Jak ustalono
z burmistrzem Koniecpola, poszkodowany nie powinien tam
przebywać - gmina wykupiła mu
pobyt w jednym z ośrodków dla
bezdomnych.
Katarzyna Gwara

Od 11 marca

Rekrutacja do miejskich
przedszkoli
11 marca ruszy rekrutacja
dla nowych kandydatów do
przedszkoli
i
oddziałów
przedszkolnych
na
rok
2019/20. Do 4 marca, rodzice dzieci które już uczęszczają do przedszkoli, powinni
potwierdzić wolę kontynuacji
wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolny. Mimo że do rozpoczęcia naboru
zostało tylko kilka dni, kryteria przyjęć mogą ulec jeszcze
modyfikacji. Wszystko zależy
od tego, czy wejdzie w życie
uchwała dotycząca przyznania punktów za oświadczenie
o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom.
Rekrutacja dotyczy publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych. Będzie
prowadzona w trzech etapach.
I ETAP
Rodzice dzieci, które obecnie
uczęszczają do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do 4 marca, potwierdzają w swojej placówce
wolę kontynuacji wychowania
przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia będzie równoznacz-

ny z rezygnacją z miejsca w
przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
II ETAP
Rekrutacja dla nowych kandydatów odbędzie się od 11 do
25 marca z wykorzystaniem systemu elektronicznego (system
zostanie udostępniony 11 marca
o godz. 9.00).
III ETAP
Postępowanie uzupełniające
odbędzie się od 17 do 21 czerwca (pod warunkiem posiadania
wolnych miejsc wychowania
przedszkolnego).
Ponadto Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Częstochowy
informuje, że w roku szkolnym
2019/2020 niżej wymienione
przedszkola oferują miejsca
wychowania przedszkolnego
na zasadach określonych w
art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
m.in. będą pobierały opłaty za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę wychowania
przedszkolnego przekraczającą 5 godzin w wysokości 1 zł, z
tym że dzieci będące mieszkańcami miasta Częstochowy
będą całkowicie zwolnione z
opłat (nie dotyczy opłat za ży-

wienie i zajęcia dodatkowe):
1. Przedszkole
Niepubliczne
„Niebiańskie Nutki II”, ul.
Matejki 67/69;
2. Przedszkole Niepubliczne Małe Bambino, ul. Podchorążych
38;
3. Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich,
ul. Sieroszewskiego 16;
4. Przedszkole
Niepubliczne
„Niebiańskie Nutki”, ul. Krakowska 1
5. Niepubliczne
Plastusiowe
Przedszkole, ul. Żwirki i Wigury 6/14.
Kryteria rekrutacji oraz szczegółowe terminy znajdziemy na
stronie:
http://www.czestochowa.pl/page/6663,rekrutacja-do-publicznych-przedszkoli-i-oddziaLOw-przedszkolnych-w-publicznych-szkoLach--podstawowych-na-rok-szkolny-20192020-.html
Trzeba jednak uważnie je śledzić, bo mogą one ulec modyfikacji w przypadku wejścia w życie uchwały dotyczącej przyznania punktów za oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom.
Oprac. Katarzyna Gwara

www.domseniora.cieslik.pl
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W województwie śląskim

Podejrzane mięso
trafiło do naszych
sklepów
Dokończenie ze str. 1

Wszystko zaczęło się od wykrycia w naszym województwie
139 kg wołowiny pochodzącej
z nielegalnego uboju, z zamkniętej już ubojni na Mazowszu. 50
kg zabezpieczono od razu w zakładach przetwórczych i zutylizowano, ale 89 kg trafiło do sklepów. Sanepid rozpoczął monitorowanie procesu wycofywania go
z obrotu. Okazało się, że podejrzanego mięsa – nie tylko pochodzącego z zamkniętej na Mazowszu ubojni – jest więcej. W sumie na teren województwa śląskiego trafiło 204 kg i jego przetwory w ilości 962 sztuk. - W tracie 105 kontroli, przeprowadzonych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych ustalono, że 144 kg mięsa
i 962 sztuki przetworów zostało
wycofane z obrotu – informuje
sanepid.
– Pobrano do badań próby
mięsa świeżego wołowego w opakowaniach
jednostkowych,
w kierunku oznaczenia obecności bakterii Salmonella oraz
produktów z mięsa wołowego
przeznaczonych do spożycia na

surowo (tatar), w kierunku oznaczenia obecności bakterii Salmonella i Listeria monocytogenes. Pobrano w sumie 25 prób,
w tym tatar wołowy – 10 próbek,
stek z polędwicy wołowej – 5
próbek, mięso mielone wołowe –
10 próbek – wylicza sanepid.
Uzyskano następujące wyniki:
l mięso mielone oraz stek z polędwicy wołowej – na podstawie metody hodowlanej z potwierdzeniem biochemicznym
i serologicznym, nie wykryto
obecności Salmonella w 10g.,
l tatar wołowy - na podstawie
metody hodowlanej z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym, nie wykryto obecności Salmonella w 25g oraz
obecności Listeria monocytogenes w 1g.
Przeprowadzone analizy wykazały, że produkty te nie stanowiły więc zagrożenia dla konsumentów. Sanepid nie podaje ani
nazwy sklepów, w których ujawniono podejrzaną wołowinę, ani
nazwy dostawców. Kontrole
w naszym województwie wciąż
trwają.
Katarzyna Gwara

W Kamyku

Twierdził, że
w zakładzie
produkcyjnym
jest bomba
Najbliższe trzy miesiące za
kratkami spędzi 30-latek, który wywołał fałszywy alarm
bombowy w dużej firmie produkcyjnej na terenie Kamyka.
Okazało się zresztą, że zrobił
to po raz kolejny...
Oficer dyżurny kłobuckich policjantów otrzymał zgłoszenie dotyczące ładunku wybuchowego.
Miał on zostać podłożony w dużej firmie produkcyjnej na terenie Kamyka. Na miejsce niezwłocznie skierowano mundurowych, w tym policjantów z grupy
rozpoznania minersko-pirotechnicznego z kłobuckiej komendy.
W działaniach brały udział również 4 zastępy straży pożarnej.
Dyrektor zakładu, w którym
miała być podłożona bomba, zarządził ewakuację pracowników.
= Podczas dokładnego sprawdzania terenu firmy i hal produkcyjnych, mundurowi nie znaleźli
ładunku wybuchowego ani żadnych innych podejrzanych i niebezpiecznych przedmiotów. Tym
samym okazało się, że zgłoszenie
było fałszywe - sierż.sztab. Tomasz Solnica z KPP w Kłobucku.
- Jednocześnie, już w czasie trwającej akcji, kłobuccy policjanci
rozpoczęli poszukiwania mężczyzny, który wywołał fałszywy alarm
bombowy i tym samym uruchomił działania policji i innych służb

zaangażowanych w zabezpieczenie miejsca rzekomego podłożenia
bomby – podkreśla. W ciągu niespełna godziny funkcjonariusze
wytypowali i zatrzymali sprawcę
całego zamieszania. Okazał się
nim być 30-letni mieszkaniec powiatu pajęczańskiego. Co ciekawe, był on już znany kłobuckim
policjantom, bo we wrześniu
ubiegłego roku również informował o podłożeniu bomby w tym
samym zakładzie produkcyjnym.
W tamtej sprawie sąd także zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu bombowego. Na wniosek śledczych i prokuratora, częstochowski sąd tymczasowo
aresztował podejrzanego na trzy
miesiące. Grożą mu surowe konsekwencje, w tym kilkuletni pobyt w więzieniu.
Przestrzegamy, że wywołanie
fałszywego alarmu uruchamia
całą lawinę działań policji i innych służb zaangażowanych w
zabezpieczenie miejsca rzekomego podłożenia ładunku. Autorzy
takich nieodpowiedzialnych „żartów” są jednak bardzo szybko
ustalani i muszą liczyć się z wysokimi kosztami oraz bardzo surowymi konsekwencjami.
Katarzyna Gwara
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Czy warto obchodzić
Dzień Popcornu?
Zapraszamy
na Dzień Otwarty

20 marca 2019 roku Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego organizuje obchody Święta
Patrona Szkoły połączone z Dniem Otwartym. W tym dniu zapraszamy do naszej placówki już o godzinie 9.30 gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców w celu
zapoznania się z ofertą edukacyjną ZSME. Chcemy pochwalić
się nie tylko nowoczesnym wyposażeniem, osiągnięciami naszych uczniów, ale również pokazać przyjazne oblicze szkoły.
Na Dzień Otwarty przygotowaliśmy wiele atrakcji, m. in. pokazy
samoobrony i musztry, wirtualną strzelnicę, speedcubing –
warsztaty układania kostki Rubika, escape room, kawiarenkę,
warsztaty, pokazy i eksperymenty techniczne, występ szkolnego kabaretu, quizy, gry i zabawy oraz prezentacje stoisk służb
mundurowych i instytucji współpracujących ze szkołą. Odbędą
się także kolejne edycje powiatowych konkursów dla gimnazjalistów: Konkursu Wiedzy i Sprawności Wojskowej „Stań w
szranki z Pułaskim” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie, Konkursu o Kazimierzu Pułaskim oraz Konkursu „Tajniki Techniki Elektrycznej”. Przewidziano ciekawe nagrody. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.

Anna Szydłowska

Popcorn, kojarzony najczęściej z seansem filmowym, chyba każdy zna, to ziarna
kukurydzy prażone w wysokiej temperaturze. Nie każdy jednak wie, że najstarsze, bo
pochodzące z około 4700 roku p.n.e., ślady
tej przekąski zostały odnalezione przez archeologów w Peru. Znali ją również Aztekowie i Inkowie. Natomiast pierwszą maszynę
do robienia popcornu wynalazł w 1885 roku
w Chicago Charles Cretors – właściciel sklepu z cukierkami. Wtedy to właśnie przysmak
ten zdobył popularność w USA.
Popcorn jest bogatym źródłem błonnika
pokarmowego, poprawiającego trawienie,
zapobiegającego cukrzycy i pozytywnie
wpływającego na układ krążenia – reguluje
poziom cholesterolu we krwi, oraz polifenoli
– przeciwutleniaczy zwalczających wolne
rodniki odpowiedzialne za procesy starzenia
organizmu. Zawiera również dużą ilość manganu odpowiedzialnego za tworzenie tkanki
łącznej i kości, chroniącego przed osteoporozą, zapaleniem stawów i chorobą zwyrodnieniową stawów.
100 gram tej przekąski to około 370 –
390 kcal, a ponieważ jest lekki, więc szklan-

ka popcornu zawiera tylko 30 kcal, ale przyrządzonego bez użycia soli i tłuszczu. Niestety, w prażonej kukurydzy dostępnej w kinie znajdują się duże ilości tych dodatków. Z
kolei popcorn przeznaczony do przygotowania w kuchenkach mikrofalowych jest produkowany z użyciem uwodornionych olejów,
bogatych w kwasy tłuszczowe typu trans.
Najzdrowszy jest z kukurydzy pochodzenia
ekologicznego na oleju roślinnym z dodatkiem ziół.
Czy warto więc propagować tę przekąskę? W Zespole Szkół Mechaniczno –
Elektrycznych panie Ewa Teperska i Maryla Gaik zorganizowały Dzień Popcornu rozpoczęty ciekawą prelekcją przez pana Dominika Wołyńca, której celem było zapoznanie młodzieży z właściwościami prażonej kukurydzy, zarówno tymi korzystnymi,
jak i negatywnymi dla zdrowia człowieka.
Po części mającej charakter dydaktyczny
nastąpiła degustacja popcornu przygotowanego w postaci dietetycznej. Aby tradycji
stało się zadość, impreza zakończyła się
seansem filmowym.

Anna Szydłowska
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Uwaga

Szkodliwe odpady!
Odpady niebezpieczne
stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Powstają zarówno
w przemyśle, rolnictwie,
jak i w gospodarstwach domowych.
Od kilku lat rośnie liczba
tzw. „dzikich” wysypisk śmieci, nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów oraz składowania odpadów niebezpiecznych na terenach opuszczonych obiektów, hal i magazynów. Równie niebezpieczne są pożary
składowisk. Jak podają statystyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w
ubiegłym roku na terenie województwa śląskiego doszło
do 3753 pożarów śmietników
wolnostojących oraz wysypisk śmieci. W samym powiecie częstochowskim wybuchło
211 pożarów.
Odpady niebezpieczne stanowią ogromne zagrożenie dla
zdrowia ludzi i środowiska. Ze
względu na swoje cechy, skład,
źródło powstawania oraz właściwości zostały one sklasyfikowane w Ustawie o odpadach. Biorąc pod uwagę właściwości, mogą one być łatwopalne, drażniące, rakotwórcze,
toksyczne, mutagenne, żrące,
zakaźne czy szkodliwie oddziałujące na rozrodczość. Również istotny jest podział ze

względu na źródło powstania są to m.in. odpady medyczne,
środki do impregnacji drewna,
oleje, emulsje oraz środki pirotechniczne. W swoich gospodarstwach domowych również
jesteśmy „producentami” takich odpadów. Są to m.in. zużyte baterie, akumulatory, rozpuszczalniki, zużyte lampy halogenowe, zużyte urządzenia
elektryczne czy oleje i tłuszcze
niejadalne.
W związku ze szkodliwością
wymienionych powyżej odpadów, ich unieszkodliwienie
może się odbywać wyłącznie w
specjalnie przystosowanych
do tego zakładach oraz pod
ścisłą kontrolą. Dla niektórych
dużych firm przemysłowych,
których produktem ubocznym
działalności są odpady niebezpieczne, problem stwarza szereg regulacji prawnych, której
podlegają. Dlatego decydują
się na nielegalną utylizację odpadów poprzez wywożenie je w
miejsca do tego nieprzeznaczone, aby nie ponosić kosztów
związanych z utylizacją kłopotliwych śmieci. Ofiarą tego
przestępczego procederu mogą
paść właściciele gruntów, hal,
magazynów, którzy wynajmują swoje lokale pod taką działalność. Najczęściej wynajmują swoją nieruchomość i dopiero gdy najemca zalega z
opłatami, dowiadują się, że na
ich terenie znajduje się skła-

dowisko niebezpiecznych odpadów, których koszt utylizacji może wynieść nawet kilka
milionów złotych, a najemca
„zniknął”. Dlatego przestrzegamy przed zawieraniem niejasnych umów z nieuczciwymi
firmami i apelujemy o zwracanie uwagi na składowany towar. Podejrzenia powinny
wzbudzić przede wszystkim
różnego rodzaju beczki i pojemniki wypełnione cieczą nieznanego pochodzenia.

Do pięciu lat pozbawienia
wolności za odpady
Również właściciele firm
transportowych i kierowcy
pojazdów dostawczych powinni wzmóc czujność, ponieważ przewożenie niebezpiecznych materiałów wiąże się z
surowymi konsekwencjami.
W myśl kodeksu karnego, odpowiedzialności podlega osoba, która wbrew przepisom
składuje, usuwa, przetwarza,
dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich
warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu
lub zdrowiu wielu osób lub
spowodować zniszczenie w
świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Naruszenie tego przepisu skutkuje karą do 5 lat pozbawienia wolności.
Policjanci w ramach co-

dziennej służby stale monitorują i kontrolują miejsca zagrożone. Sprawdzają opuszczone fabryki, hale produkcyjne, pustostany oraz posesje zagrożone składowaniem
odpadów. Ruch drogowy natomiast koncentruje się na
kontrolach pojazdów przewożących lub mogących przewozić materiały niebezpieczne.
Dokładnie sprawdzają legalność przewożonego ładunku
oraz zgodność dokumentów
ze stanem faktycznym.
Każdy, kto jest świadkiem
procederu nielegalnego składowania odpadów powinien
zawiadomić odpowiednie służby. - Przede wszystkim apelujemy do osób, które przebywają w rejonie mało uczęszczanych miejsc, obiektów leśnych, opuszczonych hal czy
magazynów o zwracanie uwagi
na wzmożony ruch w tym
miejscu pojazdów ciężarowych, oraz obcych osób – mówią policjanci. Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112, a
także przez Internet wirtualnie
nanosząc na Krajowej Mapie
Zagrożeń punkt, w którym
może dochodzić do nielegalnego pozbywania się śmieci i odpadów. Tylko wspólne działania pozwolą na wykrycie przestępstw popełnianych przeciwko środowisku naturalnemu.

Przejścia dla zwierząt

Oprac. Katarzyna Gwara
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Kolejna edycja nagród

Zielone
Czeki 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ogłosił kolejną edycję prestiżowych nagród „Zielone Czeki”. Przyznawane są
one od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi.
Zielone Czeki przyznawane są osobom,
które wyróżniają się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.
Kto może zgłaszać kandydatury? Sami kandydaci, członkowie Kapituły oraz Komisji
Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku
Województwa Śląskiego, Klub Publicystów
Ochrony Środowiska EKOS, ale także instytucje z terenu naszego województwa - ochrony środowiska, organizacje pozarządowe
o charakterze regionalnym, placówki edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje naukowe, izby gospodarcze. Aby dokonać zgłoszenia
kandydata, należy wypełnić odpowiedni
wniosek z uzasadnieniem i rekomendacją
przynajmniej jednej z wymienionych powyżej
instytucji – w przypadku zgłoszeń samych
kandydatów oraz instytucji zgłaszającej
w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te
instytucje. Przygotowane dokumenty trzeba
złożyć w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW
w Katowicach z dopiskiem „Zielony czek”.
Wnioski przyjmowane są do 22 marca do
godz. 15:30. Lista laureatów zostanie ogłoszona 26 kwietnia 2019 r. Kategorie, w jakich wyłonieni zostaną laureaci to: programy
i akcje dotyczące ochrony przyrody, prace
naukowo – badawcze, edukacja ekologiczna,
szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, publicystyka ekologiczna, działania
popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. WFOŚiGW zaprasza do
udziału. Wniosek i regulamin dostępny jest
na stronie Funduszu.

W piatek 1 marca

Dlaczego są ważne? Olimpiada Młodych Rolników
w Złotym Potoku

Przejścia dla zwierząt stają
się popularną metodą, która
ma zminimalizować negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej dla
ich populacji. W sytuacji, w
której droga przecina siedliska i korytarze ekologiczne,
przejście dla zwierząt stanowi bardzo ważny element,
który pozwoli na swobodną
migracje i wędrówki różnym
gatunkom oraz osobnikom.

Zielone korytarze, nazywane
także zielonymi mostami to rozwiązania architektoniczne, które stwarzają możliwość migracji
dzikich zwierząt na obszarach,
gdzie zbudowane są przez człowieka linie kolejowe, drogi czy
autostrady. Wyróżnia się kilka
rodzajów tego typu rozwiązań.
Mowa tutaj o mostach do przejścia górą lub dołem, ale także o
tunelach. Z przejść górnych korzystają głównie większe zwierzęta, dolne z kolei przeznaczone są dla płazów i gadów. Rafał
Kurek w Poradniku projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny na drogach wyróżnił
dwie podstawowe funkcje ekologiczne przejść. Pierwsza z
nich to stworzenie warunków
umożliwiających bytowanie gatunków i osobników, których
siedliska przecina droga – mogą one dzięki przejściom korzystać z całego areału siedliskowego podzielonego przez drogę.
Kolumnę opracowała: Paula Nogaj

Druga z nich to umożliwienie
migracji, wędrówki i dyspersji
osobnikom przemieszczającym
się na duże odległości, co stanowi kluczową funkcję przejść dla
zwierząt – szczególnie ważną
dla ochrony rzadkich gatunków
o wysokich wymaganiach przestrzennych (np. duże ssaki drapieżne). Brak tego typu rozwiązań może grozić izolacją populacji i terenów siedliskowych
fauny, ograniczenie wykorzystywania możliwości areałów
osobniczych zwierząt czy ograniczenie przepływu genów i obniżenia zmienności genetycznej
w ramach populacji. Budowa
zielonych mostów przyczynia
się do ochrony zwierząt i zminimalizowania nasilonej śmiertelności poszczególnych gatunków
– także człowiek korzysta na tego typu rozwiązaniach, gdyż to
zmniejsza możliwość występowania kolizji czy wypadków w
sytuacji, gdy nagle zwierzę przecina drogę kierowcy.
Przejścia dla zwierząt zostały
uwzględnione w projekcie inwestycji, jaką jest budowa Autostrady A2 (odcinek E), czyli
odcinek przebiegający przez
nasz region. Zastosowane zostaną przy tej realizacji proekologiczne rozwiązania takie jak
wcześniej wymienione przejścia
dla zwierząt czy urządzenia
ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe,
przejścia dla średnich i małych
zwierząt i zbiorniki dla płazów.

Urząd gminy Janów zachęca
do udziału w Olimpiadzie Młodych Rolników, która odbędzie się w piątek 1 marca
2019 r. w Zespole Szkół im.
Władysława Szafera w Złotym
Potoku. Podczas wydarzenia
przeprowadzona zostanie prelekcja na temat ekologii w rolnictwie oraz ograniczenia niskiej emisji w gospodarstwach.
– W Olimpiadzie mogą wziąć
udział uczniowie szkół rolni-

czych oraz młodzi rolnicy do 40
r. ż. Celem Olimpiady jest rozwijanie twórczych zainteresowań
wśród młodych producentów
rolnych, rozbudzanie ambicji
dalszego dokształcania się, a
także integracja środowiska.
Pięciu laureatów eliminacji wojewódzkich będzie reprezentować nasze województwo w finale krajowym, odbywającym się
podczas 25 Międzynarodowych
Targów Techniki Rolniczej
AGROTECH w Kielcach – poin-

formował Urząd Gminy. Organizatorem Olimpiady jest Zarząd
Wojewódzki Związku Młodzieży
Wiejskiej w Katowicach. Tegoroczny Finał Wojewódzkiej
Olimpiady Młodych Producentów Rolnych odbędzie się już po
raz 27. Partnerem wydarzenia
jest Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie.
Zgłoszenia można kierować na
adres e-mail: a.chojnacka@odr.
net.pl lub pod numerem telefonu 34 377 01 19.

Gmina Mykanów

Skontrolowane zostaną kotłownie
Urząd Gminy Mykanów poinformował o planowanych
kontrolach
nieruchomości
w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących emisji z kotłowni i palenisk indywidualnych na terenie całej gminy Mykanów. Wynikają one z realizacji zapisów
Programu ochrony powietrza
dla terenu Województwa Śląskiego.

Od początku 2019 roku
mieszkańcy gminy Mykanów
mogą spodziewać się wybiórczych kontroli przeprowadzanych na prywatnych posesjach, o czym poinformował
samorząd na stronie internetowej gminy.
Ponadto urząd przypomina
o zakazie spalania odpadów
w urządzeniach grzewczych –
zgodnie z art. 155 ustawy

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach – a także o zakazie stosowania niektórych rodzajów
paliw tj. węgiel brunatny, mułów, flotokoncentratów węglowych - zgodnie z §6 uchwały
nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego. Nieprzestrzeganie tych zakazów podlega karze grzywny, co wynika
z odpowiednich ustaw dotyczących ochrony środowiska.

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

Jak bezpiecznie
kupować w sieci?
Częstochowa bierze udział
w programie „Bankowcy dla
Edukacji”. Jego celem jest
edukacja mieszkańców w zakresie podstaw praktycznej
wiedzy dotyczącej ekonomii,
finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. Jednym z tematów
podejmowanych w ramach
realizacji projektu jest bezpieczeństwo zakupów poprzez internet.
Ruch w sieci internetowej wymaga od nas przestrzegania
pewnych reguł bezpieczeństwa.
Podstawą jest oczywiście komputer. Jeśli nie prowokujemy losu i nie wchodzimy na podejrzane strony, to jest wysoce prawdopodobne, że sami nie ściągniemy złośliwego oprogramowania,
które może ułatwić życie przestępcom. Nie powinniśmy też sami instalować na komputerze
oprogramowania z nieznanych
źródeł czy nielegalnych kopii
oprogramowania znanych firm.
Nie zapomnijmy też o programie
antywirusowym. Musi on być na
bieżąco aktualizowany. Tak
„uzbrojeni” możemy przystąpić
do zakupów w internecie. Należy
przy tym unikać wchodzenia na
daną witrynę z linków, które
otrzymujemy w wysyłanych do
nas wiadomościach elektronicznych, ani też nie powinniśmy

wchodzić na stronę klikając w
znaleziony w wyszukiwarce adres. Może się bowiem okazać, że
ktoś chce nas zwabić na stronę o
podobnej nazwie do tej, którą
rzeczywiście jesteśmy zainteresowani. Dlatego za każdym razem powinniśmy sami wpisywać
w przeglądarkę adres sklepu czy
serwisu, a nawet banku w którym mamy konto. Przede wszystkim należy stwierdzić czy przy
nazwie witryny, na której chcemy robić zakupy, widnieje napis
https zamiast http. Powinniśmy
także widzieć symbol kłódki,
który oznacza bezpieczne połączenie internetowe.
Jeśli zamierzamy po raz pierwszy kupić coś u danego sprzedawcy w internecie to warto
sprawdzić jego dane kontaktowe
i identyfikacyjne. Więcej przydatnych informacji znajdziemy
na stronie programu „Bankowcy
dla Edukacji” - www.bde.wib.
org.pl To jeden z największych
programów edukacji finansowej
w Europie. Jest on realizowany
od 2016 r. z inicjatywy Związku
Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości.
Jego celem jest edukowanie
uczniów, studentów i seniorów
w zakresie podstaw praktycznej
wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa
i obrotu bezgotówkowego.
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Korn Event

Kontakt: 531 056 531

www.kornevent.pl

Katarzyna Gwara

GIE£DA
KWIATÓW
przy ul. Radomskiej 14

www.wsop.com.pl

tel. 502 491 509
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Naukowcy z Politechniki Gdańskiej

Wiedzą, jak zrobić
ekologiczne sztućce
Jednorazowe sztućce mogą
być ekologiczne. Udowodnili to
naukowcy z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej,
którzy zrobili je z... autorskiego polimeru. W jego skład weszła między innymi mąka ziemniaczana i kukurydza. Kompozycja może być wykorzystywany nie tylko do produkcji jednorazowych sztućców, ale także talerzy i słomek.
Innowacyjna kompozycja polimerowa służąca do produkcji m.in.
ekologicznych sztućców jednorazowego użytku, podlegających recyklingowi organicznemu, została
opracowana w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. – Do

wytworzenia naszych materiałów
biopolimerowych wykorzystuje się
łatwo dostępne surowce w pełni
pochodzenia naturalnego lub surowce pozyskiwane z odnawialnych źródeł, co stanowi istotną
przewagę nad stosowanymi powszechnie materiałami ropopochodnymi – tłumaczy prof. Helena
Janik, kierownik zespołu badawczego. Innowacyjna kompozycja
zawiera m.in. skrobię termoplastyczną uzyskaną z mąki ziemniaczanej i dodatki pochodzenia naturalnego oraz biopolimer polilaktyd
(PLA). Otrzymane z niej produkty
jednorazowe są trwałe w użytkowaniu, a jednocześnie zachowują
właściwości przyjazne dla środowiska naturalnego. Mogą być kompostowane wraz z resztkami jedze-

nia i ulegają całkowitej biodegradacji. Jednym z pierwszych produktów przeznaczonych do wdrożenia w oparciu o tę kompozycję są
sztućce jednorazowego użytku.
Za metodą przemawia jeszcze
jeden fakt. – Ze względu na zastąpienie części PLA przez znacznie
tańszą skrobię termoplastyczną,

finalna cena 1 kg naszej kompozycji jest niższa od czystego PLA
o około 15%, a proces wdrożenia
technologii do produkcji niezwykle
prosty – wyjaśnia dr inż. Maciej
Sienkiewicz, współtwórca technologii wytwarzania granulatu i jego
wytłaczania.
Przeprowadzone w akredytowa-

nych laboratoriach badania, obejmujące m.in. ocenę podatności na
kompostowanie, zdolność do biodegradacji oraz wpływ na środowisko wodne, wypadły bardzo pozytywnie, dowodząc wyższości opracowanych kompozycji nad istniejącymi na rynku rozwiązaniami.

Katarzyna Gwara

Fabryka Firanek
www.wisan.pl

Odmieñ wnêtrze swojego domu.
Fabryka Firanek „WISAN” S.A. zaprasza
i poleca szeroki wybór galanterii sto³owej,
firanek oraz zas³on w rewelacyjnych cenach.

TAKSATOR s.c.
KANCELARIA RZECZOZNAWCÓW MAJ¥TKOWYCH

in¿. arch. Henryk Hajdasz
Za³o¿yciel Kancelarii

mgr Zdzis³aw Hajdasz

mgr in¿. Ma³gorzata Kowalik

UPRAWNIENIA PAÑSTWOWE NR 216
tel. kom.: 601 927 384

UPRAWNIENIA PAÑSTWOWE NR 2922
tel. kom.: 606 952 805

szacowanie nieruchomoœci
inwentaryzacja, projektowanie i kosztorysowanie
sprzeda¿ wydawnictw
opracowanie ekspertyz i opinii
organizacja i prowadzenie szkoleñ
l

l

l

l

l

42-217 Czêstochowa, ul. Tuwima 6 m. 14
tel./fax 34 365 10 20
e-mail: taksator@czwa.pl www.taksator.info

Zapraszamy do naszego Sklepu Firmowego:
ul. Warszawska 70, 42-200 Czêstochowa

Najwiêkszy dystrybutor tekstyliów technicznych

SP. Z O.O.

l AGROTKANINY

l GEOW£ÓKNINY l WIGOFIL l TEXFIL l SIATKI l SZNUREK
l AGROW£ÓKNINY l WORKI l BIG-BAGI
l KOLOROWE FILCE l PIANKI
l PLANDEKI
l FOLIE
l INNE
Tkaniny Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 2, 42-280 Czêstochowa
tel. 34/ 361 85 60, 34/ 361 88 57, 504 285 350
www.sklep.tkaniny.info.pl
email: biuro@tkaniny.info.pl
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Wyniki kontroli

Maski antysmogowe nie chronią przed... smogiem
Prawie połowa masek antysmogowych, które zbadał Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, nie przeszła testów w laboratorium. Oznacza to, że nie chronią
przed smogiem.

Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów po raz drugi
wziął pod lupę maski antysmogowe. Fachowo są nazywane półmaskami filtrującymi. Do kontroli wytypowali je
inspektorzy Inspekcji Handlowej pod koniec ubiegłego roku.
- Maski pobraliśmy z 13 sklepów budowlanych i hurtowni
w 5 województwach – mówi
Marek
Niechciał,
prezes
UOKiK. - Łącznie oceniliśmy
21 modeli: 6 tylko pod kątem
oznakowania, a 15 wysłaliśmy
do laboratorium Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy
(CIOP), który sprawdził, czy
spełniają trzy parametry: opór
wdechu, przenikanie mgłą oleju parafinowego i przeciek wewnętrzny – wyjaśnia. Wyniki
niestety nie są dobre. 6 masek
miało negatywne wyniki
podczas testów w laboratorium, a 11 było źle oznakowanych. W 2017 r. na 10 masek 2 nie przeszły badań.

Testy w laboratorium
– Zakwestionowaliśmy 6
masek (4 nie spełniły jednego
parametru, a 2 – aż dwóch).
Testy wykazały, że 2 maski nie
przeszły badania na opór wdechu. 2 kolejne słabo wypadły,
gdy sprawdzaliśmy odporność
na przenikanie mgłą oleju parafinowego. Oznacza to, że zanieczyszczenia w powietrzu łatwo zniszczyłyby filtr – wylicza
Marek Niechciał. Ostatnie
dwie maski wypadły najgorzej,
ponieważ nie spełniły aż dwóch
z trzech badanych parametrów. Nie przeszły testów na
przenikanie mgłą oleju parafinowego i przeciek wewnętrzny.
Inaczej mówiąc, były nieszczelne i miały słaby filtr.
Oznakowanie
Przedsiębiorca, który wprowadza maski do sprzedaży,
musi pamiętać o tym, że powinny być odpowiednio oznakowane i przejść badania w
akredytowanym laboratorium
na terenie UE. Taka procedura
kończy się wystawieniem tzw.
deklaracji zgodności. Podczas
kontroli okazało się, że 11 ma-

sek było źle oznakowanych. Brakowało danych producenta
lub informacji o tym, czy jest
to maska jedno- czy wielorazowa. W 9 przypadkach problematyczna była też deklaracja
zgodności –brakowało jej, nie
miała wszystkich danych lub
została wystawiona przez nieuprawniony podmiot – tłumaczy Marek Niechciał. Co ciekawe, Inspekcja Handlowa w Poznaniu znalazła 4 modele półmasek, które chciał wprowadzić na rynek jeden z przedsiębiorców. Sprowadził z Chin ponad 55 tys. sztuk. Zadeklarował, że maski przeszły badania
w akredytowanym laboratorium w UE, jednak jak się okazało... nie miało ono akredytacji do ich testowania. - Sprawdziliśmy te maski i okazało się,
że nie spełniają wymagań.
Dzięki naszym kontrolom 55
tys. wadliwych masek nie zostanie już sprzedanych konsumentom – mówi prezes UOKiK.
Przedsiębiorcy powinni więc
weryfikować, czy laboratoria
posiadają akredytację do badania wprowadzanych przez
nich produktów, w tym przypadku środków ochrony indywidualnej, którymi są półmaski filtrujące.

Konsekwencje
UOKiK planuje wszcząć 8 postępowań wobec przedsiębiorców, którzy wprowadzili do obrotu wadliwe lub źle oznakowane maski. Mogą zakończyć się
one nakazem wycofania wadliwych produktów i powiadomieniem o tym konsumentów.
Zgodnie ze zmianami w prawie,
kary finansowe do 100 tys. zł
pojawią się, gdy producent lub
importer wprowadzili maski
niezgodne z wymaganiami na
polski rynek po 19 lipca 2018 r.
IH współpracuje też z organami
celnymi i ocenia, czy maski,
które przedsiębiorca chce wprowadzić na rynek, mogą przekroczyć polską granicę. W 2018 r.
inspektorzy IH wydali 3 negatywne opinie, dzięki którym nie
wpuszczono do Polski kolejnych
prawie 6 tys. sztuk masek.
Katarzyna Gwara

Kupujesz maskę antysmogową?
Sprawdź, czy ma: CE – oznacza, że producent deklaruje, że maska spełnia wszystkie wymagania techniczno-prawne.
Zwróć uwagę na oznaczenia: FFP1, FFP2, FFP3 – to klasa
ochrony filtra: najsłabsza to 1, najwyższa – 3.
Ważne są też litery:
NR – to półmaska jednorazowego użytku - nie zakładaj jej ponownie i nie noś dłużej niż 8 godzin – oraz R – półmaska wielokrotnego użytku.
D – oznacza, że półmaska pozytywnie przeszła badanie na zatkanie pyłem dolomitowym. Wybierz ją, jeśli planujesz przez
dłuższy czas pracować w zapylonym pomieszczeniu, np. podczas remontu.
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Utrudnienia

Kontrola

Pętla przy Brzezińskiej
zostanie przebudowana

Jeździmy niesprawnymi
samochodami

Kierowcy i piesi mogą spodziewać się utrudnień na
ulicy Brzezińskiej. 25 lutego
rozpoczną się bowiem prace
związane z przebudową tamtejszej pętli autobusowej.
Zakres prac obejmuje między innymi poszerzenie istniejącej jezdni w kierunku
południowym i zachodnim
oraz remont istniejącej części
poprzez wymianę warstwy
wiążącej i ścieralnej, rozebranie starej wiaty przystankowej oraz ustawienie nowej,
budowę chodnika po stronie
południowo-zachodniej o szerokości 2,05m „dowiązanego”
do istniejącego chodnika w
ciągu ul. Bohaterów Katynia i

ul. Brzezińskiej, a także wykonanie nowego wpustu
ulicznego z osadnikiem i włączenie go do istniejącego kanału deszczowego oraz regulację istniejących studni. Poza tym pojawią się nowe drzewa i krzewy.
W związku z realizacją zadania piesi i kierowcy mogą
spodziewać się utrudnień.
Projekt czasowej organizacji
ruchu zakłada wyłączenie odcinka jezdni ul. Brzezińskiej,
a także zawężenie jezdni ul.
Bohaterów Katynia (z utrzymaniem ruchu dwukierunkowego na szerokości jezdni
min 5,5m) oraz zawężenie
chodnika.
Katarzyna Gwara

Brak płynu hamulcowego,
niesprawny akumulator, niewłaściwy poziom ciśnienia
w oponach, źle ustawione
światła – między innymi takie grzechy mają na sumieniu polscy kierowcy. Z badań przeprowadzonych przez
firmę ProfiAuto w ramach
akcji PitStop wynika, że
wciąż zaniedbujemy bieżące
czynności związane z utrzymaniem pojazdów, wpływające na ich stan techniczny.
Firma ProfiAuto sprawdziła
stan tysięcy aut w całym kraju. Badania prowadzono między innymi na parkingach dużych sklepów i w centrach
miast. Ich wyniki są wiarygodne, bo kierowcy często podjeżdżali do kontroli prosto z trasy, a więc nie mogli się w żaden sposób przygotować. Dzięki temu wyniki pokazują rzeczywisty stan techniczny samochodów jeżdżących po polskich drogach.
Szczegółowe analizy pokazują, że w przypadku 64% samochodów konieczna była wymiana płynu hamulcowego. Aż
19% kierowców jeździło na zużytych oponach, blisko 1/3
aut miała nieprawidłowe ciśnienie w kołach, a ponad 22%
źle ustawione światła.

Mechanicy często diagnozowali także luzy i stuki w zawieszeniu oraz luzy w układzie
kierowniczym. – Niestety w porównaniu z rokiem ubiegłym
nie widać poprawy.
– Nie są to dramatycznie złe
wyniki, ale ponad połowie kierowców doradzono wizytę
w warsztacie – mówi Michał
Tochowicz, dyrektor ds. strategii i rozwoju marki ProfiAuto.
Wykryte usterki były w większości efektem zaniedbań
standardowych
czynności.
Kierowcy oczywiście zwracają
uwagę na ogólną kondycję
swoich pojazdów, ale niestety
często bagatelizują pewne
kwestie. Tymczasem, jak pokazują statystyki, stan techniczny samochodów przekłada

się na bezpieczeństwo na drogach, dlatego bardzo ważne
jest jego systematyczne sprawdzanie. - To, że ktoś nie wyczuł
drobnych luzów na kierownicy
czy nie przejął się stukami pod
maską nie jest niczym zaskakującym. Kierowcy często nie
są w stanie sami zdiagnozować
takich rzeczy i dowiadują się
o nich zwykle podczas wizyty
w warsztacie. Jednak ustawienie świateł, stan opon czy poziom ich ciśnienia to elementy,
które każdy może samodzielnie zweryfikować w swoim samochodzie. Z naszych ankiet
wynika, że duża część kierowców tego nie robi i to już może
być niepokojące – podsumowuje Michał Tochowicz.
Katarzyna Gwara

CZÊŒCI DO MERCEDESA l SERWIS

Czêœci do

Serwis Gos³awski

Waldemar Gos³awski

P.H.U. Dariusz Borowiecki
Oferujemy nastêpuj¹ce us³ugi:
l wyrób ca³ych resorów wszystkich typów
l regeneracja oraz monta¿ resorów i sprê¿yn samochodowych
l sprzeda¿ resorów
l sprzeda¿ artyku³ów zwi¹zanych z monta¿em resorów
Zapewniamy indywidualne dostosowanie us³ug do potrzeb klienta

42-242 Rêdziny k/ Czêstochowy,
ul. Wolnoœci 122a
Sklep
(resory firmy SCHOMÄCKER):
tel. 608 689 050
Warsztat (wyrób w³asny):
tel. 608 689 050
www.resory.czest.pl

CZÊŒCI DO MERCEDESA
SERWIS
ul. œw. Jadwigi 47
42-226 Czêstochowa
tel./fax (34) 360 60 99
603 59 09 55
www.czescidomercedesa.com.pl

e-mail: waldi@czescidomercedesa.com.pl

Mercedesa

Sprzeda¿:
czêœci nowe i u¿ywane,
felgi i ogumienie.
Diagnostyka, elektronika
i mechanika pojazdowa.
Naprawa automatycznych
i manualnych
skrzyñ biegów.
Naprawa silników.
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Parlament Europejski zdecydował

Nawet 36 tysięcy
Ciężarówki będą
dopłaty do samochodu musiały być bardziej
ekologiczne
elektrycznego
Dokończenie ze str. 1

Na wsparcie finansowe
będą mogli liczyć między innymi przedsiębiorcy wykonujący działalność koncesjonowaną w zakresie dystrybucji paliw gazowych, obrotu gazem, obrotu paliwami ciekłymi, obrotu energią
elektryczną,
dystrybucji
energii elektrycznej, będący
operatorem ogólnodostępnej
stacji ładowania lub operatorem stacji gazu ziemnego,
jak również będący dostawcą usługi ładowania.

Projekt a przyszłość
– Coraz większa popularność pojazdów elektrycznych w gospodarstwach domowych i w transporcie publicznym doprowadzi do wykreowania mody na ekologiczny transport, co będzie
stymulować popyt – twierdzą pomysłodawcy projektu.
- W wybranych aglomeracjach zbudowana zostanie
infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych i tych
napędzanych paliwami alternatywnymi. Polski przemysł, w ramach europejskiego łańcucha wartości, będzie
wytwarzał wysokiej jakości
podzespoły dla pojazdów
elektrycznych, produkował
same pojazdy oraz niezbędną dla rozwoju elektromobilności infrastrukturę. Zwiększona zostanie również świadomość polskiego społeczeństwa w zakresie elektromobilności, pojazdów napędzanych paliwami alternatyw-

tromobilności i paliw alternatywnych ma wpłynąć więc
nie tylko na poprawę zdrowia publicznego (mniejsze
koszty opieki zdrowotnej),
ale także na ograniczenie
zniszczeń w środowisku naturalnym i w substancji budynków.
nymi i wynikających z tego
korzyści dla zdrowia obywateli, jakości środowiska naturalnego oraz gospodarki.
Wszystkie te elementy pozwolą na stworzenie w Polsce ekosystemu elektromobilności stanowiącego integralną część unijnej idei popularyzacji czystego transportu we Wspólnocie – czytamy w uzasadnieniu.
Pomysłodawcy twierdzą,
że wejście w życie projektowanego
rozporządzenia
wpłynie na funkcjonowanie
rodzin, obywateli oraz gospodarstw domowych. Takie
rozwiązanie miałoby też pozytywnie wpłynąć na działania realizowane w ramach
walki ze smogiem. - Rozwój
elektromobilności oraz promocja paliw alternatywnych
ma duży potencjał poprawy
jakości powietrza. Spójne
działania w tym zakresie powinny być prowadzone równolegle z likwidacją niskiej
emisji pochodzącej ze spalania paliw stałych w przydomowych instalacjach oraz
promowaniem przejścia na
elektryczne ogrzewanie –
podkreślają autorzy projektu. Poprawa stanu powietrza dzięki rozwojowi elek-

Wciąż mało popularne
Niestety, jak na razie samochody elektryczne w naszym kraju nie są popularne. Według danych ACEA,
w 2018 zarejestrowano
w UE ponad 150 tys. samochodów elektrycznych (aż
o 53% więcej niż w roku
2017), z czego tylko nieco
ponad 600 w Polsce. Dla porównania, rejestracje w krajach będących na podium
kształtowały się następująco: Niemcy – 36,2 tys. pojazdów, Francja – 31,1 tys.,
Holandia: 26,5 tys. Z czego
wynika ta przepaść? Największym problemem jest
oczywiście bariera finansowa. Niestety samochód elektryczny, nawet po rządowej
dopłacie, nie będzie wciąż
w zasięgu cenowym statystycznego Polaka.
W Częstochowie znajdziemy
trzy stacje ładowania pojazdów elektrycznych – przy
dworcu głównym PKP, przy
urzędzie miasta oraz przy Politechnice Częstochowskiej.
Samochód podładujemy też
w Poczesnej – przed Centrum Handlowym Auchan.
Katarzyna Gwara

Producenci samochodów ciężkich będą musieli zmniejszyć emisję CO2 z ciężarówek sprzedawanych w Europie. W roku 2025 musi się ona zmniejszyć o 15 procent
w porównaniu do poziomu z 2019,
a pięć lat później już o 30 procent.
Takich ograniczeń do tej pory
w Unii Europejskiej jeszcze nie było.
Samochody osobowe i auta dostawcze są już co prawda objęte restrykcjami w tym zakresie, natomiast jak
dotąd nie obowiązywało to samochodów ciężarowych. Nowe rozwiązania
to efekt porozumienia rządów państw
Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Celem przepisów jest
wsparcie działań na rzecz klimatu
i ochrony środowiska. W ich myśl, od
2025 roku nowe samochody ciężarowe będą musiały emitować o 15%
mniej CO2 w porównaniu do emisji
z roku 2019, a od 2030 roku o 30%
mniej. Producenci ciężarówek z drżeniem serca przyjęli informację o nowych regulacjach. Już w zeszłym roku – w momencie, gdy KE ogłosiła
swoją propozycję – apelowali o znacznie niższe normy. Domagali się ustawienia poprzeczki na poziomie 7%
w roku 2025 i 17% w 2030.
Mimo sporych kontrowersji, przedstawiciele państw członkowskich i PE
wypracowali porozumienie. Cel redukcji emisji wyznaczony na rok
2030 zostanie poddany przeglądowi
w 2022 roku. Mniejsze emisje mają
iść w parze z mniejszymi wydatkami
na paliwo. – Nowe normy emisji CO2
dla samochodów ciężarowych to doskonała wiadomość dla użytkowników ciężarówek i dla środowiska. Po
20 latach bardzo niewielkich postępów w zakresie oszczędności paliwa,
producenci pojazdów ciężkich muszą

teraz zacząć oferować niedrogie (opłacalne), niskoemisyjne ciężarówki,
umożliwiające europejskim przewoźnikom
osiągnięcie
ogromnych
oszczędności w zakresie kosztów
użytkowania. Jest to jednak dopiero
początek, ponieważ standardy będą
musiały zostać znacząco zaostrzone
w trakcie przeglądu w 2022 roku –
stwierdził Stef Cornelis, odpowiedzialny za działania w zakresie ograniczania emisji z pojazdów ciężarowych w Transport & Environment.
Do 2025 r. producenci samochodów
ciężarowych będą mogli korzystać
z mechanizmu „superkredytów”,
w którym sprzedaż bezemisyjnych ciężarówek będzie wliczona wielokrotnie
w rozliczaniu redukcji emisji CO2. Później nastąpi odejście od nich na rzecz
niewiążącego celu sprzedaży. Producenci, którzy przekroczą 2% próg
sprzedaży nowych pojazdów elektrycznych i wodorowych, zostaną nagrodzeni mniej wymagającym celem redukcji
emisji CO2. Regulacja ta pozwala również na zwiększenie ciężaru zeroemisyjnych ciężarówek o 2/dwie tony.
Nowe regulacje wejdą w życie dopiero po formalnym zatwierdzeniu
przez ministrów krajów członkowskich i europarlamentarzystów na sesji plenarnej.
Katarzyna Gwara
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ForBET Włókniarz

Prezentacja pełna
atrakcji
Wyczekiwana przez kibiców
Włókniarza prezentacja zawodników odbędzie się w piątek 22 lutego w Hali Sportowej
Częstochowa przy ul. Żużlowej.
Gwiazdą tegorocznego wydarzenia będzie Zenon Martyniuk
z zespołem Akcent. Organizatorzy prezentacji przygotowali
dla kibiców szereg atrakcji – zabawy i konkursy, w których do
wygrania będzie m.in. karnet
na sezon 2019.
Początek imprezy zaplanowano punktualnie na godzinę
17:45. O 18:00 ma wystąpić
gwiazda disco-polo, która zaśpiewa dla częstochowskich kibiców swoje największe przeboje. Wstęp na to wydarzenie
jest biletowane. Wejściówki
w cenach 15 zł (trybuna górna)
i 30 zł (trybuna dolna) są już do
nabycia. Sprzedaż prowadzona
jest w siedzibie klubu a także
w sklepie komupterowym „Pat-Rox”. Wstęp bezpłatny obowiązuje dzieci do lat 12, czyli te

urodzone w 2007 roku i później.
Organizatorzy zapowiadają
różne atrakcje – w tym dla najmłodszych, którzy będą mogli
skorzystać ze strefy animacji. Ponadto kibice po raz kolejny będą
mieli okazję zapoznać się z modelami samochodów, które wystawią w holu częstochowskie
salony. – Nie zabraknie również
zabaw i konkursów z nagrodami
oraz sesji autografów i zdjęć fanów z jeźdźcami naszego klubu –
zapewnia klub.
Aby wziąć udział w konkursie
i mieć możliwość wygrania karnetu na sezon 2019 wystarczy
przyjść na wydarzenie, zrobić
zdjęcie w specjalnym miejscu
podczas prezentacji i opublikować z ciekawym podpisem na
swoim profilu na Instagramie
(należy pamiętać, by był publiczny) z hasztagiem #wszyscynawlokniarz i oznaczeniem profilu @sgp.media. Jury wybierze
najciekawsze zdjęcie – zostanie
one nagrodzone karnetem normalnym na cały sezon 2019.

zdj. Tomek Kudala

Klub zachęca do udziału w akcji

Włókniarz jest wszędzie
– podróżuj
z Włókniarzem
Jesteś kibicem Włókniarza
i podróżujesz po Polsce lub
całym świecie? Koniecznie to
pokaż! Klub zachęca do
udziału w prostej akcji, która
polega na przesłaniu zdjęcia
z jakiegokolwiek zakątka
świata, na którym będzie
można zobaczyć lwi akcent.

Planujesz urlop za granicą,
a może wybierasz się w polskie
góry? Być może pracujesz
w jednym z europejskich krajów lub masz okazję odwiedzić
inny kontynent? Nie zapomnij

zabrać ze sobą jakiegoś akcentu, który będzie nawiązywał do
Włókniarza i zrób zdjęcie
z miejsca, gdzie udało Ci się
dotrzeć. Fotografię należy
przesłać pod adres klub@
wlokniarz.com lub poprzez
portal społecznościowy Facebook na profil klubowy Włókniarza, w temacie wiadomości
wpisując „Włókniarz jest wszędzie”. Autorzy najatrakcyjniejszych zdjęć, które zostaną wybrane mogą liczyć na nagrodę
w postaci klubowych gadżetów.

Poszerzyło się grono sponsorów
Do grona sponsorów Włókniarza Częstochowa dołączyły
kolejne firmy. Najważniejszymi
pozostały SGP – Sorting Group
Poland, forBET i zielona-energia.com
Pod koniec zeszłego roku poinformowano, że przedłużona
została umowa sponsorska z firmą SGP – Sorting Group Poland na nazwę częstochowskiego stadionu, wobec czego przez
kolejne trzy lata obiekt przy ulicy
Olsztyńskiej będzie nosił nazwę
SGP Arena Częstochowa. Z kolei sponsorem tytularnym drugi
rok z rzędu będzie forBET – legalny polski bukmacher, który
oferuje zakłady na zdarzenia
sportowe, zakłady live a także
sporty wirtualne. Zatem w PGE
Ekstralidze drużyna Lwów będzie
występować dalej jako forBET
Włókniarz Częstochowa.
Sponsorem strategicznym
będzie firma zielona-energia.
com, która wykonuje m.in. montaż zestawów fotowoltaicznych
– ma ona wykonać tego typu inwestycja na obiekcie Włóknia-

rza, co oznacza, że SGP Arena
Częstochowa będzie pierwszym
obiektem sportowym w Polsce,
który będzie wyposażony w ekologiczny system.
Klub przedłużył umowę sponsorską na sezon 2019 także
m.in.z firmą Koloryt – dystrybutorem płyt niepalnych i trudnozapalnych, która towarzyszy
Włókniarzowi od lat. Ponadto
do grona sponsorów dołączyła
firma KolorStudio, zajmująca
się m.in. dystrybucją farb i systemów dociepleń renomowanej
firmy Caparol. Również przedsiębiorstwo Hufgard Optolith
Bauprodukte Sp. z o.o. - firma
z branży chemii budowlanej będzie w tym sezonie wspierać
częstochowskich żużlowców.
Swoje wsparcie wciąż okazywać
będzie niemiecka firma Hempelmann Wittemöller GmbH przedsiębiorstwo z kartą pali-

wową tankpool24 dla wszystkich przewoźników po całej Europie i Elżbieta Knop CEO FAVO
Sp. z o.o. Darczyńcą będzie także DMK Invest Materiały Budowlane – skład budowlany
oferujący szeroki asortyment
materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz usług dodatkowych. Ponadto klub będzie wspierać Gmina Poczesna
i Grupa Wróbel – Mercedes
Benz. – Jest nam niezmiernie
miło, że taka firma, jak Mercedes-Benz na dobre zawitała na
stadion przy ulicy Olsztyńskiej.
Dzięki podpisanej umowie
współpracy z Grupą Mercedes-Benz Wróbel na stadionie pojawi się wiele akcentów marki
Mercedes. Między innymi przed
meczami ligowymi zawodnicy
obu drużyn do prezentacji podwożeni będą samochodami
marki Mercedes – poinformował klub.
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TRENER
Marek Cieślak – jest wychowankiem Włókniarza i jednym z
najwybitniejszych zawodników w jego historii. Profesjonalną
licencję żużlową otrzymał 1967 roku. W macierzystym klubie
występował aż do 1986 roku. W lwich barwach wywalczył
m.in. pięć medali Drużynowych Mistrzostw Polski. Ponadto
startował w finałach Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Świata. Po zakończeniu kariery nie rozstał się z żużlem – został trenerem i prowadził kolejno Włókniarza Częstochowa, Van Pur Rzeszów, Polonię Piłę, Atlas Wrocław, Falubaz
Zieloną Górę, Grupę Azoty Unię Tarnów, ŻKS Ostrovię Ostrów
Wielkopolski, po raz drugi Falubaz Zieloną Górę, by w 2018 roku wrócić do macierzystego klubu – Włókniarza Częstochowa.
Jest także trenerem reprezentacji Polski w żużlu.

ZAWODNICY
Matej Zagar – ur. 3 kwietnia 1983 r. , Słowenia
Uznawany jest za najlepszego żużlowca w historii Słowenii. Wielokrotnie stawał na podium podczas najważniejszych zawodów
żużlowych w Europie. Jest medalistą Indywidualnych Mistrzostw
Europy Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Europy Seniorów.
Jako stały uczestnik cyklu Grand Prix w ostatnich latach, pięciokrotnie osiągnął zwycięstwo w tych zmaganiach – na podium
natomiast stawał aż szesnaście razy. W Polsce jeździł do tej pory
w barwach Apatora Toruń, Stali Rzeszów, Startu Gniezno i Stali
Gorzów. Zawodnikiem częstochowskiego Włókniarza jest od sezonu 2017.
Leon Madsen – ur. 5 września 1988, Dania
Swoją sportową przygodę zaczynał od miniżużla, stając się jednym z czołowych zawodników w klasie 80 cc. Był medalistą Indywidualnych Mistrzostw Świata w tej dziedzinie. Po przejściu
na klasyczny tor, zapisał się w historii, zdobywając wspólnie z
reprezentacją Danii srebro na Drużynowych Mistrzostwach
Świata Juniorów. Od 2006 roku jest obecny w polskiej lidze. Tu
reprezentował GKM Grudziądz, Spartę Wrocław, Unię Tarnów, a
także Wybrzeże Gdańsk. W lwich barwach jeździ od sezonu
2017 roku. Obecnie sprawuje funkcje kapitana forBET Włókniarza Częstochowa.
Fredrik Lindgren, ur. 15 września 1985 r., Szwecja
Swoje pierwsze sukcesy w żużlu zdobywał już jako junior, zdobywając brązowy medal na Indywidualnych Mistrzostwach Europy
do lat dziewiętnastu i Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów. Dwukrotnie wywalczył z reprezentacją narodową tytuł
Drużynowego Wicemistrza Świata Juniorów. Występuje w ostatnich latach w cyklu Grand Prix. Do tej pory odnotował dwa zwycięstwa, a na podium stawał ogółem trzynaście razy. Z reprezentacją Szwecji wielokrotnie odnosił sukcesy w Drużynowym
Pucharze Świata. W Polsce jeździł dla Zielonej Góry, Grudziądza,
Tarnowa, Daugavpils, Gdańska, Wrocławia, Leszna a także Rybnika. Od 2018 roku reprezentuje barwy Włókniarza.
Adrian Miedziński, ur. 20 sierpnia 1985, Polska
Pochodzący z żużlowej rodziny Adrian Miedziński to jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w kraju. Już w wieku juniorskim zaczął odnosić pierwsze sukcesy. Dwukrotnie zdobył złoto
z reprezentacją Polski w Drużynowym Pucharze Świata. Debiutował w toruńskim Apatorze w 2001 roku, gdzie jeździł przez
następnych siedemnaście lat. Klubowe barwy zmienił w 2018
roku dla częstochowskiego Włókniarza.
Paweł Przedpełski, ur. 23 czerwca 1995 r., Polska
Może pochwalić się wieloma sukcesami, które osiągnął jako
młodzieżowiec. Pochodzący z Torunia zawodnik jest uznawany
za jednego z najlepszych żużlowców młodego pokolenia. W
Ekstralidze zadebiutował w 2012 roku, stając się kluczowym zawodnikiem swojego zespołu. Jako senior występuje od dwóch
sezonów. W sezonie 2019 zadebiutuje w barwach forBET Włókniarza Częstochowa. Wcześniej jeździł dla klubu Get Well Toruń.
Damian Dróżdż, ur. 20 grudnia 1996, Polska
Zaczynał od motocrossu – następnie uczęszczał do szkółki
Włókniarza. W barwach Kolejarza Opole zdawał egzamin na
certyikat „Ż”. Występował w tym klubie w latach 2013-2014.
Jeździł następnie dla Betard Sparty Wrocław i jako gość w Starcie Gniezno, a także we Włókniarzu. W sezonie 2019 będzie reprezentował forBET Włókniarz Częstochowa.

Michał Gruchalski, ur. 18 listopada 1998 r., Polska
Jego sportowa przygoda rozpoczęła się na minitorach, gdzie odnosił znaczne sukcesy. Tytuł Indywidualnego Mistrza Polski w klasie 80-125 cc zdobył w 2014 toku. Rok później uzyskał profesjonalną licencję. Swój debiut w PGE Ekstralidze miał w sezonie 2017. Jest czołowym młodzieżowcem w Polsce.
Jakub Miśkowiak, ur. 3 sierpnia 2001 r., Polska
Pochodzący z żużlowej rodziny Jakub Miśkowiak, wystąpił w sezonie 2017 jako zawodnik
Wschowskiego Klubu Motocyklowego i przeszedł egzamin na certyfikat „Ż”. Następnie trafił do
Orła Łódź – tam występował przez dwa ostatnie lata w Nice 1. Lidze Żużlowej. Powoływany był
do młodzieżowej kadry Polski, z którą wywalczył złoty medal Drużynowych Mistrzostw Europy
Juniorów.
Adrian Woźniak, ur. 28 lutego 1999 r., Polska
Na torze pojawił się w 2014 roku, gdzie trenował, by sezon później pochwalić się żużlową licencją. Był wypożyczony na sezon 2016 do Kolejarza Opole. Po kontuzji, która zmusiła go do przerwania występów, przystąpił do rehabilitacji, by wrócić na tor. Reprezentował barwy pierwszoligowej Polonii Piła, a w PGE Ekstralidze zadebiutował w minionym sezonie.
Mateusz Świdnicki, ur. 10 sierpnia 2001 r., Polska
Zaczynał od miniżużla, gdzie wywalczył tytuł Indywidualnego Wicemistrza Polski. W sezonie
2016 pojawił się na klasycznym torze. Powołany został do kadry narodowej w klasie 250 cc. Po
otrzymaniu licencji żużlowej występował na imprezach młodzieżowych. Z Włókniarzem wywalczył złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. W PGE Ektralidze zadebiutował w minionym roku.
Bartłomiej Kowalski, ur. 4 marca 2002 r., Polska
Jest wychowankiem szkółki żużlowej Janusza Kołodziej. Zadebiutował w lidze w sezonie 2018.
Reprezentując barwy krakowskiej Wandy zaliczył 43 wyścigi w pierwszoligowych torach. W ubiegłym roku podczas Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Śląska zdobył 8 „oczek”, zajmując
tym samym ósme miejsce.
Kolumny 16 i 17 opracowała: Paula Nogaj
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Rajd Szwecji

Pierwsze punkty częstochowianina
Łukasz Pieniążek ukończył
Rajd Szwecji, drugą rundę sezonu WRC, na czwartej pozycji w klasie WRC 2 Pro. Częstochowianin rozpoczął swój
trzeci sezon w mistrzostwach
świata zdobywając 12 punktów do klasyfikacji generalnej swojej kategorii.
Rajd Szwecji był dla Łukasza
Pieniążka i jego pilota Kamila
Hellera pierwszym z dziesięciu
tegorocznych startów w nowej
klasie WRC 2 Pro. Polska załoga
rozpoczęła rywalizację od przygody na drugim odcinku specjalnym, po której musiała przedwcześnie zakończyć piątkową
jazdę.
Zgodnie
z
przepisami
280-konny Ford Fiesta R5 z nu-

merem 35 mógł jednak wrócić
na trasę w sobotę rano. Kierowca fabrycznej ekipy M-Sport
Ford World Rally Team pokazał
determinację, mimo problemów
kończąc zmagania na punktowanym, czwartym miejscu w
klasie WRC 2 Pro.
Chcieliśmy w Szwecji walczyć
o podium w WRC 2 Pro i pokazać znacznie lepsze tempo, dlatego nie jestem zadowolony z
ostatecznego wyniku - mówi
Łukasz Pieniążek. - Z drugiej
strony dobrze, że dojechaliśmy
do mety i wyciągnęliśmy wiele
cennych wniosków, które pomogą nam w dalszej części sezonu. Szkoda piątkowego błędu, który był drobny, ale kosztowny. Niezależnie od niego
przez cały weekend nie czułem

się jednak w aucie idealnie.
Wiemy, co zmienić, aby podkręcić tempo, ale wymaga to ciężkiej pracy całego zespołu. Dobrze odnaleźliśmy się w M-Sporcie podczas naszego pierwszego startu w nowych barwach,
dlatego wierzę, że wspólnymi siłami nieraz dojedziemy w tym
roku na podium – zaznacza.
Kolejnym startem polskiej załogi będzie Rajd Meksyku, który
odbędzie się w dniach 7-10 marca.
Więcej informacji o Łukaszu
Pieniążku i jego startach znaleźć
można na jego oficjalnej stronie
internetowej www.pieniazekrally.com oraz na profilach na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i Twitter.
Katarzyna Gwara

AUDIO SYSTEM

RADIA I AKCESORIA SAMOCHODOWE
Diagnostyka serwis

ul. Poznañska 53
(Lisiniec)
42-200 CZ-WA
TEL. 34/368 05 30
KOM. 601 48 08 48
www.audio-system.com.pl

S TA C J A KO N T R O L I P O J A Z D Ó W

Radia samochodowe
Nawigacje
l CB-Radia
l Antyradary - Yanosik, Coyote
l G³oœniki
l

l

AUTO SERWIS
SERWIS KLIMATYZACJI
OPONY T£UMIKI HAMULCE
GEOMETRIA 3D
ZAWIESZENIA AMORTYZATORY

Andrzej Kuœmierski

42-274 Konopiska, Wygoda 42
tel. 34 328 23 10, kom. 606 66 73 92
e-mail: global.ak@wp.pl
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Uśmiechnij się
u u u
Matematyk, chemik, mechanik
i informatyk mieli jechać razem samochodem. Jak na złość, auto nie
chciało zapalić. Zaczęli się więc
naradzać, co powinni zrobić.
– Może sprawdźmy, czy są
wszystkie koła? – zapytał matematyk.
–Moim zdaniem, to coś z mieszanką, trzeba spuścić paliwo i zatankować nowe – zaproponował
chemik.
–Niee... To na pewno popsuł się
silnik – powiedział mechanik.
Na to informatyk: – A może powinniśmy wysiąść, jeszcze raz
wsiąść i znowu spróbować?
u u u
Rozmawiają dwie blondynki:
– Wiesz, chcę sprzedać samochód, ale ma za duży przebieg.
– Nic się nie martw - mówi druga
- mam znajomego mechanika, pojedziesz do niego, a on ci to przestawi.
Spotykają się po kilku dniach:
– I co, byłaś u niego?
– Tak, miałam 150 tys. przejechane, a on przestawił mi na
50 tys.
– To teraz możesz już spokojnie
sprzedać ten samochód w lepszej
cenie.
– Czyś ty zwariowała, będę
sprzedawała auto z tak małym
przebiegiem!

21.

w w w.mechanika-kwec.pl
Rafa³ Kwec
42-130 Wreczyca Wlk.
ul. Czêstochowska 32
tel. 503 395 744

NAJLEPSZE CENY!
509 097 227
512 617 003

ZAKRES US£UG

l mechanika
elektromechanika
l klimatyzacja
l wulkanizacja
l diagnostyka komputerowa
l specjalizacja SMART
l diagnostyka maszyn rolniczych,
budowlanych i samochodów TIR
l gwarantujemy
pe³ny
dostêp
do czêœci
Z gazet¹ 5 % rabatu!
l

Oferta dla warsztatów – serwisów dotycz¹ca wspó³pracy w zakresie
napraw – regeneracji elementów silnikowych takich jak:

G³owice silników spalinowych
Naprawy bloków silnikowych
Regeneracja korbowodów
Szlifowanie wa³ów korbowych
Us³ugi spawalnicze (aluminium,
¿eliwo, stal)
Kapitalne remonty silników
Transport

Micha³ Mroziñski
ul. Przybyszewskiego 14
42-200 Czêstochowa
tel. 34 363-44-28,
601-405-618, 601 653 771
e-mail: info@autoszlif24.pl

zł
o 34 0 0 0
→ rabat d
ceny
dy za 5 0 %
→ przeglą 2,9%
10
→ leasing

VW Kampania Wyprzedazowa Rowiński Krotoski-Cichy Częst 253,4x175,2.indd 1

14.01.2019 15:22
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SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY
 specjalizacja Citroën 

sprzeda¿ czêœci
wymiana t³umików
bezgotówkowa likwidacja szkód
komunikacyjnych
naprawa powypadkowa wszystkich
marek samochodów
wynajem auta zastêpczego

Krzysztof Siudeja

ul. Jasnogórska 214, Bia³a, 42-125 Kamyk
tel. 34 362 75 51, kom. 601 928 931
e-mail: siudeja@gmail.com

TURBOSPRÊ¯ARKI
MECHANIKA
DIAGNOSTYKA
SERWIS

O NAS:

Cz-wa, ul. Warszawska 364, tel. 518 094 672

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

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!

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

Wybrane samochody na dzień 21 lutego 2018 r.

TOYOTA COROLLA
1,6 E, rok prod. 2015
kraj., I – wł., serwis,
132 KM

49.900 zł

FORD FIESTA
1.4 D, rok prod. 2011,

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

 28.900 – 33.900 zł

FORD MONDEO V 2,0
TDCI, rok prod. 2015,
kraj., I – wł., serwis.,
F. VAT

KIA VENGA 1,4E,
90kM rok prod. 2013,
kraj., I wł.

OPEL ASTRA IV
1.6CDTI, rok prod. 2015,
kraj., I wł., serwis.



27.900 zł

RENAULT CAPTUR
1.5 D, rok prod. 2016,
kraj., I – wł., serwis,
F. VAT


42.800 zł

kraj., serwis

 18.900 zł





47.900 zł

32.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E,
rok prod. 2016, kraj., I – wł.,
serwis., gwarancja



33.900 zł

n AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2011, 4x4, quattro 59.500 zł
n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
automat, gwarancja, navi, F. VAT
109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
1.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
5.800 zł
n FIAT STILO 1.6 E, rok prod. 2003
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,
19.900 zł
kraj., serwis.
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I –właśc., F. VAT
22.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
39.900 zł
I – wł.
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,
serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
47.900 zł
polski salon
14.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 24.900 zł
n OPEL ASTRA IV 1.6 E, rok prod. 2015, kraj.,
35.900 zł
I –wł., serwis, F-ra VAT 
12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,
31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
3.900 zł
n OPEL CORSA C 1.0 E, zakup 2003, kraj.
n OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
32.900 zł
n OPEL INSIGNIA 1.4 E, rok prod. 2012
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
11.800 zł
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006

3.900 zł
n OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999.
n OPEL ZAFIRA 1.8 E, rok prod. 2006. kraj., I –wł. 13.900 zł
n RENAULT CLIO 1.5 CDTi, rok prod. 2015,
24.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
8.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
10.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005
19.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
6.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,I – wł.  32.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj.,

39.800 zł
I – wł., serwis. F. VAT
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.800 zł
3.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,
29.900 zł
kraj., I – wł.
16.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
10.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,

kraj., I – wł., serwis., F. VAT

n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,

49.900 zł

29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
15.800 zł
VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005.
22.900 zł
VW JETTA 1.6 D, rok prod. 2010, kraj., I – wł.
18.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł.
VW PASSAT 2.0 E, rok prod. 2007,
18.900 zł
kraj., I – wł.
14.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
n
n
n
n
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Brakujący odcinek Częstochowa – Tuszyn

Pięciu chętnych na wybudowanie autostrady
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w powtórzonym
przetargu na zaprojektowanie i budowę autostrady A1
na odcinku węzeł Piotrków
Trybunalski Południe i węzeł
Kamieńsk o długości 24,2
km. To ostatni brakujący
fragment pomiędzy Tuszynem a Częstochową, na który
nie zawarto jeszcze umowy z
wykonawcą.
Do GDDKiA płynęło pięć
ofert. Najniższa z nich opiewa
na 857 mln zł, a najwyższa na
ponad 1,5 mld zł, przy wartości
kosztorysu blisko 897 mln zł.
Komisja przetargowa bada oferty, a wybór najkorzystniejszej
planuje ogłosić w kwietniu.
Przypomnijmy, że zadaniem

wykonawcy będzie zaprojektowanie, uzyskanie stosownych
decyzji administracyjnych i zrealizowanie inwestycji. W miejscu obecnych dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, pojawią się po trzy dla każdej jezdni.
Znikną wszystkie jednopoziomowe skrzyżowania, a w miejscach połączenia autostrady A1
z najważniejszymi szlakami regionu, pojawią się węzły bezkolizyjne. Nawierzchnia przyszłej
A1 będzie wykonana z betonu
cementowego, co radykalnie
ma podnieść jej trwałość.
A1 od Tuszyna do obwodnicy
Częstochowy będzie miała ok.
81 km, łączny koszt realizacji to
ok. 3,7 mld zł (w tym m.in.: prace budowlane, odszkodowania
za nieruchomości, nadzór).
Trasa została podzielona na 5

odcinków realizacyjnych:

Odcinek A - węzeł Tuszyn
- węzeł Piotrków
Trybunalski Południe,
długość ok. 15,9 km.
30 lipca 2018 r. podpisano
umowę z konsorcjum Budimex i
Strabag (wartość 478,9 mln zł);
Odcinek B - w. Piotrków
Trybunalski Południe Kamieńsk, ok. 24,2 km
14 lutego 2019 r. otwarto oferty
w ponownym przetargu (planowany wybór najkorzystniejszej
oferty w kwietniu br.);
Odcinek C - Kamieńsk Radomsko, ok. 16,7 km
14 września 2018 r. podpisano
umowę z konsorcjum: Strabag i
Budimex (wartość 573,1 mln zł);

Przypomnijmy, odcinek autostrady A1 Częstochowa – Tuszyn
miał powstać na mistrzostwa Euro 2012. Niestety skończyło się na
marzeniach. I w ten oto sposób powstała 80 kilometrowa luka w
ciągu A1 między Gdańskiem i granicą z Czechami. Dziura zostanie
wreszcie „załatana”.
Autostrada A1 Tuszyn – Częstochowa zostanie zrealizowana w
ciągu wybudowanego pod koniec lat 80. XX wieku fragmentu A1
(odcinek Tuszyn - Piotrków Trybunalski) oraz dwujezdniowej drogi
krajowej nr 1 o przekroju czteropasowym z drugiej połowy lat 70.
XX wieku, zwanej potocznie gierkówką (odcinek Piotrków Trybunalski – Częstochowa).
Łączna długość autostrady A1 to ponad 560 km. Jej ostatni brakujący odcinek z Tuszyna do Częstochowy będzie dopełniał sieć
dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, łącząc autostrady A2 i A4,
zapewniając skomunikowanie najważniejszych aglomeracji.

Odcinek D - Radomsko
- gr. woj., ok. 7 km
30 sierpnia 2018 r. podpisano
umowę z przedsiębiorstwem INTERCOR
(wartość 338,3 mln zł);

Odcinek E - gr. woj. łódzkiego - w. Częstochowa Północ, ok. 16,9 km
23 lipca 2018 r. podpisano
umowę na realizację z firmą POLAQUA (wartość 596,5 mln zł).
Katarzyna Gwara

W przyszłym roku

Będą zielone tablice
rejestracyjne

W przyszłym roku na polskich drogach będziemy mogli
zobaczyć samochody z zielonymi tablicami rejestracyjnymi. To właśnie po nich poznamy pojazdy napędzane prądem lub wodorem.

Nowelizację rozporządzeń dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla
tablic rejestracyjnych przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. - Konieczność przygotowania
rozporządzenia jest związana
głównie z wykonaniem przepisu
ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgodnie
z którym pojazdy elektryczne i
pojazdy napędzane wodorem po-

siadają tablice rejestracyjne
wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu –
czytamy w uzasadnieniu.
Tablice będą mieć zielone tło i
czarne wytłoczone numery rejestracyjne. Dodatkowo posiadacze
pojazdów napędzanych prądem
lub wodorem będą mieć na przedniej szybie naklejki informujące o
paliwie zasilający dany pojazd. W
przypadku tych pierwszych będzie to skrót „EE”, a drugich „H”.
Pojazdy elektryczne będą więc od
razu rozpoznawalne. Jednoznaczna identyfikacja przyda się,
bo tego rodzaju samochody są
bardziej uprzywilejowane. Dzięki
zielonym tablicom służby mundurowe, a także pracownicy par-

kingów będą mogli jednoznacznie
ocenić, czy dany pojazd jest samochodem bezemisyjnym. Policja nie będzie mieć wątpliwości,
czy poruszający się po buspasie
bądź strefie czystego transportu
samochód rzeczywiście jest do tego upoważniony. Warto podkreślić, że właściciele „elektryków”
będą mogli dobrać zarówno tablice rejestracje zwyczajne, jak i
dwurzędowe oraz indywidualne.
Proponowane regulacje, jeżeli
zostaną zaakceptowane, najprawdopodobniej wejdą w życie
1 stycznia 2020 roku. Wcześniej
– od połowy grudnia – nowe
„blachy” będzie mógł zamawiać
organ rejestrujący.
Katarzyna Gwara

DETAILING MYJNIA

RENOWACJA
FOLIE
KOREKTA
SKÓR
OCHRONNE LAKIERU

STUDIO
KOSMETYKI
SAMOCHODOWEJ

663 720 222
www.ukrootkiego.pl

/automyjnia.u.krootkiego
sks_ukrootkiego
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Stop SMOG

Blisko tysiąc kontroli domowych pieców
Częstochowscy strażnicy
miejscy cały czas sprawdzają, czym częstochowianie
palą w swoich piecach. Tylko od początku tego roku
sprawdzili 947 domowych
kotłowni. Większość odbyła
się po telefonicznych zgłoszeniach od mieszkańców.
Częstochowska straż miejska odpowiadając na zgłoszenia mieszkańców, kontroluje

wskazane posesje i sprawdza, czym palimy w domowych piecach. - Od początku
2019 roku do 20 lutego funkcjonariusze przeprowadzili
już 947 kontroli – mówi Artur Kucharski, rzecznik straży miejskiej. – Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
strażnicy przeprowadzili na
terenie miasta blisko 2000
kontroli „domowych palenisk”, podczas których ujaw-

nili ok. 358 przypadków spalania śmieci – dodaje.
Na terenie naszego miasta
do ujawniania przypadków
spalania śmieci wykorzystywany jest też specjalistyczny
dron, który kontroluje dzielnice wskazane w zgłoszeniach
od mieszkańców. Działania
urządzenia koordynowane są
przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miasta Częstochowy.

O tym, że nie wolno spalać
śmieci w domowych piecach
strażnicy miejscy przypominają również podczas akcji
„Ferie ze Strażą Miejską”.
– Informujemy grupy z przedszkoli i szkół odwiedzające
siedzibę
częstochowskich
funkcjonariuszy o tym czym
jest smog i prosimy, aby przekazały nabytą w ten sposób
wiedzę w swoich domach –
wyjaśnia Artur Kucharski.

Przy tej okazji przypominamy, że częstochowscy strażnicy miejscy mogą interweniować jedynie na terenie
naszego miasta. W sąsiednich gminach zgłoszenia dotyczące spalania śmieci
w domowych piecach należy
zgłaszać do właściwych urzędów czy działających tam
służb, które mają odpowiednie kompetencje.
Katarzyna Gwara

PRODUCENT

 SZTACHET METALOWYCH

na p³oty, tarasy, balkony
 BLACH TRAPEZOWYCH
i BLACHODACHÓWKI
 AKCESORIÓW DACHOWYCH

www.sztachetymetalowe.com.pl
www.majerowie.pl e-mail: majerowie@post.pl

42-160 KRZEPICE
 l 34 3175 176
ul. Koœciuszki 41 502 503 334 509 280 602
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Pilotażowy program

Ponad miliard na termomodernizację
Dokończenie ze str. 1

Kto zostanie objęty
programem?
W pierwszej kolejności wsparcie
zostanie skierowane do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, wśród których są między innymi te umieszczone przez Światową Organizację Zdrowia w 2016
i w 2018 roku na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Wnioski
o dofinansowanie będą jednak
mogły składać wszystkie gminy,
które borykają się z problemem
smogu spowodowanego emisją zanieczyszczeń z przestarzałych
urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych. W przypadku miast powyżej 100 tys.
mieszkańców, szczegóły planów
naprawczych zostaną ustalone
wspólnie z władzami miasta przy

współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestią jakości powietrza.

Na co i w jakiej wysokości
zostanie udzielone wsparcie?
Dofinansowaniem zostanie wymiana wysokoemisyjnych źródeł
ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku. Inwestycje te będą mogły być
sfinansowane nawet w 100%.
Współpraca rządu
i samorządów
Realizacja pilotażowego programu wymaga ścisłej współpracy
rządu i samorządów. Gminy, które będą pełnić rolę inwestorów, zidentyfikują gospodarstwa domo-

we, których dotyczy problem ubóstwa energetycznego, zaplanują i
przygotują działania inwestycyjne
w ramach realizacji przedsięwzięć
niskoemisyjnych oraz oszacują
ich koszt. Minister właściwy ds.
gospodarki - obecnie minister
przedsiębiorczości i technologii –
na podstawie wniosku o współfinansowanie złożonego przez gminę, podejmie decyzję o pomocy.
Po pozytywnej ocenie wniosku,
gmina oraz resort będą mogły
podpisać porozumienie, w którym
określony zostanie zakres i charakterystyka przedsięwzięć niskoemisyjnych. To będzie podstawa
dofinansowania. Dotacje zostaną
wypłacone bezpośrednio do gmin.

ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest szacowany
na ok. 1,2 mld złotych. Część planowanych kosztów inwestycji poniesie gmina. W przypadku miejscowości do 100 000 mieszkańców
wkład gminy powinien wynieść
30% kosztów, w przypadku większych miast – powyżej 30% kosztów. Pozostała część inwestycji (tj.

do 70% kosztów) zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z
budżetu państwa m.in. z części
wpływów z tzw. opłaty recyklingowej. Środki te zostaną przekazane
gminom po podpisaniu porozumienia z ministrem przedsiębiorczości
i technologii, za pośrednictwem
Funduszu Termomodernizacji i ReKatarzyna Gwara
montów. 

Finansowanie
Budżet na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach

Julcia

Przemek

Kolter
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Pracodawco

Zdobądź dyplom
Powiatowy Urząd Pracy w
Częstochowie zachęca do
udziału w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Zdobądź Dyplom PIP”. W ramach inicjatywy odbędzie się bezpłatne
szkolenie dla mikroprzedsiębiorców. Zaplanowano je na
27 lutego na godzinę 10.00.

Program przeznaczony jest
dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, zakłady usług leśnych, handlowe i usługowe,
zatrudniających do 9 pracowników. W ramach działań na
rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach

W grudniu i styczniu

Bezrobocie
rośnie

Niepokojące wieści z rynku
pracy. Pod koniec stycznia
liczba bezrobotnych w naszym
kraju wynosiła 1 024,0 tys.
osób – tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To o 109,7 tys. mniej
niż w tym samym okresie w
ubiegłym roku. Co istotne jednak, w porównaniu do grudnia
2018 liczba ta wzrosła o 5,7
proc., czyli 55,1 tys. osób.
Z danych MRPiPS wynika, że
największe wzrosty odnotowano
w województwach: pomorskim (o
7,1 proc., 3,3 tys. osób), lubuskim (o 7,0 proc., 1,6 tys. osób) i
zachodniopomorskim (o 6,9
proc., 3,2 tys. osób). – Styczeń,
podobnie jak grudzień, należy do
tych miesięcy, kiedy bezrobocie
rośnie - mówi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed. - Z informacji
uzyskanych z urzędów pracy wynika, że do wzrostu bezrobocia w
styczniu bieżącego roku przyczyniły się m.in. rejestracje osób
powracających do ewidencji po
formach aktywnych, które zakończyły się z końcem grudnia
2018 r., rejestracje osób, którym
zakończyły się umowy na czas
określony, a także zakończenie
prac sezonowych w takich bran-

żach jak rolnictwo, budownictwo
czy turystyka – tłumaczy.
Liczba wolnych miejsc pracy i
miejsc aktywizacji zawodowej
zgłoszonych przez pracodawców
do urzędów pracy w styczniu
2019 r. wyniosła 130,4 tys. W
porównaniu do grudnia 2018 r.
wzrosła o 47,7 tys., czyli o 57,7
proc. Wzrost liczby wolnych
miejsc pracy w styczniu w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano we wszystkich województwach – od 10,6
proc. (o 0,4 tys. ofert) w województwie warmińsko-mazurskim aż do 159 proc. (wzrost o
1,9 tys. ofert) w województwie
świętokrzyskim.
– Należy podkreślić, że poza
województwem świętokrzyskim,
także w województwie zachodniopomorskim odnotowano ponad 100-proc. wzrost ofert (o
103,6 proc., czyli o 4,1 tys. ofert).
Ponadto aż w czterech województwach – kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim, wzrost liczby ofert
zamykał się w granicach ponad
70-80 proc. – zaznacza wiceszef
MRPiPS.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła pod koniec stycznia br. 6,2 proc. (wzrost o 0,4
pkt. proc. w porównaniu do
grudnia ub. r.).
Katarzyna Gwara

PSO MASKPOL S.A. og³asza rekrutacjê na stanowisko:

SZWACZKA

Zakres obowi¹zków:
- szycie mundurów polowych
i mundurów letnich
Oferujemy:
- pracê w prê¿nie
rozwijaj¹cej siê Spó³ce,
- pe³ny wymiar czasu pracy,
- stabilne zatrudnienie
na podstawie umowy
o pracê,
- atrakcyjne zarobki.

Wymagania:
- doœwiadczenie w zawodzie,
- umiejêtnoœci manualne,
- umiejêtnoœæ szycia taœmowego,
- dok³adnoœæ, rzetelnoœæ.
MIEJSCE PRACY:
- Konieczki ko³o K³obucka
- Czêstochowa

Osoby zainteresowane proszone s¹ o przesy³anie swoich aplikacji na adres:
rekrutacja@maskpol.com.pl, b¹dŸ bezpoœredni kontakt telefoniczny
pod numer: 600 434 577.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.)”.

pracy, grupa ta może zostać
rozszerzona o pracodawców
zatrudniających do 20 pracowników. Decyzję podejmuje
Okręgowy Inspektor Pracy.
Program oparty jest na zasadzie samokontroli, podczas
której pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP
narzędzi i pomocy inspektora
pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie
problemy i nieprawidłowości,
ocenia ich skalę oraz określa
sposoby i terminy ich likwidacji.
Jego celem jest wsparcie
pracodawców w osiągnięciu
trwałej poprawy warunków
pracy i doprowadzenie zakładu
pracy do stanu zgodnego z

przepisami prawa pracy.
W ramach programu w w
naszym mieście odbędzie się
specjalne, bezpłatne szkolenie
dla
mikroprzedsiębiorców.
Spotkają się oni 27 lutego w
Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach - Oddział w
Częstochowie, ul. Kisielewskiego 18/28B. Początek o godzinie 10.00.
W trakcie szkolenia specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy
wyjaśnią, jakie wymagania
prawne i standardy BHP powinien spełnić pracodawca, aby
uczynić zakład bardziej bezpiecznym. Dla pracodawców
uczestniczących w szkoleniu
dostępne będą bezpłatne wydawnictwa związane z realiza-
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cją programu prewencyjnego.
Eksperci doradzą, jak korzystać z przygotowanych materiałów. Pozwolą one na weryfikację stanu faktycznego w firmie, identyfikację występujących zagrożeń i nieprawidłowości oraz pod jęcie decyzji dotyczących niezbędnych zmian.
Przy większości zagadnień pojawiają się odnośniki do odpowiednich aktów prawnych. W
przypadku wątpliwości interpretacyjnych można skorzystać z porady pracowników
Państwowej Inspekcji Pracy –
adresy i telefony okręgowych
inspektoratów pracy można
zna leźć na stronie internetowej www.pip.gov.pl
Katarzyna Gwara

Więcej informacji dotyczących programu prewencyjnego
„Zdobądź Dyplom PIP” znajdziemy na stronie internetowej:
http://www.programyprewencyjne.pl/html/_menu_
zdobadz_dyplom_pip.html
oraz pod numerem telefonu: 32 604 11 03.

mamy dla Ciebie

pracę
od zaraz.

Częstochowa / pracownik
produkcji - kontroler jakości
oferujemy Ci:
nowe wyższe stawki wynagrodzenia
(podstawa + gwarantowana premia)
umowę o pracę tymczasową
zapewnioną odzież roboczą,
a po miesiącu pracy – darmowe soki
prywatną opiekę medyczną,
kartę sportową i inne

możliwość zatrudnienia bezpośrednio
u Klienta po okresie próbnym
możliwość zdobycia
doświadczenia na produkcji
dogodny dojazd

zadzwoń

693 470 679
Agencja zatrudnienia - nr wpisu 47

human forward.

P R AC A D L A C I E B I E !

Rekrutujemy: kontrolerów jakoœci

operatorów produkcji operatorów logistyki

Biuro rekrutacyjne – al. Wolnoœci 22 Czêstochowa

tel. 725-253-107

SPRZEDAM lub WYNAJMÊ
w pe³ni wyposa¿ony nowoczesny pawilon
handlowo-gastronomiczny
2
„Kie³baskowo” o pow. 10 m .

Pawilon u¿ytkowany od lipca 2017r.
Jest kompletnie umeblowany, posiada
wêze³ sanitarny, rolety zewnêtrzne
antyw³amaniowe, urz¹dzenia typu
ro¿en do kurczaka, grill, p³yta grillowa,
frytkownica, bemar, okapy, zamra¿arka,
ch³odziarka itd. Wszystko zadbane,
w bardzo dobrym stanie.
Je¿eli masz zami³owanie do gastronomii,
marzy Ci siê ca³oroczny w³asny biznes,
to nie ma na co czekaæ.

Zapraszam! Kontakt: 604 827 021
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

ZAMIANA

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta
Szybka i darmowa dostawa

tel. 34 365 53 14
l

Okna 5-kom.

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

1435 mm

1465 mm

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

ŚRODKI CZYSTOŚCI

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

WAGI

AKUMULATORY

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE
ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW
OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY
i wiele wiêcej...

ZAPRASZAMY!!!

LOMBARDY

MEBLE / MOTORYZACJA

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

n ZESTAW narciarski tradycyjny, młodzieżowy:
narty Mladost, dł. 140 cm; buty Salomon rozm.
35-36; wiązania Marker. Cena – 50 zł.
BALKONIK rehabilitacyjny kroczący z funkcją
kółek, nowy – cena 80 zł. Tel. 601 636 915

www.kapssc.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— KUPIĘ DOM —
n KUPIĘ część domu lub zamieszkam z kimś.
Tel. 784 634 476
— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM

ul. św. Rocha
(wjazd z dwóch stron)
na działalność gospodarczą.
Tel. 660 987 982

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

— KOREPETYCJE —

NAUKA

n JĘZYK polski, WOS – korepetycje,
przygotowanie do matury. Poziom podstawowy
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum.
www.matura.czest.pl Tel. 796 635 001

— KURSY —

USŁUGI

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m w
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102
2

KURSY na KWALIFIKOWANEGO
PRACOWNIKA OCHRONY
Kursy doskonalące dla kwalifikowanych
pracowników ochrony warunkujące
przedłużenie uprawnień.
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16
biuro@kursy-czestochowa.pl
www.kursy-czestochowa.pl
Tel. 34 3616 425

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e
– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI 	
– SPRZEDAM
– KUPIĘ
– MATRYMONIALNE
– INNE   
– PRACA
Treść ogłoszenia:

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................Nr tel. .....................................................
...................
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO
REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo,
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62A.
Tel. 509 876 249
n OPRAWA muzyczna na zabawy, wesela,
imprezy taneczne. Tel. 502 500 228
n NAPRAWA pomp wodnych –
samochodowych, cyrkulacyjnych
hydroforowych. Tel. 669 245 082
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
n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę,
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760
SPRZEDAM

n ANTYKI – francuski, 3-częściowy zestaw
gabinetowo-pokojowy z 1896 r. (komoda,
biblioteczka i duże lustro). Sygnowany,
drewno – dąb. Okucia oryginał. Kompleksowa
i komfortowa renowacja 2017/18. Rozsądna
cena. Tel. 34 367 65 56 w godz. 1700–2000
n SPRZEDAM stare gazety (również
przedwojenne). Tel. 790 819 855
n SPRZEDAM nowy programator do pralki
starego typu. Tel. 790 819 855
n SPRZEDAM nową odśnieżarkę elektryczną.
Tel. 792 07 06 47
n SPRZEDAM suknię ślubną „SINCERITY”
rozmiar 38, śnieżnobiałą (góra sukni bogato
zdobiona, dół tiulowy wielowarstwowy + welon,
halka); buty – gratis! Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM drzwi jasne harmonijkowe; drzwi
wejściowe obite boazerią – zamki „GERDA” –
3 kpl.; drzwi pokojowe białe z miodową szybą,
prawe i lewe. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM maszynę do szycia
przemysłowego MINERWA. Kiedyś szyłam na
tej maszynie torebki damskie i plecaki. Stan
bdb Tel. 603 521 686
n SPRZEDAŻ zakład produkcji materiałów
budowlanych. Lelów. Tel. 502 356 405
n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu –
kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową
Grudziądz. Tel. 669 245 082
PRACA
— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ pracowników do prac
wykończeniowych i pomocników budowlanych.
Tel. 501 448 791
MATRYMONIALNE

n SPRZEDAM maszynę do szycia
przemysłowego „Minerva”. Do szycia
torebek, damskich i plecaków. Stan bdb.
Tel. 603 521 686

n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna
kobietę, chętnie puszystą, starszą.
Tel. 511 224 410

n KATALOGI sukien i mody ślubnej – 11 szt.
(9 szt francuskie, 2 szt. polskie) – cena za
komplet – 80 zł.
BALKONIK rehabilitacyjny kroczący z funkcją
kółek, nowy – cena 80 zł. Tel. 601 636 915

n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo – pozna
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może
posiadać dzieci. Cel – stały związek.
Tel. 660 006 217

POGRZEBY

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56
603 471 221

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl
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Użytkowanie wieczyste

Prezydent podpisał
nowelę
Prezydent Andrzej Duda
podpisał ustawę z dnia 31
stycznia 2019 r. o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy
o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów. Wynika z niej, że bonifikata za
przekształcenie we własność
na gruntach, które należą do
Skarbu Państwa, nie może
być niższa od ustalonej
przez właściwy samorząd.
Jakie zmiany przewiduje
ustawa? Odnoszą się one m.
in. do ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
– Mają na celu zrównanie
stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za
przekształcenie gruntu udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarb
Państwa, w sytuacji gdy bonifikata udzielana za przekształcenie gruntu stanowiącego
własność samorządu jest wyż-

sza niż przysługująca za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa – poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Bonifikaty na gruntach
Skarbu Państwa będą obejmować także opłaty i opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, z tą
różnicą, że w przypadku gruntów stanowiących własność
samorządu będzie istniała jedynie możliwość zastosowania
bonifikat dotyczących właśnie
stanowisk postojowych i garaży.
Ustawa wprowadza stawkę
procentową opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego za
nieruchomości, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe – jeżeli nie są
wykorzystywane w ramach
działalności gospodarczej – na
poziomie 1% ceny nieruchomości gruntowej. Dotychczas
wynosiła ona 3%. To przyczyni
się do zlikwidowania zróżnicowanej stawki, jaką odnotowywano w przypadku nieruchomości mieszkalnej i garażu lub
stanowiska postojowego, które
związane było z funkcją mieszkaniową.

Skuteczniejsze wymierzanie sankcji

Podmioty
zbiorowe
na celowniku

Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary przedłożony
przez ministra sprawiedliwości. Projekt ten zakłada
zwiększenie skuteczności
wymierzania sankcji tym
podmiotom zwłaszcza w
przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i handlowej. Ponadto zaproponowano także
przepisy, które mają chronić
osoby sygnalizujące nieprawidłowości – tzw. sygnalistów.
– Obecny system odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest nieefektywny, a liczba spraw prowadzonych w sądach wobec podmiotów zbiorowych jest niewielka – przyznaje Kancelaria premiera i zwraca uwagę, że w 2017 r. do sądów wpłynęło 14 spraw, w
2016 r. – 25, a w 2015 r. – 14.
Ponadto analizy wskazują,
że nakładane kary były niewielkie, co może oznaczać, że
były stosowane jedynie wobec
małych podmiotów zbiorowych.
– Wypacza to koncepcję
odpowiedzialności
osób
prawnych i prowadzi do

wniosku, że aktualny model
nie stanowi skutecznego narzędzia do walki z tego typu
przestępczością – przyznaje
kancelaria.
Przyjęty projekt będzie miał
za zadanie poszerzyć podstawę
odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych. Zakłada także rezygnację z wymogu uprzedniego uzyskiwania prejudykatu,
czyli wyroku skazującego osobę
fizyczną, a także odpowiedzialność podmiotu zbiorowego,
który będzie dotyczyć wszystkich czynów zabronionych pod
groźbą kary jako przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe. Z
projektu wynika, że podmiot
zbiorowy będzie pociągnąć do
odpowiedzialności finansowej i
odszkodowawczej w przypadku
uzyskania przez niego korzyści
majątkowej z popełnionego czynu zabronionego.
– Zaproponowane rozwiązania ustanawiają odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
jako tzw. odpowiedzialność represyjną zbliżoną do odpowiedzialności karnej, z zastrzeżeniem odpowiedzialności finansowej i odszkodowawczej za
czyny zabronione, z których
podmiot zbiorowy uzyskał korzyść, zbliżonej do odpowiedzialności cywilnej – wyjaśnia
Kancelaria premiera.
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Ostrożnie z wynajmem

Ruszyła kampania „Poznaj
swojego kontrahenta”

Rozpoczęła się akcja „Poznaj swojego kontrahenta”
Polskiego
Stowarzyszenia
Sprzedaży Bezpośredniej i Federacji Konsumentów pod patronatem UOKiK. Ma ona na
celu przeciwdziałanie wobec
nieuczciwych praktyk, do których dochodzi podczas pokazów na rynku sprzedaży bezpośredniej. Kampania ma charakter edukacyjny i skierowania jest m.in. do firm, które
wynajmują sale na tego typu
spotkania.

W całej Polsce odbywają się
pokazy, podczas których konsumenci są poddawani manipulacjom. Przychodzą na bezpłatne badania albo prezentację, a wychodzą z horrendalnie
drogim kompletem garnków,
urządzeniem do magnetoterapii
czy umową na pakiet usług
pseudomedycznych. Nierzetelni
sprzedawcy ukrywają przed nimi handlowy cel spotkania,
wprowadzają w błąd co do właściwości oferowanych produktów, wmawiają zły stan zdrowia

– ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który
zaangażował się w akcję „Poznaj swojego kontrahenta”.
UOKiK poinformował, że z danych, które zebrał wynika, że
tego typu spotkań handlowych
i promocyjnych było ok. 500
w samych województwie łódzkim i ponad 300 w województwie dolnośląskim. Odbywa się
ich wiele i stanowią pewnego
rodzaju zagrożenie. Mają one
miejsce w wynajętych salach
w różnego rodzaju obiektach takich jak hotele czy restauracje.
Akcja „Poznaj swojego kontrahenta” skierowana jest właśnie
do podmiotów, które te pomieszczenia wynajmują na pokazy komercyjne.
– Wynajmujący często nie
zdają sobie sprawy, że nieraz
biorą udział w oszustwie. PSSB
wspólnie z UOKiK i Federacją
Konsumentów chcą dać jasny
sygnał, że wynajmowanie pomieszczeń firmom nierzetelnym
to zachowanie nieetyczne, a tym
samym edukować i przestrzec
zainteresowane placówki czy in-

Kary dla dłużników

Idą zmiany
Prezes UOKiK ma wszczynać postępowania wobec nierzetelnych dłużników i nakładać na nich kary finansowe.
To nowy pomysł na zwalczanie zatorów płatniczych – donosi Puls Biznesu.
Nieuczciwi dłużnicy, którzy
odwlekają płatności i kredytują

się kosztem swoich kontrahentów nie będą bezkarni. Prezes
UOKiK ma wszczynać postępowania wobec firm, które są nierzetelne. Grożą im za to kary finansowe. Puls Biznesu poinformował, że resort przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu zatorów płatniczych.

Urlop okolicznościowy

Kiedy przysługuje?
Urlop okolicznościowy, jak
sama jego nazwa wskazuje,
przyznawany jest jedynie w
określonych sytuacjach. Pracownik może skorzystać z
niego jedynie w przypadku
uzasadnionego wydarzenia,
ale należy pamiętać, że trwa
on stosunkowo krótko.
Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z w
sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz
udzielania pracownikom zwolnień
od pracy, pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracow-

nika z powodu określonych okoliczności i na ustalony czas.
2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego
dziecka albo zgonu i pogrzebu
małżonka pracownika lub jego
dziecka, ojca, matki, ojczyma
lub macochy;
1 dzień – w razie ślubu dziecka
pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Zatem urlop okolicznościowy
przysługuje jedynie w przypadku

stytucje przed takimi działaniami – wypowiedział się Konrad
Szałkiewicz, Przewodniczący Zarządu PSSB.
Celem kampanii będzie edukacja m.in. środowiska hotelarskiego i restauracyjnego. Organizatorzy akcji zwracają uwagę,
aby zachowywać szczególną
ostrożność przy wynajmowaniu
wszelkiego rodzaju pomieszczeń,
gdzie odbywać mają się wydarzenia o charakterze handlowym
czy promocyjnym. W związku
z tym do tego typu przedsiębiorców rozesłane zostaną specjalne
ulotki, które informować będą
o nieprawidłowościach, jakie
mogą wynikać podczas tych wydarzeń. Znaleźć w nich będzie
można także rady, jak weryfikować kontrahentów. Kampania
nie będzie mieć charakteru wyłącznie mailingowego – zostanie
nagłośniona przez partnerów
w mediach społecznościowych.
Działania organizatorów to reakcja na nasilające się zjawisko
wątpliwych wydarzeń komercyjnych organizowanych w całym
kraju.
– Do projektu wprowadzono
przepis zakazujący „nadmiernego opóźnienia się przez
przedsiębiorców ze spełnianiem świadczeń pieniężnych z
tytułu transakcji handlowych”.
W razie jego złamania do akcji
wkraczałby UOKiK, z urzędu
lub na wniosek tzw. sygnalisty
czyli zapewne wierzyciela” –
podał Puls Biznesu, informując
także, że w bieżącym roku
UOKiK ma zostać rozbudowany o cztery kolejne departamenty. Powołany ma zostać wiceprezes do spraw zwalczania
zatorów płatniczych.
czterech sytuacji takich jak narodziny, ślub, zgon lub pogrzeb
najbliższych członków rodziny.
W zależności od tego, jaki stopień pokrewieństwa łączy pracownika a członka rodziny, wymiar urlopu może się różnić.
Należy pamiętać o tym, że jeżeli będziemy chcieli wziąć udział
na przykład w pogrzebie wujka
lub ślubie kuzyna, nie będziemy
mogli skorzystać z urlopu okolicznościowego. W takiej sytuacji
pozostaje nam urlop na żądanie.
Urlop okolicznościowy jest
urlopem płatnym. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie
Kodeksu pracy. Chcąc skorzystać z tego prawa, powinniśmy
powiadomić pracodawcę wcześniej o okolicznościach i zamiarze wzięcia urlopu.

Kalendarz przedsiębiorcy na dni: 22 – 28.02.2019 r.
2019-02-25
2019-02-25

Podatek VAT. Wpłata podatku VAT za styczeń 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
Podatek VAT. Wpłata zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2019 r. przez podatników składających VAT-7D

2019-02-25
2019-02-25
2019-02-25
2019-02-25

Podatek VAT. Złożenie krajowej informacji podsumowującej VAT-27 za styczeń 2019 r.
Podatek akcyzowy. Wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Deklaracja VAT-UE. Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2019 r. w wersji elektronicznej
Wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2018 r. oraz złożenie deklaracji z tytułu wyrobów węglowych (AKC-WW).

2019-02-28

Informacja o dochodach (PIT-8C). Przekazanie do urzędu skarbowego i podatnikowi (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium oraz przychodach z innych źródeł, jak też o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za rok 2018. (PIT-8C)
Informacja o dochodach (PIT-11). Przekazanie podatnikowi informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2018. (PIT-11)
Informacja o dochodach (IFT-1R). Przekazanie do urzędu skarbowego oraz nierezydentowi (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) imiennej informacji o wysokości uzyskanego dochodu/przychodu w roku 2018 (IFT-1R)
Przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy lub informacji o dochodach uzyskanych od tego organu za rok 2018. (PIT-40A/PIT-11A)

2019-02-28

Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów

2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28

Stronę opracowała: Paula Nogaj
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Miejskie Zimowe Igrzyska Młodzieży

Rywalizacja na lodzie
Na
sztucznym
lodowisku MOSiRu rozpoczęły się
Miejskie Zimowe Igrzyska Młodzieży. Jako pierwsi rywalizowali najmłodsi. W Igrzyskach
Dzieci wzięło udział 18 zespołów dziewcząt i chłopców.
Zawody rozgrywane są od lat
w formule drużynowej (po czterech łyżwiarzy). Każdy zawodnik
miał do pokonania dwa dystanse

– krótki i długi. Suma czasów
obu przejazdów stanowiła o wyniku indywidualnym, a suma
trzech najlepszych łyżwiarzy to
wynik zespołu.
Wśród dziewcząt zwyciężyły
łyżwiarki z SP 53 (nauczyciel Joanna Witczak), a wśród chłopców I miejsce przypadło zespołowi SP48 (pod kierunkiem Anety
Staszczyk).
ts, zdj. archiwum

MIEJSKIE IGRZYSKA DZIECI
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE CZĘSTOCHOWA 1. 02. 2019r.
DZIEWCZĘTA
1. Budkowska Oliwia
1. Szkoła Podstawowa 53
2. Sypniewska Julia
– nauczyciel Joanna Witczak
3. Wilk Adrianna
1. Wachowicz Julia

3,08,10
2. Tran Thanh Marta
3. Włodarczyk Kinga
7. Szkoła Podstawowa 31
4. Kornelia Borecka
1. Brączek Zuzia

2,43,75 2. Dobrowolska Dominika
3. Janeczek Maria
2. SzkołaPodstawowa 21

3,09,98
– nauczyciel Paweł Nowak
1. Adamczyk Alicja
8. Szkoła Podstawowa 40 ZSP1
2. Banaś Marysia
1. Purgal Weronika
3. Klimczak Kinga
2. Bartolewska Oliwia
4. Szamocka Wiktoria
3. Sygizman Zuzia

2,47,71 4. Rachwał Klaudia

3,13,58
3. Szkoła Podstawowa 48
– nauczyciel Aneta Staszczyk
9. Szkoła Podstawowa 13
1. Stachura Paulina
1. Karpow Zofia
2. Nakonieczna Anna
2. Żurek Judyta
3. Prusko Julia
3. Szatraj Julia
4. Babińska Maria
4. Matuszczyk Nela

2,51,61 
3,18,29
4. Szkoła Podstawowa 11
10. Szkoła Podstawowa Społeczna
nauczyciel Anna Banasiak
1. Skrodzka Anna
1. Zawadowicz Kinga
2. Długosz Patrycja
2. Bartmanowicz Marlena
3. Okoniewska Tosia
3. Sikora Julia
4. Kryczało Wiktoria
4. Truszczyńska Julita

3,28,17

2,58,17
11. Szkoła Podstawowa 29
5. Szkoła Podstawowa 52
1. Jaworska Pola
– nauczyciel Lidia Knaś-Wróbel
2. Adamczyk Amelia
1. Musialik Weronika
3, Lutak Ewa
2. Wiśniewska Nina
4. Parzonka Gabriela
3. Sobczyk Maja

3,59,01
4. Ociepa Oliwia
Klasyfikacja indywidualna

3,06,42
1. Wachowicz Julia SP53
52,99
6. Szkoła Podstawowa 39
2. Adamczyk Alicja SP21
53,08
3. Borecka Kornelia SP53
53,54
– nauczyciel Beata Zajęcka
CHŁOPCY
1. Szkoła Podstawowa 48
nauczyciel Aneta Staszczyk
1. Flis Alan
2. Ruciński Jakub
3. Kluczny Borys

4,18,22

5. Szkoła Podstawowa 13
nauczyciel Celina Matyja
1. Gliński Kajetan
2. Lasoń Fabian
3. Łyko Dawid


4,29,19

2. Szkoła Podstawowa 38
nauczyciel Robert Ogrodniczek
1. Woźniak Hubert
2. Wysmołek Filip
3. Żakowski Nikodem
4. Kostarczyk Michał

4,23,06

6. Szkoła Podstawowa 11
nauczyciel Anna Banasiak
1. Szymanek Filip
2. Radwański Szymon
3. Dyja Maciej


5,02,96

7. Szkoła Podstawowa 52
3. Szkoła Podstawowa 53
nauczyciel Sławomir Fujarski
nauczyciel Tomasz Tatarczyk
1. Kaczmarzyk Marcin
1. Cygan Jan
2. Głowacki Krystian
2. Szczygłowski Mateusz
3. Dyndał Mateusz
3. Żywna Krystian
4. Kott Mikołaj
4. Kopanicki Szymon

5,30,35

4,24,21
4. Szkoła Podstawowa 39
Klasyfikacja Indywidualna
nauczyciel Beata Zajęcka
1. Dyja Maciej SP11
1. Banaszkiewicz Przemysław
30,78 48,71 79,49
2. Stanik Sebastian
2. Nogalski Wiktor SP 39
3. Nogalski Wiktor
32,46 48,32 80,78
4. Zasada Łukasz
3. Kluczny Borys SP 48

4,25,12
33,26 49,75 83,01
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Piłka nożna

Piłka nożna

Spotkaj się z drużyną Rakowa
Dwutygodniowe zgrupowanie piłkarzy Rakowa
w Turcji dobiegło końca,
a wielkimi krokami zbliża
się runda wiosenna sezonu 2018/2019 w ramach
rozgrywek Fortuny 1 Ligi.
W najbliższy piątek 22 lutego kibice będą mieli
możliwość spotkać się z
piłkarzami i sztabem
szkoleniowym Rakowa
przed jej rozpoczęciem.
– To doskonała okazja do
uzupełnienia swojej kolekcji autografów, zrobienia
wspólnych zdjęć z naszą
drużyną i trenerami, a także do okazania wsparcia zespołowi przed pierwszym

meczem rundy wiosennej
sezonu 2018/2019. Czekamy na Was w Galerii Jurajskiej. Bądźcie z nami – zachęca klub. Spotkanie zaplanowano w najbliższy
piątek o godz. 18:00. Zarząd opublikował już ramowy terminarz spotkań domowych Rakowa, przy
czym zwrócił uwagę, aby
pamiętać, że ostateczny termin rozegrania poszczególnych spotkań będzie weryfikowany na bieżąco przez
Polsat Sport i PZPN po ustaleniach dotyczących ewentualnej transmisji meczów z
udziałem „Czerwono-Niebieskich”.
Paula Nogaj

Terminarz meczów Rakowa
– wiosna 2019
22 kolejka - 1 marca, godz. 18:00
Chrobry Głogów
¼ finału PP – 13 marca, godz. 18:00
Legia Warszawa
Kolejka 24 – 17 marca, godz. 17:00
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Kolejka 26 – 30 marca, godz. 18:00
Garbarnia Kraków
Kolejka 28 – 13 kwietnia, godz. 19:00
Warta Poznań
Kolejka 30 – 24 kwietnia, godz. 19:00
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Kolejka 32 – 4 maja, godz. 19:00 GKS
Tychy
Kolejka 34 – 18 maja, godz. 19:00 Wigry
Suwałki

II etap Ligi Futsalu

Grają o Puchar Prezydenta
Częstochowy
Awans do grupy mistrzowskiej tegorocznej edycji Ligi
Futsalu o Puchar Prezydenta
Miasta Częstochowy wywalczyły drużyny Zakład Cukierniczy Michaś, MK Team, Jędryka Klub 54 Exact Systems
i Raków i Przyjaciele z Grupy
A oraz Jagiellończycy, Romtrans, Abstynent i Zawodzie z
Grupy B. Pozostałym drużynom przyjdzie walczyć w kolejnych etapach o miejsca
9-19.
W II etapie z pewnością nie zabraknie emocji – zwłaszcza w
grupie mistrzowskiej. -Tu drużyny walczyć teraz będą o to aby

znaleźć się w czołowej szóstce,
bo tylko wtedy można będzie
walczyć o końcowe zwycięstwo –
poinformował Marcik Mazik z
Częstochowskiego MOSiR-u
– Dodatkowym handicapem
może być zajęcie dwóch pierwszych miejsc po drugim etapie
premiujących awansem od razu
do półfinałów – wyjaśnił. W poprzednich edycjach drużyny,
które walczyły o niższe pozycje,
nie traciły werwy i zapewniały kibicom ciekawe widowiska, dlatego organizatorzy są przekonani,
że w tym roku będzie podobnie.
Najbliższe mecze zostaną rozegrane w niedzielę 24 lutego w
godzinach 11:00-20:00. Zmierzą

się kolejno: ZC Michaś – Zawodzie, MK Team – Abstynent, Raków i Przyjaciele – Zawodzie, ZC
Michaś – Abstynent, MK Team –
Romtrans, Raków i Przyjaciele –
Jagiellończycy, Jędryka Klub 54
Exact Systems – Romtrans, ZIB
Bernat Miedźno – Wichry, Jędryka Klub 54 Exact Systems –
Jagiellończycy, Amator – Wichry, ZIB Bernat Miedźno - CNC
Wieczorek, Amator - BT Turysta,
Gmina Kłomnice - CNC Wieczorek, Dachy Orlikowscy - ZF Group, Gmina Kłomnice - BT Turysta, Old Boys Czarny Las – Tadex, Grubasy - ZF Group, Dachy
Orlikowscy – Tadex.

Eco-Team AZS 2020 Stolzle
Częstochowa mistrzem Śląska
kadetów

Mistrzami Śląska kadetów
zostali siatkarze Eco-Team
AZS0-u 2020 Stolzle Częstochowa. O zwycięstwie zadecydował mecz z Akademią Talentów Jastrzębski Węgiel,
który zakończył się wynikiem
3:1 dla podopiecznych Pawła
Tomaszewskiego.

– To był bardzo emocjonujący
mecz. W czwartym secie była
spora nerwówka, ale zachowaliśmy chłodną głowę i udało nam
się wygrać – mówił na gorąco po
meczu atakujący świeżo upieczonych mistrzów Mateusz Borkowski.
Rozgrywki miały miejsce w
hali IV LO, gdzie zgromadziło się
sporo kibiców. Obie drużyny meczu finałowego zaprezentowały
się świetnie – dostarczając widzom ogromnych emocji.
W turnieju finałowym częstochowska drużyna odniosła czte-

ry zwycięstwa, pokonując odpowiednio BBTS Bielsko-Biała,
ANBUD MKS Będzin, Akademię
Talentów Jastrzębski Węgiel III
oraz Akademię Talentów Jastrzębski Węgiel.
Kadeci AZS-u 2020 w sezonie
2018/2019 w rozgrywkach mistrzostw Śląska kadetów rozegrali łącznie siedemnaście spotkań. Wszystkie z nich zakończyły się ich wygraną.
– Nie spodziewałem się tego,
ale wiedziałem, że ten zespół na
to stać – skwitował trener Paweł
Tomaszewski.
Czterech zawodników Eco-Team AZS-u 2020 Stolzle Częstochowa zostało wyróżnionych nagrodami indywidualnymi. Najlepszym przyjmującym został
Michał Jarmołowski, najlepszym
libero Mateusz Holesz, najlepszym atakującym Mateusz Borkowski oraz MVP turnieju Jędrzej Bąkiewicz.

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

Skra przegrywa
w przedostatnim
sparingu
Przedostatni mecz sparingowy przed wznowieniem
rozgrywek ligowych zakończył się dla Skry przegraną
0:1 z trzecioligowym KKS-em. To trzecia porażka na
dziewięć rozegranych meczy
kontrolnych tej zimy.
– Z powodu kontuzji i chorób brakowało nam kilku zawodników, stąd nie było grania
na dwie jedenastki – wypowiedział się drugi trener Skry Jacek Rokosa. – Widać było po
zawodnikach, że duża ilość gry
w ostatnim czasi i wiosenne
słońce odebrały im trochę
energii. Po wczorajszym wieczornym treningu, który był
bardzo udany dzisiaj wyszło
jednak zmęczenie i fizycznie
reagowaliśmy gorzej niż zwykle. Rywal pokazał się z dobrej
strony i miał lekką przewagę –
dodał. Skład Skry w meczu z
KKS-em wyglądał następująco: I połowa - Krzczuk – Gerega, Poprawa, Błaszkiewicz,
Obuchowski - Napora, Zalewski, Kowalczyk, Niedbała, Nocoń, Siwek, II połowa - Kos –

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce Eco-Team AZS 2020
Stolzle Częstochowa,
2 miejsce Akademia Talentów
Jastrzębski Węgiel,
3 miejsce BBTS Bielsko-Biała,
4 miejsce ANBUD MKS Będzin,
5 miejsce Akademia Talentów
Jastrzębski Węgiel III.
Nagrody indywidualne:
najlepszy rozgrywający: Michał
Inerowicz
najlepszy atakujący: Mateusz
Borkowski
najlepszy środkowy: Adrian
Markiewicz
najlepszy środkowy Mariusz
Połyński,
najlepszy przyjmujący: Michał
Jarmołowski
najlepszy przyjmujący: Wiktor
Kowalski,
najlepszy libero: Mateusz
Holesz.
MVP turnieju: Jędrzej Bąkiewicz.
Paula Nogaj

Skowron, Gerega (70. Poprawa), Błaszkiewicz, Tomczyk –
Kieca, Musiał, Kowalczyk (70.
Niedbała), Nocoń (70. Zalewski), Marek – Siwek (70. Napora). Niebawem oficjalnie do
klubu dołączy Mateusz Kos,
który pochodzi z Prudnika.
Ostatnio grał w czwartoligowej
Polonii Poraj, a wcześniej przez
osiem sezonów był piłkarzem
drugoligowego, a następnie
pierwszoligowego Rakowa. Towarzyszy Skrzakom od początku przygotowań do wiosennej
rundy. -Wiadomo, treningi są
bardziej intensywne niż w IV lidze, ale zdrowie dopisuje i
wszystko idzie w dobrym kierunku – wyznał 31-letni piłkarz. - Można powiedzieć, że
forma z dnia na dzień jest coraz lepsza. W ostatnim meczu
z Kaliszem czułem się już pewnie w bramce. Z naturalnej
trawy na sztuczne boisko, na
jakim gra Skra nie było łatwo
się przestawić, ale ja to już zrobiłem – dodał. Doświadczony
bramkarz niebawem ma podpisać umowę z klubem.
Paula Nogaj

Siatkówka

AZS Częstochowa
zmierzy się
z Olimpią Sulęcin

Paula Nogaj

Siatkówka
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W najbliższą sobotę 23 lutego częstochowscy Akademicy
zmierzą się z Olimpią Sulęcin.
Będzie to spotkanie w ramach
26 kolejki rundy zasadniczej.
Początek spotkania zaplanowano o godz. 17:00.
Mecz zostanie rozegrany
w Akademickim Centrum Sportowym przy ul. Zbierskiego 16.
Tauron
AZS
Częstochowa
w ostatnim spotkaniu przegrał
z KPS Siedlce 1:3. Obecnie ma na
swoim koncie 14 punktów i zajmuje ostatnie – 14 miejsce w ta-

beli. Sobotni rywal biało-zielonych zdobył do tej pory 22 punkty i zajmuje 13 pozycje. Olimpia
Sulęcin to zatem drużyna w zasięgu AZS-u.
Paula Nogaj
zdj. MK

Siatkówka

Norwid zagra na
wyjeździe
23 lutego Exact Systems
Norwid zagra mecz z APP
Krispol Września w ramach 26
kolejki rozgrywek. Spotkanie
rozpocznie się o godz. 17:00 w
Hali Sportowej SSP nr 6 we
Wrześni.
Ostatnie spotkanie z liderem
grupy KS Lechią Tomaszów Mazowiecki zakończył się dla Nor-

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

wida przegraną 1:3. Mimo to
częstochowianie utrzymują całkiem dobre, 5 miejsce w tabeli z
ilością 46 punktów. Sobotni rywal z pewnością będzie wymagającym przeciwnikiem. Zajmuje w
klasyfikacji generalnej na ten
moment 3 miejsce, choć ma zaledwie 3 punkty przewagi nad
Norwidem
Paula Nogaj

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049
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P RO G R A M T V – P I Ą T E K 2 2 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 4021; teleturniej muz.
06:15 Wieczna miłość; serial
07:05 Elif; s.III; odc. 430;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc.
22; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 74; serial TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 38; serial TVP
11:30 Korona królów; odc.
179; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w zagrodzie –
Nowoczesne systemy
utrzymania bydła
mlecznego
12:55 Natura w Jedynce –
Żubry z Puszczy
Białowieskiej; film
dokumentalny; Francja
(2017); reż.:Antony Kettal,
Roger Owen
14:00 Elif; s.III; odc. 431;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas; magazyn
16:05 Wieczna miłość; serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 4022; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3437;
telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka
historia...; odc. 23;
telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
13/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 The Wall. Wygraj
marzenia; /51/; teleturniej
21:30 Wiktoria; s.II; odc. 11
Wątek i osnowa; serial;
Wielka Brytania (2016)
22:30 Rodzina Kennedych.
Zmierzch legendy. część 2; serial; USA
(2016)
00:05 El Principe – dzielnica
zła; odc. 15; serial;
Hiszpania (2014)
00:55 El Principe – dzielnica
zła; odc. 16; serial;
Hiszpania (2014)
01:55 Wiktoria; s.II; odc. 11;
Wątek i osnowa; serial;
Wielka Brytania (2016)
02:50 Magazyn kryminalny
997; magazyn
03:45 Ocaleni; reality show
04:45 Notacje – Edward
Zajicek. Nie szabrować
tylko rewindykować; cykl
dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 198
ed. 4; teleturniej
05:55 Egzamin z życia; odc.
26; serial TVP
06:50 Podróże z historią;
s.IV; odc. 41 Krótka
historia brudu; cykl
dokumentalny
07:25 Na sygnale; odc. 5;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama i
Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (297)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc.
118 „Walentynki”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2007; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 199
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
29; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:00 Coś dla Ciebie;
magazyn
14:30 Operacja Zdrowie!;
/18/; magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - nowy rozdział;
odc. 38; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 429
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2452;
teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc.
12 „Walka z nałogami”;
serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 54
„Superbohater”; serial
fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2007; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2008; serial obyczajowy
TVP
20:45 Złoty środek; komedia;
Polska (2008); reż.:Olaf
Lubaszenko; wyk.:Anna
Przybylska, Szymon
Bobrowski, Cezary Pazura,
Edward Linde Lubaszenko, Robert
Gonera, Paweł Wilczak,
Tamara Arciuch, Maria
Pakulnis, Krzysztof
Kowalewski, Edyta
Olszówka
22:45 La La Poland; s.I; odc.
(7); program rozrywkowy
23:20 Sherlock; s.II Ostatnie wyzwanie; serial;
Wielka Brytania (2016)
01:05 Mickey Niebieskie
Oko; komedia; USA,
Wielka Brytania (1999)
02:55 Uprzywilejowani;
thriller; Kanada (2013)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 SuperPies (11);
magazyn poradnikowy.
Aneta Awtoniuk odwiedzi
Klaudię i Kacpra oraz ich
rottweilera Bastera.
Behawiorystka pomoże im
opanować agresję ich
pupila do innych psów....
9:30 Malanowski i partnerzy
(644) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (81) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (844)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (125) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (791)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2828) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (717)
serial paradokumentalny.
Oliwia odkrywa, że na
szkolnym korytarzu ktoś
porzucił noworodka. Dwa
lata temu w tej samej
miejscowości zostawiono
dziecko w oknie...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (180)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (110) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2829) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (393) serial
komediowy
20:05 Galimatias, czyli
kogel-mogel 2; komedia
obyczajowa, Polska 1989
22:10 Indiana Jones i
ostatnia krucjata; film
przygodowy, USA 1989
1:00 Droga bez powrotu 6:
Hotel na uboczu; horror,
USA 2014. Były makler
giełdowy Danny dziedziczy
pensjonat. Na miejsce
przybywa wraz z
dziewczyną oraz grupą
przyjaciół. Wkrótce
znajomi Danny’ego zostają
brutalnie...
3:00 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5591) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(4/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Wegetariański smalec z
suszonymi śliwkami
(32/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2398) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (994) program obyczajowy
12:00 Szpital (883) program obyczajowy
13:00 Szkoła (646) program
14:00 19 + (347) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
16 (7/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (647) program
16:30 19 + (348) - program
17:00 Szpital (884) program obyczajowy. Dr
Anna Nowicka przyjmuje
na oddział 4-latka. Jego
matka, po urodzeniu
dziecka całkowicie
poświęciła się jego
wychowaniu. Niedawno
20-latka poznała kogoś,
jednak ukrywa przed
nowym mężczyzną, że ma
syna…
18:00 Ukryta prawda (995) program obyczajowy
19:00 Fakty (7723) informacje
19:35 Sport (7706) informacje
19:45 Pogoda (7703) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (96) informacje
19:50 Uwaga! (5592) program
20:00 Strzelec - film
sensacyjny, USA 2007.
Świetny strzelec zostaje
wrobiony w zabójstwo
prezydenta.
Wmanewrowany w
szokujący splot wydarzeń,
musi udowodnić swoją
niewinność…
22:30 Zapłata - film
sensacyjny, USA 2003.
Inżynier Michael Jennings
(Ben Affleck) jest
specjalistą od tajnych
projektów. Dla dobra
swoich klientów, po
wykonaniu pracy pozwala,
aby usunięto mu pamięć.
W zamian za to dostaje
wysokie wynagrodzenie.
Po jednym z zadań
zamiast wypłaty otrzymuje
łamigłówkę do
rozwiązania…
01:00 Kuba Wojewódzki
13 (14) - talk show
02:00 Uwaga! (5592) program
02:15 Moc Magii(402) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 47
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 163
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 144
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 9
10:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 10
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2012; odc. 9
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serialfabularny,
Niemcy 2012; odc. 10
13:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 21
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 9
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 10
16:00 Prześladowca; thriller,
Kanada 2016
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 145
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 146
20:00 Pocałunek smoka;
akcja, Francja, USA 2001.
Liu Jian (Jet Li) to z
pozoru przeciętny turysta,
który przybywa do Paryża.
Tak naprawdę jest
chińskim agentem, który
udaje się tam, ponieważ
ma do wykonania ważne
zadanie – musi pomóc
francuskiej policji w
aresztowaniu
niebezpiecznego
chińskiego bossa
narkotykowego. Jednak
niespodziewanie Liu staje
się świadkiem
morderstwa, którego z
zimną krwią dokonał
inspektor Richard (Tchéky
Karyo). Ten, aby ukryć
swoje czyny, całą winę
zrzuca na Liu…
21:55 Terrorysta; akcja, USA
2001
23:35 Bez Litości; serial
akcji, Kanada, USA 2012
01:25 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
02:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
02:40 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
03:05 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:00 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 4
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2009; odc. 16
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 9

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
122; telenowela
historyczna TVP
06:05 Na sygnale; odc. 1;
serial fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 2;
serial fabularyzowany TVP
07:10 Alternatywy 4; odc.
5/9 - Dwudziesty stopień
zasilania; serial
komediowy TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
993; serial TVP
09:15 Na sygnale; odc. 218
„Pomóżcie jej”; serial
fabularyzowany TVP
09:40 Na sygnale; odc. 219
„Nic śmiesznego”; serial
fabularyzowany TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.II; odc.
30 „Muzykoterapia”; serial
komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc.
31 „Urodziny Kacperka”;
serial komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.I; odc. 2 Goście z zaświatów; serial
obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.I; odc. 3 Ksiądz z inicjatywą; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 145 - Kurtka; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 146 - Wesele; serial
kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
235 Podwójne życie; serial
TVP
16:20 Na sygnale; odc. 2;
serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.I; odc. 4 Otrzeźwienie; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.I; odc. 5 Wieść gminna; serial
obyczajowy TVP
18:55 Bulionerzy; odc. 29/75
- Profesjonaliści; serial
komediowy TVP
19:35 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 147 - Oskarżony;
serial kryminalny TVP
20:30 Komisarz Alex; s.VIII;
odc. 102 - Feralna
impreza; serial kryminalny
TVP
21:30 Ranczo; s.I; odc. 6 Racja gminy; serial
obyczajowy TVP
22:35 Ranczo; s.I; odc. 7 Podwójny agent; serial
obyczajowy TVP
23:35 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 148 - Ślady
przeszłości; serial
kryminalny TVP
00:30 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 261 - Tajemnica
chemika; serial kryminalny
TVP
01:25 Glina; odc. 17/25;
serial kryminalny TVP
02:25 Glina; odc. 18/25;
serial kryminalny TVP
03:20 Alternatywy 4; odc.
5/9; serial komediowy TVP
04:25 M jak miłość; s.I; odc.
993; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Makłowicz w podróży
– Podróż 38 Niemcy Bawaria (144) Oktoberfest; magazyn
07:15 Okrasa łamie
przepisy – Las największa spiżarnia
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Tadeusz
Nalepa i zaspół Ztvorki
08:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 8) - Skok w
bok; reportaż
09:05 Koło fortuny; odc. 402
ed. 6; teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret; /60/
- Ekologia
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /84/ „Scyzoryk” - Liroy
10:55 Podróże z historią;
s.III; odc. 29 Najdalsze
zakątki dawnej Polski; cykl
dokumentalny
11:35 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/17/; Francja (2016)
12:10 Życie to Kabaret –
Kabaret Mumio
13:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Czesuaf i goście
14:20 Kabaretożercy (9);
teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski – XII Mazurska
Noc Kabaretowa Mrągowo - TROPICIELE
TALENTÓW (1-2)
17:45 Kabaretowa Mapa
Polski – KFPP Opole Opole 2014 - Przeżyjmy to
jeszcze raz
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Gęś z jabłkami inaczej;
magazyn kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (57) Tabu; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 39 Hiszpania Wyspy Kanaryjskie(145)
Fuerteventura - Południe;
magazyn kulinarny
19:55 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/18/; Francja (2016)
20:35 Kabaretożercy (10);
teleturniej
21:30 Postaw na milion;
odc. 184; teleturniej
22:30 The Wall. Wygraj
marzenia; /37/; teleturniej
23:30 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (27);
program rozrywkowy
00:40 Koło fortuny; odc. 401
ed. 6; teleturniej
01:25 Kabaretowa Mapa
Polski – IX Płocka Noc
Kabaretowa. Gra o
żyrandol (1-2)
03:30 Kabaretowa Mapa
Polski – 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry - „30 lat minęło” kabareton [1]; widowisko
rozrywkowe
04:25 Rozrywka Retro –
Kabaret z książką w tle
(2); program rozrywkowy

TVN7
04:45 Gotowe na wszystko
III (8/23) - serial, USA
05:40 Ukryta prawda (486) program obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny (18/52) program sądowy
07:45 Szpital (216) program obyczajowy
08:45 Przyjaciele (8/24) serial komediowy, USA
09:15 Przyjaciele (9/24) serial komediowy, USA
09:45 Zakochani po uszy
(24/120) - program
10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (25/38) - program
12:25 Ukryta prawda (280) program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (19/52) program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (55/116) program sądowy
15:25 Szpital (217) program obyczajowy
16:25 Gotowe na wszystko
III (9/23) - serial, USA
17:25 Przyjaciele (10/24) serial komediowy, USA
17:55 Przyjaciele (11/24) serial komediowy, USA
18:25 Brzydula (203) - serial
obyczajowy
18:55 Brzydula (204) - serial
obyczajowy
19:30 Kulisy sławy Extra
20:00 Pamiętnik - film
melodramat, USA 2004.
Siedemnastoletnia Allie
Hamilton (Rachel
McAdams) przyjechała na
wakacje do Seabrook w
Karolinie Północnej.
Poznała Noaha Calhouna
(Ryan Gosling) i od tego
momentu życie obojga
diametralnie się zmieniło.
Choć wkrótce rozdzieliła
ich zdecydowana postawa
matki Allie, która nie
akceptowała chłopaka z
klasy robotniczej, a także
wybuch II wojny
światowej, młodzi
kochankowie wciąż o
sobie myśleli…
22:40 Żona astronauty - film
S-F, USA 1999. Byli
idealną parą. On odważny do szaleństwa
astronauta, ona - piękna i
wrażliwa nauczycielka.
Wystarczyły dwie minuty,
aby odmienić ich los. I kto
wie? Może także los całej
ludzkości...
00:55 W garniturach (11/12)
- serial, USA
01:55 Oszuści (8/10) - serial,
USA
02:55 Moc Magii (404) program
05:05 Druga strona medalu
2 (2/7) - talk show – Anna
Komorowska

TVN STYLE
05:05 Zabójcy długów (3/7) reality show
05:45 Zabójcy długów (4/7) reality show
06:20 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (9/12) program lifestylowy
07:05 Śluby marzeń
08:05 Apetyt na miłość 2
(3/10) - program
09:05 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 2 (3/6) - reality
show
09:50 Sablewskiej sposób
na modę 5 (5/13) program rozrywkowy
10:35 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (11/12) program rozrywkowy
11:35 Kuchenne rewolucje
12 (10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:35 Eks-tra zmiana (8) program lifestylowy
13:35 W czym do ślubu 4
(11/12) - reality show
14:10 W czym do ślubu? 2
(3/10) - reality show
14:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (5/12) - reality
show
15:25 Niezwykłe Stany
Prokopa 2 (2/6) - program
16:00 Niezwykłe Stany
Prokopa 2 (3/6) - program
16:30 Kulisy sławy EXTRA
2 (8) - program
lifestylowy
17:00 Gwiazdy prywatnie 3
(2/8) - program
lifestylowy
17:30 Kuchenne rewolucje
13 (14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:30 Kuchenne rewolucje
15 (1/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Ugotowani 8 (31) program kulinarnorozrywkowy
20:05 Ugotowani 8 (32) program kulinarnorozrywkowy
20:40 SOS – Sablewska od
stylu (10) - program
rozrywkowy
21:25 Zanim Cię zobaczę (8)
- program rozrywkowy
22:25 Apetyt na miłość 3
(4/12) - program
rozrywkowy
23:25 Randkowicze w
Australii 2 (8/12) program rozrywkowy
00:30 Miłość od pierwszego
pocałunku (8) - program
01:25 Młodzi starcy (2/3) serial dokumentalny,
Wielka Brytania
02:45 W roli głównej –
Danuta Stenka (5/8) - talk
show
03:15 W roli głównej –
Mateusz Damięcki (4/7) talk show
03:45 Wiem, co jem 6
(2/16) - magazyn
04:15 Wiem, co jem (2/16) magazyn
04:45 Wiem, co jem 3
(1/16) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - 1/4F
07:45 Hokej na lodzie - NHL
2018/19
09:30 Narciarstwo klasyczne
- Mistrzostwa Świata Seefeld: Biegi narciarskie sprint kobiet i mężczyzn
11:10 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ: Polska Włochy
13:00 Strongman - Liga
Mistrzów; odc. 18; relacja;
Wielka Brytania (2018)
14:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - 1/2F
17:50 Hokej na lodzie - PHL:
1.runda play - off
20:20 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ, Zagrzeb:
Chorwacja - Polska
22:35 Sportowy Wieczór
23:15 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ, Zagrzeb:
Chorwacja - Polska
01:00 Hokej na lodzie - NHL
2018/19
04:05 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (21) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (49) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (50) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (46)
reality show.
Podwarszawskie Marki.
Po śmierci córki pani
Danuta wychowuje trzy
wnuczki. Stara się
zapewnić dziewczynkom
wszystko, czego
potrzebują. Nie stać jej...
9:00 Septagon (34) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia (8)
reality show
11:30 Benny Hill (11);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (22) serial
przygodowy
13:00 Galileo (710);
program
popularnonaukowy.
Twórcy programu
pokazują, jak produkuje
się popularne na całym
świecie klocki oraz co
dzieje się z walizkami po
odprawie na...
14:00 Galileo (711);
program
POLSAT SPORT
15:00 Gliniarz i prokurator
(9) serial kryminalny
6:00 Siatkówka mężczyzn:
16:00 Gliniarz i prokurator
PlusLiga; mecz: Trefl
(10) serial kryminalny
Gdańsk - Jastrzębski
17:00 Policjantki i Policjanci
Węgiel
(488) serial obyczajowy
8:30 Siatkówka mężczyzn:
18:00 Septagon (35) serial
PlusLiga; mecz: ONICO
kryminalny
Warszawa - PGE Skra
19:00 Policjantki i Policjanci
Bełchatów
(489) serial obyczajowy
11:00 Magazyn narciarski
11:30 Siatkówka mężczyzn: 20:00 Gwiazdy Kabaretu (2);
program rozrywkowy.
PlusLiga; mecz: Asseco
Gwiazdą wieczoru będą
Resovia Rzeszów - Trefl
artyści z Kabaretu Nowaki,
Gdańsk
którego ekspresja jest
13:30 Siatkówka mężczyzn:
gwarancją humoru.
1. liga; mecz: KS Gwardia
Widzowie zobaczą też
Wrocław - Stal Nysa
kolejne perypetie
16:00 7. strefa; magazyn
parafialnej gospodyni.
siatkarski
Jako...
17:30 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz: 21:00 Sprawiedliwi –
Wydział Kryminalny (253)
E.Leclerc Radomka
serial kryminalny
Radom - BKS PROFI
22:00 Sprawiedliwi –
CREDIT Bielsko-Biała
Wydział Kryminalny (254)
20:30 Siatkówka kobiet: Liga
serial kryminalny
Siatkówki Kobiet; mecz: 23:00 Drive; dramat
Bank Pocztowy Pałac
sensacyjny, USA 2011
Bydgoszcz - #Volley
1:10 STOP Drogówka;
Wrocław
magazyn policyjny
23:00 Tenis: Turniej ATP w 2:10 Włatcy móch: Muj tata
Rio de Janeiro; mecz
(120) serial animowany
ćwierćfinałowy gry
2:40 Disco Polo Life;
pojedynczej
program muzyczny
1:30 Tenis: Turniej ATP w
3:40 Top 10 - lista
Rio de Janeiro; mecz
przebojów; program
ćwierćfinałowy gry
muzyczny
pojedynczej
4:40 Top 10 - lista
2:30 Boks: Polsat Boxing
przebojów; program
Night: Noc Zemsty; waga
muzyczny
ciężka: Tomasz Adamek - 5:45 Telezakupy TV Okazje;
Joey Abell
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 22
lutego; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
22.02.1988
07:40 Korona królów; odc.
153; telenowela TVP
08:15 Korona królów; odc.
154; telenowela TVP
08:45 Marzyciele –
Daszyński w Krakowie;
program publicystyczny
09:15 Historia Polski –
Wszystko może się
przytrafić; film dokum.
10:15 Sensacje XX wieku –
Narodziny wojny; /1/; cykl
dokumentalny
10:45 Z biegiem Nilu; odc.
2/4; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
11:40 Polska Kronika
Filmowa 1993 - Wydanie
3; cykl dokumentalny
12:00 Maria Curie; odc. 3/3;
serial biograficzny;
Francja, Polska (1991)
13:30 Złoto Jukonu; odc. 2/3;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2016)
14:35 Szlakiem amfor.
Historia podboju Galii;
film dokumentalny;
Francja (2016)
15:40 Największe oblężenia
średniowiecza; odc. 5/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
16:35 Historia Polski – My,
dzieci z Lagrów; film
dokumentalny
17:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – W zakolu
Narwi
18:20 Ex Libris; odc. 372;
magazyn
18:45 Polska Kronika
Filmowa 1994 - Wydanie
3; cykl dokumentalny
19:05 Sprawiedliwi. Kto
ratuje jedno życie...; odc.
6/7 - Wirtuoz; serial TVP
20:00 Khiangyang Kish
znaczy Góra Narożna; film
dokum.; Polska (1972)
21:05 Wojna generałów;
odc. 5/6; cykl dokum.;
Wielka Brytania (2009)
22:00 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV;
magazyn
22:35 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia ofiar
trzęsienia ziemi w
Spitaku
23:15 Wyjęci spod prawa;
odc. 2/4. Kapitan
Moonlite; serial dokum.;
Wielka Brytania (2017)
00:15 Sensacje XX wieku –
Narodziny wojny; /2/; cykl
dokumentalny
00:45 Encyklopedia II wojny
światowej – Śmiertelny
uścisk; cykl dokumentalny
01:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – W zakolu
Narwi
01:45 Dziennik telewizyjny –
22.02.1988

P RO G R A M T V – S O B OTA 2 3 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:15 Klan; odc. 3433;
telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3434;
telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3435;
telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc.
289; magazyn dla
niepełnosprawnych
08:25 Natura w Jedynce –
Planeta lasów. Lasy
opadających liści; film
dokumentalny; Hiszpania
(2017)
08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres;
magazyn
09:55 Korona królów – taka
historia...; odc. 23;
telenowela historyczna
TVP
10:25 Korona królów; odc.
176; telenowela
historyczna TVP
10:55 Korona królów; odc.
177; telenowela
historyczna TVP
11:30 Korona królów; odc.
178; telenowela
historyczna TVP
11:55 Korona królów; odc.
179; telenowela
historyczna TVP
12:30 Podmuch energii; odc.
10; cykl reportaży
12:45 Jak to działa; odc. 158
Jak zostać pilotem
samolotu; magazyn
13:15 Spis treści; /55/;
felieton
13:25 Sanatorium miłości;
reality show
14:20 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie (studio)
14:30 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie - konkurs
indywidualny HS130
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz (8);
teleturniej muzyczny
18:35 Jaka to melodia?;
odc. 4023; teleturniej
muzyczny
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 151; serial TVP
21:30 Echo serca; odc. 6;
serial TVP
22:30 Hit na sobotę – 16
przecznic; film sensac.;
USA, Niemcy (2006)
00:20 Śnieżna śmierć; film
akcji; Kanada (2015)
01:55 Jaka to melodia?;
odc. 4023; teleturniej
muzyczny
02:50 Rodzina Kennedych.
Zmierzch legendy - część
2; serial; USA (2016)
04:25 Spis treści; /55/;
felieton

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 200
ed. 4; teleturniej
05:55 Barwy szczęścia; odc.
2004; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
2005; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1421; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym Pogoda
11:35 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem.;
odc. (10); magazyn
kulinarny
12:05 Eddie; komedia; USA
(1996); reż.:Steve Rash;
wyk.:Whoopi Goldberg,
Frank Langella, Dennis
Farina
14:00 Familiada; odc. 2525;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 430
ed. 6; teleturniej
15:15 Kabaret w samo
południe - 9; program
rozrywkowy
16:15 Słowo na niedzielę Modlitwa Dawida
16:25 Kevin sam w Irlandii;
odc. (4); reality show
17:00 Zmiennicy; serial TVP;
Polska; reż.:Stanisław
Bareja; wyk.:Mieczysław
Hryniewicz, Ewa
Błaszczyk, Katarzyna
Skawina, Krystyna Tkacz,
Mieczysław Czechowicz,
Ceazry Harasimowicz,
Kazimierz Kaczor,
Krzysztof Kowalewski
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion;
teleturniej
19:25 Kulisy Postaw na
milion
19:35 Lajk!
20:05 Voice Kids; s. II (14)
Finał; widowisko
muzyczne
22:45 Uprzywilejowani;
thriller; Kanada (2013);
reż.:Leah Walker;
wyk.:Joshua Close, Lina
Roessler, Sam Trammell,
Laura Harris, Joel Keller
00:10 The Good Doctor; s.II;
odc. 27; serial
obyczajowy; USA (2017)
01:00 La La Poland; s.I; odc.
(8); program rozrywkowy
01:35 Sherlock; s.II Ostatnie wyzwanie; serial;
Wielka Brytania (2016)
03:20 Złoty środek; komedia;
Polska (2008); reż.:Olaf
Lubaszenko; wyk.:Anna
Przybylska, Szymon
Bobrowski, Cezary Pazura,
Edward Linde Lubaszenko, Robert
Gonera, Paweł Wilczak,
Tamara Arciuch, Maria
Pakulnis, Krzysztof
Kowalewski, Edyta
Olszówka

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:45 Księga dżungli 2; film
animowany, Australia/USA
2003
10:15 Ewa gotuje (320);
magazyn kulinarny.
Gospodyni programu
pokaże, jak w ciekawy
sposób wykorzystać
cytrusy i inne tropikalne
owoce. Pierwszą potrawą,
jaką przygotuje Ewa
Wachowicz, będą...
10:45 Wspólna chata;
komedia, USA 2012.
Matka trojga
dorastających dzieci
wyjeżdża do pracy do
innego miasta. Opiekę nad
swoimi pociechami
powierza swoim rodzicom.
12:55 Dziś 13, jutro 30;
komedia, USA 2004
15:10 Jaś Fasola; serial
komediowy
15:45 Kabaret na żywo:
Młode wilki (20);
program rozrywkowy.
Artur Andrus i Grupa
MoCarta oraz ich goście,
czyli Kabaret Moralnego
Niepokoju, Jurki, Jerzy
Kryszak oraz formacja
Inaczej zabiorą widzów...
17:45 Chłopaki do wzięcia
(147) serial dokumentalny
18:20 Chłopaki do wzięcia
(148) serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (394) serial
komediowy
20:05 Noc w muzeum.
Tajemnica grobowca; film
przygodowy, Wielka
Brytania/USA 2014.
Strażnik Larry Daley (Ben
Stiller) podczas nocnej
zmiany pilnuje nowej
wystawy w Muzeum
Historii Naturalnej.
Wkrótce magiczny
artefakt, który sprawia,...
22:10 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo 11 (1); program
rozrywkowy
0:10 Lincoln; dramat
biograficzny, USA 2012.
Rok 1865. Abraham
Lincoln chce
przegłosować projekt
likwidujący niewolnictwo.
3:35 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo,
w którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:20 Uwaga! (5592) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1137) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus
17 (720) - serial
obyczajowy
12:50 Całe szczęście - kulisy
produkcji - program
13:25 Maverick - film
western, USA 1994
16:00 Kroniki Spiderwick film przygodowy,
USA 2008
18:00 Kuchenne rewolucje
17 (2/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty (7724)
19:25 Sport (7707)
19:35 Pogoda (7704)
19:40 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (97), Polska
19:45 Uwaga! (5593) program
20:00 Och, życie! - komedia,
USA 2010. Holly
Berenson, świetnie
zapowiadającą się
restauratorkę, i Erica
Messera, pracownika
telewizyjnego kanału
sportowego aspirującego
do stanowiska dyrektora
nie łączy nic poza
wzajemną niechęcią po
feralnej randce w ciemno i
miłością do ich córki
chrzestnej, Sophie. Jednak
gdy nieoczekiwanie stają
się jedynymi bliskimi,
którzy pozostali Sophie,
muszą odłożyć na bok
animozje…
22:20 Dziewczyna mojego
kumpla - komedia,
USA 2008 . Tank (Dane
Cook) zarabia na życie
organizując najgorsze
randki na świecie. Po co
to robi? Na zamówienie
byłych facetów, którzy
liczą, że ich eks po
koszmarnej randce wrócą
z powrotem w ich
ramiona. Pewnego dnia o
pomoc poprosi najlepszy
kumpel, którego była
partnerka bez reszty
zauroczy Tanka…
00:35 Strzelec - film
sensacyjny, USA 2007.
Świetny strzelec zostaje
wrobiony w zabójstwo
prezydenta.
Wmanewrowany w
szokujący splot wydarzeń,
musi udowodnić swoją
niewinność mając
przeciwko sobie wszystkie
agencje rządowe kraju
oraz tajemniczą
organizację, której
głównym celem jest
zniszczenie dowodów,
które odkrył…
03:05 Uwaga! (5593) program
03:25 Moc Magii(TVN
noc) (403) - program

TV PULS
06:00 Pan wzywał,
Milordzie?; serial
fabularny, Wielka Brytania
1991; odc. 4
07:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
07:50 Tajemnice medyczne;
serial akcji, Polska 2016;
odc. 8
08:50 13 Posterunek 2; serial
fabularny; odc. 41
09:30 13 Posterunek 2; serial
fabularny; odc. 1
10:05 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 138
11:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 139
12:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 140
12:55 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 141
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 142
14:40 XIX Mazurska Noc
Kabaretowa; na deskach
amfiteatru w Mrągowie
wystąpią uwielbiane przez
widzów polskie kabarety –
wśród nich m.in.: Ani
Mru-Mru, Jurki, Katarzyna
Pakosińska, Kabaret Pod
Wyrwigroszem, Jerzy
Kryszak czy Formacja
Chatelet
16:30 Beethoven; komedia,
USA 1992
18:20 Alvin i wiewiórki;
familijny, USA 2007
20:00 Szakal; akcja, USA
1997. Nieustraszony
anonimowy zabójca
(Bruce Willis) wciąż
wymyka się FBI.
Mężczyzna otrzymuje
kolejne płatne zlecenie i
znowu znajduje się na
celowniku. Agenci
zwracają się o pomoc do
terrorysty (Richard Gere),
który jako jedyny
kiedykolwiek widział
poszukiwanego
zbrodniarza. Czy tym
razem służby specjalne
staną na wysokości
zadania?
22:25 Con Air: Lot
skazańców; akcja, USA
1997. Zwolniony
warunkowo więzień Cameron Poe (Nicolas
Cage) - wraca do domu na
pokładzie pilnie
strzeżonego samolotu.
Jednocześnie tą samą
maszyną transportowani
są najniebezpieczniejsi
mordercy w kraju…
00:55 Gra; thriller, USA 1997
03:35 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:30 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 6
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 23
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 24

TVP SERIALE
05:35 Daleko od szosy; odc.
7/7 - We dwoje; serial TVP
07:15 Alternatywy 4; odc.
1/9 - Przydział; serial
komediowy TVP
08:20 Bulionerzy; odc. 15/75
- Bezrobotni; serial
komediowy TVP
08:55 Bulionerzy; odc. 16/75
- Dziecko sukcesu; serial
komediowy TVP
09:25 Bulionerzy; odc. 17/75
- Powrót; serial
komediowy TVP
09:55 Ranczo; s.X; odc. 127
- Dominator; serial
obyczajowy TVP
10:55 Ranczo; s.X; odc. 128
- Klauzula sumienia; serial
obyczajowy TVP
11:50 Rodzinka.pl; s.I; odc.
24 „W szponach
konsumpcji”; serial
komediowy TVP
12:20 Rodzinka.pl; s.I; odc.
25 „Kwestia zaufania”;
serial komediowy TVP
12:55 Rodzinka.pl; s.I; odc.
26 „Wielka wyprzedaż”;
serial komediowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 141 - Wypadek; serial
kryminalny TVP
14:25 Ranczo; s.X; odc. 129
- Ochotnicza straż kobiet;
serial obyczajowy TVP
15:25 Ranczo; s.X; odc. 130
- Cuda, cuda ogłaszają;
serial obyczajowy TVP
16:25 Ranczo; s.I; odc. 1 Spadek; serial obyczajowy
TVP
17:30 Czterdziestolatek; odc.
9/21 - Rodzina, czyli obcy
w domu; serial TVP
18:30 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 150; serial
kryminalny TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 262 - Bez hamulców;
serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 142 - Cudowne
dziecko ; serial kryminalny
TVP
21:20 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 143 - Gorące rytmy;
serial kryminalny TVP
22:10 Ranczo; s.I; odc. 2 Goście z zaświatów; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ranczo; s.I; odc. 3 Ksiądz z inicjatywą; serial
obyczajowy TVP
00:15 Strażacy; s.II; odc. 17
- Adrenalina; serial TVP
01:10 Strażacy; s.II; odc. 18
- Bohater roku; serial TVP
01:55 Krew z krwi 2; odc.
9/10; serial TVP
02:55 Instynkt; odc. 5 „Ten
pierwszy raz”; serial
kryminalny TVP
03:50 Rodzinka.pl; s.I; odc.
15 „Hazard”; serial
komediowy TVP
04:20 Rodzinka.pl; s.I; odc.
16; serial komediowy TVP
04:55 Ja to mam szczęście!;
odc. 12; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:45 Rozrywka Retro –
Telepeerele (2)
06:45 Zakochaj się w
Polsce; odc. 75 Lipnica
Murowana; magazyn
07:20 Stępa, kłusem i
galopem czyli 100 lat
Kabaretu Koń Polski
08:10 Koło fortuny; odc. 403
ed. 6; teleturniej
08:45 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Margaret; /cz.
1-2/; reportaż
09:40 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi - Co jest
śmieszne (1); program
rozrywkowy
10:45 Wszystkie stworzenia
duże i małe – Tchnienie
życia; odc. 13 sezon I;
serial; Wielka Brytania
(1978)
11:50 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Margaret; /cz.
1-2/; reportaż
12:40 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia łowicka w
Bednarach; magazyn
kulinarny
13:15 Podróże z historią; s.I;
odc. 7 Winne tajemnice;
cykl dokumentalny
13:45 Prywatne życie
zwierząt (odc. 9) - Partner
na wagę złota; reportaż
14:20 Postaw na milion;
odc. 184; teleturniej
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /85/ - „Za
zdrowie pań” - Edward
Hulewicz
15:20 Muzeum Polskiej
Piosenki; /43/ „Poszłabym za Tobą” Breakout
15:30 Zakupy pod kontrolą;
s.II (2); reality show
15:55 Paranienormalni
Tonight (4) Rafał Sonik;
program rozrywkowy
16:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe – Tchnienie
życia; odc. 13 sezon I;
serial; Wielka Brytania
(1978)
18:00 TUMBLE – Arena
strachu; /6/; Wielka
Brytania (2014)
19:45 Bake off – Ale ciacho!
(7) ed. 5; widowisko
20:40 Bake off – Ale przepis
(7) ed. 5
20:55 Ale Cię urządzą!; /6/;
Wielka Brytania (2014)
22:05 Big Music Quiz (22);
teleturniej muzyczny
23:10 Kabaretowa Mapa
Polski – 7 Festiwal
Kabaretu Koszalin. Teraz
kabaret! (1-3); widowisko
rozrywkowe
02:15 Koło fortuny; odc. 402
ed. 6; teleturniej
02:50 Rozrywka Retro –
Telepeerele (2)

TVN7
05:40 Ukryta prawda (487) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przyjaciele (10/24) serial komediowy, USA
09:25 Brzydula (195) - serial
obyczajowy
09:55 Brzydula (196) - serial
obyczajowy
10:25 Brzydula (197) - serial
obyczajowy
10:55 Brzydula (198) - serial
obyczajowy
11:30 Brzydula (199) - serial
obyczajowy
12:05 Brzydula (200) - serial
obyczajowy
12:45 Hop - komedia,
USA 2011
14:45 Szkoła rocka komedia, USA 2003
17:00 Lawina - film
katastroficzny, Niemcy/
Francja/Austria/
Belgia 2008. Młody lekarzstażysta, Marc (Vincent
Perez) oraz jego
dziewczyna, Anne (Désirée
Nosbusch) zostają nagle
wezwani do pomocy.
Pewien snowboardzista
znalazł się w sytuacji
zagrożenia życia. Anne z
przerażeniem odkrywa, że
jest to jej brat, Michael…
19:00 Ostatni władca wiatru
- film przygodowy,
USA 2010. Świat, w
którym toczy się historia,
podzielony był niegdyś na
cztery części należące do
poszczególnych żywiołów.
Władcy ognia nie dość
jednak było jednego
królestwa, postanowił
podbić pozostałe krainy.
Teraz, sto lat później,
pojawia się jednak ktoś,
kto może pokonać lud
ognia i przywrócić światu
równowagę - Aang,
potomek jedynej istoty
zdolnej używać wszystkich
czterech żywiołów…
21:20 Pożegnanie z Afryką film obyczajowy,
USA 1985. Rok 1914,
przyszła pisarka, Karen
Blixen (Meryl Streep),
przyjeżdża do Nairobi,
gdzie czeka na nią mąż. To
nie jest małżeństwo z
miłości tylko z rozsądku,
szybko też przestaje
istnieć. Karen zaczyna
zajmować się swoją
afrykańską plantacją i
przypisanymi do niej
ludźmi. Wielka miłość
pojawia się w jej życiu
niespodziewanie, gdy
Karen zakochuje się ze
wzajemnością w
poszukiwaczu przygód i
idealiście, Brytyjczyku
Finch-Hattonie (Robert
Redford)…
00:35 Zakochani - komedia,
Polska 2000
02:50 Moc Magii (405) program

TVN STYLE
05:25 Zabójcy długów (7) reality show
06:05 Oddać dziecko 2 (12) program dokumentalny
07:00 Misja ratunkowa 2
(9/10) - program
07:45 Ostre cięcie 5 (8/10) program
08:30 Co nas truje 2 (7/12) program lifestylowy
09:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (8/12) program lifestylowy
09:55 Śluby marzeń
10:55 SOS – Sablewska od
stylu 2 (11/12) - program
11:40 Dziewczyny z
wypiekami 2 (7/8) program
12:15 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (8/9) - program
12:50 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (6/12) - reality
show
13:40 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (7/8) - reality
show
14:25 W czym do ślubu 4
(11/12) - reality show
14:55 Afera fryzjera 7 (8) program rozrywkowy
15:40 Pani Gadżet 16
(18/22) - magazyn
16:15 Pani Gadżet 16
(17/22) - magazyn
16:45 Misja ratunkowa
2 (10) - program
rozrywkowy
17:30 Warsztat urody (8) program lifestylowy
18:15 10/10 (10) - program
18:45 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (10/12) program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (11/12) program lifestylowy
20:15 Gwiazdy prywatnie 3
(2/8) - program
lifestylowy
20:45 Kulisy sławy EXTRA 2
(7/8) - program
lifestylowy
21:20 Bal na bogato dokument
22:25 Subiektywny ranking
naj… (3/6) - program
23:00 Hotele marzeń (3/4) program podróżniczorozrywkowy
23:30 Hotele marzeń (1/4) program podróżniczorozrywkowy
00:00 Rosyjski Projekt Lady
2 (14/16) - program
rozrywkowy
02:05 W roli głównej –
Tomasz Karolak (6/8) talk show
02:35 W roli głównej – Piotr
Stramowski (6/8) - talk
show
03:05 W roli głównej –
Janusz Józefowicz (1/6) talk show
03:35 Wiem, co jem 6
(3/16) - magazyn
04:05 Wiem, co jem (4/16) magazyn
04:35 Wiem, co jem 3
(2/16) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - 1/2F
09:30 Strongman - Liga
Mistrzów; odc. 18; relacja;
Wielka Brytania (2018)
10:30 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ, Zagrzeb:
Chorwacja - Polska
12:25 Stan futbolu; magazyn
13:20 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie (studio)
14:30 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie - konkurs
indywidualny HS130
17:25 Łyżwiarstwo szybkie Mistrzostwa Świata w
sprincie, Heerenveen dz. 1
19:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - Finał
20:30 Sporty walki - DSF
Kickboxing Challenge Gala sportów walki, Na
żywo
23:15 Sportowy Wieczór
23:50 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie - konkurs
indywidualny HS130
01:35 Hokej na lodzie - NHL
- Skróty meczów
02:00 Hokej na lodzie - NHL
2018/19
05:05 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
Bank Pocztowy Pałac
Bydgoszcz - #Volley
Wrocław
8:30 7. strefa; magazyn
siatkarski
10:00 Siatkówka mężczyzn:
1. liga; mecz: KS Gwardia
Wrocław - Stal Nysa
12:30 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
E.Leclerc Radomka
Radom - BKS PROF
CREDIT Bielsko-Biała
14:45 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle - ONICO
Warszawa
17:30 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
ŁKS Commercecon Łódź Grot Budowlani Łódź
20:00 Sporty walki: UFC
Fight Night: Błachowicz
vs. Santos; waga
półciężka: Jan Błachowicz
- Thiago Santos
0:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW 44:
The Game; walka: Karol
Bedorf - Mariusz
Pudzianowski. Relacja z
gali zorganizowanej przez
największą w Polsce
federację zajmującą się
promowaniem MMA

TV4
6:00 Dzielna mysz (8) serial
animowany. Zabawne
przygody tajnego agenta białej myszy zwanej
Dangermouse oraz
chomika Penfoldema. Ich
praca ma ocalić świat
przed złem.
6:15 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (21) serial
animowany
6:45 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (22) serial
animowany
7:15 Flintstonowie (18)
serial animowany
7:45 Flintstonowie (19)
serial animowany
8:15 Wyprawa do
tajemniczej doliny; film
familijny, Chiny/USA 2017
10:25 Policjantki i Policjanci
(485) serial obyczajowy
11:25 Policjantki i Policjanci
(486) serial obyczajowy
12:25 Policjantki i Policjanci
(487) serial obyczajowy
13:25 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
14:30 Święci i żołnierze:
Credo spadochroniarza;
film wojenny, USA 2012
16:30 Siła i honor; dramat
obyczajowy, USA 2000
19:00 Galileo (712);
program
popularnonaukowy.
Widzowie poznają roboty,
które służą w wojsku.
Pomagają one saperom.
Reporterzy będą też
towarzyszyć boeingowi
777 w jego ostatniej
trasie...
20:00 Policjantki i Policjanci
(488) serial obyczajowy
21:00 Policjantki i Policjanci
(489) serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi –
Wydział Kryminalny (255)
serial kryminalny
23:00 Sprawiedliwi –
Wydział Kryminalny (256)
serial kryminalny
0:05 Oczy szeroko
zamknięte; thriller
erotyczny, Wielka
Brytania/USA 1999.
Skandalizujący obraz
powstał na podstawie
powieści Arthura
Schnitzlera pod tym
samym tytułem.
3:25 Graffiti; program
publicystyczny. Rozmowa
na temat bieżących
wydarzeń społecznopolitycznych. Program
prowadzony przez
dziennikarzy Polsat News i
reporterów ‚Wydarzeń’.
3:40 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:20 Był taki dzień – 23
lutego; felieton
06:25 Dziennik telewizyjny –
23.02.1989
07:10 Wszystkie kolory
świata – Wyspy
Kanaryjskie – atlantycki
tygiel; serial dokum.;
Francja (2008)
08:10 Koło się kręci – Serce
klasztoru; reportaż
08:25 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 26
Pszczyna; magazyn
08:50 Sposób na
Alcybiadesa; odc. 2; serial
TVP
10:00 Okrasa łamie przepisy
– Piernikowa kuchnia
Kopernika; magazyn
10:35 Opowieści o
Yellowstone; odc. 2. Lato;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
11:35 Life - Życie.; cz. 10.
Naczelne; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
12:40 Świat z lotu ptaka;
odc. 5. Azja i Australia;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
13:45 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia „nowego
Rosjanina” z
Petersburga; reportaż
14:15 Z Andrusem po Galicji
– Stary Sącz
14:45 Dzieje archeologii
według Richarda Milesa
– Początek; odc. 1/3;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
15:50 Spór o historię –
Polscy prezydenci; debata
16:40 Z biegiem Nilu; odc.
2/4; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
17:35 Marzyciele – Witos.
Wójt i premier; program
18:00 Kariera Nikodema
Dyzmy; odc. 5/7; serial
TVP
19:05 Nieznana Białoruś. –
Bieżeńcy 1915 – 1922;
cykl dokumentalny
20:10 Nieznana historia
Wielkiej Armady; odc.
1/3; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2015)
21:15 Stawka większa niż
życie; odc. 8/18 - Wielka
wsypa; serial TVP
22:15 Rodzina Niepodległej
– Śladami pułkownika;
reportaż
22:50 Pola historii; reportaż
23:20 Historia w postaciach
zapisana – Arcyksiążę
Franciszek Ferdynand;
cykl dokumentalny;
Francja (2013)
01:20 Pod elektrycznymi
chmurami; film fabularny;
Rosja, Ukraina, Polska
(2014);
03:45 Dziennik telewizyjny –
23.02.1989

P RO G R A M T V – N I E D Z I E L A 2 4 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:15 Klan; odc. 3436;
telenowela TVP
05:40 Klan; odc. 3437;
telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@
polski - talk - show prof.
Jana Miodka
06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w
Polsce; odc. 105 Opactwo
Cystersów w Krzeszowie;
magazyn
09:00 Ziarno – Miłość w
codzienności; magazyn
09:30 Las bliżej nas; s.II;
odc. 3; magazyn
10:00 Arabeska; film akcji;
USA (1966); reż.:Stanley
Donen; wyk.:Sophia
Loren, Gregory Peck,
Ernest Clark, John
Merivale, Harold Kasket
11:55 Między ziemią a
niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański; Watykan
(2019)
12:15 Między ziemią a
niebem; magazyn
12:45 Misja w Afryce –
Bouli; reportaż
13:00 Spis treści; /56/;
felieton
13:05 Natura w Jedynce –
Wokół mórz. Droga; cykl
dokumentalny; Francja
(2018)
13:40 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 151; serial
kryminalny TVP
14:35 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie (studio)
14:45 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie - konkurs
drużynowy HS130
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Piłka nożna –
Losowanie finałów
Mistrzostw Świata do lat
20, Warszawa
18:35 Jaka to melodia?;
odc. 4025; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Blondynka; odc. 91;
serial TVP
21:15 Sanatorium miłości;
reality show
22:15 Zakochana Jedynka –
Dlaczego porwałam
swojego szefa; komedia;
Niemcy (2015)
23:55 Poradnik pozytywnego
myślenia; komedia
romantyczna; USA (2013)
02:05 Jaka to melodia?;
odc. 4025; teleturniej
muzyczny
02:55 16 przecznic; film
sensacyjny; USA, Niemcy
(2006)
04:40 Spis treści; /56/;
felieton

TVP2
05:10 Słowo na niedzielę –
Modlitwa Dawida
05:20 Barwy szczęścia; odc.
2006; serial obyczajowy
TVP
05:55 Barwy szczęścia; odc.
2007; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
2008; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1422; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym Pogoda
10:35 Rodzinne oglądanie –
Przeżyć w Serengeti; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016); reż.:Alan
Miller
11:40 Gwiazdy w południe –
Czyngis Chan; film
kostiumowy; USA (1965);
reż.:Henry Levin;
wyk.:Omar Sharif, Eli
Wallach, Telly Savalas,
Stephen Boyd
14:00 Familiada; odc. 2526;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 431
ed. 6; teleturniej
15:15 Bake off – Ale ciacho!
(10) ed. 5; widowisko
16:15 Bake off – Ale przepis
(10) ed. 5
16:30 Voice Kids; s. II (14)
Finał; widowisko
muzyczne
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe; odc.
732; serial TVP
19:30 Kevin sam w Irlandii;
odc. (4); reality show
20:05 Zapowiedź; thriller;
USA (2009); reż.:Alex
Proyas; wyk.:Nicolas
Cage, Chandler
Canterbury, Rose Byrne,
Lara Robinson. Okazuje
się, że dziecięcy rysunek
zawiera zapowiedź
największych katastrof
półwiecza. Profesor
astrofizyki odkrywa, że
pozostały jeszcze trzy
kataklizmy.
22:15 Kino bez granic –
Musimy sobie pomagać;
dramat; Czechy (2000);
reż.:Jan Hrebejk;
wyk.:Boleslav Polevka,
Jaroslav Dusek, Anna
Siskova, Martin Huba
00:25 Hardkor Disko;
dramat; Polska (2014);
reż.:Krzysztof Skonieczny;
wyk.:Marcin Kowalczyk,
Jaśmina Polak, Agnieszka
Wosińska, Janusz Chabior
02:00 Zapowiedź; thriller;
USA (2009)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:50 Rodzinka nie z tej
ziemi; film animowany,
Kanada/USA 2013. Scorch
jest bohaterem
narodowym planety Baab.
Podczas kolejnej wyprawy
jego celem staje się
Ziemia, z której odebrano
sygnał S.O.S.
10:50 Noc w muzeum.
Tajemnica grobowca; film
przygodowy, Wielka
Brytania/USA 2014.
Strażnik Larry Daley (Ben
Stiller) podczas nocnej
zmiany pilnuje nowej
wystawy w Muzeum
Historii Naturalnej.
Wkrótce magiczny
artefakt, który sprawia,...
13:05 Indiana Jones i
ostatnia krucjata; film
przygodowy, USA 1989
15:50 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo 11 (1); program
rozrywkowy
17:50 Nasz nowy dom (106)
reality show. Pani Kasia
trzy lata temu uciekła od
męża, z którym mieszkała
u teściów. Była tam
poniżana i bita. Zabrała
więc...
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie;
program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (40)
serial obyczajowy
21:05 Kabaret Neo-Nówka:
Kazik sam w domu;
program rozrywkowy.
Wrocławska formacja
Neo-Nówka przedstawia
instrukcję obsługi
współczesnego
mężczyzny. Tematem
scenek będą domowe
obowiązki panów.
Widzowie dowiedzą się,
jak poradzić sobie...
0:05 Następne 48 godzin;
komedia sensacyjna, USA
1990. Policjant ma 2 dni
na to, by odzyskać dobre
imię. Pomaga mu
recydywista.
2:10 Pojutrze; dramat
katastroficzny, USA 2004
4:00 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:20 Uwaga! (5593) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1138) - magazyn
11:00 Co za tydzień (890) magazyn
11:45 Ciężarówką przez
Wietnam (4/8) - program
12:50 Kochany urwis komedia, USA 1990
14:30 Johnny English:
Reaktywacja - komedia,
USA/Wielka Brytania/
Francja 2011. Rowan
Atkinson powraca jako
tajny agent, któremu nie
straszne żadne
niebezpieczeństwo. Tym
razem ten przypadkowy
oficer w służbie Jej
Królewskiej Mości musi
powstrzymać
międzynarodową grupę
zabójców przed zabiciem
przywódcy Chin oraz
wywołaniem globalnego
chaosu. Świat ponownie
liczy na jego pomoc.
Johnny English powraca
do akcji…
16:40 Pamiętnik księżniczki
II: Królewskie zaręczyny komedia, USA 2004
19:00 Fakty (7725)
19:25 Sport (7708)
19:35 Pogoda (7705)
19:40 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (98), Polska
19:45 Uwaga! (5594) program
20:00 Shrek Trzeci komedia, USA 2007. Bycie
królem to zdecydowanie
nie jest zajęcie dla każdego
- zwłaszcza dla ogra.
Ostatnią rzeczą, jakiej
pragnął Shrek poślubiając
Fionę, było panowanie nad
królestwem
Zasiedmiogórogrodu.
Kiedy jednak jego teść,
król Harold zaczął
chorować, to właśnie
Shrek został kandydatem
do korony. Teraz, jeśli
niechętny nowym
obowiązkom kandydat na
króla nie znajdzie godnego
zastępcy, do końca życia
będzie wkręcony w
królowanie…
22:00 Niezłomny - film
wojenny, USA 2014.
Historia biegacza
olimpijskiego Louisa
Zamperiniego, wziętego
do niewoli przez siły
japońskie podczas II
wojny światowej
00:55 Sztos - film
sensacyjny, Polska 1997
02:40 Uwaga! (5594) program
03:00 Moc Magii(TVN
noc) (404) - program

TV PULS
06:00 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 3
06:55 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 4
07:55 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2010; odc. 3
08:50 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2010; odc. 4
09:50 Bibliotekarze; serial,
USA 2014; odc. 1
10:50 W królestwie smoków;
USA, Czechy 2000
13:15 Beethoven; komedia,
USA 1992
15:00 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm:
Niedźwiedzia skóra;
familijny, Niemcy 2015
16:25 Alvin i wiewiórki;
familijny, USA 2007
18:05 Jaś Fasola: Nadciąga
totalny kataklizm;
komedia, Wielka Brytania
1997. Jaś Fasola jest
pracownikiem National
Gallery w Londynie, gdzie
cieszy się naprawdę złą
sławą. Jego obecność
zawsze łączy się z
nadciągającą katastrofą i
ciągłym pechem. Wszyscy
marzą, aby pozbyć się
tego feralnego
pracownika…
20:00 Armageddon;
katastroficzny, USA 1998.
NASA odkrywa, że w
kierunku Ziemi zmierza
ogromna asteroida. Do
zderzenia ma dojść za 18
dni, więc czasu na
jakąkolwiek reakcję jest
naprawdę niewiele.
Okazuje się, że szansą na
ocalenie planety może być
udanie się do obiektu i
umieszczeniu w nim
ładunków
wybuchowych…
23:05 Plan doskonały;
thriller, USA 2006. Trzech
zawodowców – detektyw,
kryminalista i tajemnicza
maklerka z Manhattanu,
muszą stawić czoła
tajemniczemu napadowi
na bank. Na początku
wydaje się, że gra toczy
się o pieniądze…
01:45 Skorpion; serial, USA
2016; odc. 12
02:35 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
03:15 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 7
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 25
05:25 Niesamowite!; factual;
odc. 1

TVP SERIALE
05:45 Na sygnale; odc. 218
„Pomóżcie jej”; serial
fabularyzowany TVP
06:15 Na sygnale; odc. 219
„Nic śmiesznego”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Czterdziestolatek; odc.
8/21 - Otwarcie Trasy,
czyli czas wolny; serial
TVP
07:45 Czterdziestolatek; odc.
9/21 - Rodzina, czyli obcy
w domu; serial TVP
08:45 U Pana Boga w
ogródku; odc. 9/12; serial
komediowy TVP
09:40 U Pana Boga w
ogródku; odc. 10/12;
serial komediowy TVP
10:35 Ranczo; s.I; odc. 1 Spadek; serial obyczajowy
TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
27 „Powrót do szkoły”;
serial komediowy TVP
12:10 Rodzinka.pl; s.II; odc.
28 „Urocze nastolatki”;
serial komediowy TVP
12:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
29 „Dzień ojca”; serial
komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 143 - Gorące rytmy;
serial kryminalny TVP
14:10 Ranczo; s.I; odc. 2 Goście z zaświatów; serial
obyczajowy TVP
15:15 Ranczo; s.I; odc. 3 Ksiądz z inicjatywą; serial
obyczajowy TVP
16:15 Ranczo; s.I; odc. 4 Otrzeźwienie; serial
obyczajowy TVP
17:20 Alternatywy 4; odc.
2/9 - Przeprowadzka;
serial komediowy TVP
18:25 U Pana Boga w
ogródku; odc. 10/12;
serial komediowy TVP
19:15 Na sygnale; odc. 219
„Nic śmiesznego”; serial
fabularyzowany TVP
19:45 Na sygnale; odc. 220
„Iluzjonista”; serial
fabularyzowany TVP
20:20 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 144 - Poker; serial
kryminalny TVP
21:20 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 145 - Kurtka; serial
kryminalny TVP
22:20 Ranczo; s.I; odc. 5 Wieść gminna; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ranczo; s.I; odc. 6 Racja gminy; serial
obyczajowy TVP
00:20 Korona królów; odc.
98; telenowela TVP
00:50 Korona królów; odc.
99; telenowela TVP
01:25 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 25; serial TVP
02:20 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 26; serial TVP
03:20 Londyńczycy; odc.
6/13; serial TVP
04:15 Glina; odc. 18/25;
serial kryminalny TVP

TVP ROZRYWKA
05:30 Rozrywka Retro –
Kabaret z mundurem w
tle (4); program
rozrywkowy
06:35 Zakochaj się w
Polsce; odc. 76 Chojnice;
magazyn
07:05 O jak OT.TO na dobre
i na złe; program
kabaretowy
08:05 Koło fortuny; odc. 404
ed. 6; teleturniej
08:40 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Romuald
Lipko; /cz. 1-2/; reportaż
09:35 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi - Co jest
śmieszne (2); program
rozrywkowy
10:40 Hity kabaretu (12)
Marian i Hela i inne hity
Kabaretu Koń Polski;
program rozrywkowy
11:40 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Romuald
Lipko; /cz. 1-2/; reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy
– W Wiśle na talerzu;
magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.I;
odc. 8 Zamek czy lepianka
- dylematy średniowiecza;
cykl dokumentalny
13:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 10) Rezydenci; reportaż
14:15 Big Music Quiz (22);
teleturniej muzyczny
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /86/ - „Nie liczę
godzin i lat” - Andrzej
Rybiński
15:25 Zakupy pod kontrolą;
s.II (3); reality show
15:50 Paranienormalni
Tonight (5) Marian
Dziędziel; program
rozrywkowy
16:50 Hity kabaretu (12)
Marian i Hela i inne hity
Kabaretu Koń Polski;
program rozrywkowy
17:50 Wielki Test o Zdrowiu
19:20 Kierunek Kabaret; /60/
- Ekologia
20:25 The best of Kabaret
Młodych Panów; program
rozrywkowy
21:40 Hity kabaretu (17) Mały kac i inne hity
Kabaretu K2; program
rozrywkowy
22:40 La La Poland; s.I; odc.
(5); program rozrywkowy
23:30 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa (1);
widowisko
00:30 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowa Noc
Listopadowa - Maraton
Niepodległości (1-2)
02:35 Koło fortuny; odc. 403
ed. 6; teleturniej
03:15 Rozrywka Retro –
Kabaret z mundurem w
tle (4); program
rozrywkowy

TVN7
05:40 Ukryta prawda (488) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Brzydula (202) - serial
obyczajowy
09:30 Brzydula (203) - serial
obyczajowy
10:05 Brzydula (204) - serial
obyczajowy
10:40 Brzydula (201) - serial
obyczajowy
11:15 Zakochani po uszy
(21/120) - program
11:50 Zakochani po uszy
(22/120) - program
12:25 Zakochani po uszy
(23/120) - program
13:00 Zakochani po uszy
(24/120) - program
13:35 Miś Yogi - film
rodzinny, USA/Nowa
Zelandia 2010. Niedźwiedź
Yogi oraz jego przyjaciel
Boo Boo mieszkają w
Parku Jellystone, który
istnieje już 100 lat.
Niestety, burmistrz Brown
myśli aby zamknąć park i
sprzedać ziemię.
Przyjaciele muszą się
postarać aby nie stracić
swojego domu.
15:20 Przygoda na
Antarktydzie - film
przygodowy, USA 2006.
Trzech uczestników
ekspedycji badawczej
zostaje zmuszonych, by
zostawić w tyle gromadę
psów ciągnących zaprzęg.
Zwierzęta muszą walczyć
o przetrwanie w mroźnej
dziczy. Czy uda im się
przeżyć sześć długich
miesięcy i doczekać
ratunku?
17:50 Ostatni władca wiatru
- film przygodowy,
USA 2010.
20:00 Na krawędzi - film
sensacyjny, USA 1993.
Gabe (Sylvester Stallone) ratownik górski musi
zmierzyć się zarówno z
bezwzględnymi
mordercami, jak i
demonami z przeszłości.
Czy wygra tę walke?
22:25 Inwazja - film S-F,
USA/Australia 2007. Pani
psychiatra wydelegowana
do zbadania sprawy,
odkrywa, że źródło
epidemii nie pochodzi z
naszej planety. Okazuje się
również że musi chronić
swojego syna, który ma
kluczowe znaczenie w
powstrzymaniu
nadchodzącej inwazji.
00:40 Moc Magii (406) program
02:50 Druga strona medalu
2 (4/7) - talk show – Jan
Mela
03:20 Druga strona medalu
2 (5/7) - talk show –
Sarah Fergusson
03:50 Druga strona medalu
2 (6/7) - talk show – Ewa
Kopacz

TVN STYLE
05:25 Nieczysta gra fast
foodów - dokument
06:35 Zemsta z pomocą
Kardashianki (7/9) program rozrywkowy
07:35 Pani Gadżet 2.0 (7/12)
- magazyn
08:05 Kulisy sławy EXTRA 2
(7/8) - program
lifestylowy
08:35 Dziewczyny z
wypiekami 2 (8) program
09:10 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (9) - program
09:45 Sztuka mięsa (8/12) program
10:15 Gwiazdy prywatnie 3
(2/8) - program
lifestylowy
10:45 Afera fryzjera 7 (8) program rozrywkowy
11:30 Co nas truje 2 (8/12) program lifestylowy
12:15 SOS - Sablewska od
stylu 2 (12) - program
rozrywkowy
13:00 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (8) - reality
show
13:45 W czym do ślubu
4 (12) - reality show
14:20 10/10 (9/10) - program
14:55 Eks-tra zmiana (8) program lifestylowy
15:55 Zaskocz mnie! 2 (10) program rozrywkowy
16:30 program rozrywkowy
17:30 Tajemnice
popularnych diet
18:30 Co nas truje (9/12) program lifestylowy
19:15 Co nas truje 2 (8/12) program lifestylowy
20:00 Pani Gadżet 16
(17/22) - magazyn
20:35 Pani Gadżet 16
(18/22) - magazyn
21:10 Apetyt na miłość 4
(6/12) - program
rozrywkowy
22:15 Sekrety gwiazd - Julia
Roberts (4/6) - serial
dokumentalny, USA
23:15 Pitbul - niebezpieczna
rasa? - program
00:15 Cała prawda o Iron
Majdan (7/10) - program
rozrywkowy
00:45 Cała prawda o Iron
Majdan (8/10) - program
rozrywkowy
01:15 Bal na bogato dokument
02:20 W roli głównej Tomasz Kot (5/6) - talk
show
02:50 W roli głównej Wojciech Mecwaldowski
(2/6) - talk show
03:20 Wiem, co jem 6
(4/16) - magazyn
03:50 Wiem, co jem (5/16) magazyn
04:20 Wiem, co jem 3
(3/16) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - Finał
07:30 Sporty walki - DSF
Kickboxing Challenge Gala sportów walki
09:30 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie - konkurs
indywidualny HS130
11:25 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: meldunek
12:30 Strongman - Liga
Mistrzów; odc. 18; relacja;
Wielka Brytania (2018)
13:30 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: (studio)
14:45 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie - konkurs
drużynowy HS130
17:20 Piłka nożna Losowanie finałów MŚ do
lat 20, Warszawa
19:45 Łyżwiarstwo szybkie MŚ w sprincie,
Heerenveen dz. 2
21:30 Sportowy Wieczór
22:15 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie - konkurs
drużynowy HS130
24:00 Piłka nożna Losowanie finałów
Mistrzostw Świata do lat
20, Warszawa
02:10 Sporty walki - DSF
Kickboxing Challenge Gala sportów walki
04:05 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Tata sam w domu (4)
reality show. Iwona i
Łukasz z Zabrza są typową
śląską rodziną. Widzowie
przekonają się, czy górnik,
który codziennie
podejmuje ogromne
ryzyko, poradzi...
7:05 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (23) serial
animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (24) serial
animowany
8:05 Flintstonowie (19)
serial animowany
8:40 Flintstonowie (20)
serial animowany
9:05 Tom i Jerry: Misja na
Marsa; film animowany,
USA 2004
10:40 Galileo (711);
program
popularnonaukowy
11:40 Galileo (712);
program
popularnonaukowy
12:50 Napad; komedia
kryminalna, USA 1999.
Michael i Rae przemierzają
samochodem Stany. Stale
się kłócą. Rae zostawia
Michaela i odjeżdża z
nieznajomym. To dopiero
początek kłopotów.
14:45 Stara miłość nie
rdzewieje; komedia
romantyczna, USA 2006
16:45 Biały Tygrys; film
wojenny, Rosja 2012. II
wojna światowa, front
wschodni. W zniszczonym
POLSAT SPORT
czołgu zostaje znaleziony
ranny żołnierz. Wkrótce
6:00 Siatkówka mężczyzn:
okazuje się, że ocalony
PlusLiga; mecz: Trefl
posiada dziwny dar...
Gdańsk - Cuprum Lubin
19:00 Galileo (713);
7:30 Sporty walki: UFC Fight
program
popularnonaukowy.
Night: Błachowicz vs.
Cytryna czyści buty, leczy,
Santos; waga półciężka:
odkamienia i usuwa rdzę.
Jan Błachowicz - Thiago
Reporterzy pokażą, co
Santos
jeszcze potrafi.
11:00 Cafe Futbol; magazyn
Zaprezentują też, jak
piłkarski. Mateusz Borek
wydoić dromadera i
rozmawia przy kawie ze
powiedzą,...
swoimi gośćmi na tematy
20:00 Babylon A.D.; film SF,
związane z piłką nożną.
Francja/Wielka Brytania/
12:30 Siatkówka mężczyzn:
USA 2008
PlusLiga; mecz: ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle - ONICO 22:05 Spotlight; dramat
biograficzny, Kanada/USA
Warszawa
2015. Bostońscy
14:45 Siatkówka mężczyzn:
dziennikarze odkrywają
PlusLiga; mecz: PGE Skra
skandaliczny proceder
Bełchatów - Aluron Virtu
ukrywany przez władze
Warta Zawiercie
Kościoła.
17:30 Siatkówka mężczyzn: 0:50 Tuż przed tragedią (6)
PlusLiga; mecz: Indykpol
serial dokumentalny
AZS Olsztyn - Asseco
1:50 Tuż przed tragedią (7)
Resovia Rzeszów
serial dokumentalny
21:00 Tenis: Turniej ATP w 2:50 Polityka na ostro;
Rio de Janeiro; mecz
program publicystyczny
finałowy gry pojedynczej 3:40 Top 10 - lista
0:00 Boks: Gala Ring Club
przebojów; program
Professional 3 w
muzyczny
Poznaniu; waga
4:40 Top 10 - lista
superlekka: Michał
przebojów; program
Chudecki - Timur
muzyczny
Kuzachmedow
5:45 Telezakupy TV Okazje;
1:00 Boks
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:20 Był taki dzień – 24
lutego; felieton
06:25 Dziennik telewizyjny –
24.02.1989
07:15 Wszystkie kolory
świata – Wieczna
Japonia; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
08:20 Święty Augustyn; odc.
1/5 - Adwokat diabła;
serial; Włochy, Niemcy,
Polska (2010);
reż.:Christian Duguay;
wyk.:Alessandro Preziosi,
Monica Guerritore, Franco
Nero, Wenanty Nosul,
Krzysztof Pieczyński, Jerzy
Zelnik
09:15 Sposób na
Alcybiadesa; odc. 3; serial
TVP
10:20 Okrasa łamie przepisy
– W krainie dźwięków i
smaków; magazyn
kulinarny
10:50 Złoto Jukonu; odc. 2/3;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2016)
11:55 Szlakiem amfor.
Historia podboju Galii;
film dokumentalny;
Francja (2016)
13:00 Dziewicza Nowa
Zelandia; odc. 6/6 Parki
Narodowe Westland,
Paparoa i Kahurangi; serial
dokumentalny; USA
(2013)
13:55 Archiwum zimnej
wojny – Wolna Europa
wczoraj i dzisiaj;
magazyn
14:35 Stawka większa niż
życie; odc. 8/18 - Wielka
wsypa; serial TVP
15:45 Przepis na sukces;
film dokumentalny
16:35 Wielka Gra; teleturniej
17:25 Wojownicy czasu –
Turecka nawała czyli
Chocim 1621; cykl
reportaży
18:00 Kariera Nikodema
Dyzmy; odc. 6/7; serial
TVP
19:00 Rodzina Niepodległej
– Śladami pułkownika;
reportaż
19:40 Pola historii; reportaż
20:05 Wojna generałów;
odc. 5/6 Kursk; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
21:10 Pan Wołodyjowski; cz.
II; film historyczny
22:40 Wielki test o
Wyspiańskim
00:25 Śmieciarz; odc. 4;
serial obyczajowy
02:05 21 x Nowy Jork; film
dokumentalny
03:05 Dziennik telewizyjny –
24.02.1989

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 2 5 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 4022; teleturniej muz.
06:15 Wieczna miłość; serial
obyczajowy
07:05 Elif; serial
08:00 Wiadomości, Na żywo
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc.
23; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 75; serial TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 39 - Strach na
scenie; serial kryminalny
TVP
11:30 Korona królów – taka
historia...; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości, Na żywo
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce –
Niedźwiedzie w lasach
Skandynawii; cz. 1; film
dokumentalny; Niemcy
(2017)
14:00 Elif; s.III; odc. 432;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy
– Bezglutenowa kuchnia;
magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress; Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 4026; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3438;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu 14/106; teleturniej
19:25 Sport, Na żywo
19:30 Wiadomości; Na żywo
20:05 Pogoda
20:15 Koszykówka mężczyzn
(studio), Na żywo
20:20 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ, Gdańsk:
Polska - Holandia
22:30 Parada oszustów; odc.
1/4; serial TVP
23:30 Kulisy To był rok!
23:35 Jak powstrzymać
stwardnienie rozsiane?;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
00:10 Wielki przełom w
medycynie: edytowanie
genów; film dokum.;
Wielka Brytania (2016)
00:45 Sanatorium miłości;
odc. 6; reality show
01:45 Dlaczego porwałam
swojego szefa; komedia;
Niemcy (2015)
03:25 Listopad 1956. Dni,
które zmieniły świat; film
dokum.; Szwecja (2016)
04:25 Notacje – Antoni
Bernacki. Huta
Pieniacka; cykl
dokumentalny

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 201
ed. 4; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1422; serial TVP
06:55 Coś dla Ciebie;
magazyn
07:25 Na sygnale; odc. 6;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie,
Na żywo
11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda Flesz, Na
żywo
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (299)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc.
119 „Komunia”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2008; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 202
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
30; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:05 Bake off – Ale ciacho!
(9) ed. 5; widowisko
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 39; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 432
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2453;
teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama; Na żywo
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc.
13 „Rodzicielskie rozterki”;
serial komediowy TVP
19:05 Muzeum Polskiej
Piosenki czyli historia
jednego przeboju
19:15 Muzeum Polskiej
Piosenki czyli historia
jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2008; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2009; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 85;
felieton
20:55 M jak miłość; odc.
1423; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1156
21:55 Rozbite marzenia.
1918 – 1939; odc. 8;
dokument fabularyzowany;
Niemcy (2017)
23:05 Godziny grozy; odc.
7/8; serial; Wielka
Brytania, Kanada, USA
(2016)
23:55 Sfora; odc. 5/9
01:00 Musimy sobie
pomagać; dramat; Czechy
(2000); reż.:Jan Hrebejk;
wyk.:Boleslav Polevka,
Jaroslav Dusek, Anna
Siskova, Martin Huba
03:15 Hardkor Disko;
dramat; Polska (2014)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(645) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(646) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (82) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (845)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (126) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (792)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2829) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (873)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (181)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (286) serial
paradokumentalny. Ktoś
napada na nauczycielkę, a
potem plądruje jej
mieszkanie, zostawiając
list z pogróżkami.
Ponieważ pedagog była
skonfliktowana z kilkoma
uczniami,...
18:00 Pierwsza miłość
(2830) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (395) serial
komediowy. Kolejne
perypetie mieszkańców
kamienicy przy Ćwiartki
3/4. Halina postanawia
napisać autobiografię.
Książka wywołuje burzę w
życiu rodziny.
20:10 Megahit: Pojutrze;
dramat katastroficzny,
USA 2004
22:50 Ślad (29) serial
kryminalny
23:50 Bad Ass 3; film
sensacyjny, USA 2015.
Frank Vega (Danny Trejo)
i Bernie Pope (Danny
Glover) poszukują w
Luizjanie porwanego
nauczyciela. Tym razem
weteran wojenny i jego...
1:45 World War Z; horror SF,
Malta/USA 2013
4:10 Kabaretowa Ekstraklasa
(99) program rozrywkowy
dla fanów polskiej sceny
kabaretowej. Skecze w
wykonaniu m.in. Ani MruMru, Kabaretu Młodych
Panów, Łowców.B i NeoNówki.

TVN
05:50 Uwaga! (5594) program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w
ogrodzie (33/40) magazyn
07:55 Akademia ogrodnika
(33/47) - magazyn
08:00 Dzień Dobry
TVN (2399) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (665) program obyczajowy
12:00 Szpital (507) program obyczajowy
13:00 Szkoła (408) program
14:00 19 + (343) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
16 (8/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (643) program
16:30 19 + (344) - program
17:00 Szpital (880) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (991) program obyczajowy
19:00 Fakty (7726)
19:35 Sport (7709)
19:45 Pogoda (7706)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (99), Polska
19:50 Uwaga! (5595) program
20:10 Doradca smaku 9 Biała kiełbasa z morelami i
gruszkami (33/40) program
20:15 Na Wspólnej
17 (2830) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (228) program
21:30 Odwróceni – ojcowie i
córki (1/8) - program
22:30 Wróg numer jeden film sensacyjny,
USA 2012 . Poszukiwania
Osamy bin Ladena,
kontynuowane przez dwie
prezydenckie kadencje,
śledził cały świat.
Ostatecznie jednak
wystarczył niewielki
oddział CIA, by odnaleźć
wroga numer jeden. Każdy
aspekt misji trzymany był
w tajemnicy i choć
informacje o niektórych
szczegółach śledztwa
zostały ujawnione później
opinii publicznej…
01:50 Co za tydzień (890) magazyn. Olivier Janiak
wraz z ekipą od lat bywa
tam, gdzie dzieje się
najwięcej – premiery
filmów i spektakli,
wystawy, pokazy mody,
koncerty, wydarzenia
sportowe i wszelkie inne
spotkania show-biznesu…
02:35 Całe szczęście - kulisy
produkcji - program
03:10 Uwaga! (5595) program
03:30 Moc Magii(TVN
noc) (405) - program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 48
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 164
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 21
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 10
10:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 11
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2012; odc. 11
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2012; odc. 12
13:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 22
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 10
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 11
16:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2012; odc. 13
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2012; odc. 14
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 146
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 147
20:00 Skaza; akcja, USA,
Kanada 2009. Brickner
zostaje zwolniony
warunkowo po siedmiu
latach spędzonych w
areszcie. Wkracza w świat
niebezpieczniejszy niż
areszt - podziemnych,
nielegalnych walk
ulicznych…
22:05 Szakal; akcja, USA
1997. Zabójca (Bruce
Willis) wciąż wymyka się
FBI. Mężczyzna otrzymuje
kolejne płatne zlecenie i
znowu znajduje się na
celowniku. Agenci
zwracają się o pomoc do
terrorysty (Richard Gere),
który jako jedyny
kiedykolwiek widział
poszukiwanego
zbrodniarza. Czy tym
razem służby specjalne
staną na wysokości
zadania?
00:30 Plan bez skazy; akcja,
Wielka Brytania 2007
02:55 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 8
05:00 Dyżur; factual, Polska;
odc. 17
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 2

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc.
123; telenowela
historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 2;
serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 3;
serial fabularyzowany TVP
07:15 Alternatywy 4; odc.
6/9 - Gołębie; serial
komediowy TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
994; serial TVP
09:25 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 263 - Łopianowo;
serial kryminalny TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc.
31 „Urodziny Kacperka”;
serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc.
32 „Ciągle głodni”; serial
komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.I; odc. 3 Ksiądz z inicjatywą; serial
obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.I; odc. 4 Otrzeźwienie; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 146 - Wesele; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 147 - Oskarżony;
serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
236 Pechowy dzień
16:20 Na sygnale; odc. 3;
serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.I; odc. 5 Wieść gminna; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.I; odc. 6 Racja gminy; serial
obyczajowy TVP
18:55 Bulionerzy; odc. 30/75
- Etat; serial komediowy
TVP
19:35 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 148 - Ślady
przeszłości; serial
kryminalny TVP
20:30 Komisarz Alex; s.VIII;
odc. 103 - Witaminy
śmierci; serial kryminalny
TVP
21:25 Ranczo; s.I; odc. 7 Podwójny agent; serial
obyczajowy TVP
22:30 Ranczo; s.I; odc. 8 Kozy ofiarne; serial
obyczajowy TVP
23:35 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 149 - Magiczne
zwierciadło; serial
kryminalny TVP
00:30 Na dobre i na złe; odc.
732 Nowe porządki; serial
TVP
01:30 Krew z krwi 2; odc.
9/10; serial TVP
02:30 Krew z krwi 2; odc.
10/10; serial TVP
03:30 Alternatywy 4; odc.
6/9 - Gołębie; serial
komediowy TVP
04:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
31 „Urodziny Kacperka”;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Makłowicz w podróży
– Podróż 39 Hiszpania Wyspy Kanaryjskie(145)
Fuerteventura - Południe;
magazyn kulinarny
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Gęś z jabłkami inaczej;
magazyn kulinarny
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Odcinek
jubileuszowy
08:40 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 25
Szydłowiec; magazyn
09:10 Koło fortuny; odc. 405
ed. 6; teleturniej
09:45 Bake off – Ale ciacho!
(7) ed. 5; widowisko
10:45 Bake off – Ale przepis
(7) ed. 5
10:55 Podróże z historią;
s.III; odc. 30 Burzliwe
dzieje Kresów; cykl
dokumentalny
11:35 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/18/; Francja (2016)
12:10 Życie to Kabaret –
Kabaret Mumio;
widowisko
13:15 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki przedstawia Kabaret Czesuaf i goście;
program kabaretowy
14:20 Kabaretożercy (10);
teleturniej
15:20 Kabaretowa Mapa
Polski – 7 Festiwal
Kabaretu Koszalin. Teraz
kabaret! (1-3); widowisko
rozrywkowe
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Smażenie powideł;
magazyn kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (58) Świnia; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 39 Hiszpania Wyspy Kanaryjskie(146)
Fuerteventura - Północ;
magazyn kulinarny
20:00 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/19/; Francja (2016)
20:35 Kabaretożercy (11);
teleturniej
21:35 Kabaretowy Klub
Dwójki (35) - Kuchnia;
widowisko rozrywkowe
22:30 Voice Kids; s. II (13)
Bitwa; widowisko
muzyczne
23:40 Voice Kids; s. II (13)
Sing off
00:05 Koło fortuny; odc. 404
ed. 6; teleturniej
00:45 Sierocki na sobotę;
odc. 8; program
rozrywkowy
01:55 Niezapomniane
Koncerty – Golec
uOrkiestra - 20 - lecie
zespołu (cz. 2); koncert
02:45 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (25)
03:55 Rozrywka Retro –
Dinozaury ruszają w
Polskę

TVN7
04:45 Gotowe na wszystko
III (9/23) - serial, USA
05:45 Ukryta prawda (489) program obyczajowy
06:50 Sąd rodzinny (19/52) program sądowy
07:50 Szpital (217) program obyczajowy
08:50 Przyjaciele (10/24) serial komediowy, USA
09:20 Przyjaciele (11/24) serial komediowy, USA
09:50 Dziewczyny z
Hollywood 2-Jane Fonda
(9/10) - program – Jane
Fonda
10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (26/38) - program
12:25 Ukryta prawda (281) program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (20/52) program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (56/116) program sądowy
15:25 Szpital (218) program obyczajowy
16:25 Gotowe na wszystko
III (10/23) - serial, USA
17:25 Przyjaciele (12/24) serial komediowy, USA
17:55 Przyjaciele (13/24) serial komediowy, USA
18:25 Brzydula (205) - serial
obyczajowy
18:55 Brzydula (206) - serial
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
(25/120) - program
20:00 Sęp - film
sensacyjny 2012.
Oskarżony o podwójne
morderstwo Radosław
Raczek, podczas procesu
zostaje odbity z najpilniej
strzeżonego sądu w
Polsce. Transmisję tego
wydarzenia śledzi cała
Polska. Sprawa jest tym
bardziej niepokojąca, że to
kolejny groźny przestępca,
który zniknął w
tajemniczych
okolicznościach w ciągu
ostatnich kilku miesięcy.
Dyrektor CBŚ, generał
Krasucki (Piotr
Fronczewski), postanawia
za wszelką cenę rozwiązać
tę zagadkę…
22:45 W garniturach (12) serial, USA. W finałowym
odcinku pierwszego
sezonu Harvey próbuje
doprowadzić do
uwolnienia niewinnego
człowieka, Clifforda
Dannera, ale napotyka na
przeszkodę w postaci
prokuratora…
23:50 Kick-Ass II - film
sensacyjny, USA 2013
01:55 Moc Magii (407) program
04:05 Druga strona medalu
2 (7) - talk show – Izabela
Małysz

TVN STYLE
05:05 Nowy wygląd, nowe
życie 6 (4) - program
rozrywkowy
06:35 Ostre cięcie 5 (8/10) program
07:20 Apetyt na miłość 2
(4/10) - program
08:20 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 2 (4/6) - reality
show
09:05 Sablewskiej sposób
na modę 5 (6/13) program rozrywkowy
09:50 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (12) - program
10:50 Kuchenne rewolucje
12 (11/15) - program
11:50 Apetyt na miłość (7/8)
- program rozrywkowy
12:50 Co za tydzień (890) magazyn
13:20 Pani Gadżet 16
(17/22) - magazyn
13:55 Pani Gadżet 14 (6/12)
- magazyn
14:30 W czym do ślubu? 2
(4/10) - reality show
15:05 W czym do ślubu
4 (12) - reality show
15:40 Ugotowani 8 (29) program kulinarnorozrywkowy
16:15 Ugotowani 8 (30) program kulinarnorozrywkowy
16:50 Ugotowani 8 (31) program kulinarnorozrywkowy
17:25 Ugotowani 8 (32) program kulinarnorozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje
14 (1/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:00 Sablewskiej sposób
na modę 7 (3/12) program rozrywkowy
19:50 Warsztat urody (8) program lifestylowy
20:35 10/10 (9/10) - program
21:10 SOS - Sablewska od
stylu 2 (12) - program
rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 16
(18/22) - magazyn
22:25 Eks-tra zmiana EXTRA
23:00 Afera fryzjera 7 (8) program rozrywkowy
23:45 Pitbul - niebezpieczna
rasa? - program
00:45 Współcześni
dwudziestolatkowie (5/7)
- program lifestylowy
01:25 Miłość od pierwszego
pocałunku - program
rozrywkowy
01:55 Rozbierana randka
(4/20) - program
rozrywkowy
02:25 W roli głównej Katarzyna Bujakiewicz
(7/8) - talk show
02:55 W roli głównej - Jan
Englert (5/8) - talk show
03:25 Wiem, co jem 6
(5/16) - magazyn
03:55 Wiem, co jem (6/16) magazyn
04:25 Wiem, co jem 3
(4/16) - magazyn

TVP SPORT
06:05 Piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/8 finału Podsumowanie
08:00 Piłka nożna Losowanie finałów MŚ do
lat 20, Gdynia
10:10 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Dubaj - Finał
11:40 Łyżwiarstwo szybkie MŚ w sprincie,
Heerenveen dz. 2
13:30 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie - konkurs
indywidualny HS130
15:25 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: biegi narc.:
sprint drużynowy kobiet i
mężczyzn
16:15 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie - konkurs
drużynowy HS130
18:00 4–4–2 - magazyn piłk.
19:05 Koszykówka mężczyzn
(studio), Na żywo
22:40 Sportowy Wieczór
23:00 Gol Ekstra; felieton
00:05 Gol - magazyn
00:40 Koszykówka mężczyzn
– Eliminacje MŚ, Polska
- Holandia
02:35 Sporty walki - DSF
Kickboxing Challenge Gala sportów walki
04:25 Boks
05:25 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (22) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (50) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (51) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (48)
reality show. Wieś Obrąb.
Odkąd mąż Moniki zginął
w wypadku
samochodowym, kobieta
musi sobie radzić sama z
dwójką dzieci i swoją
matką....
9:00 Septagon (35) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia (9)
reality show
11:30 Benny Hill (23)
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów 3 (1) serial
przygodowy. Nastolatka
Buffy Summers staje do
walki z wampirami.
Wolałaby ona żyć jak jej
rówieśniczki, jednak
ratowanie świata jest jej
przeznaczeniem.
13:00 Detektywi w akcji
(125) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Gliniarz i prokurator
POLSAT SPORT
(11) serial kryminalny
16:00 Gliniarz i prokurator
6:00 Siatkówka mężczyzn:
(12) serial kryminalny
PlusLiga; mecz: ZAKSA
17:00 Policjantki i Policjanci
Kędzierzyn-Koźle - ONICO
(489) serial obyczajowy
18:00 Septagon (36) serial
Warszawa
kryminalny
8:30 7. strefa; magazyn
19:00 Policjantki i Policjanci
siatkarski
(490) serial obyczajowy
10:10 Atleci; magazyn
20:00 Sprawiedliwi –
11:00 Tenis: Turniej ATP w
Wydział Kryminalny (257)
Dubaju; mecz 1. rundy
serial kryminalny
gry pojedynczej
21:00 Włatcy móch: Muj tata
(120) serial animowany
13:00 Tenis: Turniej ATP w
21:35 Śmierć na 1000
Dubaju; mecz 1. rundy
sposobów (8) serial
gry pojedynczej
dokumentalny
15:00 Siatkówka mężczyzn:
22:00 Galileo (712) program
PlusLiga; mecz: PGE Skra
popularnonaukowy
Bełchatów - Aluron Virtu 23:00 Galileo (713) program
Warta Zawiercie
popularnonaukowy
17:30 Siatkówka mężczyzn: 0:00 Król wikingów; film
fantasy, Malezja/USA 2013
PlusLiga; mecz: Chemik
2:30 Cafe Futbol; magazyn
Bydgoszcz - Jastrzębski
piłkarski
Węgiel
20:30 Siatkówka mężczyzn: 4:05 Atleci; magazyn dla
wszystkich, którzy kochają
PlusLiga; mecz: MKS
sport. W programie relacje
Będzin - Cerrad Czarni
z imprez, rozmowy z
Radom
gwiazdami, a także
23:00 Tenis: Turniej ATP w
praktyczne porady,...
Acapulco; mecz 1. rundy 4:40 Trans World Sport;
Program poświęcony
gry pojedynczej
najciekawszym
1:00 Tenis: Turniej ATP w
wydarzeniom w sporcie.
Acapulco; mecz 1. rundy
Co tydzień poznajemy
gry pojedynczej
wybitnych zawodników i
3:00 Tenis: Turniej ATP w
ich osiągnięcia.
Acapulco; mecz 1. rundy 5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
gry pojedynczej

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 25
lutego; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
25.02.1989
07:45 Korona królów; odc.
155; telenowela TVP
08:20 Korona królów; odc.
156; telenowela TVP
08:50 Ex Libris; odc. 372;
magazyn
09:20 Historia Polski – My,
dzieci z Lagrów; film
dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku –
Narodziny wojny; /2/; cykl
dokumentalny
11:00 Świat z lotu ptaka;
odc. 5. Azja i Australia;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
12:05 Polska Kronika
Filmowa 1994 - Wydanie
3; cykl dokumentalny
12:20 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 1/15; serial TVP
13:30 Pan Wołodyjowski; cz.
II; film; Polska (1968)
15:00 Dziewicza Nowa
Zelandia; odc. 6/6 Parki
Narodowe Westland,
Paparoa i Kahurangi; serial
dokum.; USA (2013)
16:10 Spór o historię –
Inkwizycja - prawda i mit;
debata
16:50 Historia Polski –
Powstanie Wielkopolskie
Czarnków Odzyskany
17:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.; odc. 156
18:25 Flesz historii; odc.
431; cykl reportaży
18:45 Polska Kronika
Filmowa 1990 - Wydanie
20; cykl dokumentalny
19:00 Sprawiedliwi. Kto
ratuje jedno życie...; odc.
7/7 - Ten ratuje cały świat;
serial TVP
19:55 Historia w postaciach
zapisana – Arcyksiążę
Franciszek Ferdynand;
cykl dokumentalny;
Francja (2013)
22:00 Archiwum zimnej
wojny – Pod kloszem
cenzury; magazyn
22:40 Marzyciele – Witos.
Wójt i premier; program
publicystyczny
23:15 Wojna o morza –
Bitwa z U–Bootami.; odc.
2/2 (odc. 2/2); serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
00:20 Emigranci; film
dokumentalny
01:20 Sensacje XX wieku –
Beria – historia
bezprawia; cz. 1; cykl dok.
01:50 Sensacje XX wieku –
Rok 1941; odc. 1; cykl
dok.
02:20 Encyklopedia II wojny
światowej – Piramidy XX
wieku; cykl dokumentalny
02:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.; odc. 156
03:30 Dziennik telewizyjny –
25.02.1989

P RO G R A M T V – W TO R E K 2 6 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 4026; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; serial
obyczajowy
07:05 Elif; serial
08:00 Wiadomości, Na żywo
08:10 Pogoda poranna, Na
żywo
08:15 Kwadrans polityczny,
Na żywo
08:40 Blondynka; s.II; odc.
24 - Mężczyzna jest jak
pitbul; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 76 - Przekręt; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 40 - Wybory; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Wiadomości, Na żywo
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce –
Niedźwiedzie w lasach
Skandynawii; cz. 2; film
dokumentalny; Niemcy
(2017)
14:00 Elif; s.III; odc. 433;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy
– Tradycyjny kurczak na
nowo; magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress; Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 4027; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3439;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu 15/106; teleturniej
19:25 Sport, Na żywo
19:30 Wiadomości; Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 93
21:00 Głębia ostrości; cykl
reportaży
21:30 Kulisy To był rok!
21:40 Echo serca; odc. 7;
serial TVP
22:35 Kompania X; s.III; odc.
21; serial; Kanada (2015)
23:30 Żyj i pozwól umrzeć;
film sensacyjny; Wielka
Brytania (1973)
01:40 Film fabularny
03:25 Obcy w raju; film
dokumentalny; Holandia
(2016)
04:30 Notacje; cykl
dokumentalny

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 203
ed. 4; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1423; serial TVP
06:55 Program ekumeniczny
07:25 Na sygnale; odc. 7;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda Flesz, Na
żywo
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (300)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc.
120 „Dorastanie”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2009; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 204
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
31; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc.
1423; serial TVP
15:05 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 40; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 433
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2454;
teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama; Na żywo
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc.
14 „Marzenia Kacperka”;
serial komediowy TVP
19:05 Muzeum Polskiej
Piosenki czyli historia
jednego przeboju
19:15 Muzeum Polskiej
Piosenki czyli historia
jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2009; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2010; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 86;
felieton
20:55 M jak miłość; odc.
1424; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1157
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów, Na żywo
23:00 Świat bez fikcji –
Beksińscy - album
wideofoniczny; film
dokumentalny
00:30 Rodzinka.pl; odc. 250
„Ping - Pong”sezon 13;
serial komediowy TVP
01:10 Rozbite marzenia.
1918 – 1939; odc. 8;
dokument fabularyzowany;
Niemcy (2017)
02:15 Godziny grozy; odc.
7/8; serial; Wielka
Brytania, Kanada, USA
(2016)
03:10 Magazyn Ekspresu
Reporterów
04:15 Jak Chiny nabrały
świat; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(647) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(648) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (83) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (846)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (127) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (793)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2830) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (874)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (182)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (287) serial
paradokumentalny.
Starsze małżeństwo
zostaje zamordowane.
Detektywi podejrzewają
napad na tle rabunkowym.
Okazuje się jednak, że
ofiary miały wiele na
sumieniu. Tymczasem...
18:00 Pierwsza miłość
(2831) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (396) serial
komediowy
20:10 World War Z; horror
SF, Malta/USA 2013
22:35 Ślad (30) serial
kryminalny. W
zatłoczonym miejscu
publicznym ktoś porzuca
trzymiesięcznego
chłopczyka. Na ubranku
dziecka są ślady krwi.
Śledczy próbują wiązać
sprawę niemowlęcia z...
23:45 Aż do śmierci; thriller,
Niemcy/Bułgaria/Wielka
Brytania/USA 2007
2:00 Baywatch. Słoneczny
patrol; komedia, Wielka
Brytania/USA/Chiny 2017.
Mitch (Dwayne Johnson)
dowodzi ekipą ratowników
pracujących na plaży w
Kalifornii. Do jego zespołu
dołącza Matt Brody (Zac
Efron), pływak...
4:25 Kabaretowa Ekstraklasa
(111); program dla fanów
polskiej sceny
kabaretowej. Skecze w
wykonaniu m.in. Ani MruMru, Kabaretu Młodych
Panów, Łowców.B i NeoNówki.

TVN
05:10 Uwaga! (5595) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(5/14) - program
07:50 Doradca smaku 9 Biała kiełbasa z morelami i
gruszkami (33/40) program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2400) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (996) program obyczajowy
12:00 Szpital (885) program obyczajowy
13:00 Szkoła (648) program
14:00 19 + (349) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
16 (9/13) - program
15:30 Szkoła (649) program
16:30 19 + (350) - program
17:00 Szpital (886) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (997) program obyczajowy
19:00 Fakty (7727)
19:35 Sport (7710)
19:45 Pogoda (7707)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (100) informacje
19:50 Uwaga! (5596) program
20:10 Doradca smaku 9 Makaron z indykiem w
sosie śmietanowym
(34/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2831) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (233) program
21:30 Diagnoza 4 (2/13) serial
22:30 Kuba Wojewódzki
13 (15) - talk show. Kuba
Wojewódzki nie planuje
wagarów. Przeciwnie, król
TVN ponownie rozpocznie
swoje panowanie na
ekranach telewizorów.
Czego możemy
spodziewać się po jego
wysokości i nowych
odcinkach talk-show? Czy
zrobi wiosenne porządki w
świecie show-biznesu?
Czyja kariera rozkwitnie po
wizycie na jego słynnej
skórzanej kanapie, a czyją
zatopi jak Marzannę?…
23:30 Superwizjer (1151) magazyn reporterów
00:05 36,6 5 (1/12) program
01:05 Strzelec(7/10) - serial,
USA. Bob Lee przemierza
kraj w poszukiwaniu
zamachowca. W tym
czasie Julie musi zmierzyć
się ze zdradą jednego z
członków rodziny.
02:00 Uwaga! (5596) program
02:20 Moc Magii (406) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 49
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 165
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 22
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 11
10:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 12
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2012; odc. 12
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2012; odc. 13
13:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 23
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 11
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 12
16:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2012; odc. 15
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2012; odc. 16
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 147
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 148
20:00 Pocałunek smoka;
akcja, Francja, USA 2001.
Liu Jian (Jet Li) to z
pozoru przeciętny turysta,
który przybywa do Paryża.
Tak naprawdę jest
chińskim agentem, który
udaje się tam, ponieważ
ma do wykonania ważne
zadanie – musi pomóc
francuskiej policji w
aresztowaniu
niebezpiecznego
chińskiego bossa
narkotykowego. Jednak
niespodziewanie Liu staje
się świadkiem
morderstwa, którego z
zimną krwią dokonał
inspektor Richard (Tchéky
Karyo)…
21:55 S.W.A.T. Jednostka
Specjalna; akcja, USA
2003. Były członek
zespołu S.W.A.T. został
zdegradowany i trafił do
pracy w zbrojowni.
Pojawia się przed nim
jednak nowa szansa
00:10 Gra; thriller, USA 1997
02:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:15 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 3
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 9
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 18
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 4

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
124; telenowela
historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 3;
serial fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 4;
serial fabularyzowany TVP
07:10 Alternatywy 4; odc.
7/9 - Spisek; serial
komediowy TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
995; serial TVP
09:20 Na dobre i na złe; odc.
732 Nowe porządki; serial
TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc.
32 „Ciągle głodni”; serial
komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc.
33 „Trudne decyzje”; serial
komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.I; odc. 4 Otrzeźwienie; serial
obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.I; odc. 5 Wieść gminna; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 147 - Oskarżony;
serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 148 - Ślady
przeszłości; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
237 Wesele w Leśnej
Górze
16:15 Na sygnale; odc. 4;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.I; odc. 6 Racja gminy; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.I; odc. 7 Podwójny agent; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 31/75
- Elita; serial komediowy
TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 149 - Magiczne
zwierciadło; serial
kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.VIII;
odc. 104 - Ofiary ofiar;
serial kryminalny TVP
21:15 Ranczo; s.I; odc. 8 Kozy ofiarne; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.I; odc. 9 Odwyk i antykoncepcja;
serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 150 - Powrót; serial
kryminalny TVP
00:15 Blondynka; odc. 90;
serial TVP
01:15 Czas honoru; odc. 42
„Kim Pani jest?”; serial
TVP
02:15 Czas honoru; odc. 43
„Sonderkommando
Tiger”; serial TVP
03:10 Alternatywy 4; odc.
7/9 - Spisek; serial
komediowy TVP
04:20 M jak miłość; s.I; odc.
995; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Makłowicz w podróży
– Podróż 39 Hiszpania Wyspy Kanaryjskie(146)
Fuerteventura - Północ
07:20 Okrasa łamie przepisy
– Smażenie powideł
07:50 Muzyka łączy
pokolenia – Trubadurzy i
Big Cyc
08:40 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 26
Pszczyna; magazyn
09:10 Koło fortuny; odc. 406
ed. 6; teleturniej
09:50 Hity kabaretu (17) Mały kac i inne hity
Kabaretu K2
10:45 Muzeum Polskiej
Piosenki; /83/ - „Rudy
Rydz” - Halina Majdaniec
10:55 Podróże z historią;
s.III; odc. 31 Wśród
Hucułów; cykl dokum.
11:40 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/19/; Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret –
Kolacyjna tv - Kabaret
Łowcy. B
13:20 Życie to Kabaret –
Kabaret Paranienormalni
- Niebezpiecznie śmieszni
14:15 Kabaretożercy (11);
teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski - Kabaretowa Noc
Listopadowa - Maraton
Niepodległości (1-2)
17:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa (1)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Gotowanie pod
żaglami; magazyn
kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (59) Kokosy z kokosów; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 39 Hiszpania Wyspy Kanaryjskie (147)
Teneryfa - W cieniu Teide;
magazyn kulinarny
19:55 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/20/; Francja (2016)
20:30 Kabaretożercy (12);
teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (36) - Sny;
widowisko rozrywkowe
22:25 Bake off – Ale ciacho!
(8) ed. 5; widowisko
23:20 Bake off – Ale przepis
(8) ed. 5
23:40 Koło fortuny; odc. 405
ed. 6; teleturniej
00:20 Sierocki na sobotę;
odc. 6; program
rozrywkowy
01:35 Niezapomniane
Koncerty – Sylwester
Marzeń z Dwójką; cz. 6;
koncert
02:30 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (27);
program rozrywkowy
03:45 Rozrywka Retro –
Telepeerele (2)

TVN7
04:45 Gotowe na wszystko
III (10/23) - serial, USA
05:40 Ukryta prawda (490) program obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny (20/52) program sądowy
07:45 Szpital (218) program obyczajowy
08:45 Przyjaciele (12/24) serial komediowy, USA
09:15 Przyjaciele (13/24) serial komediowy, USA
09:45 Zakochani po uszy
(25/120) - program
10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (27/38) - program
12:25 Ukryta prawda (282) program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (21/52) program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (57/116) program sądowy
15:25 Szpital (219) program obyczajowy
16:25 Gotowe na wszystko
III (11/23) - serial, USA
17:25 Przyjaciele (14/24) serial komediowy, USA
17:55 Przyjaciele (15/24) serial komediowy, USA
18:25 Brzydula (207) - serial
obyczajowy
18:55 Brzydula (208) - serial
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
(26/120) - program
20:00 Inwazja - film S-F,
USA/Australia 2007.
Historia tajemniczej
epidemii, która zagraża
istnieniu ludzkości.
Inteligentna pani
psychiatra stanu
Washington,
wydelegowana do
zbadania sprawy,
odkrywa, że źródło
epidemii nie pochodzi z
naszej planety. Okazuje się
również że musi chronić
swojego syna, który ma
kluczowe znaczenie w
powstrzymaniu
nadchodzącej inwazji…
22:10 Ostatni bastion - film
sensacyjny, USA 2001.
Generał Irwin (Robert
Redford) popełnia fatalny
błąd, za który sąd
wojskowy skazuje go na
karę więzienia. Wkrótce po
przybyciu do zamienionej
w wojskowe więzienie
twierdzy, generał staje na
czele buntu więźniów…
00:50 Moc Magii (408) program
03:00 Druga strona medalu
3 (1/8) - talk show –
Mariola Gołota
03:30 Druga strona medalu
3 (2/8) - talk show – Maja
Włoszczowska
04:00 Druga strona medalu
3 (3/8) - talk show –
Krzysztof Krauze

TVN STYLE
05:40 Na kłopoty Zawadzka
(3/13) - program
06:15 Na kłopoty Zawadzka
(4/13) - program
06:50 Co za tydzień (890) magazyn
07:20 Misja ratunkowa
2 (10) - program
08:00 Apetyt na miłość 2
(5/10) - program
rozrywkowy
09:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 2 (5/6) - reality
show
09:45 Sablewskiej sposób
na modę 5 (7/13) program rozrywkowy
10:30 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (1/13) - program
rozrywkowy
11:30 Kuchenne rewolucje
12 (12/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:30 Pani Gadżet 16
(17/22) - magazyn
13:05 Pani Gadżet 16
(18/22) - magazyn
13:40 Eks-tra zmiana EXTRA
- program lifestylowy
14:10 10/10 (2/10) - program
14:40 10/10 (9/10) - program
15:10 Zanim Cię zobaczę
(7/8) - program
rozrywkowy
16:10 Apetyt na miłość 4
(6/12) - program
rozrywkowy
17:10 Afera fryzjera 7 (8) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje
14 (2/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 7 (4/12) program rozrywkowy
19:40 Niezwykłe Stany
Prokopa 2 (4/6) - program
20:10 Niezwykłe Stany
Prokopa 2 (5/6) - program
20:40 Ślub z kuzynem dokument
21:40 Co nas truje 2 (8/12) program lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 2
(3/8) - program
lifestylowy
22:55 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (8) - reality
show
23:40 Warsztat urody (8) program lifestylowy
00:25 Randkowicze w
Australii 2 (8/12) program rozrywkowy
01:30 Internetowi oprawcy 2
(4/8) - program
obyczajowy
02:30 W roli głównej – Dr
Marek Szczyt (3/6) - talk
show
03:00 W roli głównej –
Szymon Majewski (6/8) talk show
03:30 Wiem, co jem 6
(6/16) - magazyn
04:00 Wiem, co jem (8/16) magazyn
04:30 Wiem, co jem 6
(2/16) - magazyn

TVP SPORT
06:05 Piłka nożna – Puchar
Włoch - 1/4F podsumowanie
08:00 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ, Gdańsk:
Polska - Holandia
09:55 Łyżwiarstwo szybkie Mistrzostwa Świata w
sprincie, Heerenveen dz. 1
11:25 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie - konkurs
drużynowy HS130
13:15 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: biegi
narciarskie - 10 km klas.
kobiet (studio)
13:25 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: biegi
narciarskie - 10 km klas.
kobiet
15:05 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ, Gdańsk:
Polska - Holandia
17:00 4–4–2 - magazyn
piłkarski
17:25 4–4–2 - magazyn
piłkarski
18:00 Gol Ekstra
19:10 PN - Puchar Włoch magazyn
19:45 Piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/2 finału
23:00 Sportowy Wieczór
23:45 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: biegi
narciarskie - 10 km klas.
kobiet
01:00 Hokej na lodzie - NHL:
Boston Bruins - San Jose
Sharks
04:05 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (1) serial
przygodowy. Nastolatka
Buffy Summers staje do
walki z wampirami.
Wolałaby ona żyć jak jej
rówieśniczki, jednak
ratowanie świata jest jej
przeznaczeniem.
7:05 Przygody Kota w
Butach (51) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (52) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (49)
reality show. Pani Grażyna
mieszka wraz z czwórką
swoich dzieci w starym
domu, w którym nie ma
łazienki, bieżącej wody ani
toalety....
9:00 Septagon (36) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia (10)
reality show. O
zwycięstwo walczy troje
uczestników. Dwoje z nich
weźmie udział w
ostatecznej rywalizacji.
Zwycięży kucharz, który
najlepiej przygotuje
risotto...
12:00 Buffy, postrach
wampirów (2) serial
przygodowy
13:00 Detektywi w akcji
(126) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Gliniarz i prokurator
(13) serial kryminalny
POLSAT SPORT
16:00 Gliniarz i prokurator
(14) serial kryminalny
6:00 Siatkówka mężczyzn:
17:00 Policjantki i Policjanci
PlusLiga; mecz: MKS
(490) serial obyczajowy
Będzin - Cerrad Czarni
18:00 Septagon (37) serial
Radom
kryminalny
8:30 Magazyn narciarski
19:00 Policjantki i Policjanci
9:00 Puncher Extra Time;
(491) serial obyczajowy
magazyn sportów walki
20:00 Sprawiedliwi –
9:30 Magazyn koszykarski
Wydział Kryminalny (258)
10:10 Atleci; magazyn
serial kryminalny
11:00 Tenis: Turniej ATP w 21:00 Więźniowie Słońca;
Dubaju; mecz 1. rundy
horror, Niemcy/USA 2013.
gry pojedynczej
Międzynarodowa
13:00 Tenis: Turniej ATP w
ekspedycja odkrywa
Dubaju; mecz 1. rundy
zaginione miasto pod
jedną z egipskich piramid.
gry pojedynczej
Z uśpienia budzą się
15:00 Sporty walki: KSW 45:
starożytni bogowie. Świat
The Return to Wembley;
znajduje się u...
walka: Philip De Fries 22:55 Tuż przed tragedią (7)
Karol Bedorf
serial dokumentalny
16:00 Tenis: Turniej ATP w
0:00 Tuż przed tragedią (8)
Dubaju; mecz 1. rundy
serial dokumentalny
gry pojedynczej
18:00 Tenis: Turniej ATP w 1:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
Dubaju; mecz 1. rundy
2:05 Polityka na ostro;
gry pojedynczej
program publicystyczny
20:00 Sporty walki: UFC
3:00 Atleci; magazyn
Fight Night: Błachowicz
3:40 Trans World Sport;
vs. Santos; waga
magazyn
półciężka: Jan Błachowicz 4:35 SuperLudzie (2) serial
- Thiago Santos
dokumentalny
23:00 Tenis: Turniej ATP w 5:10 SuperLudzie (3) serial
Acapulco; mecz 1. rundy 5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
gry pojedynczej

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 26
lutego; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny 26.02.1989
07:45 Korona królów; odc.
157; telenowela TVP
08:15 Korona królów; odc.
158; telenowela TVP
08:50 Flesz historii; odc.
431; cykl reportaży
09:15 Historia Polski –
Powstanie Wielkopolskie
Czarnków Odzyskany
10:15 Sensacje XX wieku –
Beria – historia
bezprawia; cz. 1; cykl dok.
10:50 Spór o historię – Złote
lata Gierka?; debata
11:25 Dubler; film dokum.
12:00 Polska Kronika
Filmowa 1990 - Wydanie
20; cykl dokumentalny
12:15 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 2/15; serial TVP
13:25 Wszystkie kolory
świata – Kazachstan.
Serce Azji Środkowej;
serial dokumentalny;
Francja (2008)
14:30 Legenda Wieży Eiffla;
dokument fabularyzowany;
Francja (2005)
16:10 Marzyciele – Korfanty
w Krakowie; program
publicystyczny
16:40 Historia Polski – List
biskupów; film dokum.
17:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Za progiem
puszczy
18:10 Rozmowy o
Niepodległości – Lata
1921 – 1924; debata
18:30 Polska Kronika
Filmowa 1991
- Wydanie 4
18:45 Przeprowadzki; odc.
1/10; serial TVP
19:50 Zapomniany generał
Tadeusz Jordan
Rozwadowski; film
dokumentalny
21:00 Tian Anmen –
zakazana pamięć; film
dokumentalny; Francja
(2009)
22:00 Jak było? – Wielcy
nieobecni; program
publicystyczny
22:40 Prognoza pogody; film
TVP
00:20 Sensacje XX wieku –
Beria – historia
bezprawia; cz. 2; cykl
dokumentalny
00:45 Sensacje XX wieku –
Rok 1941; odc. 2; cykl
dokumentalny
01:15 Encyklopedia II wojny
światowej – B–
Barbarossa; cykl
dokumentalny
01:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Za progiem
puszczy
02:30 Dziennik telewizyjny –
26.02.1989

P RO G R A M T V – Ś RO DA 2 7 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 4027; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; serial
obyczajowy
07:05 Elif; serial
08:00 Wiadomości, Na żywo
08:10 Pogoda poranna, Na
żywo
08:15 Kwadrans polityczny,
Na żywo
08:40 Blondynka; s.II; odc.
25 - Najważniejszy jest
finał; serial TVP
09:35 Kulisy To był rok!
09:40 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 77 - Koń wart
miliony; serial kryminalny
TVP
10:40 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 41 - Zbrodnia w
bibliotece; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Wiadomości, Na żywo
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
12:55 Natura w Jedynce –
Megeti – ostatni kaberu
Afryki; film dokumentalny;
Niemcy (2017)
14:00 Elif; s.III; odc. 434;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 93
16:05 Wieczna miłość; serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress; Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 4028; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3440;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu 16/106; teleturniej
19:25 Sport, Na żywo
19:30 Wiadomości; Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 94
21:00 Wielki test
22:25 Na własne oczy –
Indie – Nowi
maharadżowie; film
dokumentalny; Francja
(2017)
23:30 Kulisy To był rok!
23:35 Bez tożsamości; odc.
25; serial; Hiszpania
(2016)
00:30 Warto rozmawiać;
program publicystyczny
01:20 Głębia ostrości; cykl
reportaży
01:55 wojsko – polskie.pl
02:25 Żyj i pozwól umrzeć;
film sensacyjny; Wielka
Brytania (1973)
04:30 Notacje; cykl dokum.

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 205
ed. 4; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1424; serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale; odc. 8;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie,
Na żywo
11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda Flesz, Na
żywo
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc.
121 ”Wakacje w
Grudziądzu”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2010; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 206
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
32; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:10 ;M jak miłość; odc.
1424; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 41; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 434
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2455;
teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama; Na żywo
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc.
15 „Hazard”; serial
komediowy TVP
19:05 Muzeum Polskiej
Piosenki czyli historia
jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2010; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2011; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy seriali Na
dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 37; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc.
733; serial TVP
21:55 Na sygnale; odc. 221
„Drugi człowiek”; serial
fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks - Film
fabularny
00:40 Za marzenia; s.I; odc.
13; serial TVP
01:35 Świat bez tajemnic –
Księżniczki z faweli; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2014)
02:35 Codzienna 2 m. 3;
odc. 48; serial komediowy
TVP
03:05 Codzienna 2 m. 3;
odc. 49; serial komediowy
TVP

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(649) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(650) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (84) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (847)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (128) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (794)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2831) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (875)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (183)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (288) serial
paradokumentalny.
Barbara znajduje w domu
nieprzytomnego męża,
Mariusza. Jest
przekonana, że nie żyje.
Okazuje się, że mężczyzna
próbował popełnić
samobójstwo. Wkrótce...
18:00 Pierwsza miłość
(2832) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (397) serial
komediowy
20:00 Świat według
Kiepskich (258) serial
komediowy
20:40 Baywatch. Słoneczny
patrol; komedia, Wielka
Brytania/USA/Chiny 2017.
Mitch (Dwayne Johnson)
dowodzi ekipą ratowników
pracujących na plaży w
Kalifornii…
23:05 Ślad (31) serial
kryminalny
0:20 Głupi, głupszy,
najgłupszy; komedia, USA
2012
2:05 Miłość zaklęta w
muzyce; film muzyczny,
Rumunia/USA 2016.
Nowy Jork. Skrzypek
Johnnie utrzymuje się z
gry na ulicach. Poznaje
baletnicę Ruby. Wraz z
członkami grupy tanecznej
postanawiają wziąć...
4:10 Kabaretowa Ekstraklasa
(88); program dla fanów
polskiej sceny
kabaretowej. Skecze w
wykonaniu m.in. Ani MruMru, Kabaretu Młodych
Panów, Łowców.B i NeoNówki.

TVN
05:10 Uwaga! (5596) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(8/14) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Broniszówkę otworzył 3
lata temu pan Krzysztof.
Postanowił otworzyć małą
smażalnię ryb. Wyszła mu
jednak całkiem spora
restauracja w malowniczej
scenerii. Niestety główne
dochody to imprezy
okolicznościowe, ale
właściciel chciałby mieć
też indywidualnych
klientów…
07:50 Doradca smaku 9 Makaron z indykiem w
sosie śmietanowym
(34/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2401) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (997) program obyczajowy
12:00 Szpital (886) program obyczajowy
13:00 Szkoła (649) program
14:00 19 + (350) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
16 (10/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (650) program
16:30 19 + (351) - program
17:00 Szpital (887) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (998) program obyczajowy
19:00 Fakty (7728)
19:35 Sport (7711)
19:45 Pogoda (7708)
19:49 Raport smogowy
(101) - informacje
19:50 Uwaga! (5597)
20:10 Doradca smaku 9 Antrykot wołowy z
kurkami (35/40)
20:15 Na Wspólnej
17 (2832) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (234) program
21:30 Agent - Gwiazdy 4
(2/13) - program
22:30 10000 lat przed naszą
erą - film przygodowy,
USA 2008. Młody myśliwy
D’Leh (Steven Strait),
członek żyjącego wysoko
w górach plemienia,
spotyka wybrankę swego
serca - piękną Evolet
(Camilla Belle). Kiedy
jednak oddział
wojowników napada na
wioskę i porywa Evolet,
młodzieniec - by ratować
dziewczynę - wyrusza na
czele niewielkiej grupy
myśliwych w pogoń aż na
krańce świata…
00:45 American Horror Story
I: Murder House (4/12) serial, USA
01:45 Uwaga! (5597) program
02:05 Moc Magii (407) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 50
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 166
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 23
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 12
10:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 13
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2012; odc. 14
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2012; odc. 15
13:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 24
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 12
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 13
16:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 1
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 2
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 148
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 149
20:00 Plan doskonały;
thriller, USA 2006. Trzech
zawodowców – detektyw,
kryminalista i tajemnicza
maklerka z Manhattanu,
muszą stawić czoła
tajemniczemu napadowi
na bank. Na początku
wydaje się, że gra toczy
się o pieniądze, a
uwolnienie zakładników
będzie łatwym zadaniem.
Kiedy u boku detektywa
pojawia się wpływowa
Madeleine, Fraizer zaczyna
rozumieć, że stawka jest o
wiele wyższa, a jeden błąd
może wywołać fatalne
skutki…
22:30 Rewolwer; akcja,
Francja 2005
00:35 Code Black: Stan
krytyczny; serial fabularny,
USA 2015; odc. 12
01:25 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 3
02:20 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 10
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 19
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 5

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
125; telenowela
historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 4;
serial fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 5;
serial fabularyzowany TVP
07:10 Alternatywy 4; odc.
8/9 - Wesele; serial
komediowy TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
996; serial TVP
09:20 Blondynka; odc. 90;
serial TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.II; odc.
33 „Trudne decyzje”; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
34 „Jaki masz zawód?”;
serial komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.I; odc. 5 Wieść gminna; serial
obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.I; odc. 6 Racja gminy; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 148 - Ślady
przeszłości; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 149 - Magiczne
zwierciadło; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
238 Ślub Mariolki
16:15 Na sygnale; odc. 5;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.I; odc. 7 Podwójny agent; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.I; odc. 8 Kozy ofiarne; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 32/75
- Kosmos; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 150 - Powrót; serial
kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 105 - Gołąb Jakuba;
serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.I; odc. 9 Odwyk i antykoncepcja;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.I; odc. 10 Porwanie; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 151 - Zakochany
Marczak; serial kryminalny
TVP
00:20 Blondynka; odc. 91;
serial TVP
01:20 Londyńczycy; odc.
7/13; serial obyczajowy
TVP
02:15 Londyńczycy; odc.
8/13; serial obyczajowy
TVP
03:15 Alternatywy 4; odc.
8/9 - Wesele; serial
komediowy TVP
04:25 M jak miłość; s.I; odc.
996; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Makłowicz w podróży
– Podróż 39 Hiszpania Wyspy Kanaryjskie (147)
Teneryfa - W cieniu Teide
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Gotowanie pod żaglami
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Ich Troje i
Tercet Egzotyczny
08:35 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 27
Łańcut; magazyn
09:05 Koło fortuny; odc. 407
ed. 6; teleturniej
09:45 Big Music Quiz (22);
teleturniej muzyczny
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /84/ „Scyzoryk” - Liroy
10:55 Podróże z historią;
s.III; odc. 32 Dwie twarze
Galicji; cykl dokumentalny
11:35 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/20/; Francja (2016)
12:05 Tylko jeden skecz –
„Czeska piosenka” Kabaret Ani Mru Mru; /4/;
program rozrywkowy
12:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi - Co jest
śmieszne (1-2); program
rozrywkowy
14:25 Kabaretożercy (12);
teleturniej
15:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa - Złote Bobry
(1-3); program
rozrywkowy
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Potrawy z podlaskiego
miodu; magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (60) Południowy Tyrol; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 39 Hiszpania Wyspy Kanaryjskie (148)
Teneryfa - Wyspa bogata;
magazyn kulinarny
19:55 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/21/; Francja (2016)
20:30 Herbatka z kabaretem
(16); program rozrywkowy
21:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (33) - Zdrowie;
widowisko rozrywkowe
22:25 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (2) - Lekarz; cz.
2; program rozrywkowy
23:20 Koło fortuny; odc. 406
ed. 6; teleturniej
23:55 Niezapomniane
Koncerty – Golec
uOrkiestra - 20 - lecie
zespołu (cz. 1); koncert
00:45 Sierocki na sobotę;
odc. 7; program
rozrywkowy
01:55 Olga Lipińska
zaprasza (32); talk-show
02:40 Rozrywka Retro –
Kabaret z mundurem w
tle (4); program
rozrywkowy

TVN7
04:45 Gotowe na wszystko
III (11/23) - serial, USA
05:40 Ukryta prawda (491) program obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny (21/52) program sądowy
07:45 Szpital (219) program obyczajowy
08:45 Przyjaciele (14/24) serial komediowy, USA
09:15 Przyjaciele (15/24) serial komediowy, USA
09:45 Zakochani po uszy
(26/120) - program
10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (28/38) - program
12:25 Ukryta prawda (283) program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (22/52) program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (58/116) program sądowy
15:25 Szpital (220) program obyczajowy
16:25 Gotowe na wszystko
III (12/23) - serial, USA
17:25 Przyjaciele (16/24) serial komediowy, USA
17:55 Przyjaciele (17/24) serial komediowy, USA
18:25 Brzydula (209) - serial
obyczajowy. Ula
przywraca Marka do pracy
w firmie. Piotr mówi Uli,
że dla niej zrezygnuje z
wyjazdu do USA.
18:55 Brzydula (210) - serial
obyczajowy. Piotr czeka
na decyzję Uli. Ona jest
pochłonięta pracą nad
nową kolekcją, pomaga jej
Marek. W rezultacie Ula
zapomina o spotkaniu z
Piotrem.
19:30 Zakochani po uszy
(27/120) - program
20:00 Opór - film wojenny,
USA 2008. Rok 1941 –
Żydzi w Europie
Wschodniej padają
ofiarami masowych
mordów. Trzem braciom
Bielskim udaje się
schronić wraz z grupką
uciekinierów w lesie, który
znają od dziecięcych lat.
Gdy wieść o ich odwadze
rozchodzi się, w lesie
pojawia się coraz więcej
ludzi…
23:00 Żona astronauty - film
S-F, USA 1999. Byli
idealną parą. On odważny do szaleństwa
astronauta, ona - piękna i
wrażliwa nauczycielka.
Wystarczyły dwie minuty,
aby odmienić ich los. I kto
wie? Może także los całej
ludzkości...
01:25 Moc Magii (409) program
03:35 Druga strona medalu
3 (4/8) - talk show – Karol
Bielecki
04:05 Druga strona medalu
3 (5/8) - talk show –
Henryka Krzywonos

TVN STYLE
05:10 Szkoła kulinarnych
wyzwań (18/20) program rozrywkowy
06:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (10/12) program lifestylowy
07:00 Ugotowani 8 (29) program
07:35 Ugotowani 8 (30) program
08:10 Apetyt na miłość 2
(6/10) - program
rozrywkowy
09:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 2 (6) - reality
show
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 5 (8/13) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (2/13) - program
11:40 Kuchenne rewolucje
12 (13/15) - program
12:40 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (9) - program
13:10 Dziewczyny z
wypiekami 2 (8) program
13:40 Sztuka mięsa (8/12) program
14:10 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (8) - reality
show
14:55 Zaskocz mnie! 2 (10) program rozrywkowy
15:25 Ostre cięcie 5 (9/10) program
16:10 Oddać dziecko 2
(1/12) - program
dokumentalny
17:10 Warsztat urody (8) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
14 (3/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 7 (5/12) program rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu
5 (12) - reality show
20:40 10/10 (2/10) - program
21:10 Misja ratunkowa
2 (10) - program
rozrywkowy
21:55 Eks-tra zmiana EXTRA
22:25 Pani Gadżet 16
(19/22) - magazyn
23:00 10/10 (9/10) - program
23:30 Jestem z Polski
00:30 Kulisy sławy EXTRA 2
(7/8) - program
lifestylowy
01:00 Beyond Darkness
01:55 W roli głównej Katarzyna Warnke (4/8) talk show
02:25 W roli głównej Maciej Musiał (4/6) - talk
show
02:55 W roli głównej - Artur
Żmijewski (5/6) - talk
show
03:25 Wiem, co jem 6
(7/16) - magazyn
03:55 Wiem, co jem (9/16) magazyn
04:25 Wiem, co jem 3
(6/16) - magazyn
04:55 Wiem, co jem 3
(5/16) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Piłka nożna – Puchar
Włoch - 1/2 finału
07:00 Piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/2 finału
08:05 Kolarstwo torowe Mistrzostwa Świata:
Appeldorn podsumowanie
09:45 Łyżwiarstwo szybkie Mistrzostwa Świata w
sprincie, Heerenveen dz. 2
11:40 Hokej na lodzie - NHL:
Boston Bruins - San Jose
Sharks
13:05 Pełnosprawni; odc.
289; magazyn dla
niepełnosprawnych
13:35 Marzenia Mistrzostwa Świata FIFA
Rosja 2018; film
dokumentalny; Szwajcaria
15:10 Piłka nożna – Puchar
Włoch - 1/2 finału
17:15 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ podsumowanie
18:25 Kolarstwo torowe Mistrzostwa Świata,
Pruszków - dz. 1 - Finały
20:25 Piłka nożna – Puchar
Włoch - 1/2 finału
23:00 Sportowy Wieczór
23:45 Kolarstwo torowe –
Mistrzostwa Świata,
Pruszków - dz. 1 - Finały
01:30 Piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/2 finału
03:35 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: Chemik
Bydgoszcz - Jastrzębski
Węgiel
8:30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: MKS
Będzin - Cerrad Czarni
Radom
11:00 Tenis: Turniej ATP w
Dubaju; mecz 2. rundy
gry pojedynczej
13:00 Tenis: Turniej ATP w
Dubaju; mecz 2. rundy
gry pojedynczej
15:00 KOTV Classics;
magazyn
16:00 Tenis: Turniej ATP w
Dubaju; mecz 2. rundy
gry pojedynczej
18:00 Tenis: Turniej ATP w
Dubaju; mecz 2. rundy
gry pojedynczej
20:00 Piłka nożna: Puchar
Polski; mecz
ćwierćfinałowy: Górnik
Zabrze - Lechia Gdańsk
23:00 Tenis: Turniej ATP w
Acapulco; mecz 2. rundy
gry pojedynczej
1:00 Tenis: Turniej ATP w
Acapulco; mecz 2. rundy
gry pojedynczej
3:00 Tenis: Turniej ATP w
Acapulco; mecz 2. rundy
gry pojedynczej

TV4
6:00 Buffy, postrach
wampirów (2) serial
przygodowy. Nastolatka
Buffy Summers staje do
walki z wampirami.
Wolałaby ona żyć jak jej
rówieśniczki, jednak
ratowanie świata jest jej
przeznaczeniem.
7:05 Przygody Kota w
Butach (52) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (53) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (50)
reality show. We wsi Stare
Hołowczyce nad Bugiem
mieszka pani Ula. Po
tragicznej śmierci męża
sama wychowuje trójkę
dzieci. Kobieta rozpoczęła
remont...
9:00 Septagon (37) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen –
Piekielna Kuchnia 3 (31)
reality show. Wojciech
Modest Amaro znowu
rzuca wyzwanie mniej
doświadczonym kolegom
po fachu i amatorom
gotowania. Zwycięzca
otrzyma 100 tysięcy
złotych.
11:30 Benny Hill (13);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (3) serial
przygodowy
13:00 Detektywi w akcji
(127) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Gliniarz i prokurator
(15) serial kryminalny
16:00 Gliniarz i prokurator
(16) serial kryminalny
17:00 Policjantki i Policjanci
(491) serial obyczajowy
18:00 Septagon (38) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(492) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi –
Wydział Kryminalny (259)
serial kryminalny
21:05 Duma i uprzedzenie, i
zombie; horror, Wielka
Brytania/USA 2016. W
spokojnym hrabstwie
Hertfordshire wychowuje
się pięć sióstr Bennett.
Najstarsza z nich,
Elisabeth, znajduje się pod
wpływem tajemniczego
Darcy’ego. Pewnego...
23:15 Oczy szeroko
zamknięte; thriller
erotyczny, Wielka
Brytania/USA 1999.
2:40 Disco Polo Life;
program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 27
lutego; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
27.02.1989
07:45 Korona królów; odc.
159; telenowela TVP
08:15 Korona królów; odc.
160; telenowela TVP
08:50 Archiwum zimnej
wojny – Pod kloszem
cenzury; magazyn
09:25 Historia Polski – List
biskupów; film dokum.
10:20 Sensacje XX wieku –
Beria – historia
bezprawia; cz. 2; cykl
dokumentalny
10:55 Zapomniany generał
Tadeusz Jordan
Rozwadowski; film dok.
12:00 Polska Kronika
Filmowa 1991
- Wydanie 4
12:20 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 3/15; serial TVP
13:30 Wszystkie kolory
świata – Egipt – wokół
Nilu; serial dokumentalny;
Francja (2008)
14:35 Śladami pułkownika;
reportaż
15:15 Pola historii; reportaż
15:40 Wojna o morza –
Bitwa z U – Bootami.;
odc. 2/2; serial dokum.;
Wielka Brytania (2015)
16:40 Historia Polski –
Pamięć. Tajemnice
lasów Piaśnicy; film dok.
17:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Projekt Vickers
18:10 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 65;
magazyn
18:40 Polska Kronika
Filmowa 1992 - Wydanie
4; cykl dokumentalny
18:55 Przeprowadzki; odc.
2/10 - Szklana kula Róży;
serial TVP
20:05 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 6/8;
film dokum.; USA (2016)
21:05 Największe oblężenia
średniowiecza; odc. 6/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
22:00 Weterani. Wyrwani
śmierci; /5/; cykl
dokumentalny
22:35 Męskie sprawy;
dramat
00:30 Sensacje XX wieku –
Rok 1941; odc. 3; cykl
dokumentalny
00:55 Sensacje XX wieku –
Beria – historia
bezprawia; cz. 3; cykl
dokumentalny
01:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Brytania
dwóch premierów; cykl
dokumentalny
02:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Projekt Vickers
02:35 Dziennik telewizyjny –
27.02.1989

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 2 8 LU T E G O 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 4028; teleturniej muz.
06:15 Wieczna miłość; serial
obyczajowy
07:05 Elif; serial
08:00 Wiadomości, Na żywo
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc.
26; serial TVP
09:30 Kulisy To był rok!
09:40 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 78 - Z zimną krwią;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.III;
odc. 42 - Więzienna
przeszłość; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Wiadomości, Na żywo
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Bo ja wybieram
zdrowie; magazyn
12:55 Natura w Jedynce –
Tasmania – wyspa
dziwna i piękna; film
dokumentalny; Austria
(2017)
14:00 Elif; s.III; odc. 435;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 94
16:05 Wieczna miłość; serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress; Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 4029; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3441;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu 17/106; teleturniej
19:25 Sport; Na żywo
19:30 Wiadomości; Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sportowiec Stulecia sylwetki
20:35 Ojciec Mateusz;
s.XVII; odc. 220 - Czarna
peleryna; serial kryminalny
TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /104/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny
997; magazyn
23:45 Kulisy To był rok!
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz
i Kłopotowski komentują
świat; talk-show
01:40 Bez tożsamości; odc.
25; serial; Hiszpania
(2016)
02:30 Kompania X; s.III; odc.
21; serial; Kanada (2015)
03:25 Sprawa dla reportera
04:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /104/; magazyn

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 207
ed. 4; teleturniej
05:55 Na dobre i na złe; odc.
733; serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!;
/19/; magazyn medyczny
07:25 Na sygnale; odc. 9;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie,
Na żywo
11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda Flesz, Na
żywo
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc.
122 „Bo ja jestem
perfekcyjna”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2011; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 208
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
33; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc.
733; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 42; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 435
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2456;
teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama; Na żywo
18:25 Pogoda
18:30 Rodzinka.pl; s.I; odc.
16 „O miłości..”; serial
komediowy TVP
19:05 Muzeum Polskiej
Piosenki czyli historia
jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2011; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2012; serial obyczajowy
TVP
20:45 The Good Doctor; s.II;
odc. 28; serial
obyczajowy; USA (2017)
21:40 Film fabularny
23:40 Na sygnale; odc. 221
„Drugi człowiek”; serial
fabularyzowany TVP
00:10 Film fabularny
02:05 Szpieg D’83; ep. 7;
film obyczajowy; Niemcy
(2015)
03:00 Art Noc – Rawa Blues
Festival 2017 (1)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(651) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(652) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (85) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (848)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (129) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (795)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2832) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (876)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (184)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (289) serial
paradokumentalny.
Dwunastolatek zostaje
uprowadzony spod szkoły.
Koledzy opowiadają
niestworzone historie o
kierowcy podejrzanego
samochodu. Policjanci
podejrzewają żart.
Zaskakują ich zdjęcia z...
18:00 Pierwsza miłość
(2833) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (398) serial
komediowy. Kolejne
perypetie mieszkańców
kamienicy przy Ćwiartki
3/4. Halina postanawia
napisać autobiografię.
Książka wywołuje burzę w
życiu rodziny.
20:05 Nasz nowy dom (131)
reality show
21:10 Przyjaciółki (147)
serial obyczajowy
22:15 Ślad (32) serial
kryminalny
23:15 Amerykanin; dramat
kryminalny, USA 2010
1:35 Chirurdzy (141) serial
obyczajowy. Lekarze ze
szpitala Seattle Grace
wciąż przekonują się, że
tak w medycynie, jak i w
związkach międzyludzkich,
nic nie jest...
2:30 Chirurdzy (142) serial
obyczajowy
3:35 Tajemnice losu;
program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia.
Występują eksperci,
zajmujący się między
innymi tarotem,...

TVN
05:10 Uwaga! (5597) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
2(9/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Antrykot wołowy z
kurkami (35/40) program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2402) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (998) program obyczajowy
12:00 Szpital (887) program obyczajowy
13:00 Szkoła (650) program
14:00 19 + (351) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
16 (11/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (651) program
16:30 19 + (352) - program
17:00 Szpital (888) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (999) program obyczajowy
19:00 Fakty (7729) informacje
19:35 Sport (7712) informacje
19:45 Pogoda (7709) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (102) informacje
19:50 Uwaga! (5598) program
20:10 Doradca smaku 9 Torcik z mascarpone i
malinami (36/40) program
20:15 Na Wspólnej
17 (2833) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (235) program
21:30 Kuchenne rewolucje
19 (2/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:35 Sztos - film
sensacyjny 1997. Sopot,
początek lat 70. 30-letni
Kazik Czarnecki noszący
ksywkę „Synek”, wychodzi
po półtorarocznej
odsiadce na wolność,
wraca do rodzinnego
Trójmiasta i próbuje jakoś
się urządzić. Kontaktuje
się więc z dawnym
kumplem, sporo starszym
od niego Erykiem, który
jest fachowcem od
„przewalanek” - oszustw
walutowych…
00:20 Odwróceni – ojcowie i
córki (2/8) - program
01:25 Ciężarówką przez
Wietnam (4/8) - program
02:25 Uwaga! (5598) program
02:45 Moc Magii (408) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 51
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 167
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 24
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 13
10:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 14
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2012; odc. 16
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serialfabularny,
Niemcy 2014; odc. 1
13:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 25
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 13
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 14
16:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 3
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 4
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 149
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 150
20:00 Sztos 2; komedia,
Polska 2011. Tylko w tym
filmie zobaczycie, jak się
podrywa na dużego fiata i
jakie miłosne katastrofy
przydarzają się zbyt
pewnym siebie facetom.
Czy Pazura (Synek) i Szyc
(Janek) przekombinują i
zaliczą wpadkę na
robocie? Jeśli tak, to czy
dobra „nawijka” uratuje im
skórę?
22:05 Straszny film 4;
komedia, USA 2006.
Cindy zatrudnia się jako
opiekunka starszej pani, w
domu w którym straszy.
Gdy ziemię atakują
TriPody przybyłe z
kosmosu, Cindy i jej
przyjaciółka Brenda i
wyruszają w podróż do
owianej tajemnicą wioski.
23:50 Żądło; akcja, USA
1973
02:20 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 13
03:00 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 14
03:40 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:20 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 11
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 20
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 6

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
126; telenowela
historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 5;
serial fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 6;
serial fabularyzowany TVP
07:15 Alternatywy 4; odc.
9/9 - Upadek; serial
komediowy TVP
08:45 M jak miłość; s.I; odc.
997; serial TVP
09:40 Blondynka; odc. 91;
serial TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
35 „Koniec świata”; serial
komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.I; odc. 6 Racja gminy; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.I; odc. 7 Podwójny agent; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 149 - Magiczne
zwierciadło; serial
kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 150 - Powrót; serial
kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc.
239 Czekając na szamana;
serial TVP
16:10 Na sygnale; odc. 6;
serial fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; s.I; odc. 8 Kozy ofiarne; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.I; odc. 9
(seria I; odc. 9) - Odwyk i
antykoncepcja; serial
obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 33/75
- Dzień zapłaty; serial
komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 151 - Zakochany
Marczak; serial kryminalny
TVP
20:20 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 106 - W pogoni za
wiecznym życiem; serial
kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.I; odc. 10 Porwanie; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.I; odc. 11 Wspólny wróg; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 152 - Niania; serial
kryminalny TVP
00:20 Echo serca; odc. 1;
serial TVP
01:15 Instynkt; odc. 5 „Ten
pierwszy raz”; serial
kryminalny TVP
02:05 Instynkt; odc. 6 „Droga
do sławy”; serial
kryminalny TVP
02:55 Alternatywy 4; odc.
9/9 - Upadek; serial
komediowy TVP
04:25 M jak miłość; s.I; odc.
997; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Makłowicz w podróży
– Podróż 39 Hiszpania Wyspy Kanaryjskie (148)
Teneryfa - Wyspa bogata;
magazyn kulinarny
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Potrawy z podlaskiego
miodu; magazyn kulinarny
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Renata
Dąbkowska i Eleni
08:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 8) - Skok w
bok; reportaż
09:05 Koło fortuny; odc. 408
ed. 6; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (1) - Lekarz; cz.
1; program rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /85/ - „Za
zdrowie pań” - Edward
Hulewicz
10:55 Podróże z historią;
s.III; odc. 33 Jak smakują
Kresy?; cykl
dokumentalny
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /26/ - „Dumka
na dwa serca” - Edyta
Górniak, Mietek
Szcześniak
11:40 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/21/; Francja (2016)
12:20 Życie to Kabaret –
Historia Polski według
Kabaretu Moralnego
Niepokoju (1-2)
14:15 Herbatka z kabaretem
(16); program rozrywkowy
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski – XII Mazurska
Noc Kabaretowa Mrągowo - TROPICIELE
TALENTÓW (1-2)
17:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole Przeżyjmy to jeszcze raz
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Morskie grillowanie
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (95) Halik u Łowców Głów;
cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 40 Malta (149) Waleczna Valletta
19:55 Herbatka z kabaretem
(17); program rozrywkowy
20:35 Hity kabaretu (5) Kakao i inne hity Kabaretu
Smile
21:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (34) - Rycerze
22:25 Kierunek Kabaret; /61/
- Poprawna polszczyzna
23:30 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (28)
00:35 Koło fortuny; odc. 407
ed. 6; teleturniej
01:20 Kabaretowa Mapa
Polski – IX Płocka Noc
Kabaretowa. Gra o
żyrandol (1-2)
03:25 Kabaretowa Mapa
Polski – 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry - „30 lat minęło” kabareton [1]
04:20 Rozrywka Retro –
Telepeerele (1)

TVN7
04:45 Gotowe na wszystko
III (12/23) - serial, USA
05:40 Ukryta prawda (492) program obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny (22/52) program sądowy
07:45 Szpital (220) program obyczajowy
08:45 Przyjaciele (16/24) serial komediowy, USA
09:15 Przyjaciele (17/24) serial komediowy, USA
09:45 Zakochani po uszy
(27/120) - program
10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (29/38) - program
12:25 Ukryta prawda 284) program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (23/52) program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (59/116) program sądowy
15:25 Szpital (221) program obyczajowy
16:25 Gotowe na wszystko
III (13/23) - serial, USA
17:25 Przyjaciele (18/24) serial komediowy, USA
17:55 Przyjaciele (19/24) serial komediowy, USA
18:25 Brzydula (211) - serial
obyczajowy
18:55 Brzydula (212) - serial
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
(28/120) - program
20:00 Szkoła rocka komedia, USA 2003.
Dewey Finn (Jack Black)
kocha rock’n’roll. Uwielbia
dwudziestominutowe
solówki i rzucanie się ze
sceny w objęcia fanów.
Marzy o zwycięstwie w
lokalnym konkursie
rockowym. Nie przewidział
tylko, że koledzy wyrzucą
go z zespołu…
22:20 Pamiętnik melodramat, USA 2004.
Siedemnastoletnia Allie
Hamilton (Rachel
McAdams) przyjechała na
wakacje do Seabrook w
Karolinie Północnej.
Poznała Noaha Calhouna
(Ryan Gosling) i od tego
momentu życie obojga
diametralnie się zmieniło.
Choć wkrótce rozdzieliła
ich zdecydowana postawa
matki Allie, która nie
akceptowała chłopaka z
klasy robotniczej, a także
wybuch II wojny
światowej, młodzi
kochankowie wciąż o
sobie myśleli…
00:50 Oszuści (9/10) - serial,
USA
01:50 Moc Magii (410) program
04:00 Druga strona medalu
3 (6/8) - talk show – Anja
Rubik

TVN STYLE
05:05 Ściąga z szafy (2/5) program lifestylowy
05:40 Ostre cięcie 5 (9/10) program
06:20 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (9) - program
06:55 Ugotowani 8 (31) program kulinarnorozrywkowy
07:30 Ugotowani 8 (32) program kulinarnorozrywkowy
08:05 Apetyt na miłość 2
(7/10) - program
rozrywkowy
09:05 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (1/12) - reality
show
09:50 Sablewskiej sposób
na modę 5 (9/13) program rozrywkowy
10:35 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (3/13) - program
rozrywkowy
11:35 Kuchenne rewolucje
12 (14/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:35 Afera fryzjera 7 (8) program rozrywkowy
13:20 SOS – Sablewska od
stylu 2 (12) - program
rozrywkowy
14:05 Misja ratunkowa
2 (10) - program
rozrywkowy
14:50 Zanim Cię zobaczę (8)
- program rozrywkowy
15:50 Tajemnice
popularnych diet
16:55 Co nas truje 2 (8/12) program lifestylowy
17:40 Kuchenne rewolucje
14 (4/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:40 Sablewskiej sposób
na modę 7 (6/12) program rozrywkowy
19:25 Ugotowani 8 (33) program kulinarnorozrywkowy
20:00 Ugotowani 8 (34) program kulinarnorozrywkowy
20:30 W czym do ślubu? 3
(1/12) - reality show
21:05 W czym do ślubu
4 (12) - reality show
21:40 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 16
(20/22) - magazyn
23:00 SOS – Sablewska od
stylu 2 (12) - program
rozrywkowy
23:45 Gwiazdy prywatnie 2
(3/8) - program
lifestylowy
00:15 Subiektywny ranking
naj… (3/6) - program
00:45 Rosyjski Projekt Lady
2 (14/16) - program
02:50 W roli głównej – Ewa
Chodakowska (6) - talk
show
03:20 W roli głównej – Piotr
Cyrwus (5/6) - talk show
03:50 Wiem, co jem 6
(8/16) - magazyn
04:20 Wiem, co jem (10/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:00 Piłka nożna – Puchar
Włoch - 1/2 finału
08:05 Kolarstwo torowe –
Mistrzostwa Świata,
Pruszków - dz. 1 - Finały
09:45 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ podsumowanie
10:55 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: Skoki
narciarskie - konkurs
drużynowy HS130
12:50 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: biegi
narciarskie - sztafeta
4x5km kobiet
14:25 Piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/2 finału
16:30 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: biegi
narciarskie - sztafeta
4x5km kobiet
17:50 Narciarstwo klasyczne
- MŚ Seefeld: meldunek
po kwalifikacjach skoków
18:25 Kolarstwo torowe Mistrzostwa Świata,
Pruszków - dz. 2 - Finały
21:35 Sportowy Wieczór
22:15 Piłka nożna - Puchar
Włoch - podsumowanie
00:15 Hokej na lodzie - NHL
- Skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL
2018/19: New York
Islanders - Toronto Maple
Leafs
04:05 Esport – IEM Katowice
- Faza finałowa dz. 1;
relacja
05:10 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (3) serial
przygodowy. Nastolatka
Buffy Summers staje do
walki z wampirami.
Wolałaby ona żyć jak jej
rówieśniczki, jednak
ratowanie świata jest jej
przeznaczeniem.
7:05 Przygody Kota w
Butach (53) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (54) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (51)
reality show. Kąty,
niedaleko Siedlec. Pani
Aneta, córka alkoholika, z
mężem Adamem
stworzyła rodzinę
zastępczą dla swoich
sióstr. Para wychowuje też
trójkę...
9:00 Septagon (38) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (32)
reality show. Do
rywalizacji przystąpią także
gwiazdy telewizji.
Kulinarnymi
umiejętnościami spróbują
się popisać prezenter
Zygmunt Chajzer i Elżbieta
Romanowska. Widzowie
przekonają się,...
11:30 Benny Hill (18);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (4) serial
przygodowy
13:00 Detektywi w akcji
(128) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Gliniarz i prokurator
POLSAT SPORT
(17) serial kryminalny
16:00 Gliniarz i prokurator
6:00 Siatkówka mężczyzn:
(18) serial kryminalny
PlusLiga; mecz: MKS
17:00 Policjantki i Policjanci
Będzin - Cerrad Czarni
(492) serial obyczajowy
Radom
18:00 Septagon (39) serial
8:30 Trans World Sport;
kryminalny
magazyn sportowy
19:00 Policjantki i Policjanci
9:30 Magazyn koszykarski
(493) serial obyczajowy
10:00 Piłka nożna: Puchar
20:00 Sprawiedliwi –
Polski; mecz
Wydział Kryminalny (260)
ćwierćfinałowy: Górnik
serial kryminalny
Zabrze - Lechia Gdańsk
21:00 Stalingrad; dramat
12:00 Tenis: Turniej ATP w
wojenny, Niemcy/Szwecja
Dubaju; mecz
1993
ćwierćfinałowy gry
23:55 Tuż przed tragedią (9)
pojedynczej
serial dokumentalny.
16:10 Atleci; magazyn
Przypomnienie
17:00 7. strefa; magazyn
największych katastrof
siatkarski
naszych czasów
18:30 Siatkówka mężczyzn: 1:00 Tuż przed tragedią (10)
1. liga; mecz: KS Lechia
serial dokumentalny
Tomaszów Mazowiecki - 2:05 Interwencja; magazyn
AZS AGH Kraków
reporterów
20:30 Sporty walki: KSW 46: 2:20 Interwencja; magazyn
Narkun vs. Khalidov 2;
reporterów
walka: Mamed Khalidov - 2:40 Disco Polo Life;
Tomasz Narkun
program muzyczny
0:00 Tenis: Turniej ATP w
3:40 Top 10 - lista przebojów
Acapulco; mecz
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje;
ćwierćfinałowy gry
magazyn reklamowy
pojedynczej

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 28
lutego; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
28.02.1989
07:45 Korona królów; odc.
161; telenowela TVP
08:15 Korona królów; odc.
162; telenowela TVP
08:50 Historia Polski –
Cztery życia Lidii Lwow;
film dokumentalny
10:15 Sensacje XX wieku –
Beria – historia
bezprawia; cz. 3; cykl
dokumentalny
10:45 Dzieje archeologii
według Richarda Milesa;
odc. 2/3 Poszukiwanie
cywilizacji; serial dokum.;
Wielka Brytania (2013)
11:50 Polska Kronika
Filmowa 1992 - Wydanie
4; cykl dokumentalny
12:10 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 4/15; serial TVP
13:20 Opowieści o
Yellowstone; odc. 3.
Jesień; cykl dokum.;
Wielka Brytania (2009)
14:25 Perły Adriatyku; film
dokum.; Francja (2013)
15:30 Tian Anmen –
zakazana pamięć; film
dokum.; Francja (2009)
16:35 Historia Polski – Było
sobie miasteczko; film
dokumentalny
17:35 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Śladami
podków
18:05 Taśmy bezpieki; odc.
10 Margines w PRL:
pornografia i prostytucja
18:35 Polska Kronika
Filmowa 1993 - Wydanie
4; cykl dokumentalny
18:50 Przeprowadzki; odc.
3/10; serial TVP
20:00 Wyjęci spod prawa;
odc. 3/4. Ben Hall; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
21:05 Nieznana historia
Wielkiej Armady; odc.
2/3; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2015)
22:05 Spór o historię –
Władcy polscy:
Aleksander Jagiellończyk;
debata
22:45 Szerokie tory – Ruch
Femen na Ukrainie;
reportaż
23:20 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 6/8;
film dokum.; USA (2016)
00:15 Sensacje XX wieku –
Hess; cykl dokumentalny
00:40 Sensacje XX wieku –
Oddział specjalny; cykl
dokumentalny
01:15 Encyklopedia II wojny
światowej – Pojedynek
gigantów; cykl dokum.
01:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Śladami
podków
02:10 Dziennik telewizyjny –
28.02.1989

