
Nowe obietnice

Trzynastka dla emerytów, 
500 plus na pierwsze 

dziecko
Prawo i Sprawiedliwość na dobre rozpoczęło walkę o wyborców. Kil-

ka dni temu przedstawiło swój program. Jest w nim między innymi 
mowa o trzynastce dla emerytów. Mieliby otrzymać ją wszyscy pobie-
rający to świadczenie – bez względu na jego wysokość. Partia rządzą-
ca zamierza również wprowadzić świadczenie 500 plus na pierwsze 
dziecko.

Ciąg dalszy na str. 3

Częstochowski policjant

Uratował swojego 
genetycznego bliźniaka
Częstochowski policjant z Wydziału Ruchu 

Drogowego - sierż. Piotr Norman - od około 1,5 
roku zarejestrowany jest w bazie dawców szpi-
ku. W grudniu 2018 roku dowiedział się, że w 
Słowenii mieszka jego genetyczny bliźniak, 
zmagający się z nowotworem krwi. Dwa tygo-
dnie temu oddał swój szpik kostny, by ratować 
życie chorego.

Ciąg dalszy na str. 3

Wnioski od 4 marca

Uwaga! Wymień dowód osobisty
Niemal 1,5 milionom osób 

w tym roku kończy się waż-
ność dowodu osobistego. Ci, 
którzy wniosek o nowy doku-
ment złożą od 4 marca, dosta-
ną e-dowód, czyli z warstwą 
elektroniczną. Jak będzie 
można o niego wnioskować? 
W urzędzie i online.

– E-dowód, bo tak nazywamy 
dowód osobisty z warstwą elek-
troniczną, będzie posiadał 
wszystkie dotychczasowe funk-
cje dowodu osobistego. Będzie 
potwierdzał tożsamość i obywa-
telstwo właściciela dokumentu 
oraz uprawniał – w takim sa-
mym zakresie jak obecnie – do 
przekraczania granic – tłumaczy 
minister cyfryzacji Marek Zagór-
ski. – Wymiana ważnych dowo-
dów na nowe nie jest obowiązko-
wa – dodaje.

Co nowego?
Tym, co sprawia, że dowody 

wydawane po 4 marca będą „e” 
jest warstwa elektroniczna – 
wbudowany, bezstykowy chip. 
Dzięki niej właściciel będzie mógł 
na przykład komunikować się 
elektronicznie z administracją 
publiczną. – E-dowód będzie 

umożliwiał zalogowanie się do 
m.in. ePUAP, elektroniczne pod-
pisywanie dokumentów oraz ko-
rzystanie z automatycznych bra-
mek granicznych na lotniskach 
– mówi minister cyfryzacji Ma-
rek Zagórski. Wykorzystane w 
e-dowodzie zabezpieczenia mają 
m.in.  uniemożliwić dostęp – bez 
wiedzy i zgody właściciela doku-
mentu – do zapisanych na nim 
danych. Użycie warstwy elektro-
nicznej dokumentu będzie moż-
liwe po przyłożeniu go do czytni-
ka – w podobny sposób korzy-
stamy obecnie np. z kart płatni-
czych. Dla kogo?

E-dowody odbiorą osoby, które 
złożą wniosek o nowy dokument 
4 marca i później. Jeśli zrobiliśmy 
to kilka dni wcześniej, otrzymamy 
dowód bez warstwy elektronicz-
nej. Warto wspomnieć, że wymia-
na nie jest obowiązkowa. Nie mu-
simy wnioskować o nowy doku-
ment, jeśli nasz wciąż jest ważny. 
Podobnie jak dowody, z których 
obecnie korzystamy, e-dowód bę-
dzie ważny przez 10 lat.

Wszystko gotowe
W proces wdrożenia dowo-

dów z warstwą elektroniczną za-
angażowani są nie tylko pracow-

nicy Ministerstwa Cyfryzacji i 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, ale i Cen-
tralnego Ośrodka Informatyki 
(COI). - Mogę zapewnić, że jeste-
śmy właściwe przygotowani do 
wdrożenia dowodu osobistego z 
warstwą elektroniczną – mówi 
Marcin Walentynowicz, dyrektor 
Centralnego Ośrodka Informaty-
ki. – Mamy przygotowany szcze-
gółowy plan wdrożenia, który już 
jest realizowany punkt po punk-
cie. Wcześniej przeprowadzili-
śmy wszelkie możliwe testy opro-
gramowania i sprzętu. Plan 
przedwdrożeniowy także został 
zrealizowany. Wszystkie ko-

nieczna prace zostały wykonane 
– dodaje szef COI.

Katarzyna Gwara

Luka w zabezpieczeniach

Pracodawca już nie 
pozna dochodów

Usługa „Twój e-PIT” została rozszerzona o dodatkowy element autoryza-
cyjny. Dzięki temu osoby postronne – na przykład ciekawscy pracodawcy – 
nie mają dostępu do naszych danych. Wprowadzono też nowe funkcjonalno-
ści: historię logowania oraz możliwość wskazania profilu zaufanego jako wy-
łącznego sposobu dostępu do usługi.

Ciąg dalszy na str. 3

Dla nauczycieli

Ministerstwo apeluje 
o wypłatę podwyżek

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do samorządowców list, w któ-
rym zaapelowało o jak najszybszą wypłatę nauczycielom podwyższonych wyna-
grodzeń. Resort twierdzi, że samorządy w 2019 r. mają już przekazane 3 raty 
subwencji oświatowej – pod koniec lutego miały otrzymać trzecią na marzec w 
podwójnej wysokości - i w związku z tym mogą niezwłocznie wypłacić podwyż-
ki z wyrównaniem od 1 stycznia.

Ciąg dalszy na str. 15
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W środę 27 lutego resort cza-
sowo wyłączył możliwość skła-
dania wniosku o dowód przez 
internet. To konieczne, bo wdro-
żenie e-dowodów wymaga tech-
nicznych prac serwisowych. 

4 marca możliwość składania 
wniosków online zostanie przy-
wrócona. Urzędy będą je też 
normalnie przyjmować. Wszy-
scy, którzy tego dnia i później 
zawnioskują o nowy dokument 
– dostaną dowód z warstwą 
elektroniczną, czyli e-dowód. 

Obowiązkową wymianą do-
wodów zmierzy się w tym roku 
ponad 1,5 miliona Polaków. 
Liczba wnioskodawców będzie 
jednak większa – z racji niewli-
czania w tę statystykę wnio-
sków po zgubie lub zniszczeniu. 
Brak ważnego dokumentu mo-
że zablokować załatwienie wie-
lu spraw w urzędach czy zagra-
niczny wyjazd. Zbagatelizowa-
nie sprawy może nas też sporo 
kosztować. Za nieważny doku-
ment lub jego brak grozi nam 
grzywna do 5 tys. zł, a nawet 
kara ograniczenia wolności.

„¯ycie Czêstochowy i Powiatu” zaprasza na:

Targi Edukacyjne Szkó³ Wy¿szych i Policealnych
oraz 

spektakl Teatru Kamienica z Warszawy

„My, dzieci z dworca ZOO”
5.03.2019 r. w MDK przy ul. £ukasiñskiego 50/68

XIV Targi Budowlane 
w C.H. Auchan Poczesna 30-31.03.2019 r.
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Nowe obietnice

Trzynastka dla emerytów,  
500 plus na pierwsze dziecko
Dokończenie ze str. 1

Dodatkowa emerytura
Trzynastka ma być wypła-

cona jeszcze w 2019 roku – 
pierwsze wypłaty zaplanowa-
no na maj. Zgodnie z zapo-
wiedzią Prawa i Sprawiedli-
wości, jej wysokość będzie 
równa wysokości minimalnej 
emerytury. Ta w tym roku 
wynosi 1100 zł brutto. Ma 
ona przysługiwać każdej oso-
bie pobierającej emeryturę 
lub rentę, bez względu na jej 
wysokość.

Jak obliczono, by wypłacić 
13. emeryturę dla każdego 
emeryta będzie potrzebne aż 
6 mld 160 mln złotych. Wraz 

z „trzynastkami” rencistów, 
jej koszty wzrosną jeszcze 
o 2,2 mld zł. 

500 plus na pierwsze 
dziecko

Prezes PiS Jarosław Ka-
czyński obiecał również roz-
szerzenie programu 500 plus 
– od 1 lipca świadczeniem 
miałyby zostać objęte wszyst-
kie dzieci w Polsce, niezależ-
nie od zamożności rodziców 
i liczby dzieci w rodzinie. 
Zmiany w praktyce oznaczają 
więc likwidację kryterium do-
chodowego, które obowiązuje 
obecnie przy staraniach się 
o 500 plus na pierwsze dziec-

ko. W obecnym kształcie pro-
gram 500 plus kosztuje bu-
dżet państwa ok. 22,5 mld zł. 
Skąd miałyby pochodzić ko-
lejne pieniądze na ten cel? 
Partia rządząca twierdzi, że 
uda się je uzyskać ze zwięk-
szonej ściągalności podatku 
VAT oraz rozwoju gospodar-
czego. W tak optymistyczny 
scenariusz nie wierzą jednak 
przedstawiciele opozycji. 

Kolejne punkty programu 
Prawa i Sprawiedliwości obej-
mują też zlikwidowanie po-
datku PIT dla pracowników 
do 26. roku życia, a także ob-
niżenie kosztów pracy.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Dokończenie ze str. 1
Przypomnijmy, w pierwotnej 

wersji systemu logowania, wścib-
ski pracodawca mógł dowiedzieć 
się, czy jego pracownik w 2018 ro-
ku „dorobił” do pensji. Luka wy-
wołała lawinę negatywnych ko-
mentarzy. Do „Twojego e-PITu” 
można się było dostać podając da-
ne finansowe - kwotę przychodu za 
rok 2017 wpisaną do PIT-a 37 i 
kwotę przychodu za rok 2018 po-
chodzącą z PIT-a 11. Od kilku dni 
jednak, aby zobaczyć swój PIT za 
rok 2018, po zalogowaniu się do 
usługi (danymi uwierzytelniający-
mi) podatnik jest proszony o poda-
nie dodatkowej informacji z PIT za 
2017 r. - kwoty nadpłaty lub kwoty 
podatku do zapłaty. Dopiero po 

wprowadzeniu tej informacji widać 
rozliczenie. Usługa została też roz-
szerzona o historię logowania, która 
pozwala sprawdzić wszystkie pró-
by wejścia do systemu. Informacja 
zawiera m.in. dokładne daty i czas 
oraz sposób i miejsce (region, mia-
sto), z którego nastąpiło logowanie. 
Ponadto podatnicy będą mieć rów-
nież możliwość wskazania profilu 
zaufanego jako wyłącznego sposobu 
dostępu do usługi.

„Twój e-PIT” dostępny jest wy-
łącznie na  www.podatki.gov.pl

Przy tej okazji resort przypomina, 
że osoba nieuprawniona, która zo-
baczy nasz PIT, popełnia przestęp-
stwo i musi liczyć się z odpowie-
dzialnością karną. 

Katarzyna Gwara

Straż miejska apeluje

Na spacer z pieskiem 
tylko z woreczkiem
Częstochowska straż 

miejska przypomina 
wszystkim właścicielom 
psów o prawnym obowiąz-
ku sprzątania po swoich 
pupilach w miejscach ogól-
nodostępnych. - Zaśmieca-
nie miejsc publicznych jest 
wykroczeniem – podkreśla 
Artur Kucharski, rzecznik 
straży miejskiej.

Częstochowska straż miejska 
od kilkunastu lat prowadzi na 
terenie naszego miasta działania 
zmierzające do poprawy estetyki. 
- Funkcjonariusze podczas 
szkolnych prelekcji w przedszko-
lach czy szkołach edukują dzieci 
i młodzież o tym, że należy sprzą-
tać po swoich psach. Również na 
spotkaniach z dorosłymi czy se-
niorami promowane są akcje 
proekologiczne. Podczas niedaw-
nych działań „Ferie zimowe 2019 
ze Strażą Miejską” funkcjona-
riusze przypominali dzieciom i 
młodzieży o obowiązkach wyni-
kających, gdy ma się psa – mówi 
Artur Kucharski.

Mając na uwadze Regulamin 
utrzymania czystości i porządku 

dla miasta Częstochowy “osoby 
utrzymujące zwierzęta domowe 
zobowiązane są do:
l wyprowadzania psa na smy-

czy, a psa agresywnego na 
smyczy i w kagańcu

l niezwłocznego usuwania za-
nieczyszczeń spowodowanych 
przez zwierzęta domowe na 
klatkach schodowych, na 
skwerach i trawnikach oraz w 
innych miejscach służących 
do publicznego użytku ( obo-
wiązek ten nie dotyczy osób 
niewidomych)”.
Straż miejska przypomina, że 

zgodnie z ustawą o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz o zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt, 
psy muszą posiadać obowiązko-
we szczepienia. 

Katarzyna Gwara

Częstochowski policjant

Uratował swojego 
genetycznego bliźniaka

Dokończenie ze str. 1
Jak podaje fundacja DKMS, 

średnio co godzinę 1 osoba w 
Polsce dowiaduje się, że choru-
je na nowotwór krwi. Jedyną 
szansą jest transplantacja ko-
mórek krwiotwórczych. Do tego 
potrzebny jest tak zwany bliź-
niak genetyczny. Jego znalezie-
nie często jednak graniczy z cu-
dem - prawdopodobieństwo wy-
nosi 1:20 000, a w niektórych 
przypadkach nawet 1 do kilku 
milionów. Dlatego tak istotne 
jest, by jak najwięcej osób zare-
jestrowało się jako potencjalni 
dawcy. Robiąc tak niewiele, 
możemy podarować drugiemu 
człowiekowi tak wiele.

Spośród ponad 1,5 mln za-
rejestrowanych w bazie daw-
ców, to właśnie sierż. Piotr 
Norman dostał szansę na ura-
towanie życia mieszkańcowi 
Słowenii. 

– To był ciężki dzień w pracy, 
druga zmiana, dużo zdarzeń 
drogowych, masa papierów. 
Pod koniec służby zadzwonił 
mój telefon. Ktoś z DKMS po 

drugiej stronie słuchawki po-
wiedział, że znaleziono mojego 
genetycznego bliźniaka, który 
potrzebuje pomocy – wspomi-
na sierż. Piotr Norman. – By-
łem zaskoczony, ale też pod-
ekscytowany, że będę mógł dać 
komuś szansę na nowe życie. 
W Częstochowie zostałem pod-
dany badaniu w celu spraw-

dzenia zgodności szpiku. Do-
kładniejsze badania przepro-
wadzono mi w Gliwicach. Wy-
niki były bardzo dobre. 13 lute-
go tego roku odbył się zabieg, 
podczas którego podarowałem 
swój szpik potrzebującemu. Li-
czę, że wszystko się uda – pod-
sumowuje policjant.

Katarzyna Gwara

Luka w zabezpieczeniach

Pracodawca już nie 
pozna dochodów

http://www.podatki.gov.pl/


Spożycie cukru w ostatnim 
dziesięcioleciu znacząco wzro-
sło. Przeciętny Polak je prawie 
11,8 kg cukru przetworzonego 
więcej rocznie niż 10 lat te-
mu. Szacuje się, że w naszym 
kraju blisko 1400 zgonów 
rocznie wynika z konsekwen-
cji nadmiernego spożycia na-
pojów nim słodzonych. Takie 
wnioski wypływają   z raportu 
„Cukier, otyłość – konse-
kwencje”, przygotowanego 
przez analityków Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Nadmierne spożycie cukru 
jest przyczyną otyłości. Według 
danych z 2016 roku dotyczy ona 
już 23 proc. kobiet i 25 proc. 
mężczyzn, z kolei nadwaga jest 

problemem   53 proc. kobiet i 68 
proc. mężczyzn. Kalkulacja jest 
prosta - aż 3 na 5 dorosłych Po-
laków ma nadwagę, a co czwarty 
jest otyły. Równie niepokojące są 
dane dotyczące dzieci i młodzie-
ży do 20. roku życia – 44 proc. 
chłopców i 25 proc. dziewcząt 
ma nadwagę, z kolei otyłość do-
tyczy 13 proc. chłopców i 5 proc. 
dziewcząt.

Nadwaga i otyłość przekładają 
się bezpośrednio na zachorowal-
ność na cukrzycę typu 2. W 65 
proc. przypadkach wynika ona 
z nadwagi. W parze ze wzrastają-
cą liczbą osób chorych na cu-
krzycę, rosną koszty jej leczenia 
– wartość recept wystawionych 
z powodu cukrzycy w latach 
2012-2017 wzrosła ogółem 

o 373 800 000 zł.
Z nadwagą są związane też in-

ne schorzenia, np. choroby pę-
cherzyka żółciowego i dróg żół-
ciowych. Liczba pacjentów ko-
rzystających ze świadczeń w tym 
zakresie wzrosła o blisko 6 tysię-
cy w latach 2012-2017, a kwota 
refundacji przeznaczona na ten 
cel w 2017 r. była o ponad 22 
mln zł wyższa w 2012 r.   Stale 
wzrasta też liczba pacjentów le-
czonych z powodu bezdechu 
sennego – o 12,5 tysiąca w la-
tach 2012-2017. W ślad za tym 
rośnie koszt tych świadczeń – 
w 2017 r. wydaliśmy na ten cel 
ponad 5 mln zł więcej niż w 2012 
r.

Niepokoją statystki dotyczące 
rosnącej liczby dorosłych pa-

cjentów cierpiących na nadci-
śnienie. W 2017 r. ponad milion 
dorosłych pacjentów korzystało 
ze świadczeń z powodu rozpo-
znanego nadciśnienia – to blisko 
o 200 tys. osób więcej niż w 2012 
r. Kwota refundacji tych świad-
czeń była w 2017 r. o ponad 8 
mln wyższa niż 2012 r. Ponadto 
wzrasta liczba dzieci, dla których 
zrealizowano recepty na leki sto-
sowane w nadciśnieniu – w 2017 
r. ich wartość była 2-krotnie 
wyższa niż w 2012 r. 

Warto zauważyć, że przez oty-
łość nie tylko chorujemy, lecz 
także przedwcześnie umieramy. 
Szacuje się, że w Polsce blisko 
1400 zgonów rocznie wynika 
z konsekwencji nadmiernego 
spożycia napojów słodzonych 

cukrem. Osoba, której zgon 
można powiązać z konsekwen-
cjami spożycia takich napojów, 
żyje przeciętnie o 15 lat krócej 
niż średnio osoba w jej wieku.

  Według szacunków, w 2025 
r. na leczenie chorób związanych 
z otyłością wydamy więcej o 0,3–
1,0 mld zł niż w 2017 r. Progno-
zy mówią, że liczba dorosłych 
pacjentów, którym zostaną 
udzielone świadczenie, wzrośnie 
(względem 2017 r.) o 35 proc. 
w przypadku osób cierpiących 
na cukrzycę i nadciśnienie, o 53 
proc. w przypadku chorujących 
na bezdech senny, o 14 proc. 
w przypadku pacjentów z choro-
bami pęcherzyka i dróg żółcio-
wych. 

Katarzyna Gwara

NFZ alarmuje

Polacy nadużywają cukru!
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W dzielnicy Błeszno 

Powstanie  
dom dla osób 

niepełnosprawnych
Przy ul. Brzezińskiej 

zbudowany zostanie spe-
cjalny dom dla osób z 
niepełnosprawnością in-
telektualną, sprzężoną, 
których rodzice/opieku-
nowie nie są już w stanie 
się nimi zajmować. Miej-
sce będzie otwarte dla 
lokalnej społeczności. 
Odbywać się w nim będą 
warsztaty, szkolenia, 
występy artystyczne. 
Inicjatorem budowy jest 
Fundacja Oczami Brata.

Dom stanowić będzie 
zwieńczenie dotychczaso-
wych działań fundacji. - 
Do tej pory otworzyliśmy 
m.in.: Specjalistyczno-
-Opiekuńczą Placówkę 
Wsparcia Dziennego, 9 
pracowni aktywizacji spo-
łeczno-zawodowej, 3 
mieszkania wspomagano-
-treningowe oraz kluboka-
wiarnię – mówi Paweł Bil-
ski, prezes Fundacji Ocza-
mi Brata. - Realizujemy 
autorski program docho-
dzenia do samodzielności 
osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i zabu-
rzeniami psychicznymi, 
przez m.in. wsparcie asy-
stentów osobistych osób 
niepełnosprawnych, czy 
trenerów aktywności. W 
ostatnim czasie działania 
fundacji zostały zgłoszone 
do prestiżowej, europej-
skiej nagrody „Innowacje 
w Polityce”, organizowanej 
przez Instytut Innowacji w 
Wiedniu, za szereg działań 
na rzecz osób z niepełno-
sprawnością w Częstocho-
wie – dodaje.

Dom powstanie w dziel-
nicy Błeszno w Częstocho-
wie, przy ul. Brzezińskiej. 
Działkę na zasadzie daro-
wizny przekazał prezes 
fundacji Paweł Bilski. - 
Dzielnicę tę charakteryzu-

je cicha, spokojna i są-
siedzka atmosfera, co 
sprzyja szybkiemu zakli-
matyzowaniu się nowych 
mieszkańców. Atrakcyjno-
ści temu miejscu dodaje 
jego lokalizacja na obrze-
żach miasta. Działkę ota-
czają tereny zielone, które 
sprzyjać będą podejmowa-
niu dodatkowych aktyw-
ności przez mieszkańców 
– podkreśla.

W domu Oczami Brata 
będzie mogło zamieszkać 
8 osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, 
sprzężoną, których rodzi-
ce/opiekunowie nie są już 
w stanie się nimi zajmo-
wać. - Dom tworzony bę-
dzie w ramach zasad dein-
stytucjonalizacji. Pomimo 
zlokalizowania w jednej 
płaszczyźnie osób z nie-
pełnosprawnością, miej-
sce to otwarte będzie dla 
lokalnej społeczności. Od-
bywać się w nim będą 
warsztaty, szkolenia, wy-
stępy artystyczne – za-
pewnia Paweł Bilski.

Działanie można wspo-
móc, przesyłając dowolną 
kwotę w ramach platformy 
Pomagamy.Im:  https://
pomagamy.im/domocza-
mibrata lub wrzucając 
datki do puszek zlokalizo-
wanych w dobrych ka-
wiarniach w Częstochowie 
oraz stacjonarnie w biurze 
fundacji, m.in. za pośred-
nictwem terminala płatno-
ści. Co ciekawe, co tydzień 
do inicjatywy dołączać bę-
dzie znany artysta lub 
partner biznesowy. Na ra-
zie działania wspiera aktor 
Tomasz Ciachorowski. 
Więcej informacji znaj-
dziemy na stronach   www.
domoczamibrata.pl,  www.
oczamibrata.pl

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Nowa kampania w Częstochowie

Chcesz by dziecko było bezpieczne? 
Ustal z nim wspólne hasło

Częstochowa ma pomysł 
służący poprawie bezpie-
czeństwa dzieci. Nowa kam-
pania zachęca do ustalenia 
umownego sformułowania, 
które będzie znać tylko po-
ciecha i najbliższe mu oso-
by. W ten sposób dziecko ma 
szybko zweryfikować, czy 
obca osoba, które chce na-
wiązać z nim kontakt, rze-
czywiście jest znana rodzi-
nie i ma dobre intencje.

- Nowa kampania służącą 
poprawie bezpieczeństwa dzie-
ci i przeciwdziałaniu przemocy 
wobec nich to efekt dotychcza-
sowej współpracy Wydziału Po-
lityki Społecznej Urzędu Mia-
sta i Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych z Komendą Miejską Poli-
cji, Strażą Miejską, Wojewódz-
kim Ośrodkiem Ruchu Drogowe-
go oraz Ośrodkiem Pomocy Oso-
bom z Problemami Alkoholowymi 
w Częstochowie – mówi Łukasz 
Stacherczak z biura prasowego 
magistratu. 

„Bezpieczne hasło rodzinne” to 
akcja kierowana do rodziców 
i opiekunów dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym, 
mająca na celu poprawę bezpie-
czeństwa najmłodszych często-
chowian. Tak zwane bezpieczne 
hasło rodzinne to umowne sfor-
mułowanie pomiędzy dzieckiem 
i najbliższymi mu osobami, które 
ma służyć weryfikacji, czy ktoś 
próbujący nawiązać z nim kon-

takt rzeczywiście jest znany ro-
dzinie i ma dobre intencje. - Dzię-
ki temu dziecko nie pójdzie z ni-
kim obcym, kto poda się za jego 
wujka, ciocię, koleżankę czy kole-
gę mamy lub taty - i zaproponuje, 
że zaprowadzi je do rodziców. Wy-
starczy, że dziecko zapyta taką 
osobę o hasło. Należy pamiętać, 
że hasło nie powinno być zbyt 
skomplikowane, gdyż maluch ma 
je bez problemu zapamiętać, ale 
też nie może być zbyt oczywiste, 
by nie udało się go odgadnąć po-
stronnej osobie – wyjaśnia Łu-
kasz Stacherczak.

Podczas spotkania, w trakcie 
którego omawiano zasady realiza-
cji przedsięwzięcia, instytucje 

współpracujące pochylili się też 
nad kwestią popularyzacji trzeź-
wości za kierownicą. Uczestnicy 
skupili się na istocie problemu 
nietrzeźwych kierowców w Czę-
stochowie i formach interwencji 
wobec osób, które zamierzają 
prowadzić po spożyciu alkoholu. 
Podsumowali też zadania realizo-
wane przez Miejską Komisję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych w ramach Projektu „Po-
wstrzymaj pijanego kierowcę” 
oraz zwrócili uwagę na edukację 
i promowanie zachowań prowa-
dzących do wyeliminowania nie-
trzeźwych uczestników ruchu 
drogowego.

Katarzyna Gwara

Apele nie wystarczyły

Poszli na wagary. Omal nie zginęli...
Niebezpieczna sytuacja na jed-

nym ze zbiorników wodnych 
w Parku Lisiniec w Częstocho-
wie. Troje młodych ludzi zamiast 
pójść do szkoły, postanowiła 
urządzić sobie wagary. Weszli na 
taflę. W pewnym momencie lód 
się załamał. Tylko dzięki szyb-
kiej reakcji świadków nie doszło 
do tragedii. Jak się okazało, wa-
garowicze byli pijani...

Grupa nastolatków, zamiast 
pójść do szkoły, postanowiła 
urządzić sobie wagary w Parku 
Lisiniec. Młodzi ludzie najpierw 
chodzili po zamarzniętym zbiorni-
ku wodnym „Bałtyk”, a następnie 
weszli na taflę lodu na „Adriaty-
ku”, która ostatecznie zarwała się 
pod ich ciężarem. Nastolatkowie 
byli nietrzeźwi. Dzięki pomocy 
osób przebywających w tym cza-

sie w pobliżu miejsca zdarzenia, 
udało się wydostać ich z wody. 
Policjanci  z Samodzielnego Po-
doddziału Prewencji Policji w Czę-
stochowie udzielili całej trójce po-
mocy przedmedycznej, nie do-
puszczając do dalszego wychło-
dzenia organizmu. Chwilę póź-
niej, młodzi ludzie zostali prze-
wiezieni do szpitala.

Katarzyna Gwara

W pierwszą niedzielę miesiąca 

Spotkania ze sztuką w Galerii Jurajskiej
Galeria Jurajska łączy siły z 

Miejską Galerią Sztuki w Czę-
stochowie. Owocem tej nieco-
dziennej współpracy będzie 
seria wystaw na terenie cen-
trum handlowego oraz seria 
bezpłatnych warsztatów arty-
stycznych. Pierwsza odsłona 
wspólnego projektu już 3 mar-
ca w Jurajskiej.

Startuje „Galeria w Galerii”
Na całym świecie sztuka wy-

chodzi na ulice i pasaże handlo-
we. Tak się też się dzieje w Czę-
stochowie. Dzięki współpracy 
Galerii Jurajskiej z Miejską Ga-
lerii Sztuki w mieście zostanie 
zorganizowana seria wystaw, po-
kazów i warsztatów plastycz-
nych dla dzieci i dorosłych. 
Wszystko odbywać będzie się 
pod hasłem „Galeria w Galerii”.  

Co dokładnie zaplanowano? 
Począwszy od 3 marca, w każdą 

pierwszą niedzielę miesiąca w 
Jurajskiej odbywać będą się te-
matyczne wystawy artystów-pla-
styków oraz wielotematyczne 
warsztaty. Każda z odsłon wyda-
rzenia - a zaplanowano ich dotąd 
4 - będzie miała inny motyw 
przewodni oraz swój własny pro-
gram. -  To projekt, którym chce-
my przybliżyć mieszkańcom re-
gionu sztukę i lokalnych arty-
stów, ale także zachęcić dzieci, 
młodzież i dorosłych do odkrycia 
nowej pasji, jaką może być ma-
larstwo, rysunek, kaligrafia bądź 
rzeźba. Zależy nam także na 
tym, aby zmniejszyć dystans po-
między twórcą, a odbiorcą jego 
dzieła w dość nietypowy otocze-
niu, jakim jest centrum handlo-
we  – mówi Violetta Dziubin-
-Łuszczyk, marketing manager 
Galerii Jurajskiej.  

Przedstawiciele Jurajskiej nie 
ukrywają, że chodzi w tym także 

o zabawę. –  Każda z odsłon pro-
jektu to „artystyczna impreza”, 
dająca możliwość ciekawego 
spędzenia czasu wolnego w wol-
ną niedzielę . To też okazja do 
poznania ludzi o podobnych za-
interesowaniach  – dodaje Dziu-
bin-Łuszczyk.  

Zostań Leonardo da Vinci
Jak to będzie wyglądać w 

praktyce, przekonamy się już w 
najbliższą niedzielę - 3 marca. 
Tego dnia w Jurajskiej odbędą 
się otwierające współpracę 
warsztaty „Młody Leonardo da 
Vinci”. W ramach wydarzenia 
zorganizowane zostaną m.in. za-
jęcia z rysunku oraz kaligrafii.  

Będzie można także na żywo 
podejrzeć artystów przy pracy. Ci 
tworzyć będą m.in. portrety oraz 
wielkoformatowe rysunki w se-
pii. Prawdziwą gratką będzie spe-
cjalnie skonstruowana maszyna 

rysująca. Przy jej pomocy każdy 
będzie mógł stworzyć swój rysu-
nek. To jednak nie wszystko.  

Przez cały dzień trwać będzie 
wystawa prac lokalnych arty-
stów, podczas której będzie moż-
na zobaczyć prace, ale także je 
nabyć. Całość imprezy prowa-
dzona i animowana będzie przez 
młodych artystów, studentów 
oraz absolwentów ASP. Dodat-
kowym akcentem ma być klimat 
wydarzenia. Wszystkie atrakcje 
osadzone będą w realiach rodem 
z czasów twórcy „Mona Lisy”.    
Początek wydarzenia o godz. 
12.Wstęp wolny.  

- W  pierwszej odsłonie prze-
nosimy się do pracowni Leonar-
da. Artyści, których spotkamy 
będą ubrani w stroje z epoki. Bę-
dzie można także nauczyć się 
technik rysowania, które stoso-
wał na co dzień włoski mistrz. To 
zarazem zabawa oraz niezwykła, 

praktyczna lekcja plastyki  – 
mówi przedstawicielka Juraj-
skiej.  

Jak zapowiada centrum han-
dlowe takich atrakcji ma być 
więcej. W planach są warsztaty 
m.in. pod tytułem „Zostań arty-
stą”, „W pracowni” czy „Martwa 
natura”.- Każdy z warsztatów 
będzie poruszał inne zagadnie-
nie sztuk plastycznych. Będzie 
okazja, żeby zajrzeć do pracowni 
malarza, ale także samemu się w 
niego wcielić  - zapowiada.  

Atrakcje, jakie wspólnie z Ga-
lerią Sztuki organizuje Jurajska, 
potrwają póki co do czerwca. 
Wydarzenie jest częścią Cen-
trum Niedzielnej Rozrywki. W je-
go ramach w każdą niedzielę, 
także niehandlową, w Jurajskiej, 
która jest czynna, odbywają się 
wydarzenia specjalne, warszta-
ty, wystawy i spotkania.

Oprac. Katarzyna Gwara
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Pomoc dzieciom zmagają-
cym się z autyzmem była głów-
nym celem biesiady romskiej 
zorganizowanej w hotelu Ibis. 
Podczas wydarzenia odbył się 
koncert Teresy Mirgi, której to-
warzyszył zespół Kałe Bała, 
a także kolacja połączona z wy-
jątkową licytacją. Cały dochód 
z imprezy zostanie przeznaczo-
ny na cele charytatywne. 

Organizatorem wydarzenia 
była Fundacja Primo Diagnosis, 
która od dwóch lat zajmuje się 
pomocą dzieciom znajdującym 

się w spektrum autyzmu lub 
nim zagrożonym. - Nieodpłatnie 
diagnozowaliśmy  i konsultowa-
liśmy małe dzieci z problemami 
rozwojowymi współpracując ze 
żłobkami i przedszkolami w na-
szej gminie, przeprowadziliśmy 
badania przesiewowe 2-latków 
pod kątem zaburzeń ze spek-
trum autyzmu – mówią przed-
stawiciele fundacji.  Oprócz kli-

matycznego  koncertu i spotka-
nia  z kultura romską, odbyła się 
też kolacja, którą przygotował 
Amin Fakhari. W czasie wyda-
rzenia nie zabrakło również licy-
tacji. Wśród oferowanych przed-
miotów był między innymi na-
szyjnik z kryształków hydroter-
malnych z kolekcji   Carskie 
Klejnoty, obraz Niny Kołaczyk, 
torba i szal podarowane przez 

firmę Deni Cler, wózeczki lalko-
we podarowane przez firmę Ta-
ko, a także marokańska, skórza-
na, ręcznie malowana torba.- Po 
raz kolejny wspólnie udało nam 
się zrobić coś dobrego. Dochód 
z tej charytatywnej imprezy 
chcemy przeznaczyć  na doposa-
żenie  pracowni diagnostycznej  
dla małych dzieci oraz zakup ko-
lejnego  nowego narzędzia do 
diagnozy funkcjonalnej PEP-
3-Pl, które pozwoli na określenie 
profilu rozwojowego dziecka – je-
go mocne strony i deficyty – do-
dają reprezentanci fundacji.

Współorganizatorami przed-

sięwzięcia był Urząd Miasta Czę-
stochowy oraz Hotel Ibis Często-
chowa.

Katarzyna Gwara
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Na rzecz dzieci z autyzmem

Romska biesiada by pomóc

AKTUALNOŚCI

PRZEDMIOTY NA LICYTACJĘ – podziękowania dla darczyńców
l Naszyjnik z kryształów hydrotermalnych z kolekcji CARSKIE KLEJNOTY wykonany 

z materiałów antyalergicznych – Firma EWA LEWANOWICZ 
l Kolia Berberyjska – podarowana przez bazĘ palm tree wyprawy do Maroka
l Torba i szal – podarowany przez firmę DENI CLER
l Obraz Niny Kołaczyk – reprodukcja Gustaw Klimt „JUDYTA 
l Wózeczki lalkowe podarowane przez firmę TAKO Grzegorz Trylski
l Marokańska torba skórzana malowana ręcznie – podarowane przez fankę pustyni 
l Obrazy techniką pasteli Anny Żelechowskiej
l Zaproszenie na kolację/ obiad – restauracja POP ART,  Anna Kliszewska
l Obraz olejny „OCZEKIWANIE” – Sylwia Szczygłowska
l Vouchery na pobyty weekendowe – przekazane przez Hotel IBIS Częstochowa
l Vouchery do hoteli: DeSilva Piaseczno, Hotel Victor Pruszków by DeSilva, Mercure 

Częstochowa Centrum (voucher do restauracji).
SPECJALNE PODZIĘKOWANIA dla:

personelu Hotelu IBIS Częstochowa za gościnność, serce, życzliwy profesjonalizm, a 
szczególnie Annie Koterba-Jach – szefowej z klasą, perfekcyjną organizacją i 
serdecznością; 
Amina Fakhari – za wspaniałą kolację, serce i hojność podczas licytacji, wspólną 
zabawę; Iwony Chołuj – za pomoc w prowadzeniu licytacji.
prywatnym darczyńcom i sponsorom biesiady – Piotrowi Fertaczowi, Barbarze 
Bryńskiej-Wilczyńskiej, Adzie Felker.

GIE£DA KWIATÓW
przy ul. Radomskiej 14

www.wsop.com.pl tel. 502 491 509

Teresa Mirga - cygańska poetka, człowiek o niezwykłej wrażliwości, pieśniarka, gitarzystka, kompo-
zytorka, założycielka i liderka cygańskiego zespołu Kałe Bała  (Czarne Włosy). Urodziła się i dorastała 
na polskim Spiszu, w cygańskiej osadzie w Czarnej Górze, gdzie mieszka do dziś.

Wywodzi się z Cyganów Karpackich, jednej z czterech grup cygańskich w Polsce. Obok utworów wła-
snych Teresy Mirgi i melodii Cyganów węgierskich, zespół wykonuje także pieśni należące do tradycji 
muzycznej Cyganów na Słowacji i Bałkanach oraz stare pieśni Cyganów Karpackich w tradycyjnych 
i w zupełnie nowych opracowaniach. 

Muzycy Kałe Bała ożywiają magiczny świat Cyganów Karpackich, z jego pasją, radościami, smutka-
mi i nostalgią. Zaczarowany świat romskiej poezji- szarpanej namiętnościami,  trudnymi i pięknymi 
emocjami,  życiowymi burzami, tęsknotami za  miłością, wolnością. Teresa Mirga rozpowszechnia dzie-
dzictwo kultury romskiej, prowadząc  warsztaty pieśni cygańskich, czy warsztaty taneczne.



Projekt dla młodzieży

Ciekawi świata – 
ciekawi przyszłości

Pomoc w rozeznaniu się na 
lokalnym rynku pracy oraz 
w podjęciu decyzji w sprawie 
swojej zawodowej przyszłości 
– to główne cele nowego pro-
jektu realizowanego przez 
Wydział Polityki Społecznej 
UM i jego parterów. Jest on 
adresowany do uczennic 
i uczniów 13 częstochowskich 
szkół ponadpodstawowych.

Projekt kontynuuje dobre 
praktyki wypracowane wspólnie 
z biznesowymi i administracyj-
nymi partnerami wcześniejszego 
- ,,Młodzi-Kreatywni”, którego 
ostatnia, 5. edycja miała swój fi-
nał wiosną zeszłego roku. - Ce-
lem nowego projektu jest zainte-
resowanie młodzieży sprawami 
związanymi z ich zawodową 
przyszłością, a także rozwijanie 
umiejętności społecznych przy-
datnych bądź koniecznych na 
współczesnym rynku pracy czy 
w działalności gospodarczej, 
a także pomoc w określeniu swo-
ich predyspozycji i – co za tym 
idzie – kierunku przyszłego 
kształcenia – mówi Marcin 
Breczko z biura prasowego ma-
gistratu. 

Działania będą organizowane 
w trzech blokach – ,,nauka”, 
,,zabawa” i ,,praca”. W ramach 
tego pierwszego odbędzie się 
Miejski Dzień Nauki przy Festi-
walu Nauki – szkolne drużyny 
zaprezentują przygotowane 
wcześniej doświadczenia i ekspe-
rymenty naukowe. Szkoły będą 
też rywalizować w rozwiązywa-

niu zadań naukowych – tu part-
nerem będzie kompetentna jed-
nostka nauki. - Pod hasłem ,,za-
bawa” odbędzie się gra, podczas 
której młodzież spróbuje rozwią-
zać zagadki związane z m.in. 
przedsiębiorczością. Zadania dla 
grających przygotują partnerzy 
projektu. Gra będzie elementem 
łączącym nowy projekt z ,,Młody-
mi-Kreatywnymi” – podobna od-
była się bowiem właśnie podczas 
5. edycji tamtego przedsięwzię-
cia. Młodzież zostanie również 
zaproszona do rozgrywek mię-
dzyszkolnych symulujących go-
spodarkę wolnorynkową – wyja-
śnia Marcin Breczko.

Blok ,,praca” obejmie spotka-
nia z pracownikami merytorycz-
nych Powiatowego Urzędu Pra-
cy, poświęcone autoprezentacji 
czy prognozom dotyczącym 
,,branż przyszłości”, a więc pro-
fesjom, na które będzie spore za-
potrzebowanie za kilka lat. - 
Uczestniczki i uczestnicy projek-
tu odwiedzą też przedsiębior-
stwo, zapoznając się z jego spe-
cyfiką czy oczekiwaniami sta-
wianymi kandydatkom i kandy-
datom do pracy. Spotkają się też 
z przedsiębiorcą, który opowie 
im o realiach działania w bizne-
sie. Młodzież weźmie również 
udział w symulacjach rozmów 
kwalifikacyjnych. Kolejnym ele-
mentem znanym już z ,,Mło-
dych-Kreatywnych” będzie kon-
kurs na najlepszy pomysł na fir-
mę – podsumowuje Marcin 
Breczko.

Katarzyna Gwara
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Projekt Erasmus+

Zagraniczni goście
Kilkudziesięciu uczniów 

i uczennic z Turcji, Rumunii, 
Włoch, Bułgarii i Portugalii 
odwiedziło Częstochowę 
w ramach realizacji projektu 
Erasmus+ ,,Brak przeszkód, 
brak barier”.

Projekt jest ukierunkowany 
na uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. Jego 
koordynatorem jest Turcja, 
a w Częstochowie realizuje go 
Szkoła Podstawowa nr 41 im. 
Jana Matejki.

Celem projektu są m.in. lep-
sze umiejętności komunikowa-
nia się  nauczycieli z  rodzicami 

oraz praca z  uczniami o  specjal-
nych potrzebach edukacyjnych 
tak, aby proces edukacji był bar-
dziej efektywny.

Z gośćmi z zagranicy oraz 
Szkoły Podstawowej nr 41 spo-
tkała się w Urzędzie Miasta na-
czelnik Wydziału Edukacji Mag-
dalena Dębska.

Uczestnicy projektu wyjadą 
z Polski 1 marca. W planie mają 
warsztaty plastyczne i teatralne, 
wizytę w Zespole Szkół Specjal-
nych nr 23 im. Janusza Korcza-
ka, zwiedzanie klasztoru na Ja-
snej Górze oraz wycieczkę do 
Krakowa i Wieliczki.

Oprac. Katarzyna Gwara

W Miejskim Dom Kultury

Szkoły wyższe przedstawią 
ofertę kształcenia

Przed nami kolejna edycja 
Targów Edukacyjnych. Tym 
razem uczelnie wyższe, szkoły 
policealne i językowe - z mia-
sta, regionu oraz innych woje-
wództw przedstawią w Miej-
skim Domu Kultury w Często-
chowie. Wydarzenie zaplano-
wano na 5 lutego. Towarzy-
szyć mu będzie spektakl „My 
dzieci z dworca ZOO” w wy-
konaniu aktorów z Teatru Ka-
mienica. 

Targi są skierowane przede 
wszystkim do osób, które stoją 

przed trudną decyzją wyboru ko-
lejnego etapu edukacji. Odwie-
dzający Miejski Dom Kultury 
przez cały dzień będą mogli spo-
tkać się z przedstawicielami 
szkół zawodowych, policealnych 
i wyższych. 

Targi będą doskonałą okazją 
do tego, żeby od środka poznać 
szkoły, dowiedzieć się, jak wyglą-
da nauka oraz jakie sukcesy od-
noszą uczniowie z poszczegól-
nych placówek. Poza tym będzie 
można zasięgnąć porad rekrute-
rów, a także samych uczniów. 
Impreza sprzyja również nawią-

zaniu kontaktów z potencjalny-
mi pracodawcami czy znalezie-
niu miejsca praktyk i stażu. Tar-
gi Edukacyjne mają charakter 
kompleksowy - oferta wystaw-
ców jest skierowana do tych, 
którzy myślą o kontynuowaniu 
edukacji na uniwersytetach, 
uczelniach medycznych, tech-
nicznych, uczelniach niepań-
stwowych czy w szkołach police-
alnych, a także dla tych, którzy 
myślą o połączeniu nauki z pra-
cą. Targi Edukacyjne trwać będą 
w godzinach od 9.00 do 15.00. 

Katarzyna Gwara

Targom Edukacyjnym towarzyszyć będzie spektakl „My dzieci z dworca ZOO” w wykonaniu aktorów 
z Teatru Kamienica. Sztuka stworzona w oparciu o reportaż Kaia Hermanna i Horsta Riecka przedsta-
wia prawdziwą historię nastoletniej narkomanki, Christiane F.

Christiane F. miała 12 lat, gdy po raz pierwszy zaczęła palić haszysz. Potem poszło z górki – LSD, 
kradzieże, heroina i dworzec ZOO, gdzie wszystko miało swój początek i koniec. W ten sposób, w wie-
ku 13 lat Christiane stała się narkomanką. Jaki był świat, do którego tak bardzo chciała należeć osa-
motniona nastolatka? Czy jej wyobrażenia o dorosłym życiu spełniły się? I co ważniejsze, czy znalazła 
to, czego szukała?

Spektakl „My, dzieci z dworca ZOO” jest opowieścią nie tylko o uzależnieniu i jego skutkach, ale 
przede wszystkim o tym, jak cienka jest granica między zabawą a tragedią. Sztuka obnaża ludzką bez-
radność wobec systemu dla którego jednostka jest nieistotna.

Spektakl powstał w oparciu o reportaż Kaia Hermanna i Horsta Riecka o tym samym tytule. Dzien-
nikarze niemieckiego „Sterna” w serii wywiadów przeprowadzonych w połowie lat 70 XX wieku, ujaw-
nili wstrząsający obraz młodzieży berlińskiej, która w latach 60. i 70. XX wieku, w okolicach dworca 
kolejowego Berlin ZOO, pozbawiona opieki i wsparcia popadała w narkomanię, alkoholizm i nędzę.

Na częstochowskiej scenie w MDK wystąpią aktorzy z Teatru Kamienica – Magdalena Nieć, Gracja 
Niedźwiedź, Katarzyna Ptasińska, Dawid Czupryński, Adam Serowaniec.

Projekt „Ciekawi świata – ciekawi przyszłości” został zainaugu-
rowany panelem dyskusyjnym. Wzięli w nim udział Joanna Okular-
czyk z Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie – 
także współwłaścicielka rodzinnej firmy TEST Systemy Uszczelnia-
jące Spółka Jawna, działającej w branży maszyn i urządzeń – oraz 
Mariusz Jas, prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców Częstochowa oraz Prezes Zarządu 4Real Spółka z o. o., skupia-
jącej marki biznesowe z obszaru m.in. doradztwa, reklamy i HR.
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 „Poloneza czas zacząć!”- Studniówka 2019

Uuczniowie klasy II c pod opieką prof. Moniki Górnej oraz 
prof. Jolanty Kuligowskiej-Woszczyny wzięli udział w wyciecz-
ce, której celem był udział w spotkaniu „Dialog obywatelski 
o przyszłości Europy” zorganizowanym przez Komisję Euro-
pejską w Auditorium Maximum UJ w Krakowie. Pierwszą część 
poświęcono rozmowie z jednymi z najmłodszych świadków hi-
storii - na scenie pojawiły się siostry Andra i Tatiana Bucci 
z Włoch oraz pochodząca z Białorusi Lidia Maksymowicz. Sio-
stry trafiły do obozu Auschwitz-Birkenau 4 kwietnia 1944 r., kie-
dy miały 4 i 6 lat. Wraz z matką i kuzynem aresztowano je we 
włoskim Fiume, skąd przewieziono do obozu przejściowego, 
a po kilku nocach w zaplombowanym wagonie zwierzęcym, 
przetransportowano do Auschwitz. Drugą część spotkania po-
święcono pytaniom do polityków. W spotkaniu brali udział 
przedstawiciele świata polityki, władz miasta Krakowa, rektor 
UJ, a także prezydent regionu Toskanii.
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Warto pomagać

Szkolne koło wolontariatu
W kończącym się właśnie I se-

mestrze roku szkolnego 2018/2019 
Szkolne Koło Wolontariatu podjęło 
i zrealizowało wiele ciekawych ini-
cjatyw. Tak jak co roku, we wrze-
śniu odbyła się akcja krwiodaw-
stwa, w której uczestniczyli ucznio-
wie, nauczyciele i pracownicy ad-
ministracji. Nasi krwiodawcy odda-
li ponad siedem litrów krwi. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy. 
Jesteście wspaniali!

W pierwszy weekend grudnia 
wspieraliśmy zaprzyjaźnione Stowa-
rzyszenie na rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną podczas 
przedświątecznej zbiórki żywności 
w supermarketach.

W związku z obchodzonym 5 
grudnia Międzynarodowym Dniem 
Wolontariusza zorganizowaliśmy, 
już po raz trzeci w naszej szkole, spo-
tkanie szkolnych kół wolontariatu 
gimnazjów i szkół podstawowych z 
Częstochowy i powiatu częstochow-
skiego. W tym roku, ze względu na 
duże zainteresowanie, odbyły się 
dwa spotkania – 28 listopada i 10 
grudnia. W sumie odwiedziło nas 
ponad 60 uczniów trzecich klas gim-

nazjów i ósmych klas szkół podsta-
wowych wraz z opiekunami. Rozma-
wialiśmy o historii i idei wolontaria-
tu, o tym, co daje nam pomaganie, 
dlaczego warto się angażować w 
pracę na rzecz drugiego człowieka. 
Wspólnie udekorowaliśmy choinkę 
własnoręcznie wykonanymi bomb-
kami, na których znalazły się życze-
nia świąteczne i noworoczne. 
Uczniowie klasy I T, Martyna i Dawid 
wprowadzili nas w nastój świątecz-
ny, śpiewając kolędy, a uczniowie 
klasy gastronomicznej serwując 
słodkie świąteczne wypieki. Jak za-
wsze było pięknie i smacznie:)

 Listopad i grudzień to zawsze wy-
jątkowo intensywny czas dla wolon-
tariuszy. 7 grudnia odwiedziliśmy 
podopiecznych zaprzyjaźnionego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Nie-

pełnosprawnością Intelektualną, 
gdzie Martyna i Dawid śpiewali kolę-
dy, a Wiktoria recytowała  poezję. 

Tuż przed świętami, jak co roku, 
zorganizowaliśmy ŚWIĄTECZNĄ 
ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI, w którą za-
angażowali się nauczyciele, 
uczniowie i pracownicy admini-
stracji. Dziękujemy również 
uczniom, którzy w ramach akcji 
koła Caritas pełnili dyżury w su-
permarketach i wsparli naszą ak-
cję. Dzięki Wam wszystkim mogli-
śmy przekazać paczki do 26 rodzin 
Waszych kolegów i koleżanek, któ-
rzy potrzebują naszego wsparcia. 

Jak widzicie dużo się działo, a my 
już mamy plany na kolejny semestr. 
Jeśli chcecie się do nas przyłączyć – 
ZAPRASZAMY!

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu 
Aneta Ciesielska

Warsztaty szkoleniowe 
pod okiem Mistrzów 

Fryzjerstwa
Nawet w czasie ferii w naszej 

szkole się nie próżnuje! Zarówno 
uczniowie Technikum Nr 6, zdoby-
wający zawód fryzjera, jak i Szkoły 
Branżowej I stopnia Nr 4, mieli moż-
liwość podnosić swoje kwalifikacje 
pod okiem utytułowanych Mi-
strzów Fryzjerstwa, jakimi są nie-
wątpliwie Błażej i Wiktoria Adamus. 

Błażej Adamus, zwany „czaro-
dziejem nożyczek z Kleszczewa” 
oprócz tytułu Mistrza Polski, miejsca 
w czołówce najlepszych fryzjerów 
podczas otwartych Mistrzostw Eu-
ropy we fryzjerstwie w Paryżu, zdo-
był również złoty medal w Mistrzo-

stwach Świata Fryzjerów w Korei Po-
łudniowej. Może poszczycić się 
znaczkiem OMC, światowej organi-
zacji zrzeszającej federacje fryzjerów 
z różnych krajów. 

Wiktoria Adamus zdobyła dwu-
krotnie złoty medal podczas mi-
strzostw Polski we fryzjerstwie w ka-
tegorii junior.

Pod tak fachowym okiem praco-
wali nasi uczniowie, pilnie słuchając 
wskazówek i porad mistrzów. Warsz-
taty dotyczyły strzyżenia męskiego i 
adepci sztuki fryzjerstwa przykładali 
się do pracy wykonując fryzury na 
modelach podnosząc swoje kwalifika-
cje i zdobywając nowe umiejętności.

Przekraczając granice
Większość ludzi chętnie wypowiada się 

na temat uchodźców, ale czy zastanawiali-
ście się kim są ludzie uciekający z własnego 
kraju? Kala i Piotr – pracownicy Fundacji 
Ocalenie przybliżyli uczniom Słowaka temat 
uchodźstwa, organizując warsztaty w I LO. 
Najważniejsze było zdefiniowanie pojęcia 
„uchodźca”, które często jest mylone. Liceali-
ści dowiedzieli się jak działa fundacja oraz 
mieli okazję posłuchać historii jej podopiecz-
nych, którzy z ekonomicznych, politycznych 
czy religijnych powodów musieli opuścić 
swój kraj. Uczniów odwiedziła Hava, która w 
wieku 6 lat przyjechała do Polski z Czecze-
nii. Warsztaty były dla Słowaków niecodzien-

nym przeżyciem, oprócz walorów edukacyj-
nych wywołały w uczniach przeróżne emo-
cje i były bardzo interesującym doświadcze-
niem. Dzięki tym warsztatom będzie nam ła-
twiej zrozumieć złożoną problematykę 
uchodźstwa.

Paulina Massopust kl. II b

Podróż w czasie 
Przepych, kolorowe ubrania i dziwacz-

ne wzory – z takimi atrybutami kojarzą nam 
się lata 80 ubiegłego wieku.  W naszej 
szkole przenieśliśmy się w czasie do tego 
kultowego okresu. Na korytarzach I LO po-
jawiły się oryginalne stroje i nietuzinkowe 
połączenia, które zaskoczyły niejednego 
z nas. Aby ten dzień nie zniknął tak szybko 
z pamięci Słowaków, uwieczniliśmy nasze 
wizerunki w szkolnej fotobudce. Właściciel 
najlepszej stylówki zostanie nagrodzony 
przez samorząd szkolny. Jakub Kościelniak kl. I dDialog obywatelski o przyszłości Europy

Uczniowie klas III tradycyjną studniówką 
rozpoczęli odliczanie czasu pozostałego do 
egzaminu maturalnego. Bal rozpoczęto tra-
dycyjnym polonezem, który stanowił dosko-
nały wstęp do dalszej zabawy. Dyrektor 
szkoły Małgorzata Kaim życzyła młodzieży 
dobrze zdanych egzaminów i trafnych wy-
borów drogi życiowej, a uczniowie klas trze-
cich kierowali słowa podziękowań do wy-
chowawców, nauczycieli i rodziców. Matu-
rzyści i organizatorzy uroczystości postarali 
się, aby ten bal był niezapomniany i tym sa-
mym pozostał jednym z najpiękniejszych 
wspomnień z lat spędzonych w „Słowaku”. 

Około północy uczniowie wspólnie za-
tańczyli belgijkę. Dziewczyny zrzuciły szpilki, 
włożyły baleriny i razem ze swoimi partnera-
mi wykonały ten skoczny i szybki taniec. Za-

bawa trwała do późnych godzin nocnych.  
Aby wspomnienia pozostały z nami jak naj-

dłużej, zachęcamy do obejrzenia relacji  na 
naszym szkolnym Facebooku. 

Nakrętkowe I LO  
I LO im. Juliusza Słowackiego od pięciu 

lat uczestniczy w akcji zbierania nakrętek or-
ganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy 
Potrzebującym „Podaj Dalej”. 

W roku szkolnym 2018/2019 wolontariu-
sze z klasy ID w składzie Martyna Kawa, Na-
talia Kołaczyk, Mikołaj Musialak i Jakub Ga-
rus zbierają nakrętki na rehabilitację i lecze-
nie 5-letniego Jasia z Częstochowy. Jaś cho-
ruje na rozszczep kręgosłupa, zespół Arnol-
da Chiariego i niedowład nóg. Do tej pory 
dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli 

I LO zebraliśmy prawie 30 000 sztuk nakrę-
tek, czyli aż 250kg. Oznacza to, że w tym ro-
ku pobiliśmy swój rekord z poprzednich lat, 
a akcja jeszcze trwa. Celem akcji jest głów-
nie pomoc Jasiowi, ale również kształtowa-
nie proekologicznych postaw wśród młodzie-
ży, poprawy stanu środowiska naturalnego 
oraz wzbudzenie prospołecznych postaw. 
Zachęcamy do przyłączenia się do naszej 
inicjatywy i przynoszenie nakrętek do na-
szych wolontariuszy!

Jakub Garus kl. Id

http://leczyca.naszemiasto.pl/artykul/policyjny-zloty-medal-dla-98-latki-z-leczycy-medal-za,4661069,artgal,t,id,tm.html
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Diagnoza kompetencji uczniów

Ósmoklasiści przygotowują się do egzaminu
Egzamin ósmoklasisty, który  

ma wyłącznie formę pisemną, 
będzie się składał z trzech części. 
Każda z nich zostanie przepro-
wadzona w innym dniu. Harmo-
nogram egzaminu ósmoklasisty 
przedstawia się następująco:
15 kwietnia (poniedziałek), 9:00 

– język polski (120 minut)
16 kwietnia (wtorek), 9:00 – 

matematyka (100 minut)
17 kwietnia (środa), 9:00 – ję-

zyk obcy nowożytny (90 mi-
nut).

W każdej z tych trzech części 
uczeń powinien posiąść kluczo-
we umiejętności, które pozwolą 
mu na osiągnięcie wysokiego 
wyniku. Ogłoszenie wyników za-
planowano na 14 czerwca. 21 
czerwca w kolei mają być wyda-
wane zdającym zaświadczenia 
i informacje. 

Centralna Komisja Egzamina-
cyjna i okręgowe komisje egza-
minacyjne przeprowadziły „Dia-
gnozę kompetencji ósmokla-
sistów”. Uczestniczyło w niej 4 
770 uczniów z 99 szkół podsta-
wowych w całym kraju. 

Zadania w arkuszach z po-
szczególnych przedmiotów roz-
wiązało: 
l 4 698 uczniów w przypadku 

języka polskiego 
l 4 693 uczniów w przypadku 

matematyki 
l 4 335 uczniów w przypadku 

języka angielskiego. 

Eksperci CKE i OKE szczegó-
łowo przeanalizowali udzielone 
odpowiedzi.

Marcin Smolik, szef CKE oma-
wiając szczegółowo wyniki z ję-
zyka polskiego podkreślił, że 
uczniowie dobrze radzą sobie 
z zadaniami, które sprawdzają 
rozumienie tekstów oraz z zada-
niami, które sprawdzają zróżni-
cowanie języka polskiego. - Sła-
biej wypadają zadania, które 
sprawdzają umiejętność czyta-
nia utworów literackich i ich zro-
zumienie. Najwięcej trudności 
przysparza ósmoklasistom prak-
tyczne stosowanie zasad orto-
grafii i interpunkcji, a także zna-
jomość gramatyki języka pol-
skiego – powiedział dr Smolik. 
Dodał też, że uczniowie mają 
trudności ze stosowaniem imie-
słowów.

Z wyników  diagnozy  wynika, 
że w zakresie umiejętności mate-
matycznych, ósmoklasiści dość 
dobrze radzą sobie z zadaniami, 

które sprawdzają wykorzystanie 
i tworzenie informacji. Słabiej 
natomiast z zadaniami spraw-
dzającymi umiejętność wykorzy-
stania i tworzenia reprezentacji 
oraz sprawność rachunkową. - 
Niepokojący jest fakt, że tylko 
połowa uczniów poprawnie wy-
konała nieskomplikowane dzia-
łania w pamięci lub trudniejsze 
pisemnie. Widzimy tutaj ogrom-
ne pole do popisu dla uczniów 
i nauczycieli – powiedział dyrek-
tor CKE.

Dr Marcin Smolik dodał, że 
14-latkowie słabo opanowali 
także umiejętność rozumowania 
i argumentacji, a także zadania, 
które łączą w sobie zagadnienia 
z kilku różnych działów mate-
matyki. Niełatwe okazało się sto-
sowanie wiedzy matematycznej 
do rozwiązywania problemów 
praktycznych w zadaniach 
otwartych. Próby rozwiązania 
jednego z takich zadań nie pod-
jęło aż 45 proc. zdających. - Ist-
nieje konieczność zintensyfiko-
wania pracy nad sprawnością 
rachunkową uczniów, szacowa-
nia wyników działań, zamiany 
jednostek. Uczniowie często 
grzęzną w rozwiązywaniu zadań, 
w których nie trzeba dokładnie 
znać wyniku, wystarczy jego 
ogólne oszacowanie. To jest 
umiejętność przydatna nie tylko 
na egzaminie, jest po prostu 
przydatna życiowo – ocenił szef 
komisji.

Do diagnozy kompetencji 
ósmoklasistów w zakresie języka 
obcego wykorzystane były testy 
z języka angielskiego. Tu CKE 
zaobserwowała, że uczniowie 
mają spore problemy z popraw-
nym gramatycznym zapisaniem 
tekstu. Duża grupa uczniów 
ograniczała się do wyrażenia 
swojej odpowiedzi zaledwie jed-
nym, często niespójnym zda-
niem. Nie podejmują próby roz-
winięcia odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty jest eg-
zaminem  obowiązkowym, co 
oznacza, że każdy uczeń musi do 
niego przystąpić, aby ukończyć 
szkołę. Nie jest określony mini-
malny wynik, jaki uczeń powi-
nien uzyskać, dlatego egzaminu 
ósmoklasisty nie można nie 
zdać. Warto podkreślić, że 11 
marca na stronie CKE (www.
cke.gov.pl) zostaną zamieszczo-
ne kolejne zestawy przykłado-
wych zadań z języka polskiego, 
matematyki i języków obcych. 

Katarzyna Gwara
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• administracja (I°) i (II°)
• analityka i kreatywność 

społeczna (I°) i (II°)
• bezpieczeństwo narodowe (I°) i (II°)
• biotechnologia (I°) i (II°)
• chemia (I°) i (II°)
• chemistry (I°) i (II°)
• dietetyka (I°)
• dziennikarstwo i kultura mediów (I°)
• edukacja artystyczna w zakresie 

sztuki muzycznej (I°)
• edukacja przedszkolna 

i wczesnoszkolna* (jednolite magisterskie)
• edukacja artystyczna w zakresie 

sztuki plastycznej (I°) i (II°)
• filologia polska (I°) i (II°)
• filologia angielska (I°) i (II°)
• filologia germańska (I°) i (II°)
• filozofia (I°) i (II°)
• fizyka (I°) i (II°)
• physic (I°) i (II°)
• fizjoterapia (jednolite magisterskie)
• fotografia i kreacja przekazu 

wizualnego (I°)

• grafika (I°) i (II°)
• historia (I°) i (II°)
• iberoznastwo (I°)
• informatyka (I°)
• innowacyjne technologie 

i nowoczesne materiały 
(I°) studia dualne 

• inżynieria bezpieczeństwa (I°) i (II°)
• inżynieria multimediów  (I°) i (II°)
• język niemiecki w obrocie 

gospodarczym (I°) studia dualne 
• kosmetologia (I°)
• kryminalistyka i systemy 

bezpieczeństwa (I°) 
• kulturoznawstwo europejskie (I°)
• kultura w mediach i komunikacji (II°)
• malarstwo (I°) i (II°)
• matematyka (I°)
• muzyka w przestrzeni publicznej (I°)

• pedagogika (I°) i (II°)
• pedagogika międzykulturowa 

z mediacją* (I°) 
• pedagogika specjalna* 

(jednolite magisterskie)
• pielęgniarstwo (I°)
• politologia (I°) i (II°)
• praca socjalna  (I°)
• prawo (jednolite magisterskie)
• psychoprofilaktyka (I°)
• rachunkowość i podatki (I°)
• turystyka i rekreacja (I°)
• wychowanie fizyczne (I°) i (II°)
• żywienie człowieka i dietetyka (II°)

• studia w języku angielskim 
• nowości edukacyjne
• studia inżynierskie

www.ujd.edu.plUWAGA:  warunkiem 
uruchomienia 
kierunku jest 
zgłoszenie się 
odpowiedniej liczby 
kandydatów

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie 
może ulegać zmianom. Najbardziej 
aktualna wersja jest dostępna 
na stronie www.ujd.edu.pl

* po uzyskaniu zgody MNiSW 
na prowadzenie kierunku

strona internetowa: 
www.technikumczestochowa.spsk.pl  

e-mail: techokrzei@wp.pl

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych w tym roku po raz pierwszy zmierzą się z egza-
minem ósmoklasisty. W sumie przystąpi do niego 375 tysięcy osób. Centralna Komisja Egzami-
nacyjna przeprowadziło diagnozę ich kompetencji. Niestety wyniki nie napawają optymizmem.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
l uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
l uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne 

w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres naucza-
nia odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

l słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
W latach 2019–2021  ósmoklasista przystępuje do egzaminu z 

trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
n języka polskiego
n matematyki
n języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następują-
cych języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub wło-
skiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w  
szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022  ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czte-
rech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
u języka polskiego
u matematyki
u języka obcego nowożytnego
u jednego  przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, 

chemia, fizyka, geografia lub historia.

http://www.cke.gov.pl/
http://www.cke.gov.pl/


– Przepisy zawarte w Kon-
stytucji dla Nauki są wystar-
czające do zastosowania 50% 
kosztów uzyskania przycho-
dów do całości wynagrodzenia 
nauczyciela akademickiego – 
informuje Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 

W Konstytucji dla Nauki znala-
zły się regulacje, które stanowią 
wprost, że wykonywanie obowiąz-
ków nauczyciela akademickiego 
powinno być traktowane jako 

działalność twórcza o indywidual-
nym charakterze. W związku z 
tym nauczyciele akademiccy mo-
gą stosować 50-procentowe kosz-
ty uzyskania przychodów.

Działalność twórcza  
w  każdym aspekcie pracy 
nauczyciela akademickiego
Każdy rodzaj aktywności zawo-

dowej nauczycieli akademickich 
jest związany z  tworzeniem utwo-
rów (w  rozumieniu ustawy o  pra-
wie autorskim i  prawach pokrew-

nych). Pracownik akademicki – 
przygotowując materiały do  zajęć 
dydaktycznych, sylabusy, wykła-
dy, artykuły naukowe lub mono-
grafie – wykonuje działalność 
twórczą o  indywidualnym cha-
rakterze.

W  uczelniach i  urzędach skar-
bowych pojawiły się jednak wąt-
pliwości interpretacyjne dotyczą-
ce zakresu czynności nauczyciela 
akademickiego, które mogą być 
uznane za  działalność twórczą. 
Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa 
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22 marca

UJD zaprasza na dzień otwarty

Wyższego kilkukrotnie występo-
wało do  Ministerstwa Finansów z  
prośbą o  udzielenie jednolitej wy-
kładni dotyczącej tej  kwestii.

MF potwierdza interpretację
Resort finansów prowadzi prace 

nad  interpretacją ogólną w  spra-
wie zastosowania 50% kosztów 
uzyskania przychodów do  wyna-
grodzenia uzyskanego z  tytułu 
rozporządzania prawami autorski-
mi. - MNiSW w  ramach konsulta-
cji wysłało do  resortu finansów 
stanowisko wyjaśniające potrzebę 
jednoznacznego rozstrzygnięcia, 
że  całość wynagrodzenia nauczy-
ciela akademickiego niezależnie od  
podstawy prawnej jego zatrudnie-
nia oraz  rodzaju uczelni, w  której  
pracuje, może być objęta podwyż-
szonymi kosztami przychodów. 

Ministerstwo Finansów potwier-
dziło tę wykładnię w  oficjalnym pi-
śmie – informuje resort.

Podwyżki płac minimalnych 
dla nauczycieli akademickich

W związku z tym, nauczyciele 
akademiccy mogą liczyć co mie-
siąc na  większe wpływy na  konto 
nie  tylko  przez  korzystne roz-
strzygnięcia podatkowe, ale  rów-
nież przez  podwyżkę pensji mini-
malnych. – Dzięki Konstytucji dla 
Nauki w  styczniu tego roku ich 
wynagrodzenie minimalne wzrosło 
średnio o  800 złotych. Zmianę 
najbardziej odczuli asystenci, wy-
kładowcy i  lektorzy. Dla nich pod-
wyżka wynosiła ponad 30 procent 
– podsumowuje Ministerstwo Na-
uki i  Szkolnictwa Wyższego.

Katarzyna Gwara

50% kosztów uzyskania przychodu

Więcej pieniędzy dla nauczycieli akademickich

Uniwersytet Humanistycz-
no-Przyrodniczy im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie zapra-
sza na dzień otwarty, który 
został zaplanowany na 22 
marca. Podczas wydarzenia 
zaprezentują się wszystkie 
jednostki uczelni. Będzie moż-
na porozmawiać z wykładow-
cami i studentami oraz po-
znać ofertę studiów I, II i III 
stopnia. 

Podczas dnia otwartego prze-
widziano szereg naukowych do-
świadczeń, wykładów, pokazów, 

prelekcji, a także prezentację 
pracowni i laboratoriów. zapla-
nowano też pokazy plastyczne, 
muzyczne oraz najciekawsze 
projekty Studenckich Kół Na-
ukowych. Na stoiskach informa-
cyjnych poszczególnych jedno-
stek dydaktycznych będzie moż-
na zasięgnąć informacji na temat 
kierunków i trybów kształcenia 
oraz rodzajów uzyskiwanych 
kwalifikacji zawodowych w ra-
mach studiów (także podyplomo-
wych) i innych kursów. Początek 
dnia otwartego o godzinie 9.00.

Katarzyna Gwara



„Młodość bez uzależnień”
Program „Młodość bez uzależnień” 

realizowany jest od 2016 r. i  skiero-
wany jest głównie do uczniów często-
chowskich szkół. Jego głównym ce-
lem jest uświadomienie młodym lu-
dziom z jaką łatwością można popaść 
w  uzależnienia oraz jakie niebezpie-
czeństwa niosą one ze sobą. 

W  ramach programu podejmowane 
są liczne kampanie społeczne oraz pro-
filaktyczne mające na celu edukowanie 
młodych ludzi oraz ich rodziny, ukazu-
jące negatywne skutki spożywania al-
koholu, zażywania narkotyków i innych 
substancji psychoaktywnych oraz pro-
mujące zdrowy, aktywny styl życia, bez 
uzależnień.

W 2019 r. w ramach Programu Profi-
laktycznego „Młodość bez uzależnień” 
realizowane będą:
l projekty profilaktyczno-wychowaw-

cze realizowane przez Młodzieżowe 
Akademie Życia,

l konkurs na małe formy teatralne pod 
hasłem „Młodość bez Uzależnień, 
przemocy i agresji”,

l zajęcia z  zakresu promowania zdro-
wego trybu życia z  elementami pro-
filaktyki uzależnień realizowane 
przez Szkolne Koła Krajoznawczo-Tu-
rystyczne Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Krajoznawczego,

l programy z zakresu przeciwdziałania 
patologiom społecznym, realizowa-
ne przez organizacje pozarządowe 
i inne podmioty na rzecz dzieci, mło-
dzieży i  rodziny, zlecone w  ramach 
otwartych konkursów ofert,

l programy profilaktyczne, profilak-
tyczno-wychowawcze rekomendo-
wane przez Państwową Agencję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych,

l zajęcia profilaktyczne, praca środo-
wiskowa i  dożywianie dzieci i   mło-
dzieży, realizowane w   placówkach 
wsparcia dziennego,

l wypoczynek letni dla dzieci z  rodzin 
zagrożonych patologiami społeczny-
mi z  programem profilaktyki uzależ-

nień oraz elementami profilaktyki 
zdrowotnej i ekologicznej,

l praca środowiskowa na rzecz dzieci 
i młodzieży z rodzin zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym (pedagogika 
podwórkowa o  charakterze anima-
cyjnym i  profilaktyczno-wychowaw-
czym dla dzieci i  młodzieży spędza-
jących czas wolny na podwórku, pro-
wadzona przez pedagogów, wycho-
wawców – streetworking),

l programy profilaktyczne i socjotera-
peutyczne dla dzieci i   młodzieży 
w  całodobowych placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych, na pozio-
mie profilaktyki uniwersalnej,

l zajęcia rozwijające umiejętności in-
terpersonalne oraz działania zwięk-
szające w   środowisku dzieci i   mło-
dzieży wiedzę na tematy występowa-
nia i  przeciwdziałania negatywnym 
zjawiskom, m. in. uzależnieniom i   
przemocy – warsztaty, rozmowy, spo-
tkania,

l warsztaty profilaktyczne, teatralne, 
muzyczne, plastyczne, taneczne 
z  elementami profilaktyki, których 
celem będzie podniesienie kompe-
tencji życiowych i społecznych dzieci, 
młodzieży, dorosłych, istotnych z   
punktu widzenia przeciwdziałania 
uzależnieniom od środków psychoak-
tywnym i  zachowaniom agresywnym,

l przeprowadzenie badań ankieto-
wych wśród uczniów częstochow-
skich szkół dotyczących spożycia al-
koholu i  używania środków psy-
choaktywnych.

Zaplanowane działania są konse-
kwencją diagnozy przeprowadzonej na 
podstawie badań pn.  „Używanie środ-
ków psychoaktywnych i  innych sub-
stancji uzależniających przez uczniów 
częstochowskich szkół”.

Analizując problem nadużywania al-
koholu wśród dzieci i  młodzieży w  la-
tach 2016-2017 można zauważyć spa-
dek liczby uczniów spożywających al-
kohol. W   roku 2016 aż 62% uczniów 
przyznała, że sięga po alkohol, zaś w ro-
ku 2017 już tylko 39% uczniów. Co cie-
kawe, taka sama liczba uczniów (2%) w  
roku 2016 i  w  roku 2017 zadeklarowa-
ła, że spożywa alkohol codziennie. 
W  roku 2017 spadła natomiast liczba 
uczniów, którzy spożywają alkohol kilka 
razy w  miesiącu (z 18% w roku 2016 do 

10% w roku 2017), a także zmniejszyła 
się liczba uczniów, którzy piją alkohol 
kilka razy w roku (z 30% w   roku 2016 
do 17% w  roku 2017). Nieznacznemu 
spadkowi uległa również liczba osób, 
które piją alkohol kilka razy w tygodniu 
– tutaj różnica wynosiła jednak tylko 1 
punkt procentowy. Bez zmian pozosta-
ła liczba uczniów, którzy spożywali al-
kohol jednorazowo – tj. 9%.

W  roku 2017 problem alkoholowy 
wśród dzieci i  młodzieży nie jest już 
bardzo widoczny w przypadku dzielnic: 
Raków, Częstochówka-Parkitka oraz 
Ostatni Grosz. Jednak w dalszym ciągu 
występował w   dzielnicy Dźbów oraz 
Trzech Wieszczów. Dodatkowo w  roku 
2017 problem alkoholowy był także wi-
doczny w  dzielnicach: Mirów, Błeszno, 
Śródmieście i Gnaszyn – Kawodrza.

W  podziale na szkoły można do-
strzec, że nadal jest on dość dostrzegal-
ny w  przypadku VI LO, w   pozostałych 
szkołach nie przybiera już tak dużej 
skali. Natomiast w  roku 2017 problem 
alkoholowy pojawił się także w  przy-
padku: II LO, ZS Technicznych oraz ZS 
Samochodowo-Budowlanych.

Przyglądając się powodom sięgania 
po alkohol przez uczniów można za-
uważyć, że w roku 2017 uczniowie rza-
dziej sięgają po alkohol, aby zapomnieć 
o problemach (spadek o 3 punkty pro-
centowe w  stosunku do roku 2016), dla 
towarzystwa (spadek o 17% w stosun-
ku do roku 2016), z  nudy (spadek o   2   
punkty  procentowe), dla lepszej zaba-
wy (spadek o  15 punktów procento-
wych), by złagodzić stres (różnica 3 
punktów procentowych). Zmniejszył się 
również odsetek uczniów, którzy piją 
pod wpływem znajomych (różnica 4 
punktów procentowych), bez konkret-
nego powodu (różnica 6 punktów pro-
centowych) oraz uczniów pijących al-
kohol, ponieważ lubią jego smak (różni-
ca 6 punktów procentowych). Nie zmie-
nił się natomiast wskaźnik odpowiedzi 
,,z ciekawości” – w roku 2017 nadal ten 
powód wskazało 9% uczniów oraz ,,aby 
zmniejszyć objawy kaca” – nadal 4% 
uczniów wybrało ten powód. Przyglą-
dając się popularności napojów alko-
holowych można zauważyć, że w  roku 
2017 większą popularnością niż w roku 
ubiegłym cieszyło się: piwo (różnica 11 
punktów procentowych), wódka (różni-
ca 11 punktów procentowych), szam-

pan (różnica 17 punktów procento-
wych) oraz likier i  nalewki (różnica 25 
punktów procentowych). Spadła nato-
miast popularność wina oraz alkopo-
pów.

Istotne wydaje się podejście rodziców 
do informacji o  spożywaniu alkoholu 
przez dzieci. Z  przeprowadzonej analizy 
wynika, że w roku 2017 rodzice częściej 
niż w roku 2016 nie reagowali na  tę sy-
tuację (różnica 13  punktów procento-
wych), częściej denerwowali się i  wy-
znaczali karę (różnica 37 punktów pro-
centowych) oraz reagowali w inny spo-
sób (różnica 7 punktów procentowych). 
Co istotne, częściej szukali pomocy u   
specjalisty, ale niestety w  porównaniu 
do roku 2016 wskaźnik tej odpowiedzi 
wzrósł jedynie o  2  punkty procentowe. 
Rodzice w roku 2017 rzadziej niż w roku 
2016 przeprowadzali z   dzieckiem roz-
mowę w  sytuacji, gdy dowiedzieli się 
o  spożywaniu przez niego alkoholu. 
Analizując sposoby pozyskania alkoho-
lu przez nieletnich można zauważyć, że 
w  roku 2017 spadł odsetek uczniów, 
którzy uważają, że ich rówieśnicy zdo-
bywają alkohol dzięki starszym kole-
gom (spadek o  13  punktów procento-
wych w   porównaniu do roku 2016), 
zmniejszyła się także liczba uczniów, 
którzy sądzą, że ich rówieśnicy proszą 
obcych ludzi pod sklepem o  zakup al-
koholu (różnica 7 punktów procento-
wych) oraz spadł odsetek uczniów, któ-
rzy samodzielnie kupują sobie alkohol 
(różnica 18   punktów procentowych). 
Wzrósł natomiast odsetek uczniów, 
którzy sądzą, iż osoby nieletnie podkra-
dają alkohol rodzicom (różnica 6 punk-
tów procentowych w   porównaniu do 
roku 2016).
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Dopalacze. Siedem stopni donikąd – spektakl teatru Kamienica z Warszawy
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● ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO● 

● DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ● 

● FILOZOFIA ● HISTORIA ● HISTORIA SZTUKI ●  

● MUZYKA KOŚCIELNA ● NAUKI O RODZINIE ● 

● OCHRONA DÓBR KULTURY ●  PRACA SOCJALNA ● 

● TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM ● TURYSTYKA RELIGIJNA ● 

 ● PRAWO KANONICZNE ● TEOLOGIA ●   



Dla nauczycieli

Ministerstwo apeluje o wypłatę podwyżek
wanych także – począwszy od 
roku 2020 – na potrzeby po-
działu części oświatowej sub-
wencji ogólnej, jest zmoderni-
zowane tzw. nowe SIO. Nie-
zmiernie istotne jest więc, aby 
w nowym systemie informacji 
oświatowej znajdowały się 
kompletne i zgodne ze stanem 
faktycznym dane. Tylko rzetel-
nie przekazane za pośrednic-
twem nowego SIO informację 
zagwarantują prawidłowe 
ustalanie kwoty część oświato-
wą subwencji ogólnej dla po-
szczególnych jednostek samo-
rządu terytorialnego – twierdzi 
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej.

Przy tej okazji przypomina-
my, że zgodnie z rozporzą-
dzeniem podpisanym przez 
minister edukacji narodowej, 

Annę Zalewską, płace zasad-
nicze nauczycieli wzrosną od 
1 stycznia 2019 r., zależnie 
od stopnia awansu zawodo-
wego, od 121 do 166 zł brut-
to. Szefowa resortu jest zobo-
wiązana do wydania co roku 
takiego rozporządzenia. Za-
wiera ono tabelę z kwotami 
minimalnych stawek okre-
ślonych dla wszystkich czte-
rech stopni awansu zawodo-
wego nauczycieli i poziomu 
ich wykształcenia. Wyróżnio-
no trzy takie poziomy: magi-
stra z przygotowaniem peda-
gogicznym, magistra bez 
przygotowania pedagogiczne-
go lub licencjata z przygoto-
waniem pedagogicznym oraz 
licencjata bez przygotowania 
pedagogicznego.

Katarzyna Gwara
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Europejski wymiar kształcenia  
w TZN im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie
Dla uczniów Technicznych Zakładów 

Naukowych im. gen. Władysława Sikor-
skiego w Częstochowie doskonałą okazją 
do pokonania barier i doskonalenia swoich 
umiejętności zawodowych jest projekt EU-
ROPEJSKI STAŻ - POCZĄTEK ZAWODO-
WEJ KARIERY UCZNIA, finansowany  ze 
środków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 
w ramach projektu  Ponadnarodowa mobil-
ność uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego. 

Projekt koordynowany przez mgr Marzenę 
Leszczak umożliwia uczniom z kierunków infor-
matyka, budownictwo i elektronika odby-
cie w latach 2017-2019 zagranicznych staży za-
wodowych. Jest to równoznaczne z nowymi 
perspektywami rozwoju osobistego i zawodo-
wego, zwiększeniem szans na znalezienie lep-
szej pracy oraz otwartą drogą do międzynaro-
dowej zawodowej kariery.

W projekcie bierze udział 78 uczniów, odby-
wających dwutygodniowe zagraniczne staże 
zawodowe. Podczas rekrutacji do projektu pre-
miuje się uczniów z wzorową frekwencją, osią-
gających bardzo dobre wyniki w nauce, wyka-
zujących ponadprzeciętne zdolności w wybra-
nej dziedzinie, innowacyjnych i twórczych. W ra-
mach wyrównywania szans w projekcie biorą 
udział także uczniowie w trudnej sytuacji mate-
rialnej lub życiowej.

Pierwsza grupa wyjechała na staż do portu-
galskiego miasta Barcelos  w lutym 2018 roku, w 
czasie ferii zimowych, kolejne dwie grupy szlifo-
wały zawodowe umiejętności w Portsmouth i 
Bournemouth w Wielkiej Brytanii podczas waka-

cji. W czasie ferii zimowych w 2019 roku, do Por-
tugalii pojechały następne dwie grupy.

Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowa-
nie, wyżywienie, podróż na miejsce praktyk, kie-
szonkowe. Przed wyjazdem korzystają ze 
wsparcia językowego, kulturowego i pedago-
gicznego.

W czasie praktyk uczniowie realizują zapisa-
ne w projekcie założenia i cele. Zagraniczne 
staże są okazją do praktycznego wykorzystania 
wiedzy zdobytej w szkole, weryfikacji teorii z 
praktyką i nabycia nowych umiejętności zawo-
dowych. Stażyści ćwiczą swoje kompetencje in-
terpersonalne i językowe, uczą się radzić sobie 
w trudnych sytuacjach, dojrzewają do samo-
dzielności i wielokulturowości.

Podczas dwutygodniowych pobytów w Por-
tugalii i Wielkiej Brytanii uczniowie zdobywali 
umiejętności zawodowe w firmach reprezentu-
jących branżę IT i budowlaną. Staże w portugal-
skich i angielskich firmach były okazją do po-
równania standardów pracy w tych krajach ze 
standardami pracy w polskich firmach, dosko-
nalenia zdolności adaptacyjnych i przedsiębior-
czości. Były też pomocne w ukierunkowaniu i 
zaplanowaniu kariery zawodowej, rozbudzaniu 
zawodowych ambicji. Pozwoliły uczniom zdo-
być i pogłębić wiedzę, podwyższyć kompeten-
cje zawodowe, poznać rynek pracy za granicą. 
Odbycie stażu przyczyniło się także do wzrostu 
poczucia własnej wartości na polskim oraz eu-
ropejskim rynku pracy.

Doświadczenia zawodowe to nie jedyna ko-
rzyść z takich wyjazdów. Uczniowie doskonalili 
swoją sprawność w posługiwaniu się językiem 
obcym w środowisku jego naturalnych użytkow-
ników, poznawali język branżowy, kulturę od-
wiedzanych krajów, odmienne zwyczaje i 

upodobania kulinarne. Podczas wycieczek wpi-
sanych w program stażu, które były wspaniałą 
przygodą z kulturą Portugalii i Wielkiej Brytanii, 
zwiedzili wiele ciekawych miejsc, podziwiając 
urzekające odmiennością i urodą krajobrazy. 
Spacer nad brzegiem oceanu, spacer  po Lon-
dynie czy Porto,  świetną atmosferę na campu-
sie czy u rodzin goszczących, serdeczność pra-
cowników firm – zapamiętają na długo. Na wy-
jeździe doświadczali i uczyli się szacunku dla in-
ności i otwartości na nowe, ale mieli też okazję 
do manifestowania poczucia dumy z przynależ-
ności do polskiej kultury.

Cenne doświadczenia życiowe i zawodowe 
uczniów zostały udokumentowane przez certy-
fikaty Europass Mobility, które potwierdzają wie-
dzę, nowe umiejętności, kwalifikacje i kompe-
tencje nabyte podczas staży zawodowych w 
krajach europejskich. Europassy są bardzo po-
mocne w rozwoju kariery zawodowej, dają  bo-
wiem wszystkim obywatelom krajów unijnych 
równe szanse w przedstawianiu doświadczeń 
zawodowych i kwalifikacji w sposób zrozumiały 
w całej Europie.

Certyfikaty zdobyte przez naszych uczniów 
są świadectwem europejskiego wymiaru kształ-
cenia w Technicznych Zakładach Naukowych 
im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, szko-
le, która kładzie nacisk na dualne kształcenie 
młodzieży, stosownie do potrzeb zawodowego 
rynku pracy w kraju i za granicą. To sprawdzony 
sposób  na wzmacnianie pozycji naszych absol-
wentów na europejskim rynku pracy i podno-
szenie rangi TZN w środowisku lokalnym i kra-
jowym. I sposób na przyciągnięcie do szkoły 
uzdolnionej, ambitnej młodzieży.

Anna Śpiewakowska

Tradycje krwiodawstwa 
w Technicznych Zakładach 

Naukowych
T r z y d z i e s t u 

uczniów i czterech 
pracowników szkoły  
oddało krew pod-
czas akcji zorganizo-
wanej przez   Czer-
wony Krzyż i Stację 
Krwiodawstwa w 
Technicznych Zakła-
dach Naukowych.

Każdy z dawców 
oddał 450 mililitrów krwi, ogółem w TZN-ie 
pobrano jej 13,5  litra

Przed pobraniem krwi każdy dawca zo-
bowiązany był wypełnić kwestionariusz doty-
czący stanu jego zdrowia. Własnoręcznym 
podpisem musiał potwierdzić, że został poin-
formowany o rodzaju zabiegu i jego często-
tliwości oraz ewentualnych następstwach dla 
stanu jego zdrowia. Następnie każdy z 
krwiodawców miał pobraną próbkę krwi do 
zbadania zawartej w niej hemoglobiny, po-
tem został poddany badaniu lekarskiemu i  
ciśnienia krwi.

Krew dawców zostanie zbadana, aby 
stwierdzić, czy nie jest zakażony kiłą, żół-
taczką zakaźną B lub C, AIDS. Jeżeli test 
wypadnie dodatnio, nie zostanie przetoczo-
na. Dzięki temu niebezpieczeństwo, że cho-
roba zostanie przeniesiona drogą transfuzji 
jest niewielkie.

Tegoroczna akcja nie jest pierwszą w 
TZN. Śmiało można powiedzieć, że krwio-
dawstwo w naszej szkole to już tradycja. Jej 
początki sięgają roku 1964. Pierwszą opie-
kunką Koła została M. Żmigrodzka. 

Członkowie Koła zobowiązani byli do do-
pilnowania porządku na terenie szkoły, wy-
konywania czynów społecznych, opiekowa-
nia się grobami nieznanych żołnierzy oraz 

nieżyjących profesorów szkoły, niesienia po-
mocy ludziom starszym, samotnym i cho-
rym, brania udziału w licznych konkursach 
oraz w kwestach na cele PCK.

Od roku 1971 istnieje w szkole Klub Ho-
norowych Dawców Krwi, a w roku 1979 po-
wołano do życia Młodzieżowy Bank Krwi.

Warto zaznaczyć, że przy Zasadniczej 
Szkole Zawodowej działało odrębne Szkol-
ne Koło PCK, założone w roku 1972 przez T. 
Pacholską, a pozostające od 1975 r. pod 
opieką Alfredy Rezler.

Od 1987r. szkolnym kołem PCK opieko-
wała się M. Ostrowska, po której funkcję tę ob-
jęła A. Bauer-Petryków. Działalność Koła od 
wielu  lat wspierali : J. Nowak, W. Krygier i S. 
Ujma. Od 1986 r. dyrektor W. Krygier zajmo-
wał się szkoleniem drużyn sanitarno- medycz-
nych i krwiodawstwem honorowym. W tym 
czasie pełnił również funkcję prezesa Zarządu 
Okręgowego PCK w Częstochowie.  Obecnie 
nad akcją czuwa dyr. Erniew Tomżyński.

   Oglądając księgi pamiątkowe PCK, na-
trafić można na zdjęcia naszych nauczycieli 
– absolwentów TZN-u, M. Okaja i G. Pucha-
ły, którzy również honorowo oddawali krew. 
Nic nie jest tak pouczające i nic tak nie za-
chęca do działania  jak dobry przykład.

Agnieszka Ciepiela
zdj. Paweł Dąbrowski

Dokończenie ze str. 1
– Tegoroczna subwencja 

oświatowa jest o 6,6% wyższa 
w stosunku do poprzedniego 
roku. W kwocie subwencji 
oświatowej na 2019 r. zostały 
uwzględnione nowe zadania 
oświatowe oraz zmiany zakre-
su obecnych zadań. Jednym z 
nich jest podwyższenie wyna-
grodzeń dla nauczycieli o 5% 
od 1 stycznia 2019 roku z 
uwzględnieniem skutków prze-

chodzących na rok 2019 pod-
wyżek wynagrodzeń dla na-
uczycieli wdrożonych od 1 
kwietnia 2018 r. – twierdzi Mi-
nisterstwo Edukacji Narodo-
wej. 

Resort sugeruje, że środki 
na podwyżki wynagrodzeń 
nauczycieli zostały zagwaran-
towane w dochodach jedno-
stek samorządu terytorialne-
go, w tym w subwencji oświa-
towej. 

W liście do samorządów 
podkreślono również koniecz-
ność ponownego sprawdzenia 
poprawności danych staty-
stycznych, które zostały przy-
jęte do wyliczeń części oświa-
towej subwencji ogólnej na rok 
2019. 

Od 1 marca 2019 r. nie 
funkcjonuje dotychczasowe 
tzw. stare SIO. – Od tego mo-
mentu jedynym źródłem da-
nych o systemie oświaty, uży-

Najwyższe podwyżki otrzymają osoby z tytułem magistra 
i przygotowaniem pedagogicznym. Grupa ta stanowi 

prawie 96 proc. wszystkich nauczycieli. 

Po decyzji resortu edukacji 

l nauczyciel stażysta może liczyć na pensję w wysokości  
 – 2538 zł brutto (wzrost o 121 zł brutto), 

l nauczyciel kontraktowy  
 – 2611 zł (wzrost o 124 zł), 

l nauczyciel mianowany 
 – 2965 zł (wzrost o 141 zł) 

l nauczyciel dyplomowany  
 – 3483 zł (wzrost o 166 zł). 

Samorządy mają obowiązek wypłacić podwyżkę nie później niż 
w trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej na dany rok 
z wyrównaniem od 1 stycznia.
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KIERUNKI STUDIÓW
ż  bezpieczeństwo  narodowe
ż  biocybernetyka  i  inżynieria  biomedyczna
ż  biogospodarka 
ż  budownictwo í
ż  chemia í
ż  elektronika  i  telekomunikacja í
ż  energetyka
ż  geodezja  i  kartografia í
ż  informatyka  í
ż  informatyka  w  medycynie 
ż  inżynieria  bezpieczeństwa í
ż  inżynieria  kosmiczna  i  satelitarna
ż  inżynieria  materiałowa
 ż  kryptologia  i  cyberbezpieczeństwo í
ż  logistyka  (profil  ogólnoakademicki)
ż  logistyka  (profil  praktyczny)í
ż  lotnictwo  i  kosmonautykaí
ż  mechanika  i  budowa  maszyn í
ż  mechatronika í
ż  obronność  państwa  (profil  praktyczny) 
ż  optoelektronika
ż  zarządzanie

† studia I stopnia dla osób cywilnych (inżynierskie i licencjackie)

† studia II stopnia dla osób cywilnych  (magisterskie) 

† studia podyplomowe 

† inne formy kształcenia 

STUDIA  STACJONARNE I NIESTACJONARNE

również dla potrzeb MON, jako jednolite studia magisterskie í

DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
tel: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

STUDIA  STACJONARNE I NIESTACJONARNE

STUDIA
WOJSKOWE

 ORAZ CYWILNE

Jak efektywnie zarządzać 
kapitałem? Jak skutecznie go 
pomnożyć? Na te i wiele in-
nych pytań będzie można po-
znać odpowiedź podczas cy-
klu prelekcji i warsztatów, 
które odbędą się na początku 
marca na Wydziale Zarządza-
nia Politechniki Częstochow-
skiej. Udział w wydarzeniu 
jest całkowicie bezpłatny.

Działające przy Politechnice 

Częstochowskiej Studenckiego 
Forum Business Centre Club 
Region Częstochowa realizuje 
projekt „Inteligencja Finanso-
wa”, którego celem jest przybli-
żenie studentom możliwości 
efektywnego zarządzania kapita-
łem oraz sposobów jego pomna-
żania. To dawka wiedzy dla przy-
szłych inwestorów zainteresowa-
nych tematyką finansów, zakła-
dania własnego biznesu, strate-
gii biznesowych czy zarządzania. 

W 2019 roku społeczność stu-
dencka oraz lokalni przedsię-
biorcy będą mogli pochłonąć 
wiedzę z zakresu biznesu już 5 
oraz 6 marca podczas kolejnej 
edycji festiwalu Inteligencji Fi-
nansowej. Miejscem wydarzenia 
będzie Wydział Zarządzania Poli-
techniki  Częstochowskiej. Te-
maty wykładów sięgną inwesty-
cji, nieruchomości, giełdy, kryp-
towalut, tradingu, rynków finan-
sowych oraz zarządzania kapita-

łem. Tegoroczny festiwal to więc 
niepowtarzalna okazja na wzbo-
gacenie swojej wiedzy oraz zdo-
bycie przydatnych technik wy-
korzystania jej w praktyce. Ze-
spół SF BCC przygotował cieka-
we prelekcje wzbogacone o me-
rytoryczne warsztaty prowadzo-
ne przez rzetelnych i kompetent-
nych prelegentów z całej Polski. 
Za udział w wydarzeniu przewi-
dywane są certyfikaty.

Katarzyna Gwara

Studenckie Forum Business 
Centre Club Region Częstocho-
wa to jedyna organizacja w rejo-
nie częstochowskim zrzeszająca 
aktywnych i ambitnych studen-
tów, podejmujących zadanie 
promowania i kształcenia po-
staw przedsiębiorczych wśród 
młodych ludzi. Poświęcają swój 
wolny czas i energię do tworze-
nia klimatu, umożliwiającego 
rozkwit przyszłej polskiej przed-
siębiorczości.
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Szkoły średnie

Najlepsi w łyżwiarstwie szybkim
Na sztucznym lodowisku 

MOSiR spotkali się uczennice 
i uczniowie częstochowskich 
szkół średnich. Powód? Mi-
strzostwa w Łyżwiarstwie 
Szybkim. 

Do rywalizacji zgłosiło się 19 
szkolnych reprezentacji dziew-
cząt i chłopców. Każda drużyna 
w czteroosobowych składach 
miała do pokonania dwa dystan-
se. Suma czasów dwóch przejaz-
dów, dawała wynik końcowy. Z 
kolei suma trzech najlepszych 
zawodników w każdym zespole 
dawała końcowy wynik drużyny 

decydujący o klasyfikacji zespo-
łowej.

Wśród dziewcząt, podobnie 
jak w roku ubiegłym, zwyciężyła 
zdecydowanie  drużyna IX LO 
im. C. K. Norwida wyprzedzając 
V LO im. A. Mickiewicza  i III LO 
im. W. Biegańskiego.

W przypadku chłopców rów-
nież tytuł obronili mistrzowie z 
zeszłego roku – uczniowie TZN 
im.W.Sikorskiego pokonując 
drużynę ZS Ekonomicznych  i 
ZS Samochodowo-Budowla-
nych. Przyznano również wyróż-
nienia indywidualne.

ts

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE CZĘSTOCHOWA 5-602.2019r
DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

1. IXLOim. CK Norwida  
 nauczyciel: Dariusz Gawroński
1. Szymańska Olga 26,53 41. 92 68,45
2. Księżyk Emilia 28,78 46,16 74,94
3. Rataj Gabriela 28,11 42,76 70,87
4. Owczarek Kinga 31,47 49,67 81,14*
   3,34,26
2. V LO im. A. Mickiewicza  
 nauczyciel: Katarzyna Ślosar
1. Szkop Natalia 29,03 46,66 75,69
2. Krawczyk Zuzanna 30,83 47,35 78,18
3. Budnik Anna 32,03 50,84 82,87
   3,56,74
3. III LO im. W. Biegańskiego  
 nauczyciel: Krzysztof Cygan
1. Szkop Wioletta 28,22 43,15 71,37
2. Kaszpor Ada 32,70 53,33 86,63*
3. Ryda Oliwia 32,92 51,12 84,64
4. Wilk Natalia 32,18 51,84 84,02
   4,00,03
4. II LO im. R. Traugutta  
 nauczyciel: Anna Swodczyk 

1. Kabała Kornelia 32,32 50,61 82,93
2. Lada Karolina 31,63 52,42 84,05
3. Lizurej Katarzyna  37,13 57,35 94,48*
4. Wielgat Weronika 35,89 51,60 87,49
   4,14,47
5. Z. S. Gastronomcznych 
 nauczyciel: Marcin Adamus
1. Burdziak Karolina 31,34 56,62 87,96
2. Kolibaj Anna 33,36 50,66 84,02
3. Landecka Katarzyna 34,35 57,97 92,32
   4,24,30 
6. ZSTiO im. S. Żeromskiego  
 nauczyciel: Krzysztof Kościański
1. Brol Daniela 37,80 54,57 92,37
2. Cichosz Barbara 31,79 47,54 79,33
3. Kuziorowicz Sandra 33,66 59,86 99,52*
4. Rauchut Wiktoria 37,59 59,55 97,14
   4,28,84

Klasyfikacja indywidualna
1. Szymańska Olga IX LO 26,53 41. 92 68,45
2. Rataj Gabriela IX LO 28,11 42,76 70,87
3. Szkop Wioletta III LO 28,22 43,15 71,37

1. TZN im. W. Sikorskiego 
 nauczyciel: Mateusz Zienkiewicz
1. Szymonik Marek 26,57 58,43 85,00
2. Klim Dawid` 23,95 53,99 77,94
3. Macherzyński Łukasz 25,63 54,32 79,95
4. Czerwik Paweł 29,60 57,99 87,59*
   4,02,89
2. ZS Ekonomicznych 
 nauczyciel: Małgorzata Saboczyńska
1. Krotla Dominik 24,37 51,26 75,63
2. Krawczyk Dariusz 25,39 54,74 80,13
3. Leszczyński Mateusz 25,62 62,43 88,05
4. Witkowski Oskar 37,47 nu --
   4,03,81
3. ZSS Budowlanych  
 nauczyciel: Wojciech Przerada
1. Klużniak Kuba 23,67 53,44 77,11
2. Bukowski Patryk 27,32 63,22 90,54
3. Noga Karol 29,06 65,82 94,88
4,Majchrzak Daniel 30,41 73,32 103,73*
   4,22,53
4. IV LO im. H. Sienkiewicza 
 nauczyciel: Anna Marciniak
1. Mucha Radek 25,84 63,47 89,31
2. Beśka Dominik 27,91 60,55 88,46
3. Kucharski Rafał 27,91 63,96 91,87
   4,29,64
5. IX LO im. CK Norwida 
 nauczyciel: Piotr Stachura
1. Kosmatka Kacper 29,55 65,60 95,15*
2. Wiekiera Mateusz 29,50 64,87 94,37
3. Boczkowski Kamil 28,57 65,20 93,77
4. Siedlecki Kamil 30,32 63,25 93,57
   4,41,71
6. III LO im. W. Biegańskiego   
 nauczyciel: Krzysztof Cygan
1. Pindych Dominik 33,73 68,56 102,29
2. Bązi Adam 30,20 67,06 97,26
3. Smykalski Tomasz 33,53 72,64 106,17*
4,Frankowski Eryk 26,10 59,92 86,02
   4,45,57
7. VII LO im. M. Kopernika 
 nauczyciel: Michał Machniewicz
1. Leszczyński Filip 27,74 57,59 85,33
2. Ruciński Maciej 28,41 64,12 92,53
3. Leśkiewicz Igor 34,92 74,98 109,90

4. Urbaniak Kacper ----- 55,81
   4,47,76
8. ZSim. J. Kochanowskiego  
 nauczyciel: Dariusz Szynkiel
1. Kociński Oskar 28,61 65,42 94,03
2. Polański Mateusz 37,44 66,64 104,08
3. Pikiel Robert 28,10 62,10 90,20
4. Krzynówek Patryk 34,82 69,80 104,62*
   4,48,31
9. ZS im. B. Prusa 
 nauczyciel: Izabela Wypych-Staszewska
1,Choła Mikołaj 31,33 73,12 104,45*
2. Wilk Kwintyn 33,24 74,02 107,02
3. Pawłowski Krystian 27,11 58,32 85,43
4. Czarnik Jakub 33,79 65,47 99. 26
   4,49,14
10. ZSTiO im. S. Żeromskiego 
 nauczyciel: Krzysztof Kościański
1. Goly Filip 33,18 67,09 100,27
2. Jagusiak Dawid 28,17 66,93 95,10
3. Praski Piotr 32,15 65,65 97,80
4. Więcław Kamil 36,63 78,47 115,10
   4,53,17
11. V LO im. A. Mickiewicza 
 nauczyciel: Rafał Znojkiewicz
1. Joński Jakub 30,42 63,26 93,68
2. Królak Piotr 35,80 82,55 118,35
3. Noszyła Rafał 32,12 69,71 101,83
   5,13,86
12. ZSME im. K. Pułaskiego 
 nauczyciel: Piotr Lichota
1. Miszczyk Tomasz 40,06 86,70 126,76*
2. Słociński Konrad 31,57 67,67 99,24
3. Marchwicki Patryk 31,99 88,89 120,88
4. Kwećka Sebastian 30,20 67,85 98,05
   5,18,17
13. ZS Gastronomicznych 
 nauczyciel: Dorota Bogus
1. Rzońca Krystian 27,43 -nu ---
2. Gwoździański Dawid 33. 67 75,41 110,08
3. Pietrzak Krystian 30,61 68,41 99,12

Klasyfikacja indywidualna
1. Krotla DominikZSE 24,37 51,26 75,63
2. Klużniak KubaZSSB 23,67 53,44 77,11
3. Klim Dawid` TZN 23,95 53,99 77,94

Najlepsze dziewczęta indywidualnie Najlepsi chłopcy indywidualnie

IX LO im. C. K. Norwida – I miejsce TZN im. W. Sikorskiego – I miejsce

V LO im. A. Mickiewicza – II miejsce ZS Ekonomicznych – II miejsce

III LO im. W. Biegańskiego – III miejsce ZSSB – III miejsce



Oferty pracy dla studentów
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Targi Pracy organizowane 
przez przez Biuro Karier i Marke-
tingu Politechniki Częstochow-
skiej mają już kilkuletnią trady-
cję. Zawsze gromadzą tłumy – 
uczestniczą w nich zarówno stu-
denci, jak i absolwenci oraz oso-
by poszukujące zatrudnienia. To 
bowiem doskonała możliwość na 
znalezienia konkretnego zatrud-
nienia, ale też okazja, by skon-
frontować pracodawców z ucznia-
mi i studentami, co sprzyja do-
stosowaniu kierunków kształce-
nia do potrzeb rynku pracy. 

Firmowe stoiska przygotowuje 
corocznie kilkudziesięciu wy-
stawców. W gronie firm prezen-
tujących swoją ofertę pracy, sta-
ży i praktyk znajdują się przed-
stawiciele różnych branż, takich 

jak: technologie informatyczne, 
IT, budownictwo, konsulting, 
edukacja, motoryzacja, banko-
wość, finanse, call center, wyro-
by metalowe, kosmetologia czy 
obrót nieruchomościami.

Katarzyna Gwara

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA
POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA
LICEUM DLA DOROSŁYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
KURSY I SZKOLENIA

POLUB NAS! OBSERWUJ NAS! BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Znajdź nas na Facebooku!
facebook.com/atut.lk.nowysacz

KSZTAŁCIMY ZA DARMO
 NIE POBIERAMY OPŁAT 

ZA REZYGNACJĘ!

ZAPISZ SIĘ
PRZEZ APLIKACJĘ!

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA
POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA
LICEUM DLA DOROSŁYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
KURSY I SZKOLENIA

CZESNE
0 ZŁ!UCZ SIĘ ZE ŚRODKÓW UE!

ZDOBĄDŹ 
CERTYFIKAT BRANŻOWY

AUTOCAD, MAGAZYNIER, WÓZEK WIDŁOWY,
IT W TURYSTYCE, IT W HOTELARSTWIE, OPIEKUN MEDYCZNY

CZĘSTOCHOWA Al. Najświętszej Marii Panny 21 536-240-139 CZESTOCHOWA@ATUTSZKOLA.PL

WWW.ATUTSZKOLA.PL

801 00 23 23

ZAREJESTRUJ SIĘ
I ZAREZERWUJ MIEJSCE!

LUB ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ

Kilkudziesięciu wystawców zaprezentowało swoje oferty podczas targów pracy w auli Wydzia-
łu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.



W kwietniu 

Moto Idea w naszym mieście
W kwietniu w Częstochowie 

odbędzie się 10., jubileuszowa 
konferencja motoryzacyjna 
Moto Idea. To jedno z najważ-
niejszych spotkań związanych 
z branżą automotive.

Podczas corocznych konferen-
cji Moto Idea spotykają się czoło-
wi producenci oraz dostawcy 
usług z branży automotive. Po-
znają innowacyjne rozwiązania, 
wymieniają się doświadczeniami i 
nawiązują nowe kontakty. W tym 
roku wydarzenie skupi się na 
trendach i prognozach: jak daleko 
nam do przemysłu 4.0, czy dogo-
nimy UE pod względem innowa-
cyjności, ile stracimy na Brexicie i 
jak zmieni się branża za kilka lat? 
Na te pytania postarają się odpo-
wiedzieć eksperci z czołowych za-
kładów motoryzacyjnych w kraju.

Wśród prelegentów znajdzie się 

m.in. prezes Polskiego Związku 
Przemysłu Motoryzacyjnego Ja-
kub Faryś, który przybliży stan 
sektora w Polsce. Ryszard Jania z 
NSG Group z kolei opowie o dzia-
łaniach na rynku pracy i szkol-
nictwie zawodowym w kontekście 
ogólnopolskim i europejskim. 
Wiodący europejski Quality Servi-
ce Provider SGP Group skupi się 
na rewolucji przemysłowej i pyta-
niu dokąd zmierza przemysł. W 
Częstochowie zainwestowała 
ostatnio w nowoczesne centrum 
jakościowe. Znalazło się w nim 
m.in. urządzenie do prześwietleń 
rentgenowskich dla przemysłu - 
X-Ray xIcube o mocy 350 kV.

Cała branża w jednym 
miejscu

Moto Idea odbędzie się w dniach 
2-3 kwietnia w Hotelu Arche, ul. 
Oleńki 20. Wydarzenie wyróżnia 

się spośród innych formułą nie-
formalnego spotkania. Na konfe-
rencji spotykają się więksi i mniej-
si producenci oraz dostawcy z ca-
łego kraju. Pierwszego dnia, we 
wtorek (2.04.), odbędą się prelek-
cje ekspertów automotive, którzy 
swoje wystąpienia oprą o wielolet-
nie doświadczenie i przykłady roz-
wiązań z własnych zakładów. Wie-
czorem odbędzie się gala dziesię-
ciolecia z wręczeniem branżowych 
nagród.

Drugi dzień (3.04.) zarezerwo-
wany jest na szkolenie współorga-
nizowane z Harvard Business Re-
view Polska oraz ICAN Institute. 
Cel: podniesienie zawodowych 
kompetencji liderów organizacji. 
W tym roku szkolenie poprowadzi 
ceniony strateg dr Witold Jan-
kowski. Dodatkowe informacje na 
stronie  moto-idea.pl
 oprac. Katarzyna Gwara
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 N
A

S
:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 28 lutego 2018 r.

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

49.900 zł

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

 
 28.900 – 33.900 zł

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

 
27.900 zł  

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

 42.800 zł  

FORD FIESTA  
1.4 D, rok prod. 2011,
kraj., serwis

  18.900 zł

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

 47.900 zł  

OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł., serwis., F. VAT

 35.900 zł  

HYUNDAI i30 1.6 D, 
rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis., F. VAT

  
 31.900 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. 2005, 4x4 20.900 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,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   1.900 zł
n FORD C-MAX 1.6 E, rok prod. 2007  16.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,  

kraj., serwis.  19.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

 kraj., I –właśc., F. VAT  49.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł.  39.900 zł
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,  

polski salon  47.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

I – wł.  24.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 

 kraj., F. VAT  29.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 

krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł
n OPEL CORSA C 1.0 E,  zakup 2003, kraj. 3.900 zł
n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł

n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006 11.800 zł
n OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999. 3.900 zł
n RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2008, kraj. 12.200 zł
n RENAULT CLIO 1.5 CDTi, rok prod. 2015, 

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 24.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 5.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001 6.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015 i 2016,  

kraj.,I – wł.  27.900 – 33.900 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., 

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

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW JETTA 1.6 D, rok prod. 2010, kraj., I – wł. 22.900 zł  
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 18.900 zł  
n VW PASSAT 2.0 E, rok prod. 2007,  

kraj., I – wł. 18.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
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

Ferie w liczbach

Bezpieczny autokar
Tradycyjnie w okre-

sie trwania zimowych 
ferii prowadzona była 
akcja „Bezpieczny au-
tokar”. Inspektorzy 
skontrolowali setki po-
jazdów, nałożyli 250 
mandatów i zatrzymali 
48 dowodów rejestra-
cyjnych.

Akcja „Bezpieczny au-
tokar” trwała od 12 stycz-
nia do 21 lutego. Była 
prowadzona w wyznaczo-
nych punktach, na tra-
sach, a także po uprzed-
nim zgłoszeniu rodziców 
lub opiekunów. Dodatko-
wo, śląskich inspektorów 
po raz pierwszy w akcji 
wspierała najnowocze-
śniejsza w kraju mobilna 
stacja diagnostyczna. 

W sumie inspektorzy skontro-
lowali stan techniczny 1072 
autokarów. Ze względu na wy-
kryte nieprawidłowości 48 do-
wodów rejestracyjnych zostało 
zatrzymanych. Oceniono, że 
w 8 pojazdach usterki mogły 
stanowić zagrożenie dla bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. 
Inspektorzy wydali więc zakazy 
dalszej jazdy. Posypały się 
mandaty - w sumie nałożono 
ich 250. Najczęściej to wady 
techniczne układu kierowni-
czego, hamulcowego, ale też 
niewłaściwe ogumienie i oświe-
tlenie były uzasadnioną pod-
stawą do nakładania kar. 

Inspektorzy sprawdzali tak-
że uprawnienia, czas pracy 
i trzeźwość kierowców. Tylko 
w jednym przypadku, w trak-
cie kontroli w Bydgoszczy, 
stwierdzono, że kierowca auto-
karu miał 0,15 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

Mimo że ferie się skończyły, 
inspektorzy nadal kontrolują 
autokary w trakcie codziennych 
działań. Każdy zainteresowany 
może również zgłosić potrzebę 
sprawdzenia pojazdu wyciecz-
kowego do właściwego teryto-
rialnie wojewódzkiego inspekto-
ratu transportu drogowego. 

Katarzyna Gwara

http://moto-idea.pl/
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RĘDZINY
o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka 
Rędzińska

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym (trzecim) wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska (uchwała Nr 87/XXX/2016 Rady Gminy Rędziny 
z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska).
Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie 
ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 8 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.  
w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, w pokoju nr 20 w godzinach 
pracy Urzędu.
Ponowna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 14 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, w sali 
nr 21 w godzinach: 13:00-14:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Rędziny na adres: Urząd Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-
242 Rędziny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), uwagi do 
prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Rędziny na adres: Urząd 
Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny lub na adres e-mail: ug@redziny.pl z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rędziny.

REKL AMA

OGŁOSZENIA
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

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

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY
OGŁOSZENIA DROBNE

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

WAGI

NAUKA

— KURSY —

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
USŁUGI

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 SPRZEDAM serwisy kawowo-obiadowe z 
duraleksu i z kamionki. Tel. 504 230 153

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

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

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

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...

ŚRODKI CZYSTOŚCI



Przydatna wiedza

Przedsiębiorcy a brexit
Wielka Brytania planowo 

ma wstąpić w okres przejścio-
wy 30 marca 2019 roku 
w związku z brexitem. Obec-
nie wciąż trwają negocjacje 
dotyczące warunków odejścia 
Królestwa od Unii Europej-
skiej. Wszystkim państwom 
zależy na tym, aby przebiegło 
to w sposób uporządkowany 
i pozwoliło na przystosowanie 
się do nowej sytuacji. Co 
brexit oznaczać będzie dla 
przedsiębiorców z Polski?

Scenariusz korzystny 
Ministerstwo Przedsiębiorczo-

ści i Technologii już jakiś czas te-
mu przygotowało specjalną bro-
szurę dla firm, w której wskazu-
ją na to, czego można się podzie-
wać. W przypadku uporządko-
wanego brexitu, gdy Wielka Bry-
tania wejdzie w stan przejściowy 
planowo 30 marca, a 31 grudnia 
skończy się ten okres, przedsię-
biorcy mogą spodziewać się wie-
lu pewnych zmian.

Czego mogą spodziewać się 
przedsiębiorcy?

Brak ceł w handlu większo-
ścią lub nawet wszystkimi towa-
rami. Ponadto konieczne będzie 
dostosowanie eksportowanych 
towarów do innych standardów 
i uzyskania odpowiednich certy-
fikatów. Być może taką ocenę 
zgodności będą prowadziły jed-
nostki w Unii Europejskiej, ale 
towar będzie miał być zgodny 
z regulacjami brytyjskimi. Spo-
dziewać będzie się można dodat-
kowych kosztów związanych 
z wprowadzeniem świadectw po-
chodzenia, obowiązkowych zgło-
szeń celnych i kontroli celnej, 
uzyskiwaniem licencji lub ewen-
tualnym spełnianiem odmien-
nych norm sanitarnych czy fito-
sanitarnych dla produktów rol-
no-spożywczych. Ograniczona 
zostanie z pewnością swoboda 
przepływu osób tylko do wybra-
nych kategorii pracowników, 

przede wszystkim osób wykonu-
jących usługi właśnie na terenie 
Wielkiej Brytanii. Istnieć będzie 
ryzyko opóźnień w dostawach ze 
względu na wyżej wspomniane 
kontrole graniczne i kolejki na 
granicy – także w portach i Eu-
rotunelu. Mogą mieć one nega-
tywne konsekwencje, które obej-
mą także przedsiębiorstwa 
uczestniczące w wewnątrzunij-
nym łańcuchu dostaw just in ti-
me, dotyczącym na przykład sie-
ci spożywczych czy przemysłu 
motoryzacyjnego.  Świadczenia 
usług w Wielkiej Brytanii zwłasz-
cza transgraniczne mogą być 
ograniczone. Unijna zasada pań-
stwa pochodzenia nie będą obo-
wiązywać – świadczone usługi 
będą regulować przepisy brytyj-
skie. Ograniczona zostanie także 
swoboda przepływu kapitału, 
czyli wzajemnych inwestycji. 
Zmieni się także zasada pobytu 
i dostępu pracowników z Polski 
do brytyjskiego rynku pracy – 
chodzi m.in. o wprowadzenie ze-
zwoleń na pracę lub czasowe 
ograniczenie pobytu. Wzajemna 
uznawalność kwalifikacji także 
może stać się problematyczna 
i uniemożliwić bądź utrudnić 
wykonywania zawodu, działal-
ności lub usług, bowiem niektó-
re dokumenty potwierdzające 
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2019-03-05 Składki ZUS. Wpłata składek ZUS za luty 2019 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

2019-03-07 Podatek dochodowy. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznym 
osobom prawnym z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 updop

2019-03-07 Podatek dochodowy. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przy-
chodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, otrzymanych przez podatników CIT.

2019-03-07 Karta podatkowa. Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2019 r.

2019-03-07 Deklaracja CIT-7. Przekazanie podatnikom informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w lutym 2019 r. od dochodów 
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Kalendarz przedsiębiorcy na dni: 1 – 7.03.2019 r.

Alimenty a PIT

Czy są one 
opodatkowane?
Opodatkowaniu nie podle-

gają alimenty na dzieci, któ-
re nie ukończyły 25. roku ży-
cia oraz te, wypłacane dzie-
ciom bez względu na wiek, 
które według odrębnych prze-
pisów otrzymują zasiłek pie-
lęgnacyjny bądź też rentę so-
cjalną. 

Obowiązek alimentacyjny to 
zgodnie z Kodeksem rodzin-
nym i opiekuńczym „obowią-
zek dostarczania środków 
utrzymania, a w miarę potrze-
by także środków wychowa-
nia”. Obowiązek alimentacyj-
ny obciąża krewnych w linii 
prostej oraz rodzeństwo – to 
ogólna, obowiązująca zasada. 

Alimenty na dzieci nie są 
opodatkowane, natomiast te, 
które otrzymuje osoba doro-

sła np. żona, nie mogą prze-
kroczyć kwoty 700 złotych 
miesięcznie, ponieważ jeżeli 
będą wyższe, potraktowane 
zostaną jako przychód już 
podlegający PIT.  W tym przy-
padku podatek płacony jest 
od nadwyżki, jaką należy roz-
liczyć w rocznym zeznaniu 
podatkowym. 

Ponadto podatek dochodowy 
od osób fizycznych należy także 
rozliczyć od odsetek od alimen-
tów – niezależnie od tego, kto 
jest ich beneficjentem, ani jaka 
kwota została zasądzona. Od-
setki z tytułu nieterminowej 
spłaty alimentów są opodatko-
wane i należy je wykazać jako 
przychód w zeznaniu rocznym. 
Gdzie odnotować je w deklara-
cji? W rubryce „przychody z in-
nych źródeł”.

Elektronizacja doręczeń

Nadchodzi mała rewolucja
Wymiana korespondencji 

z podmiotami publicznymi 
ma charakter tradycyjny. 
Podstawową formą są prze-
syłki polecone lub osobiste 
wizyty w punkcie obsługi 
klienta. Wkrótce to się zmie-
ni. Projekt ustawy o elektro-
nizacji doręczeń ma zostać 
przyjęty w pierwszym kwar-
tale 2019 roku. 

Administracja publiczna za-
pewnia coraz częściej swoim od-
biorcom usługi udostępniane w 
dedykowanym systemie lub na 
ePUAP, które są przeznaczone 
dla określonego celu bądź spra-
wy. -W chwili obecnej praktycz-
nie wszyscy obywatele i pozosta-
łe podmioty mogą korzystać z 
usługi doręczenia elektroniczne-
go na ePUAP za pomocą konta, 
które umożliwia doręczanie ko-
respondencji na Elektroniczne 
Skrzynki Podawcze (ESP) pod-
miotów publicznych. Doręczenie 

przy pomocy skrzynek ePUAP 
jest skuteczne tylko w komuni-
kacji z podmiotami publicznymi 
i tylko w ramach spraw wszczę-
tych za jego pomocą lub dla któ-
rych została wyrażona zgoda na 
doręczanie elektroniczne. Obec-
nie podmiot korzystający z ePU-
AP może mieć wiele adresów 
e-skrzynek, zakładanych często 
w celu wysłania i odebrania ko-
respondencji tylko w jednej spra-
wie – wyjaśnia Kancelaria preze-
sa rady ministrów. Oznacza to, 
że adresów elektronicznych jest 
wiele, są trudne do wyszukania i 
właściwie służą do kontaktu 
określonych podmiotów publicz-
nych z konkretnym podmiotem. 
Podmioty muszą zatem zarzą-
dzać własną listą adresów elek-
tronicznych swoich klientów lub 
wieloma tego samego klienta dla 
różnych spraw. To kłopotliwe i 
zdecydowanie nieporęczne. 

W projekcie ustawy o elektro-
nizacji doręczeń oraz zmianie in-

nych ustaw zdefiniowane mają 
zostać zasady korzystania z 
usługi rejestrowanego doręcze-
nia elektronicznego i usługi 
pocztowej przesyłki hybrydowej 
wraz z umocowaniem jej w prze-
pisach prawa. Miałaby być ona 
wykorzystywana w komunikacji 
pomiędzy stronami jako metoda 
skutecznie prawda – na takich 
samych zasadach, jak wysłanie 
tradycyjnego listu poleconego z 
potwierdzeniem odbioru lub do-
ręczeniem osobistym. -  Propo-
nowane przepisy ustawy stworzą 
ramy prawne do opracowania i 
wdrożenia przez Ministerstwo 
Cyfryzacji: Standardu usługi re-
jestrowanego doręczenia elektro-
nicznego i narzędzia umożliwia-
jącego obywatelom, przedsię-
biorcom oraz podmiotom sekto-
ra publicznego skuteczne i przy-
jazne doręczenia dokumentów w 
postaci elektronicznej – zapo-
wiada Kancelaria prezesa rady 
ministrów.

posiadane kwalifikacje dotych-
czas uznawane na terenie Wiel-
kiej Brytanii mogą wymagać do-
datkowych potwierdzeń. Pro-
blem pojawić się może także przy 
przekazywaniu danych osobo-
wych do Wielkiej Brytanii, dopó-
ki Komicja Europejska nie wyda 
tzw. decyzji o adekwatności 
przedsiębiorcy będą mogli prze-
kazać takie dane pod warun-
kiem ustanowienia odpowied-
nich zabezpieczeń – mogą być 
nimi np. standardowe klauzule 
ochrony danych lub wiążące re-
guły korporacyjne.  

Scenariusz niekorzystny
Jeżeli do 30 marca 2019 roku 

Wielka Brytania nie dojdzie do 
porozumienia i nie zostaną 
wprowadzone żadne specjalne 
rozwiązania w tym wariancie, re-
lacje gospodarcze między Wielką 

Brytanią a Polską oparte będą 
na zasadach Światowej Organi-
zacji Handlu – ostrzega Mini-
sterstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii – oznacza to, że już 
od 30 marca 2019 roku Króle-
stwo przestanie być związane 
prawem Unii Europejskiej. 

Co to oznacza to dla 
przedsiębiorców? 

Między innymi nałożenie ceł 
we wzajemnych obrotach han-
dlowych. W przywozie z Wielkiej 
Brytanii do Unii Europejskiej bę-
dą obowiązywać stawki celne ta-
kie, które są obecnie stosowane 
przez UE dla towarów z państw 
trzecich. Królestwo ustanowi na-
tomiast swoją taryfę celną, okre-
ślając stawki celne dla towarów 
unijnych. Oznacza to, że praw-
dopodobnie zastosuje taryfę 
unijną, jednak nie można mieć 

pewności. Zasada rozliczania 
VAT w handlu transgranicznym 
ulegnie zmianie. VAT od importu 
towarów co do zasady trzeba bę-
dzie uiszczać na granicy. Nie bę-
dzie możliwości stosowania pre-
ferencyjnych przepisów, które 
dotyczą opodatkowania dywi-
dend, odsetek czy należności li-
cencyjnych, wynikających 
z przepisów, które obecnie obo-
wiązują w Unii. Zmianie ulegnie 
także zasada poboru podatku 
akcyzowego. Obowiązywać będą 
graniczne – celne, fitosanitarne, 
weterynaryjne, kontrole bezpie-
czeństwa produktów itp. Spo-
dziewać będzie się można utrud-
nień w eksporcie zwierząt, ale 
także towarów pochodzenia 
zwierzęcego, jeżeli Wielka Bryta-
nia nie będzie uznawać regiona-
lizacji, a u zwierząt wystąpią 
choroby takie jak afrykański po-
mór świń lub ptasia grupa. Sto-
sowanie się do odmiennych 
standardów technicznych czy 
norm sanitarnych będzie ko-
nieczne, a tym samym będzie ge-
nerować znaczące koszty. Wyko-
nywanie usług za pośrednic-
twem pracowników delegowa-
nych do Wielkiej Brytanii może 
sprawiać trudności ze względu 
na ograniczenia czasowe pobytu 
lub uzyskania zezwolenia. Jeżeli 
chodzi o transport drogowy – 
wrócą zezwolenia na wykonywa-
nie przewozów. Utrudniony bę-
dzie także dostęp do finansowa-
nia i inwestowania ze względu 
na ograniczenie swobody prze-
pływu kapitału.
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Piłka nożna

RKS Raków zmierzy się 
z Chrobrym Głogów

Piłka nożna

Na inaugurację II rundy 
Skra zagra z Olimpią 

Grudziądz
W najbliższy piątek 1 marca 

czerwono-niebiescy zagrają 
mecz w ramach 22. kolejki z 
Chrobrym Głogów. Spotkanie 
odbędzie się o godz. 18:00 na 
stadionie przy ul. Limanow-
skiego 83 w Częstochowie.

Mecz ten zainauguruje wio-
senną rundę sezonu 2018/2019 
w Fortunie 1 Ligii. Klub serdecz-
nie zaprasza do zakupu biletów 
na to spotkanie, a także karne-
tów na tę część rozgrywek. 

– Czekamy na ten pierwszy 
mecz. Jesteśmy dobrze przygo-
towani i nie możemy się docze-
kać piątkowego spotkania. Bar-
dzo cieszy nas też pogoda. Zdaje-
my sobie sprawę z tego, że nasza 
murawa jest niepodgrzewana i 
rozegranie tego meczu mogło 
stać pod znakiem zapytania. Że-
by nie było tak kolorowo - za-
wsze są jakieś trudności. Nie 
wszyscy moi zawodnicy są zdolni 

do gry. Wszyscy wiedzą o poważ-
nej kontuzji Kamila Kościelnego, 
który jest już po operacji więza-
deł. W pełni sił nie jest też póki 
co Maciej Domański i on także 
może nie zdążyć  z powrotem na 
boisko do piątku. Pod znakiem 
zapytania stoi występ Miłosza 
Szczepańskiego, aczkolwiek wie-
rzę w to, że „Szczepan” pomoże 
nam w tym spotkaniu – powie-
dział na konferencji trener Rako-
wa Marek Papszun, który przy-
znał też, że długa przerwa i okres 
przygotowawczy zupełnie zmie-
niają optykę. 

–Powiedziałbym nawet, że za-
czynamy od zera i jest to nowe 
rozdanie. Jeszcze nowsze niż to, 
po zakończeniu sezonu bo prze-
rwa jest dłuższa. Jedyna różnica 
wynika z tego, że mamy na swo-
im koncie punkty, które zostały z 
jesieni – dodał. 

Chrobry Głogów jest mocnym 
zespołem, który w swojej druży-

nie ma zawodników, stanowią-
cych poniekąd zagrożenie. 

– Do Chrobrego wrócił Mate-
usz Machaj, ale to nie jedyne 
wzmocnienie. Doszedł też Kamil 
Pestka, który jest znaczącym, 
młodzieżowym wzmocnieniem i 
reprezentantem Polski – ocenił 
Marek Papszun – Trzeba też pa-
miętać o Mikołaju Lebedyńskim 
– napastniku, który nie był mo-
że ostatnio wiodącą postacią, ale 
nadal jest to zawodnik, który 
grał na najwyższym poziomie. To 
trzy mocne wzmocnienia – pod-
sumował.

Kibice są już spragnieni oglą-
dania sportowych zmagań czer-
wono-niebieskich. Przypomnij-
my, że bilety na Pucharowy mecz 
Rakowa z Legią Warszawa w ra-
mach rozgrywek Totolotek Pu-
charu Polski zostały wyprzedane 
po niecałych trzech godzinach 
startu sprzedaży.

Paula Nogaj

Pierwszym rywalem 
Skrzaków w drugiej części 
II-ligowych rozgrywek bę-
dzie Olimpia Grudziądz. 
Mecz zostanie rozegrany 
w sobotę 2 marca o godz. 
13:30, a Skra będzie gospo-
darzem tego spotkania. 

Częstochowska drużyna 
rundę jesienną zakończyła na 
9. miejscu w tabeli z ilością 28 
punktów, który daje poważne 
podstawy do optymizmu 
i względny spokój przez re-
wanżami, jak twierdzi sam 
klub. 

– Nasi piłkarze   nie będą 
musieli grać pod taką presją 
jak na początku sezonu. Teraz 
można mówić o pewnym kom-
forcie. Ten komfort byłby jesz-
cze większy, gdyby w sobotę 
udało się pokonać drużynę 
z Grudziądza i kontynuować 
rozpoczętą 20 października 
(1:0 z Błękitnymi Stargard) se-
rię siedmiu meczów bez poraż-
ki – mówi o swoich nadziejach 
klub, ale też przyznaje, że 
Olimpia to drużyna z wielkimi 
ambicjami. 

Paula Nogaj
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Siatkówka

Norwid zagra  
z Buskowianką 

Kielce
Exact Systems Norwid roze-

gra w najbliższą sobotę 2 mar-
ca ostatni mecz rundy zasad-
niczej w Hali Żytnia w Kiel-
cach. Spotkanie zaplanowano 
na godzinę 18:00. 

Podczas tego meczu roz-
strzygnie się, z którego miejsca 
Norwid przystąpi do fazy play-
-off. Obecnie częstochowska 

drużyna zajmuje 6. miejsce 
w klasyfikacji generalnej run-
dy zasadniczej z ilością 46 
punktów. Buskowianka Kielce 
– sobotni przeciwnik Norwida 
znajduje się na miejscu 10. 
z ilością 28 punktów. Exact 
Systems ma zatem spore szan-
se, aby odnieść sukces w tym 
spotkaniu.

Paula Nogaj

SPORT

Siatkówka
Porażka Tauron AZS-u 

na koniec
W minioną środę Tauron 

AZS Częstochowa rozegrał 
ostatni mecz rundy zasadni-
czej, podejmując u siebie Stal 
Nysę. Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 0:3. 

Biało-zieloni rozpoczęli mecz 
w składzie Nedelejkovic, Bień-
kowski, Rykała, Borris, Roma-
nutti, Szewczyk, Bik. Na wi-
downi zasiedli wierni kibice 
klubu, a także gość specjalny – 

brazylijski siatkarz Giba, które-
go nie trzeba przedstawiać żad-
nemu fanowi siatkówki. 

Mimo takiego wsparcia nie 
udało się AZS-owi wygrać. Mecz 
zakończył się wynikami po-
szczególnych setów 16-25, 17-
25, 25-27. MVP meczu został 
Daniel Ochrymczuk. AZS koń-
czy rundę zasadniczą na ostat-
nim miejscu w tabeli z ilością 
17. punktów.

Paula Nogaj

XXV edycja Ligi Futsalu

II etap rozgrywek rozpoczęty
W niedzielę 24 lutego rozpoczął się II 

etap rozgrywek potocznie zwanych Ligą 
Futsalu „Oldbojów”. Obecnie ekipy po-
dzielone są na dwie grupy – jest to po-
dyktowane ustalonym wcześniej syste-
mem rozgrywek, z którego wynika, że 
najmocniejsze ekipy I etapu mierzą się 
w walce o mistrzostwo natomiast reszta 
drużyn o jak najlepszą pozycję z prze-
działu 9-19 w klasyfikacji końcowej.  

– Niedzielne zmagania rozpoczęliśmy od 
spotkań drużyn, które chcą zawalczyć o naj-
wyższe miejsce na podium. Na tym etapie 
rozgrywek o każdy punkt jest coraz trudniej, 
co można było zobaczyć podczas ostatnich 
meczy. Dobrze II etap zaczęli „cukiernicy”, 
MK Team i Jagiellończycy, którzy zgarnęli 
komplet punktów w obu meczach. Repre-
zentanci Zawodzia, którzy po raz pierwszy 
zakwalifikowali się do grupy mistrzowskiej 
przekonali się, że tutaj nie ma taryfy ulgowej 
dla nikogo i do domu wrócili bez punktów. 
Podobnie zresztą dzień zakończył się dla 
Abstynentów i Jędryka Klub 54 Exact Sys-
tems – powiedział Marcin Mazik z MOSiR 
i przyznał, że w drugiej grupie także nie bra-
kuje emocji. -Zanim obejrzymy wielki finał 
czeka nas jeszcze wiele wspaniałych i nie-
przewidywalnych meczy – zapewnił. 

Paula Nogaj
Siatkówka

Częstochowianka blisko 
awansu do II rundy  

play-off
Za Częstochowianką pierw-

sze dni rudny play-off, w któ-
rych wygrała już dwa mecze 
– każdy zakończył się wyni-
kiem 3:0. 

– Jak się czujemy? Wyśmie-
nicie. Plan wykonany, założe-
nia zrealizowane… Wygrywamy 
u siebie dwa razy po 3:0. Obro-
niliśmy tym samym twierdzę 
Częstochowianki, która w tym 

sezonie nadal pozostaje nie-
zdobyta. Co dalej? 2 marca 
udamy się do Świdnicy na re-
wanże. Gospodynie będąc 
w komplecie, na pewno podej-
mą rękawicę… My jednak głę-
boko wierzymy, że wrócimy 
z kompletem punktów i awan-
sem do II rundy play-off – po-
informował klub na swoim 
profilu facebook.

Paula Nogaj

Żużel

Konferencja Włókniarza
Marek Cieślak jest zadowolony z drużyny 

za solidnie przepracowane zgrupowanie w 
Szklarskiej Porębie, a zwłaszcza z dużego 
potencjału tegorocznej formacji juniorskiej. 
Na konferencji, która miała miejsce przed 
oficjalną prezentacją, trener żużlowców 
obiecał, że drużyna w każdym spotkaniu da 
z siebie wszystko i będzie walczyć o jak naj-
lepszy wynik. 

Na spotkaniu z mediami wystąpił m.in. Leon 
Madsen, który zapewnił, że wierzy w uzyskanie 
dobrego wyniku zarówno w Grand Prix, a także 

w klubie Włókniarz. Zawodnik jest przekonany 
o swoim bardzo dobrym przygotowaniu do tego 
sezonu. Z kolei Fredrik Lindgren powiedział o 
wysokich ambicjach, jakie ma w związku ze 
zbliżającą się ligą – zapewnił, że w zespole pa-
nuje świetna atmosfera, a on sam jest szczęśli-
wy, że pozostaje w Częstochowie. Posłuchać 
można było także Pawła Przedpełskiego – nowe-
go nabytku Lwów, który opowiedział o swoich 
przygotowaniach do zbliżającego się sezonu i 
przyznał, że atmosfera w klubie w istocie jest 
bardzo dobra. 

Paula Nogaj

Terminy kolejnych spotkań:
02.III. – Sobota – (10 spotkań) grupa D

15.00  – Old Boys Czarny Las – Wichry
15.30   – Amator – Tadex
16.00  – Old Boys Czarny Las – CNC Wieczorek
16.30  – Grubasy – Wichry 
17.00  – ZIB Bernat Miedźno – Tadex
17.30  – Dachy Orlikowscy – CNC Wieczorek 
18.00     – Grubasy – BT Turysta
18.30  – ZIB Bernat Miedźno – ZF Group
19.00  – Dachy Orlikowscy – BT Turysta
19.30  – Gmina Kłomnice – ZF Group 

03.III. – Niedziela – (18 spotkań) grupy C i D
11.00 – Gmina Kłomnice – Wichry
11.30 – Grubasy – Tadex
12.00 – Dachy Orlikowscy – Wichry
12.30 – Gmina Kłomnice – Tadex
13.00 – Grubasy – CNC Wieczorek
13.30 – Old Boys Czarny Las – BT Turysta
14.00 – Amator – CNC Wieczorek
14.30 – Old Boys Czarny Las – ZF Group
15.00 – ZIB Bernat Miedźno – BT Turysta
15.30 – Jędryka Klub 54 Exact Systems – Abstynent
16.00 – Amator – ZF Group
16.30 – Raków i Przyjaciele – Abstynent
17.00 – Jędryka Klub 54 Exact Systems – Zawodzie
17.30  – Raków i Przyjaciele – Romtrans
18.00 – ZC Michaś – Jagiellończycy
18.30 – MK Team – Zawodzie
19.00 – ZC Michaś – Romtrans
19.30 – MK Team – Jagiellończycy



24. PIĄTEK-NIEDZIELA, 1-3 MARCA 2019



PROGRAM TV – PIĄTEK 1 MARCA 2019 r.

06:00 TELEZAKUPY
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 435; 

serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.III; odc. 

27 - Nic nigdy nie jest na 
zawsze; serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VII; 
odc. 79 - Śmierć przyszła 
dwa razy; serial 
kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 43 - Konkurs tańca; 
serial kryminalny TVP

11:30 Korona królów; odc. 
183; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:50 Natura w Jedynce – 

Dzika farma; film 
dokumentalny; Francja 
(2016)

14:00 Elif; s.III; odc. 436; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Narciarstwo klasyczne 

– MŚ Seefeld: Skoki 
narciarskie (studio) 

16:00 Narciarstwo klasyczne 
- MŚ Seefeld: Skoki 
narciarskie - konkurs 
indywidualny HS108 

16:55 Teleexpress (w 
przerwie)

18:30 Korona królów – taka 
historia...; odc. 24; 
telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu - 
teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
21:30 To był rok
22:40 McImperium; film 

obyczajowy; USA (2016); 
reż.:John Lee Hancock; 
wyk.:Michael Keaton, 
Laura Dern, Patrick 
Wilson, Nick Offerman, 
Linda Cardellini

00:45 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 17; serial; 
Hiszpania (2014)

01:45 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 18; serial; 
Hiszpania (2014)

02:40 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

03:30 Ocaleni; reality show
04:30 Notacje – Alicja 

Klimaszewska. Dusza i 
serce zostaną w Wilnie; 
cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 209 
ed. 4; teleturniej

06:00 Egzamin z życia; odc. 
27; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 42 Na ratunek!; 
cykl dokumentalny

07:25 Na sygnale; odc. 10; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (303)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

123 „Podróż”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2012; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 210 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
34; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:35 Operacja Zdrowie!; 
magazyn medyczny

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 43; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 436 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2459; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 
9; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

17 „Człowiek uczy się całe 
życie”; 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. 
2012; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2013; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

21:45 Rodzinka.pl; odc. 253 
sezon 14; serial 
komediowy TVP

22:15 La La Poland; 
program rozrywkowy

22:50 Facet (nie)potrzebny 
od zaraz; komedia. Młoda 
singielka postanawia 
odszukać swoich byłych 
partnerów i ponownie się 
z nimi spotkać.

00:25 Agent XXL 2; komedia; 
USA (2006). Agent 
Malcom Turner 
przywdziewa strój 
energicznej niani, by 
zinfiltrować rodzinę 
Fullerów.

02:15 Książę; thriller; Wielka 
Brytania, USA (2014)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 SuperPies (12); 
magazyn poradnikowy. W 
ostatnim odcinku serii 
Aneta Awtoniuk pomoże 
Weronice Rosati nauczyć 
jej yorka reagowania na 
komendy. Behawiorystka 
odwiedzi także Darię i...

9:30 Malanowski i partnerzy 
(653) serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (86) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (849) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (130) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (796) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2833) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (877) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (185) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (290) serial 

paradokumentalny. Na 
peryferiach zostaje 
odnalezione ciało 
mężczyzny. Okazuje się, że 
zakopano go żywcem. 
Ofiarę wybrano 
nieprzypadkowo, a w 
morderstwo zamieszany 
jest...

18:00 Pierwsza miłość 
(2834) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Wieczór z gwiazdami. 

Wiosna 2019; reportaż
20:05 Dancing with the 

Stars. Taniec z 
gwiazdami 9 (1); program 
rozrywkowy

22:35 Indiana Jones i 
Królestwo Kryształowej 
Czaszki; film przygodowy, 
USA 2008

1:05 Boks: Friday Boxing 
Night w Legionowie; 
waga junior ciężka: Michał 
Cieślak - Youri Kayembre 
Kalenga

2:10 Zabić, jak to łatwo 
powiedzieć; thriller, USA 
2012. Dwóch nieudolnych 
opryszków, Frankie i 
Russell, postanawia 
zdobyć dużą ilość 
gotówki. Napadają na 
uczestników nielegalnej 
gry w pokera.

05:10 Uwaga! (5598) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

2(10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Torcik z mascarpone i 
malinami (36/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2403) - 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 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (647) - 
program

16:30 19 + (348) - program
17:00 Szpital (884) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (995) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7730) 
19:35 Sport (7713)  
19:45 Pogoda (7710)  
19:49 Raport smogowy - 

(103) 
19:50 Uwaga! (5599) - 

program
20:00 Porady na zdrady - 

komedia 2016. Zdradzone 
przez swoich partnerów 
Kalina (Magdalena 
Lamparska) i Fretka (Anna 
Dereszowska), zakładają 
własną firmę testując 
wierność mężczyzn. 
Wszystko idzie dobrze, 
dopóki nie dostają zlecenia 
od Beaty (Weronika 
Rosati) – żony Macieja 
(Mikołaj Roznerski)…

22:10 Bękarty wojny - film 
wojenny, USA/
Niemcy 2009. II wojna 
światowa, okupowana 
Francja. Rodzina 
Shosanny Dreyfus 
(Mélanie Laurent) zostaje 
rozstrzelana przez 
nazistów pod wodzą 
sadystycznego pułkownika 
Landy (Christoph Walz). 
Dziewczynie udaje się 
uciec. Wyjeżdża do Paryża 
i zmienia tożsamość. 
Tymczasem do Francji 
przybywa porucznik Aldo 
Raine (Brad Pitt) 
dowodzący elitarną 
jednostką żołnierzy 
żydowskiego pochodzenia. 
Ich celem jest 
dokonywanie aktów 
zemsty na hitlerowcach…

01:20 Kuba Wojewódzki 
13 (14) - talk show

02:20 Uwaga! (5599) - 
program

02:40 Moc Magii (411) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 52

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 168

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 25

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 14

10:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 15

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 2

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 3

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 26

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 14

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 15

16:00 Idealna 
współlokatorka; thriller, 
Kanada 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 150

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 151

20:00 Niebezpieczna 
dzielnica; akcja, USA 
2010. Bobby Kalinowski 
(Rob Van Dam) jest byłym 
żołnierzem Marines. Kiedy 
pewnego dnia Bobby staje 
w obronie żony i zabija 
właściciela lokalnego baru, 
zaczynają się ich 
kłopoty…

21:50 Skaza; akcja, USA, 
Kanada 2009. Brickner 
zostaje zwolniony 
warunkowo po siedmiu 
latach spędzonych w 
areszcie po 
spowodowaniu 
nieumyślnego zabójstwa. 
Po opuszczeniu 
więziennych murów 
wkracza w świat, 
nielegalnych walk 
ulicznych…

23:55 Bez Litości; serial 
akcji, Kanada, USA 2012; 
odc. 6

01:50 Dyżur; factual; odc. 4
02:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual
02:50 Biesiada na cztery 

pory roku; factual
03:35 Biesiada na cztery 

pory roku; factual
04:00 Menu na miarę; serial 

fabularny
04:40 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 21

05:25 Niesamowite!; factual; 
odc. 7

05:35 Korona królów; odc. 
127; telenowela TVP

06:10 Na sygnale; odc. 6; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 7; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 1/9 - Porwanie; serial 
TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
998; serial TVP

09:25 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 151; serial 
kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
35 „Koniec świata”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
36 „Czy siedzi z nami 
pilot”; serial komediowy 
TVP

11:25 Ranczo; s.I; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.I; odc. 8 - 
Kozy ofiarne; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 150 - Powrót; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 151 - Zakochany 
Marczak; serial kryminalny 
TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
240 Strongman; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 7; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 34/75 
- Nadwyżka; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 152 - Niania; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.IX; 
odc. 107 - Wiadomość od 
morderczyni; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.I; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 153 - Na zakręcie; 
serial kryminalny TVP

00:20 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 264 - Powołanie; 
serial kryminalny TVP

01:20 Glina; odc. 18/25; 
serial kryminalny TVP

02:15 Glina; odc. 19/25; 
serial kryminalny TVP

03:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 1/9 - Porwanie; serial 
TVP

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
998; serial TVP

05:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
35 „Koniec świata”; serial 
komediowy TVP

06:35 Makłowicz w podróży 
– Podróż 40 Malta (149) - 
Waleczna Valletta

07:10 Okrasa łamie przepisy 
– Morskie grillowanie

07:40 Muzyka łączy 
pokolenia – Zbigniew 
Hołdys i Jaro

08:25 Tylko jeden skecz – 
„Wylęgarnia smaków” - 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju; program 
rozrywkowy

08:45 Prywatne życie 
zwierząt  (odc. 9) - 
Partner na wagę złota; 
reportaż

09:15 Koło fortuny; odc. 409 
ed. 6; teleturniej

09:50 Kierunek Kabaret; /61/ 
- Poprawna polszczyzna

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /86/ - „Nie liczę 
godzin i lat” - Andrzej 
Rybiński

11:10 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 34 Białe złoto; 
cykl dokumentalny

11:45 Herbatka z kabaretem  
(17); program rozrywkowy

12:20 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru - 
Urodzinowy strzał w 
dychę (1-2)

14:25 Hity kabaretu  (5) - 
Kakao i inne hity Kabaretu 
Smile; program 
rozrywkowy

15:25 Kabaretowa Mapa 
Polski - IX Płocka Noc 
Kabaretowa. Gra o 
żyrandol  (1-2)

17:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [1]; widowisko 
rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– W neolitycznym garnku; 
magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat  (61) - 
Areszt; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 40 Malta (150) - 
Archipelag; magazyn 
kulinarny

19:55 Herbatka z kabaretem 
(20); program rozrywkowy

20:30 Hity kabaretu (6) - 
Kakao i inne hity Kabaretu 
Smile; program 
rozrywkowy

21:30 Postaw na milion; 
odc. 185; teleturniej

22:30 The Wall. Wygraj 
marzenia; /38/; teleturniej

23:30 Dzięki Bogu już 
weekend; s.III  (30); 
program rozrywkowy

00:35 Koło fortuny; odc. 408 
ed. 6; teleturniej

01:20 Kabaretowa Mapa 
Polski - Program 
rozrywkowy

04:25 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie – 
Urszula Sipińska; 
widowisko rozrywkowe

06:00 Ukryta prawda (493) - 
program obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (23/52) - 
program sądowy

08:00 Szpital (221) - 
program obyczajowy

08:55 Brzydula (208) - serial 
obyczajowy

09:30 Zakochani po uszy 
(28/120) - program

10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (30/38) - program
12:20 Ukryta prawda (285) - 

program obyczajowy
13:20 Sąd rodzinny (24/52) - 

program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (60/116) - 
program sądowy

15:20 Szpital (222) - 
program obyczajowy

16:20 Gotowe na wszystko 
III (14/23) - serial, USA

17:20 Przyjaciele (20/24) - 
serial komediowy, USA

17:50 Przyjaciele (21/24) - 
serial komediowy, USA

18:20 Brzydula (213) - serial 
obyczajowy. Paulina 
torpeduje plany Violetty 
zostania twarzą kolekcji FD 
Gusto. Violetta nie 
zamierza się poddawać. 
Ula mówi Markowi, że 
Piotr nie jest jej 
chłopakiem. 

18:55 Brzydula (214) - serial 
obyczajowy. Ula walczy z 
Pauliną o to, żeby Violetta 
została twarzą nowej 
kolekcji. Marek szuka 
sposobu, żeby zbliżyć się 
przez pracę do Uli. 
Sebastian boi się, że Artur 
poderwał Violettę. 

19:30 Kulisy sławy EXTRA 
(1/9) - program 
lifestylowy

20:00 Muppety: Poza 
prawem - komedia, 
USA 2014. W trakcie 
światowego tournée 
Muppety trafiają w sam 
środek afery związanej z 
kradzieżą drogocennych 
klejnotów. 

22:20 Efekt motyla - film 
sensacyjny, USA/
Kanada 2004. Evan 
Treborn (Ashton Kutscher) 
stracił poczucie czasu. 
Odkąd pamięta, 
najważniejsze momenty 
jego życia znikały w 
czarnej otchłani 
zapomnienia. Jego 
dzieciństwo zmąciła seria 
przerażających wydarzeń, 
po których pozostały mu 
tylko cienie wspomnień i 
zrujnowane życie jego 
najbliższych przyjaciół z 
dzieciństwa…

00:40 W garniturach (12) - 
serial, USA

01:40 Oszuści (9/10) - serial, 
USA

02:40 Moc Magii (411) - 
program

04:50 Bez montażu

05:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (1/12) - 
program lifestylowy

06:10 Beauty ekspert 2 
(1/12) - magazyn 

06:45 W dobrym stylu 3 
(1/8) - program 
lifestylowy

07:30 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (10/13) - 
program rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

09:15 W czym do ślubu? 
(1/10) - reality show

09:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (2/12) - reality 
show

10:35 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (4/13) - program 
rozrywkowy

11:35 Kuchenne rewolucje 
12 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:40 Eks-tra zmiana EXTRA 
- program lifestylowy

13:10 W czym do ślubu 
4 (12) - reality show

13:40 W czym do ślubu? 3 
(1/12) - reality show

14:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (6/12) - reality 
show

15:00 Gwiazdy prywatnie 2 
(3/8) - program 
lifestylowy

15:30 Niezwykłe Stany 
Prokopa 2 (4/6) - program

16:05 Niezwykłe Stany 
Prokopa 2 (5/6) - program

16:35 Kulisy sławy EXTRA 2 
(7/8) - program 
lifestylowy

17:10 Subiektywny ranking 
NAJ - magazyn

17:45 Kuchenne rewolucje 
14 (5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:50 W czym do ślubu 4 
(8/12) - reality show

19:25 Ugotowani 8 (35) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:00 Ugotowani 8 (36) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:35 Życie w ciągłym lęku - 
dokument

21:50 Kobieta na krańcu 
świata 8 (1/6) - program

22:25 Miłość od kuchni
23:25 Miłość w XXI wieku - 

dokument
00:25 Randkowicze w 

Australii 2 (9/12) - 
program rozrywkowy 

01:30 Młodzi starcy (3) - 
serial dokumentalny, 
Wielka Brytania

02:45 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn

03:15 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

03:45 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

04:15 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn

04:45 Wiem, co jem (4/16) - 
magazyn

06:00 Piłka nożna – Puchar 
Włoch - podsumowanie 

08:05 Kolarstwo torowe – 
Mistrzostwa Świata, 
Pruszków - dz. 2 - Finały

09:45 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19: New York 
Islanders - Toronto Maple 
Leafs 

10:55 Lekkoatletyka – 
Halowe ME Glasgow 
(studio) 

11:00 Lekkoatletyka - 
Halowe ME Glasgow - 
sesja poranna 

15:10 Narciarstwo klasyczne 
- MŚ Seefeld: Skoki 
narciarskie (studio)

16:00 Narciarstwo klasyczne 
- MŚ Seefeld: Skoki 
narciarskie - konkurs 
indywidualny HS108 

18:25 Kolarstwo torowe – 
Mistrzostwa Świata, 
Pruszków - dz. 3 - Finały

20:05 Lekkoatletyka – 
Halowe ME Glasgow

23:00 Sportowy Wieczór
23:40 Narciarstwo klasyczne 

– MŚ Seefeld: Skoki 
narciarskie - konkurs 
indywidualny HS108 

01:25 Kolarstwo torowe – 
Mistrzostwa Świata, 
Pruszków - dz. 3 - Finały

03:05 Lekkoatletyka – 
Halowe ME Glasgow 

04:40 Kapitan Tsubasa
05:10 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (4) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (54) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (55) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (52) 
reality show. Katarzyna 
Dowbor odwiedza Świdry 
na Lubelszczyźnie. 
Mieszka tam pani Ewa z 
trzema synami. Kilka 
miesięcy temu rodzina 
przeżyła tragedię -...

9:00 Septagon (39) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (33) 
reality show. Uczestnicy 
staną przed nie lada 
wyzwaniem - przygotują 
dania dla dzieci. Ich 
kulinarne dokonania 
ocenią młode gwiazdy 
telewizji, m.in. Mateusz...

11:30 Benny Hill (17); 
program rozrywkowy

12:00 Mecenas Lena Barska 
(1) serial obyczajowy. 
Lena śpieszy się na 
kolejne spotkanie w 
kancelarii. W biegu posila 
się fast-foodem. 
Wymazana keczupem 
spotyka swojego byłego 
męża i...

13:00 Galileo (712); 
program 

14:00 Galileo (713); 
program 

15:00 Gliniarz i prokurator 
(19) serial kryminalny

16:00 Gliniarz i prokurator 
(22) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(493) serial obyczajowy

18:00 Septagon (40) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(494) serial obyczajowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu 
(13); program rozrywkowy

21:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (257) 
serial kryminalny

22:05 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (258) 
serial kryminalny

23:05 Czas śmierci; horror, 
Francja/Wielka Brytania 
2002

1:15 Zagadkowe zgony (1) 
serial dokumentalny

1:45 Zagadkowe zgony (2) 
serial dokumentalny

2:10 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:30 Graffiti; program 
publicystyczny

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

06:50 Był taki dzień – 1 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
1.03.1989

07:40 Serial
08:45 Marzyciele; program 

publicystyczny
09:40 Historia Polski – Było 

sobie miasteczko; film 
dokumentalny

10:40 Sensacje XX wieku – 
Jak hartowała się stal; 
cykl dokumentalny

11:00 Polska Kronika 
Filmowa 1993 - Wydanie 
4; cykl dokumentalny

11:20 Z biegiem Nilu; odc. 
3/4; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

12:20 Serial
13:30 Złoto Jukonu; odc. 3/3; 

serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2016)

14:30 Mustang. Himalajska 
podróż; film 
dokumentalny; Francja 
(2016)

15:35 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:40 Win Wolność i 
Niezawisłość. Ostatnia 
nadzieja

17:45 Było, nie minęło
18:15 Ex Libris; magazyn
18:40 Polska Kronika 

Filmowa 1994 - Wydanie 
4; cykl dokumentalny

18:50 Przeprowadzki; odc. 
4/10 - Kanapa doktora 
Reutta; serial TVP

19:55 Milenium kontra 
Tysiąclecie; film 
dokumentalny

20:55 Wojna generałów; 
odc. 6/6 Ofensywa w 
Ardenach; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

22:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 66; 
magazyn

22:35 Szerokie tory – Ruch 
Femen na Ukrainie; 
reportaż

23:15 Wyjęci spod prawa; 
odc. 3/4. Ben Hall; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Heinricha 
Himmlera; cykl 
dokumentalny

01:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tamten 
najdłuższy dzień; cz. 1; 
cykl dokumentalny

01:45 Było, nie minęło
02:15 Dziennik telewizyjny – 

1.03.1989
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7:00 Siatkówka mężczyzn: 1. 
liga; mecz: KS Lechia 
Tomaszów Mazowiecki - 
AZS AGH Kraków

9:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

11:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Chemik 
Bydgoszcz - Jastrzębski 
Węgiel

13:30 Atleci; magazyn 
14:00 Tenis: Turniej ATP w 

Dubaju; mecz półfinałowy 
gry pojedynczej

16:00 Tenis: Turniej ATP w 
Dubaju; półfinał gry poj.

17:45 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: Raków  
Cz-wa - Chrobry Głogów

20:00 Boks: Gala w 
Legionowie; waga 
półciężka: Michał Cieślak - 
Youri Kalenga

0:00 Sporty walki: KSW 46: 
Narkun vs. Khalidov 2; 
walka: Mamed Chalidow - 
Tomasz Narkun

1:00 Tenis: Turniej ATP w 
Acapulco; półfinał gry 
pojedynczej

3:00 Sporty walki: KSW 46: 
Narkun vs. Khalidov 2; 
walka: Mamed Chalidow - 
Tomasz Narkun

5:00 Tenis: Turniej ATP w 
Acapulco; półfinał gry poj.

POLSAT SPORT
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05:35 Klan; odc. 3438; 
telenowela TVP

06:00 Klan; odc. 3439; 
telenowela TVP

06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
08:00 Pełnosprawni; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:25 Natura w Jedynce – 
Planeta lasów. Królestwo 
słońca; film 
dokumentalny; Hiszpania 
(2017)

09:00 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres; 

magazyn
10:00 Korona królów – taka 

historia...; odc. 24; 
telenowela TVP

10:30 Korona królów; odc. 
180; telenowela TVP

11:00 Korona królów; odc. 
181; telenowela TVP

11:30 Korona królów; odc. 
182; telenowela TVP

12:00 Korona królów; odc. 
183; telenowela TVP

12:35 Fascynujący Świat – 
Uratować Wenecję; film 
dokumentalny; Francja 
(2017)

13:30 Z pamięci – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
felieton

13:40 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:15 Jak to działa; odc. 162 
Krew; magazyn

14:45 Sanatorium miłości; 
reality show

15:40 Narciarstwo klasyczne 
– MŚ Seefeld: Skoki 
narciarskie (studio)

16:00 Narciarstwo klasyczne 
– MŚ Seefeld: Skoki 
narciarskie - konkurs 
mieszany HS108

16:55 Teleexpress (w 
przerwie)

18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Lekkoatletyka – 

Halowe ME Glasgow 
(studio) 

20:15 Lekkoatletyka - 
Halowe ME Glasgow 

22:20 Echo serca; odc. 7; 
serial TVP

23:15 Park Gorkiego ; film 
sensacyjny; USA (1983); 
reż.:Michael Apted; 
wyk.:William Hurt, Lee 
Marvin, Brian Dennehy, 
Joanna Pacuła

01:35 Jaka to melodia?
02:30 McImperium; film 

obyczajowy; USA (2016); 
reż.:John Lee Hancock; 
wyk.:Michael Keaton, 
Laura Dern, Patrick 
Wilson, Nick Offerman, 
Linda Cardellini

04:25 Z pamięci – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
felieton

05:15 Koło fortuny; odc. 211 
ed. 4; teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
2009; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
2010; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1423; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pogoda Flesz sobota
11:24 Pytanie na śniadanie 

Extra (304)
11:50 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem.; 
magazyn kulinarny

12:30 Bake off – Ale ciacho! 
(10) ed. 5; widowisko

13:25 Na sygnale; odc. 221 
„Drugi człowiek”; serial 
fabularyzowany TVP

14:00 Familiada; odc. 2527; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 437 
ed. 6; teleturniej

15:20 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

16:15 Rodzinka.pl; odc. 253 
„” sezon 14; serial 
komediowy TVP

16:40 Słowo na niedzielę – 
Mowa jest zł...em

16:55 Zmiennicy; odc. 2/15 - 
Ostatni kurs; serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:35 Postaw na milion; 

odc. 194; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 194
19:35 Lajk!
20:05 Dance, dance, dance
21:00 Dance, dance, dance
22:00 Sierocki na sobotę
22:50 Książę; thriller; Wielka 

Brytania, USA (2014)
00:30 Naznaczony: rozdział 

2; horror; USA, Kanada 
(2013); reż.:James Wan; 
wyk.:Patrick Wilson, Rose 
Byrne, Barbara Hershey, 
Steve Coulter

02:25 Facet (nie)potrzebny 
od zaraz; komedia; Polska 
(2014); reż.:Weronika 
Migoń; wyk.:Katarzyna 
Maciąg, Joanna Kulig, 
Krzysztof Globisz, Łukasz 
Garlicki, Paweł 
Małaszyński, Bartosz 
Porczyk, Marcel Sabat, 
Czesław Mozil, Anna 
Czartoryska-Niemczycka, 
Michał Żebrowski

03:55 La La Poland; 
program rozrywkowy

04:25 The Good Doctor; s.II; 
odc. 28; serial 
obyczajowy; USA (2017)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

7:50 Mulan; film animowany, 
USA 1998. Inspirowana 
chińską legendą opowieść 
o dzielnej wojowniczce.

9:55 Ewa gotuje (352); 
magazyn kulinarny

10:30 Indiana Jones i 
Królestwo Kryształowej 
Czaszki; film przygodowy, 
USA 2008

13:10 Sahara; film 
przygodowy, Niemcy/
Hiszpania/USA/Wielka 
Brytania 2005

15:45 Kabaret na żywo; 
program rozrywkowy

17:45 SuperPies (13); 
magazyn poradnikowy

18:20 Chłopaki do wzięcia 
(149) serial dokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda (302)
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.

20:10 Shrek; film 
animowany, USA 2001

22:00 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 11 (2); program 
rozrywkowy. O prestiżowy 
tytuł i 100 tys. zł na cel 
charytatywny walczyć 
będą m.in. Elżbieta 
Romanowska, Stanisław 
Karpiel-Bułecka, Antek 
Smykiewicz, Kazimierz...

0:05 Sabotaż; film 
sensacyjny, USA 2014. 
John „Breacher” Wharton 
(Arnold Schwarzenegger) 
stoi na czele elitarnej 
jednostki do walki z 
narkotykami, DEA. 
Podlegający mu ludzie są 
mu bardzo oddani i bez 
wahania realizują z nim 
niebezpieczne misje. 
Dzięki ich zaangażowaniu 
udaje się ująć jednego z 
ważniejszych bossów 
narkotykowej mafii. Po 
udanej akcji zlikwidowania 
siedziby kartelu ekipa 
Johna postanawia ukraść 
ze znalezionych tam 
pieniędzy 10 milionów 
dolarów. 

2:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:20 Uwaga! (5599) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1139) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

17 (721) - serial 
obyczajowy

12:50 Mój przyjaciel delfin 
II: Ocalić Mandy - film 
przygodowy, USA 2014.

15:00 Agent - Gwiazdy 4 
(1/13) - program

16:00 Odjazdowe bryki braci 
Collins 4 (4/8) - program

17:00 Kuchenne rewolucje 
19 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:00 36,6 5 (1/12) - 
program

19:00 Fakty (7731) 
19:25 Sport (7714)  
19:35 Pogoda (7711)  
19:40 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (104) 

19:45 Uwaga! (5600) - 
program

20:00 Kac Vegas - komedia, 
USA/Niemcy 2009. 
Perypetie grupy przyjaciół, 
którzy, budząc się po suto 
zakrapianym wieczorze 
kawalerskim, próbują 
odtworzyć wydarzenia 
minionej nocy. Okazuje 
się, że przyszły pan młody 
zaginął, w łazience 
znajduje się tygrys, w 
szafie płaczący niemowlak, 
jeden z nich wziął ślub ze 
striptizerką, a ich tropem 
podąża azjatycki gangster 
wraz z grupą typów spod 
ciemnej gwiazdy.

22:15 Chłopaki też płaczą - 
komedia, USA 2008. Peter 
jest w depresji po 
rozstaniu z dziewczyną. 
Żeby o niej zapomnieć 
postanawia zmienić 
otoczenie i zwyczaje. 
Wyjeżdża na Hawaje. 
Jednak pechowo dla 
niego, do tej samej 
miejscowości przyjeżdża 
jego była z nowym 
chłopakiem…

00:45 Ostatni dom po lewej 
- horror, USA 2009 
(dozwolone od lat 18). 
Banda rzezimieszków 
napada w lesie dwie 
młode dziewczyny, 
brutalnie je biją, gwałcą i 
zabijają jedną z nich. 
Drugiej udaje się przeżyć. 
Dziewczyna desperacko 
usiłuje dostać się do 
domu. Kiedy tam dociera 
okazuje się, że zatrzymali 
się w nim ci sami 
przestępcy, którzy chcieli 
ją zabić. Jej rodzice 
postanawiają się krwawo 
zemścić na bandytach…

02:55 Uwaga! (5600) - 
program

03:15 Moc Magii (412) - 
program

06:00 Pan wzywał, 
Milordzie?; serial, Wielka 
Brytania 1991; odc. 5

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska; odc. 9

08:50 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; odc. 2

09:20 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; odc. 3

09:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 147

10:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 148

11:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 149

12:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 150

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 151

14:45 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa

16:25 Alvin i wiewiórki 3; 
komedia, USA 2011

18:00 Elektra; akcja, Kanada, 
USA 2005

20:00 Champion 4: Walka o 
honor; akcja, Bułgaria 
2016. Yuri Boyka to jeden 
z najlepszych zawodników 
na świecie. Podczas jednej 
z walk, jego przeciwnik 
umiera. Kiedy Boyka 
dowiaduje się, że żona 
tego mężczyzny ma 
kłopoty, postanawia jej 
pomóc…

21:50 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. 
Szef NASA – Dan Truman 
(Billy Bob Thornton) – 
wzywa na pomoc 
specjalistów…

00:55 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość; akcja, 
USA 2003. Cameron Diaz, 
Drew Barrymore and Lucy 
Liu powracają jako Aniołki 
Charliego, aby po raz 
kolejny zmierzyć się z 
misją niemożliwą! Tym 
razem piękne agentki 
muszą odnaleźć dwie 
srebrne obrączki. 
Pierścionki są niezwykłe…

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Menu na miarę; serial 
fabularny

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 9

05:45 Na sygnale; serial 
fabularyzowany TVP

06:20 Alternatywy 4; odc. 
1/9 - Przydział; serial 
komediowy TVP

07:20 Alternatywy 4; odc. 
2/9 - Przeprowadzka; 
serial komediowy TVP

08:20 Bulionerzy; odc. 17/75 
- Powrót; serial 
komediowy TVP

08:50 Bulionerzy; odc. 18/75 
- Sąsiedzkie przysługi; 
serial komediowy TVP

09:30 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

10:30 Ranczo; s.I; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
29 „Dzień ojca”; serial 
komediowy TVP

12:05 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
30 „Muzykoterapia”; serial 
komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
31 „Urodziny Kacperka”; 
serial komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 146 - Wesele; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ranczo; s.I; odc. 4 - 
Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.I; odc. 5 - 
Wieść gminna; serial 
obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; s.I; odc. 6 - 
Racja gminy; serial 
obyczajowy TVP

17:20 Czterdziestolatek; odc. 
10/21 - Pocztówka ze 
Spitzbergenu, czyli 
oczarowanie; serial TVP

18:25 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 151; serial 
kryminalny TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 264 - Powołanie; 
serial kryminalny TVP

20:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 147 - Oskarżony; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 148 - Ślady 
przeszłości; serial 
kryminalny TVP

22:15 Ranczo; s.I; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; s.I; odc. 8 - 
Kozy ofiarne; serial 
obyczajowy TVP

00:20 Strażacy; s.II; odc. 19 
- Ojciec i syn; serial TVP

01:15 Strażacy; s.II; odc. 20 
- Na własną rękę; serial 
TVP

02:15 Krew z krwi 2; odc. 
10/10; serial TVP

03:15 Instynkt; odc. 6 „Droga 
do sławy”; serial TVP

04:05 Rodzinka.pl; odc. 251 
sezon 13; serial TVP

04:35 Rodzinka.pl; odc. 252 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

05:10 Ja to mam szczęście!; 
serial TVP

06:15 Rozrywka Retro – 
Telepeerele - (3)

07:10 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 76 Chojnice; 
magazyn

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

08:45 Koło fortuny; odc. 410 
ed. 6; teleturniej

09:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Reni Jusis; /
cz. 1/; reportaż

09:50 Życie to Kabaret – L 
jak Laskowik, T jak TEY – 
Z tyłu sklepu

10:45 Dr Jekyll i Mr Hyde 
wg Wytwórni A’YoY; 
program rozrywkowy

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

12:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /17/ - „Przeżyj 
to sam” - Lombard

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Dziczyzna w puszczy 
Bolimowskiej; 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 Postaw na milion; 
odc. 185; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę 
noc” - Bolter

15:20 Zakupy pod kontrolą; 
s.II - (3); reality show

15:45 Big Music Quiz (23); 
teleturniej muzyczny

16:50 Wszystkie stworzenia 
duże i małe – Koty i psy; 
odc. 1 sezon II; serial; 
Wielka Brytania (1978)

17:55 Wielki Test o Zdrowiu
19:25 Bake off – Ale ciacho! 

- (8) ed. 5; widowisko
20:20 Bake off – Ale przepis 

- (8) ed. 5
20:35 Paranienormalni 

Tonight (1) Bartek 
Kasprzykowski; program 
rozrywkowy

21:35 Sanatorium miłości - 
odc. 1; reality show

22:30 Kabaret „Potem”. 
Robin Hood – czwarta 
strzała; widowisko

23:35 T jak Tey – Na 
granicy; widowisko 
rozrywkowe

00:50 La La Poland; s.I - odc 
(7); program rozrywkowy

01:45 Koło fortuny; odc. 409 
ed. 6; teleturniej

02:30 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (3)

05:35 Ukryta prawda (494) - 
program obyczajowy

06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Ukryta prawda (283) - 

program obyczajowy
09:45 Ukryta prawda (284) - 

program obyczajowy
10:45 Brzydula (209) - serial 

obyczajowy
11:20 Brzydula (210) - serial 

obyczajowy
11:55 Brzydula (211) - serial 

obyczajowy
12:30 Brzydula (212) - serial 

obyczajowy
13:05 Miś Yogi - film 

rodzinny, USA/Nowa 
Zelandia 2010

14:35 Ostatni władca wiatru 
- film przygodowy, 
USA 2010. Opowieść o 
walce dobra ze złem. 
Świat, w którym toczy się 
historia, podzielony był 
niegdyś na cztery części 
należące do 
poszczególnych żywiołów. 
Władcy ognia nie dość 
jednak było jednego 
królestwa…

16:50 Na ratunek 
wielorybom - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2012

19:00 Poznaj mojego tatę - 
komedia, USA 2000. Greg 
(Ben Stiller) zakochał się 
w Pam (Teri Polo) i 
postanowił ją poślubić. 
Nim zwiąże się z ukochaną 
małżeńskim węzłem musi 
poprosić o zgodę jej 
rodziców. Przyszła 
teściowa Dina (Blythe 
Danner) jest mu 
przychylna, ale ojciec 
Pam, Jack Byrnes (Robert 
De Niro) postanawia 
dokładnie sprawdzić 
przyszłego zięcia i poddaje 
nieszczęsnego Grega 
wielu ciężkim próbom…

21:20 Sex Story - komedia, 
USA 2011. Para przyjaciół 
- Emma (Natalie Portman) 
i Adam (Ashton Kutcher) - 
spotykają się po latach. 
Zawierają układ: seksualny 
związek oparty na braku 
jakichkolwiek zobowiązań. 
Szybko okazuje się, że nie 
tak łatwo uciec od 
uczuć…

23:40 Na krawędzi - film 
sensacyjny, USA 1993. 
Gabe (Sylvester Stallone) - 
ratownik górski 
poproszony o pomoc 
przez grupę alpinistów 
uwikłaną w kryminalną 
intrygę wartą miliony 
dolarów, musi zmierzyć 
się zarówno z 
bezwzględnymi 
mordercami, jak i 
demonami z przeszłości…

02:05 Moc Magii (412) - 
program

04:15 Bez montażu 

05:35 Oddać dziecko 2 
(1/12) - program 
dokumentalny

06:35 Wszystko o jedzeniu 
3 (13) - program 
lifestylowy

07:05 Ostre cięcie 5 (9/10) - 
program

07:50 Misja ratunkowa 
2 (10) - program 
rozrywkowy

08:35 Co nas truje 2 (8/12) - 
program lifestylowy

09:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (3/13) - 
program lifestylowy

10:05 SOS – Sablewska od 
stylu 2 (12) - program 
rozrywkowy

10:50 Jestem z Polski (5/9) - 
program

11:50 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (8) - 
program

12:20 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (9) - program

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (1/10) - reality 
show

13:40 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (8) - reality 
show

14:25 W czym do ślubu 
4 (12) - reality show

14:55 Afera fryzjera 7 (1/8) - 
program rozrywkowy

15:40 Pani Gadżet 16 
(20/22) - magazyn

16:10 Pani Gadżet 15 (1/22) 
- magazyn

16:40 Nowa misja 
ratunkowa (1/7) - 
program rozrywkowy

17:40 Kobieta na krańcu 
świata 8 (1/6) - program

18:15 Kulisy sławy EXTRA 3
18:45 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 6 (1/13) - 
program lifestylowy

19:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (2/13) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 13 (6/12) 
- magazyn

20:45 SOS – Sablewska od 
stylu (1/10) - program 
rozrywkowy

21:30 SOS – Sablewska od 
stylu (2/10) - program 
rozrywkowy

22:15 Martyna na krańcu 
świata (1/4) - program

23:20 Klinika zmiany płci
00:20 Rosyjski Projekt Lady 

2 (15/16) - program 
rozrywkowy 

02:35 Gwiazdy od kuchni 2 
(1/8) - program 
lifestylowy

03:05 W roli głównej – 
Patryk Vega (2/8) - talk 
show

03:35 Wiem, co jem (5/16) - 
magazyn

04:05 Wiem, co jem (6/16) - 
magazyn

04:35 Wiem, co jem (8/16) - 
magazyn

05:50 Galeria Małysza
06:15 Narciarstwo klasyczne 

– MŚ Seefeld: Skoki - 
konkurs indywid. HS108 

08:05 Jeździectwo – 
Cavaliada, Kraków - 
Dzień 2. (Big Round); 
relacja

10:55 Lekkoatletyka – 
Halowe ME Glasgow 
(studio)

11:00 Lekkoatletyka – 
Halowe ME Glasgow - 
sesja poranna 

13:45 Lekkoatletyka - 
Halowe ME Glasgow 
(studio)

14:00 Stan Futbolu
15:05 Narciarstwo klasyczne 

– MŚ Seefeld: Skoki 
narciarskie (studio)

16:00 Narciarstwo klasyczne 
– MŚ Seefeld: Skoki - 
konkurs mieszany HS108 

18:00 Kolarstwo torowe – 
MŚ, Pruszków - dz. 4 - 
Finały

19:05 Lekkoatletyka – 
Halowe ME Glasgow 

22:10 Sportowy wieczór
22:35 Łyżwiarstwo szybkie – 

MŚ w wieloboju, Calgary; 
dz. 1

00:20 Kolarstwo torowe – 
MŚ, Pruszków - dz. 4 - 
Finały

02:15 Lekkoatletyka – 
Halowe ME Glasgow 

04:25 Kapitan Tsubasa
05:25 Sportowy wieczór

6:00 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (23) serial 
animowany

6:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (24) serial 
animowany

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (25) serial 
animowany

7:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (26) serial 
animowany

8:05 Flintstonowie (20) 
serial animowany

8:40 Dzielna mysz (16) serial 
animowany

9:00 Tom i Jerry: Misja na 
Marsa; film animowany, 
USA 2004. Odwieczni 
wrogowie, kot i mysz, 
muszą zawiesić waśnie, 
bo oto przed nimi zadanie 
życia - muszą ocalić 
Ziemię przed inwazją...

10:35 Policjantki i Policjanci 
(490) serial obyczajowy

11:35 Policjantki i Policjanci 
(491) serial obyczajowy

12:35 Policjantki i Policjanci 
(492) serial obyczajowy

13:35 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:40 Młodzi gniewni; 
dramat obyczajowy, USA 
1995

16:45 Auta 2; film 
animowany, USA 2011. 
Najlepsze auta świata stają 
do zaciętej rywalizacji. 
Wygrać może tylko jeden - 
najszybszy.

19:00 Galileo (726); 
program 
popularnonaukowy

20:00 Policjantki i Policjanci 
(493) serial obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci 
(494) serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (259) 
serial kryminalny

23:05 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (260) 
serial kryminalny

0:20 Larwa; horror SF, 
Niemcy/USA 2005. 
Mieszkańcy Host hodują 
bydło. Nagle zwierzęta 
zaczynają ginąć z powodu 
zmutowanych pasożytów. 
Wkrótce pasożyty 
zaczynają atakować ludzi.

2:10 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:25 Graffiti; program 
publicystyczny

2:40 Disco Polo Life; 
program muzyczny 
prowadzony przez Martę 
Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego. Oprócz 
muzyki, stałymi 
elementami ‚Disco Polo 
Life’ są m.in. klipy 
specjalnie...

3:40 Top 10 - lista przebojów
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; 

magazyn reklamowy

06:15 Był taki dzień – 2 
marca; felieton

06:20 Dziennik telewizyjny – 
2.03.1989

07:00 Wszystkie kolory 
świata – Kazachstan. 
Serce Azji Środkowej; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

08:00 Koło się kręci – 
Wojownik; reportaż

08:15 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 27 
Łańcut; magazyn

08:40 Zaklęty Dwór; odc. 1/7 
Cień Starościca; serial 
TVP

09:50 Okrasa łamie przepisy 
– Tradycyjny kurczak na 
nowo; magazyn kulinarny

10:30 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 3. 
Jesień; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

11:30 Ziemia, planeta roślin 
– Życiodajne światło; 
odc. 1/3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

12:35 Świat z lotu ptaka; 
odc. 6. Wysokie loty; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

13:40 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia właściciela 
szkoły tańca w Doniecku

14:10 Z Andrusem po Galicji 
– Limanowa

14:40 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa; 
odc. 2/3 Poszukiwanie 
cywilizacji; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

15:45 Spór o historię – Jan 
Długosz i inni; debata

16:30 Z biegiem Nilu; odc. 
3/4; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

17:25 Marzyciele (premiera)
17:55 Królowa Bona; odc. 7; 

serial TVP
19:10 Atlas Niepodległości; 

film dokumentalny
20:15 Nieznana historia 

Wielkiej Armady; odc. 
2/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

21:20 Stawka większa niż 
życie; odc. 9/18 - Genialny 
plan pułkownika Krafta; 
serial TVP

22:25 My ogniowe dzieci; 
film dokumentalny

23:20 Cała prawda o 
Grekach; odc. 1/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

00:25 Cała prawda o 
Grekach; odc. 2/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

01:35 Popioły; cz. I; dramat
03:30 Dziennik telewizyjny – 

2.03.1989

6:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

7:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Energa MKS Kalisz - Enea 
PTPS Piła

10:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: GKS 
Katowice - MKS Będzin

12:30 Koszykówka 
mężczyzn: Energa Basket 
Liga

14:45 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - PGE Skra 
Bełchatów

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Trefl Gdańsk

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Jastrzębski Węgiel

23:00 Boks: Walka o pas 
WBA International w 
Peterborough; waga 
piórkowa: Jordan Gill - 
Emmanuel Dominguez

0:00 Boks: Gala Polsat 
Boxing Night

4:00 Sporty walki: UFC 235: 
Jones vs. Smith; waga 
lekka: Jon Jones - 
Anthony Smith

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:15 Klan; odc. 3440; 
telenowela TVP

05:40 Klan; odc. 3441; 
telenowela TVP

06:05 Słownik polsko@
polski

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

Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 128 Konin; 
magazyn

09:05 Ziarno
09:35 Weterynarze z sercem
10:10 Wspaniała obsesja; 

dramat; USA (1954); 
reż.:Douglas Sirk; 
wyk.:Rock Hudson, Jane 
Wyman, Fred Nurney

11:55 Między ziemią a 
niebem

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem
12:40 Misja w Afryce; 

reportaż
13:00 Z pamięci – rozmowy 

z Andrzejem Doboszem; 
felieton

13:05 Lekkoatletyka – 
Halowe ME Glasgow 
(studio)

13:15 Lekkoatletyka – 
Halowe ME Glasgow - 
sesja poranna 

14:50 To był rok!
16:00 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz; serial 

kryminalny TVP
18:35 Jaka to melodia?
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych; 

odc. 1; serial TVP; Polska 
(2018); reż.:Piotr 
Trzaskalski

21:15 Sanatorium miłości; 
reality show

22:10 Zakochana Jedynka – 
Za jakie grzechy; 
komedia; Kanada, USA 
(2008); reż.:Jonas Elmer; 
wyk.:Renee Zellweger, 
Harry Jr. Connick

24:00 Film fabularny
01:40 Jaka to melodia?
02:35 Park Gorkiego; film 

sensacyjny; USA (1983); 
reż.:Michael Apted; 
wyk.:William Hurt, Lee 
Marvin, Brian Dennehy, 
Joanna Pacuła

04:45 Z pamięci – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
felieton

05:15 Słowo na niedzielę – 
Mowa jest zł...em

05:25 Barwy szczęścia; odc. 
2011; serial obyczajowy 
TVP

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
2012; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
2013; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1424; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pogoda Flesz 

niedziela
11:00 Rodzinne oglądanie – 

Król dinozaurów; USA 
(2015)

11:55 Gwiazdy w południe – 
Dwaj jeźdźcy; western; 
USA (1961); reż.:John 
Ford; wyk.:James Stewart, 
Richard Widmark, Shirley 
Jones, Linda Cristal, Andy 
Devine, John McIntire

14:00 Familiada; odc. 2528; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 438 
ed. 6; teleturniej

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
733; serial TVP

16:15 Dance, dance, dance
17:10 Dance, dance, dance
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Rodzinka.pl; odc. 252 

„Kalejdoskop” sezon 13; 
serial komediowy TVP

19:00 Rodzinka.pl; odc. 253 
„” sezon 14; serial 
komediowy TVP

19:35 Lekkoatletyka - 
Halowe ME Glasgow ( 
studio ) (Halowe ME 
Glasgow); Szwajcaria 
(2019)

19:40 Lekkoatletyka - 
Halowe ME Glasgow 
(Halowe ME Glasgow); 
Szwajcaria (2019)

22:15 Kino bez granic - 
Generał Nil; dramat 
historyczny; Polska 
(2008); reż.:Ryszard 
Bugajski; wyk.:Olgierd 
Łukaszewicz, Alicja 
Jachiewicz, Magdalena 
Emilianowicz, Anna 
Cieślak, Zbigniew Stryj, 
Jacek Rozenek, Leszek 
Lichota, Adam 
Woronowicz

00:30 Zwariować ze 
szczęścia; komedia; 
Włochy, Francja (2016); 
reż.:Paolo Virzi; 
wyk.:Valeria Bruni 
Tedeschi, Micaela 
Ramazzotti, Valentina 
Carnelutti

02:35 Naznaczony: rozdział 
2; horror; USA, Kanada 
(2013)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

8:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (43) serial 
animowany

9:05 Shrek 3-D; film 
animowany, USA 2003. 
Farquaad zostaje połknięty 
przez Smoczycę, ale jego 
duch powraca z 
zaświatów. Z pomocą 
Teloniusza porywa on 
Fionę, aby zrzucić ją...

9:35 Asterix kontra Cezar; 
film animowany, Francja 
1985

11:15 Auta; film animowany, 
USA 2006. Ambitny 
samochód wyścigowy 
Zygzak zmiena podejście 
do życia.

13:45 Shrek; film 
animowany, USA 2001

15:45 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 11 (2); program 
rozrywkowy. O prestiżowy 
tytuł i 100 tys. zł na cel 
charytatywny walczyć 
będą m.in. Elżbieta 
Romanowska, Stanisław 
Karpiel-Bułecka, Antek 
Smykiewicz, Kazimierz...

17:45 Nasz nowy dom (131) 
reality show

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

program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (41) 

serial obyczajowy
21:00 Kabaret na żywo (51); 

program rozrywkowy
23:05 Prawdziwe kłamstwa; 

komedia sensacyjna, USA 
1994. Harry Tasker 
(Arnold Schwarzenegger), 
poczciwy, wiecznie 
zapracowany sprzedawca 
komputerów, jest w 
rzeczywistości agentem 
Wydziału Omega, tajnej 
komórki kontrwywiadu 
USA. O prawdziwej 
profesji Taskera nie ma 
pojęcia nikt, nawet jego 
rodzina - córka Dana (Eliza 
Dushku) i żona Helen 
(Jamie Lee Curtis). Helen, 
znudzona szczęśliwym, 
lecz monotonnym, 
piętnastoletnim 
małżeństwem, od jakiegoś 
czasu marzy o 
ekscytującej przygodzie…

2:00 Deadpool; film SF, USA 
2016. Umierający 
najemnik zostaje poddany 
eksperymentalnej terapii. 
Zyskuje supermoc i... 
powód do zemsty.

4:15 Tajemnice losu; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:20 Uwaga! (5600) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1140) - magazyn
11:00 Efekt Domina 6 (1/8) - 

program
11:35 Co za tydzień (891) - 

magazyn
12:05 Diagnoza 3-odcinek 

specjalny - serial
12:35 Diagnoza 4 (1/13) - 

serial
13:35 Nowa misja 

ratunkowa (1/7) - 
program rozrywkowy

14:30 Całe szczęście - kulisy 
produkcji - program

15:00 Kochany urwis II - 
komedia, USA 1991

16:55 Wielka szóstka - 
komedia, USA 2014

19:00 Fakty (7732) 
19:25 Sport (7715)  
19:35 Pogoda (7712)  
19:40 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (105) 

19:45 Uwaga! (5601) - 
program

20:00 MasterChef Junior 4 
(1/10) - program

21:30 Starcie Tytanów - film 
przygodowy, USA 2010. 
Perseusz został 
wychowany jak człowiek, 
mimo że jest synem boga. 
Kiedy nie udaje mu się 
uratować swojej rodziny 
przed gniewem Hadesa, 
boga podziemi, rusza na 
wyprawę by pomścić 
swoich bliskich. W jego 
działaniach wspomagają 
go inni bogowie, choć inni 
nieśmiertelni starają się ze 
wszystkich sił mu 
przeszkodzić…

23:45 Porady na zdrady - 
komedia 2016. Zdradzone 
przez swoich partnerów 
Kalina (Magdalena 
Lamparska) i Fretka (Anna 
Dereszowska), zakładają 
własną firmę testując 
wierność mężczyzn. 
Wszystko idzie dobrze, 
dopóki nie dostają zlecenia 
od Beaty (Weronika 
Rosati) – żony Macieja 
(Mikołaj Roznerski). 
Podejrzewa go ona o 
zdradę i chce poznać 
prawdę. Okazuje się, że to 
wcale nie jest proste - 
Maciej nie jest typowym 
mężczyzną. Sprawy 
komplikuje fakt, że Kalina 
zaczyna coś do niego 
czuć…

01:50 Kuchenne rewolucje 
19 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

02:50 Uwaga! (5601) - 
program

03:10 Moc Magii (413) - 
program

06:00 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 5

06:55 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 6

07:55 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010; odc. 5

08:45 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010; odc. 6

09:45 Bibliotekarze; serial, 
USA 2014; odc. 2

10:40 Zakręcony piątek; 
komedia, USA 1995

12:30 Alvin i wiewiórki 3; 
komedia, USA 2011

14:20 Najpiękniejsze baśnie: 
Księżniczka i skryba; 
familijny, Czechy 2014

15:55 Piękna i Borys Bestia; 
komedia, 1997

18:05 7 krasnoludków – Las 
to za mało!; familijny, 
Niemcy 2006. Królewna 
Śnieżka zamieszkała w 
zamku i urodziła synka. 
Oboje znajdują się jednak 
w wielkim 
niebezpieczeństwie! W 
zamku zjawia się Ten, 
Którego Imienia Nikt Nie 
Pamięta i grozi, że 
zabierze Śnieżce jej 
dziecko…

20:00 John Wick; akcja, USA 
2014. John Wick był 
najlepszym płatnym 
zabójcą w Stanach, ale dla 
ukochanej żony wycofał 
się z biznesu. Po jej 
śmierci nie dane mu 
będzie w spokoju przeżyć 
żałoby. Gdy syn 
rosyjskiego mafiosa 
odbierze mu ostatnią 
pamiątkę po ukochanej, 
zemsta będzie tylko 
kwestią czasu…

22:00 Rewolwer; akcja, 
Francja 2005. Jake Green 
to zapalony hazardzista, 
znany z pewności siebie i 
małej inteligencji. 
Pewnego dnia Jake, wraz 
z dwoma braćmi, zostaje 
zaproszony na prywatną 
grę. Organizatorzy są 
pewni, że Green przegra 
na korzyść szefa lokalnej 
mafii, Machy…

00:05 Skorpion; serial, USA 
2016; odc. 13

01:00 Dyżur; factual; odc. 5
01:30 Niesamowite!; factual, 

Polska 2014; odc. 2
02:00 Niesamowite!; factual, 

Polska 2014; odc. 13
02:45 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:20 Biesiada na cztery 

pory roku; factual
04:00 Menu na miarę; serial 

fabularny
04:40 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

05:45 Na sygnale; serial 
fabularyzowany TVP

06:25 Czterdziestolatek; odc. 
9/21 - Rodzina, czyli obcy 
w domu; serial TVP

07:25 Czterdziestolatek; odc. 
10/21 - Pocztówka ze 
Spitzbergenu, czyli 
oczarowanie; serial TVP

08:30 O mnie się nie martw; 
serial TVP

09:30 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 11/12; 
serial komediowy TVP

10:30 Ranczo; s.I; odc. 6 - 
Racja gminy; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
32 „Ciągle głodni”; serial 
komediowy TVP

12:05 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
33 „Trudne decyzje”; serial 
komediowy TVP

12:35 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
34 „Jaki masz zawód?”; 
serial komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 148 - Ślady 
przeszłości; serial 
kryminalny TVP

14:10 Ranczo; s.I; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.I; odc. 8 - 
Kozy ofiarne; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.I; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

17:20 Alternatywy 4; odc. 
3/9 - Pierwsza noc; serial 
komediowy TVP

18:15 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 11/12; 
serial komediowy TVP

18:45 Na sygnale; serial 
fabularyzowany TVP

19:15 Rodzinka.pl; serial 
komediowy TVP

19:50 Rodzinka.pl; serial 
komediowy TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 149 - Magiczne 
zwierciadło; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 150 - Powrót; serial 
kryminalny TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ranczo; s.I; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

00:25 Za marzenia; s.I; odc. 
13; serial TVP

01:20 Korona królów; odc. 
100; telenowela TVP

01:50 Korona królów; odc. 
101; telenowela TVP

02:30 Londyńczycy; odc. 
7/13; serial TVP

03:25 Glina; odc. 19/25; 
serial kryminalny TVP

04:20 Bulionerzy; odc. 
17/75; serial TVP

04:50 Bulionerzy; odc. 18/75 
- Sąsiedzkie przysługi; 
serial komediowy TVP

06:25 Rozrywka Retro – 
Kabaret Dudek – 
Spotkamy się na Nowym 
Świecie

07:20 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 77 Zamość; 
magazyn

07:50 Hip Hop z Kabaretem 
OT. TO (2)

08:50 Koło fortuny; odc. 411 
ed. 6; teleturniej

09:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Enej; /cz. 1/; 
reportaż

09:55 Życie to Kabaret – L 
jak Laskowik, T jak TEY – 
Narodziny gwiazdy; 
program kabaretowy

10:50 Kabaret „Potem”. 
Robin Hood – czwarta 
strzała; widowisko

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

12:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /94/ - „Powiedz” 
- Ich Troje

12:35 Okrasa łamie 
przepisy; Perliczka na trzy 
sposoby; magazyn 
kulinarny

13:05 Podróże z historią; s.I 
- odc. 9 320 metrów pod 
ziemią; cykl dokumentalny

13:40 Prywatne życie 
zwierząt; reportaż

14:20 Wszystkie stworzenia 
duże i małe – Koty i psy; 
odc. 1 sezon II; serial; 
Wielka Brytania (1978)

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /88/ - „Taki cud 
i miód” - Danuta 
Błażejczyk

15:30 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (4); reality show

15:55 Big Music Quiz (24); 
teleturniej muzyczny

16:55 Tylko jeden skecz – 
„O zajęciach z żeglarstwa 
suchego” – Bohdan 
Smoleń; program 
rozrywkowy

17:15 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2 /1/ - 
Europejski Sen; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

18:10 Wielki Test o Europie
19:40 Dr Jekyll i Mr Hyde 

wg Wytwórni A’YoY; 
program rozrywkowy

20:45 Paranienormalni 
Tonight (8) Patrycja 
Markowska

21:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz cz. 
2; program rozrywkowy

22:50 La La Poland; s.I odc. 
(6); program rozrywkowy

23:45 Koło fortuny; odc. 410 
ed. 6; teleturniej

00:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. Teraz 
kabaret! (1-3)

03:35 Rozrywka Retro – 
Kabaret z historią w tle (5)

05:45 Ukryta prawda (495) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Numerek z Dorotą 

(32) - program
09:10 Ukryta prawda (285) - 

program obyczajowy
10:15 Brzydula (213) - serial 

obyczajowy
10:50 Zakochani po uszy 

(25/120) - program
11:20 Zakochani po uszy 

(26/120) - program
11:55 Zakochani po uszy 

(27/120) - program
12:25 Zakochani po uszy 

(28/120) - program
13:00 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?

15:30 Synowie szeryfa - film 
western, USA 1973. 
Szeryf Cahill (John 
Wayne) poluje na 
rabusiów, którzy okradli 
bank. Okazuje się, że w 
napad zamieszani są jego 
dwaj nieletni synowie. 
Danny Cahill (Gary 
Grimes) i jego młodszy 
brat Billy Joe (Clay 
O’Brain) ulegli namowom 
bezwzględnego przestępcy 
Abe Frasera (George 
Kennedy)…

17:45 Muppety: Poza 
prawem - komedia, 
USA 2014

20:00 Jack Ryan: Teoria 
chaosu - film sensacyjny, 
USA/Rosja 2014. Jack 
Ryan (Chris Pine) jest 
finansistą, pracującym w 
Moskwie dla oligarchy - 
Viktora Stazova (Kenneth 
Branagh). Odkrywa, że 
jego szef planuje 
przeprowadzić finansowy 
atak terrorystyczny na 
USA i spowodować 
gospodarczy krach. Jack 
postawia zapobiec 
niebezpieczeństwu z 
narażeniem życia..…

22:15 Kick-Ass II - film 
sensacyjny, USA 2013. 

00:30 Moc Magii (413) - 
program

02:40 Ukryta prawda (495) - 
program obyczajowy

03:35 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

04:05 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

04:40 Bez montażu 

05:15 Ślub z kuzynem - 
dokument

06:15 Zamiana żon. USA 
(1/7) - program 
lifestylowy

07:15 Apetyt na miłość 3 
(4/12) - program 
rozrywkowy

08:15 Kulisy sławy EXTRA 3
08:45 Sexy kuchnia Magdy 

Gessler 3 (1/8) - program 
09:20 Sztuka mięsa (8/12) - 

program
09:50 Patenciary (1/8) - 

program 
10:25 Śluby marzeń
11:30 Co nas truje 2 (9/12) - 

program lifestylowy
12:15 Sablewska od stylu. 

Na okazję (1/12) - 
program rozrywkowy

13:00 Panny młode ponad 
miarę

14:05 W czym do ślubu 
EXTRA

14:40 Harry and Megan said 
yes

15:40 Tajemnice 
popularnych diet

16:50 Kobieta na krańcu 
świata 8 (2/6) - program

17:25 Subiektywny ranking 
naj… (4/6) - program 

18:00 Zdrowo, mądrze i 
oszczędnie

18:35 Co nas truje (2/12) - 
program lifestylowy

19:20 Co nas truje 2 (9/12) - 
program lifestylowy

20:05 Pani Gadżet 16 
(20/22) - magazyn

20:40 Pani Gadżet 15 (1/22) 
- magazyn

21:15 Miłość od kuchni
22:15 Powrót Doktora 

Szczyta
23:15 Życie w ciągłym lęku - 

dokument
00:25 Kulisy sławy EXTRA 3
00:55 W roli głównej – 

Agnieszka Dygant (4/7) - 
talk show

01:25 Cała prawda o Iron 
Majdan (9/10) - program 
rozrywkowy

01:55 Cała prawda o Iron 
Majdan (10) - program 
rozrywkowy

02:25 Gwiazdy od kuchni 2 
(1/8) - program 
lifestylowy

02:55 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn

03:25 Wiem, co jem (9/16) - 
magazyn

03:55 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn

04:25 Wiem, co jem (11/16) 
- magazyn

06:00 Narciarstwo klasyczne 
– MŚ Seefeld: Skoki 
narciarskie - konkurs 
mieszany HS108 

07:45 Biegi narciarskie – Ski 
Classics – Bieg Wazów, 
Mora (90km)

10:55 Lekkoatletyka – 
Halowe ME Glasgow - 
sesja poranna 

14:35 Kolarstwo torowe – 
Mistrzostwa Świata, 
Pruszków - dz. 5 - Finały

16:50 Jeździectwo – 
Cavaliada, Kraków - 
Dzień 3. (Grand Prix)

18:55 Lekkoatletyka – 
Halowe ME Glasgow 

22:10 Sportowy wieczór
22:35 Łyżwiarstwo szybkie – 

MŚ w wieloboju, Calgary; 
dz. 2

00:05 Lekkoatletyka – 
Halowe ME Glasgow 

02:15 Kolarstwo torowe – 
Mistrzostwa Świata, 
Pruszków - dz. 5 - Finały

04:20 Kapitan Tsubasa
05:20 Sportowy wieczór

6:00 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (25) serial 
animowany

6:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (26) serial 
animowany

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (14) serial 
animowany

7:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (15) serial 
animowany

8:05 Flintstonowie (21) 
serial animowany

8:40 Dzielna mysz (9) serial 
animowany. Zabawne 
przygody tajnego agenta - 
białej myszy zwanej 
Dangermouse oraz 
chomika Penfoldema. Ich 
praca ma ocalić świat 
przed złem.

8:50 Tom i Jerry: Szybcy i 
kudłaci; film animowany, 
USA 2005

10:25 Galileo (713); 
program 
popularnonaukowy

11:25 Galileo (726); 
program 

12:35 Auta 2; film 
animowany, USA 2011. 
Najlepsze auta świata stają 
do zaciętej rywalizacji. 
Wygrać może tylko jeden - 
najszybszy.

14:45 Bibliotekarz 2: 
Tajemnice kopalni króla 
Salomona; film 
przygodowy, USA 2006. 
Para poszukiwaczy na 
tropie miejsca owianego 
legendą.

16:50 Ja Cię Kręcę (1); 
program, w którym ludzie 
prezentują widzom swoje 
umiejętności. 
Gospodarzem programu 
jest Artur Andrus, któremu 
towarzyszy Elżbieta 
Romanowska.W każdym 
odcinku pojawi...

19:00 Galileo (727); 
program 
popularnonaukowy

20:00 Straszny film; horror 
komediowy, USA 2000

21:50 Młodzi gniewni; 
dramat obyczajowy, USA 
1995

23:50 Kobiety i mafia (1) 
serial dokumentalny. 
Dokument pokazujący 
mroczny świat polskiej 
mafii. Poznamy historie 
opowiadane z 
perspektywy kobiet, 
których życie uległo 
dramatycznej zmianie za 
przyczyną kontaktów...

0:50 Kobiety i mafia (2) 
serial dokumentalny

1:50 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

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

06:15 Był taki dzień – 3 
marca; felieton

06:15 Dziennik telewizyjny – 
3.03.1989

07:00 Transsyberyjska 
wyprawa Joanny Lumley; 
odc. 1/3; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

08:15 Film dok. o historii 
religii i kościoła

09:20 Zaklęty Dwór; odc. 2/7 
Marzyciel i awanturnik; 
serial TVP

10:25 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby w marynatach; 
magazyn kulinarny

10:55 Złoto Jukonu; odc. 3/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2016)

12:00 Mustang. Himalajska 
podróż; film 
dokumentalny; Francja 
(2016)

13:05 Afryka; cz. 1. Kalahari; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

14:05 Archiwum zimnej 
wojny – Węgry 56: 
zdradzone nadzieje?; 
magazyn

14:45 Stawka większa niż 
życie; odc. 9/18 - Genialny 
plan pułkownika Krafta; 
serial TVP

16:20 Wielka Gra; teleturniej
17:20 Wojownicy czasu – 

Powstańcza rapsodia, 
czyli Olszynka 
Grochowska 1831; cykl 
reportaży

17:55 Królowa Bona; odc. 8; 
serial TVP

19:05 Dni przełomu 
Warszawa 1918

20:05 Wojna generałów; 
odc. 6/6 Ofensywa w 
Ardenach; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

21:10 Epitafium dla Barbary 
Radziwiłłówny; film 
historyczny. Zygmunt 
August wspomina lata 
spędzone z Barbarą 
Radziwiłłówną.

22:50 Wielki Test o 
Igrzyskach Olimpijskich

00:25 Jedenaste 
przykazanie; film TVP. Do 
małego, kresowego 
miasteczka przybywa 
Maria. Tymczasem do 
miasta wraca Markus, 
wędrowny fotograf, 
przemierzający kraj wzdłuż 
i wszerz. Niegdyś spędzał 
tu przyjemne chwile. Kiedy 
poznaje Marię, wzrusza się 
jej ciężkim losem. 
Postanawia pomóc 
dziewczynie …

02:05 Jak to z tym marcem 
było....?; film 
dokumentalny

03:00 Film dokumentalny
04:10 Dziennik telewizyjny – 

3.03.1989

7:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Jastrzębski Wegiel

9:00 Boks: Walka o pas 
WBA International w 
Peterborough; waga 
piórkowa: Jordan Gill - 
Emmanuel Dominguez

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Koszykówka 
mężczyzn: Energa Basket 
Liga

14:45 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - Indykpol AZS 
Olsztyn

20:00 Sporty walki: UFC 
235: Jones vs. Smith; 
waga lekka: Jon Jones - 
Anthony Smith

23:30 Boks: Walka o pas 
WBA International w 
Peterborough; waga 
piórkowa: Jordan Gill - 
Emmanuel Dominguez

1:30 Sporty walki: KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA.
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05:55 TELEZAKUPY
07:05 Elif; s.III; odc. 436; 

serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.III; odc. 

28 - Tam i z powrotem; 
serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VII; 
odc. 80 - Zakładniczka; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 44 - Zatrute wino; 
serial kryminalny TVP

11:30 Korona królów – taka 
historia...; odc. 24; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – 

Bylicowy step; film 
dokumentalny; USA 
(2015); reż.:Marc 
Dentzker, Tom Swartwout

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 437; 

serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

16:05 Wieczna miłość; s.II; 
odc. 126; serial; Turcja 
(2015)

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

odc. 4030; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3442; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
184; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
19/106; teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 95
21:00 Teatr Telewizji – 

CENA; spektakl teatralny; 
Polska (2018); reż.:Jerzy 
Zelnik

22:30 Parada oszustów; odc. 
2/4 - Tajny detektyw; 
serial TVP

23:35 Ryngraf
00:10 Okupacja 1968. 

Ostatnia misja Generała 
Jermakowa; film dokum.; 
Polska (2017)

00:40 Sanatorium miłości; 
odc. 7; reality show

01:40 Za jakie grzechy; 
komedia; Kanada, USA 
(2008)

03:25 Wojna królewskich 
żon; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2016)

04:25 Notacje – Gustaw 
Holoubek. Warszawa; 
cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 212 
ed. 4; teleturniej

06:00 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:25 Na sygnale; odc. 11; 
serial fabularyzowany TVP

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

09:30 Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (305)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

124 „Niebezpieczne 
sporty”; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2013; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 213 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
35; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:10 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

15:05 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 44 Chwile zwątpienia 
(MOUNTAIN MEDIC - DER 
BERGDOKTOR ep. 
Verdachtsmomente); 
serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 439 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2462; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 
10 (odc 1.); Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

18 „Zwierzątko domowe”; 
serial komediowy TVP

19:05 Przepis dnia (1)
19:10 Muzeum Polskiej 

Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2013; serial TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2014; serial TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 87; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1425; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1158

21:55 Za marzenia; s.II; odc. 
1/13; serial TVP

22:55 Godziny grozy; odc. 
8/8; serial; Wielka 
Brytania, Kanada, USA 
(2016)

23:55 Sfora; odc. 6/9
01:00 Generał Nil; dramat 

historyczny; Polska (2008)
03:15 Zwariować ze 

szczęścia; komedia; 
Włochy, Francja (2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny. Rozrywkę 
widzom zapewnią: 
komentarze prowadzącego 
Roberta Jarka, sonda 
uliczna Mariana 
Skowronka, piosenka 
wybrana przez redakcję i 
rozmowy z gwiazdami o...

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

9:30 Malanowski i partnerzy 
(655) serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (87) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (850) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (131) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (832) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2834) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (878) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (301) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (291) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2835) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (399) serial 
komediowy. Kolejne 
perypetie mieszkańców 
kamienicy przy Ćwiartki 
3/4. Halina postanawia 
napisać autobiografię. 
Książka wywołuje burzę w 
życiu rodziny.

20:10 Megahit: Deadpool; 
film SF, USA 2016. 
Umierający najemnik 
zostaje poddany 
eksperymentalnej terapii. 
Zyskuje supermoc i... 
powód do zemsty.

22:25 Ślad (33) serial 
kryminalny

23:35 Jack Reacher: Jednym 
strzałem; film sensacyjny, 
USA 2012. Outsider armii 
USA bada sprawę 
zabójstwa kilku osób. Ktoś 
sabotuje jego śledztwo.

2:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:50 Uwaga! (5601) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 3 (1/39) - 
program

07:55 Akademia ogrodnika 
(1/39) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2404) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (995) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (884) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (647) - 
program

14:00 19 + (348) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

16 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (648) - 
program

16:30 19 + (349) - program
17:00 Szpital (885) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (996) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7733) 
19:35 Sport (7716)  
19:45 Pogoda (7713)  
19:49 Raport smogowy - 

(106) 
19:50 Uwaga! (5602) - 

program
20:10 Doradca smaku 10 

(1/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

17 (2834) - serial 
obyczajowy. Zimińska 
ratuje życie synkowi 
Marka?! Syn Marka od 
rana przeraźliwie płacze – 
Danka nie może go 
uspokoić. Zimiński nie 
odbiera telefonu. W końcu 
Danka wzywa 
pogotowie… 

20:55 Milionerzy (232) - 
program

21:30 Odwróceni. Ojcowie i 
córki (2/8) - program. 
Sprytny prokurator Adam 
Gołąbek (Olaf Lubaszenko) 
próbuje dopaść i 
aresztować świadka 
koronnego numer jeden w 
Polsce. Blasze (Robert 
Więckiewicz), głównie 
dzięki pomocy Sikory 
(Artur Żmijewski), na razie 
udaje się wyprzedzać jego 
ruchy…

22:35 Bez twarzy - film 
sensacyjny, USA 1997. Po 
zastosowaniu niezwykłego 
wynalazku, agent FBI 
otrzymuje twarz 
niebezpiecznego 
przestępcy by bez 
przeszkód móc 
spenetrować środowisko 
przestępcze. Wynalazek 
wpada jednak w ręce 
przestępców…

01:20 Co za tydzień (891) - 
magazyn

01:55 Uwaga! (5602) - 
program

02:15 Moc Magii (414) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 53

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 169

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 27

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 16

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 14

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 4

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 5

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 15

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 15

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 16

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 6

17:00 Rodzinny Interes; 
Polska 2019; odc. 1

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 151

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 152

20:00 Kontakt bezpośredni; 
akcja, Niemcy, USA 2009. 
Były oficer operacyjny sił 
specjalnych USA - Mike 
Riggins  - odsiaduje wyrok 
w rosyjskim więzieniu. 
Tam dostaje propozycję 
nie do odrzucenia. W 
zamian za wolność i 
pokaźną sumę przelaną na 
jego konto ma odnaleźć i 
uwolnić porwaną 
obywatelkę USA – Anę 
Gale. Mike wykonuje 
zadanie jednak sprawa 
wydaje się mieć drugie 
dno…

21:50 Niebezpieczna 
dzielnica; akcja, USA 
2010

23:30 Elektra; akcja, Kanada, 
USA 2005

01:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017; odc. 100

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual

03:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual

04:15 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4

04:50 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 22

05:20 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 12

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

06:10 Na sygnale; odc. 7; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 2/9 - Na tropie 
zdrady; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
999; serial TVP

09:25 Ojciec Mateusz; s.XXI; 
odc. 265 - Powołanie; 
serial kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
36 „Czy siedzi z nami 
pilot”; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
37 „Pierwsza praca 
Tomka”; serial komediowy 
TVP

11:25 Ranczo; s.I; odc. 8 - 
Kozy ofiarne; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.I; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 151 - Zakochany 
Marczak; serial kryminalny 
TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 152 - Niania; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
241 Złodziejskie serce; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.I; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Bulionerzy; odc. 35/75 
- Przechył; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 153 - Na zakręcie; 
serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.IX; 
odc. 108 - Mężczyzna bez 
pamięci; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.I; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.I; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 154 - Disco; serial 
kryminalny TVP

00:25 O mnie się nie martw; 
serial TVP

01:20 Krew z krwi 2; odc. 
10/10; serial TVP

02:20 Zbrodnia II; odc. 1; 
serial

03:20 Przyłbice i kaptury; 
odc. 2/9 - Na tropie 
zdrady; serial TVP

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 
999; serial TVP

06:40 Familiada; odc. 2470; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– W neolitycznym garnku; 
magazyn kulinarny

07:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /3/ - „Grande 
Valse Brillante” - Ewa 
Demarczyk

07:55 Muzyka łączy 
pokolenia – Renata 
Dąbkowska i Eleni

08:45 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 28 
Kraków nowoczesny; 
magazyn

09:10 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 63 Czersk i 
Góra Kalwaria; magazyn

09:45 Koło fortuny; odc. 412 
ed. 6; teleturniej

10:25 Bake off – Ale ciacho! 
(8) ed. 5; widowisko

11:25 Bake off – Ale przepis 
(8) ed. 5

11:40 Familiada; odc. 2470; 
teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru – 
Urodzinowy strzał w 
dychę (1-2)

14:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /1/; teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – XII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo - TROPICIELE 
TALENTÓW (1-2)

17:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole - 
Przeżyjmy to jeszcze raz

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Przy wspólnym stole; 
magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (62) - 
Polacy na Madagaskar; 
cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 40 Malta (151) - 
Miejsce spotkań; magazyn 
kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/64/; teleturniej

20:30 Postaw na milion; s.I; 
odc. 123; teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (37) - Czechy; 
widowisko rozrywkowe

22:25 Voice Kids; s. II (14) 
Finał; widowisko 
muzyczne

24:00 Koło fortuny; odc. 411 
ed. 6; teleturniej

00:40 Sierocki na sobotę; 
odc. 9; program 
rozrywkowy

01:55 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis - 
Goran Bregovic i Krzysztof 
Krawczyk; koncert

02:55 Dzięki Bogu już 
weekend; s.III (28); 
program rozrywkowy

04:05 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk ’88; /
cz. 1/; widowisko 
rozrywkowe

05:00 Gotowe na wszystko 
III (14/23) - serial, USA

06:00 Ukryta prawda (496) - 
program obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (24/52) - 
program sądowy

08:00 Szpital (222) - 
program obyczajowy

08:55 Brzydula (214) - serial 
obyczajowy

09:30 Kulisy sławy EXTRA 
(1/9) - program 
lifestylowy

10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (31/38) - program
12:20 Ukryta prawda (286) - 

program obyczajowy
13:20 Sąd rodzinny (25/52) - 

program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (61/116) - 
program sądowy

15:20 Szpital (223) - 
program obyczajowy

16:20 Gotowe na wszystko 
III (15/23) - serial, USA

17:20 Przyjaciele (22/24) - 
serial komediowy, USA

17:50 Przyjaciele (23/24) - 
serial komediowy, USA

18:20 Brzydula (215) - serial 
obyczajowy

18:55 Brzydula (216) - serial 
obyczajowy

19:30 Zakochani po uszy 
(29/120) - program

20:00 Nigdy w życiu! - 
komedia 2004. Judyta 
(Danuta Stenka) dobiega 
czterdziestki, mieszka w 
Warszawie, prowadzi dom 
zapracowanemu mężowi 
(Jan Frycz) i wychowuje 
nastoletnią Tosię. 
Teoretycznie jest 
szczęśliwa. Bezpieczny 
świat wali się w gruzy, 
gdy mąż porzuca ją dla 
innej i, wbrew 
wcześniejszym 
obietnicom, wyrzuca wraz 
z córką z mieszkania. Za 
namową przyjaciółki 
Judyta postanawia 
wybudować dom pod 
miastem…

22:15 Efekt motyla - film 
sensacyjny, USA/
Kanada 2004. Evan 
Treborn (Ashton Kutscher) 
stracił poczucie czasu. 
Odkąd pamięta, 
najważniejsze momenty 
jego życia znikały w 
czarnej otchłani 
zapomnienia. Jego 
dzieciństwo zmąciła seria 
przerażających wydarzeń, 
po których pozostały mu 
tylko cienie wspomnień i 
zrujnowane życie jego 
najbliższych przyjaciół z 
dzieciństwa…

00:40 Moc Magii (414) - 
program

02:50 Ukryta prawda (496) - 
program obyczajowy

03:45 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show – 
Henryk Blida

05:25 Wszystko o jedzeniu 
3 (13) - program 

05:55 Ostre cięcie 5 (9/10) - 
program

06:40 Nowa Maja w 
ogrodzie 3 (1/39) - 
program

07:10 Eks-tra zmiana EXTRA 
- program lifestylowy

07:40 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (11/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 2 
(9/10) - program 

09:25 W czym do ślubu? 
(2/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (3/12) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (5/13) - program 

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Miłość od kuchni
13:50 Co za tydzień (891) - 

magazyn
14:25 Pani Gadżet 15 (1/22) 

- magazyn
15:00 Pani Gadżet 13 (6/12) 

- magazyn
15:35 Ugotowani 8 (33) - 

program kulinarno-
rozrywkowy

16:10 Ugotowani 8 (34) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:45 Ugotowani 8 (35) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:15 Ugotowani 8 (36) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:50 Kuchenne rewolucje 
16 (1/13) - program 

18:50 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (1/8) - reality 
show

19:35 Powrót Doktora 
Szczyta

20:35 Kobieta na krańcu 
świata 8 (2/6) - program

21:10 Sablewska od stylu. 
Na okazję (1/12) - 
program rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 16 
(20/22) - magazyn

22:25 No to lecę! (1/4) - 
program 

23:25 W czym do ślubu 
EXTRA

23:55 Afera fryzjera 7 (1/8) - 
program rozrywkowy

00:40 Współcześni 
dwudziestolatkowie (6/7) 
- program lifestylowy 

01:20 Wiem, co jem na 
diecie (1/12) - program 

01:50 Wiem, co jem na 
diecie (2/12) - program 

02:20 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn

02:50 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn

03:20 Wiem, co jem (13/16) 
- magazyn

03:50 Wiem, co jem (14/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn

06:00 Łyżwiarstwo szybkie - 
MŚ w wieloboju

10:15 Kolarstwo torowe MŚ 
- Pruszków

12:30 LA - Halowe ME 
Glasgow

17:00 PN - Liga Mistrzów
19:05 PN - Liga Mistrzów 

skróty
20:25 4–4–2
20:50 4–4–2
21:25 Sportowy wieczór
22:00 Gol Ekstra
23:35 Gol - magazyn 

piłkarski
23:55 Hokej NHL - skróty 

meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL
04:05 Boks
05:15 Sportowy wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (5) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (55) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (56) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (53) 
reality show. Rodzinę pani 
Urszuli dotknęła tragedia. 
Najpierw ona zachorowała 
na nowotwór, następnie 
jej córki. Od czasu ich 
śmierci kobieta sama 
wychowuje...

9:00 Septagon (40) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (34) 
reality show. W rywalizacji 
wezmą udział gwiazdy 
telewizji - Bilguun 
Ariunbaatar i Katarzyna 
Kwiatkowska. Przygotują 
dania z produktów, 
których cena nie 
przekroczy...

11:30 Benny Hill (6); 
program rozrywkowy

12:00 Galileo (714); 
program 
popularnonaukowy. Kilka 
ciekawostek, dotyczących 
Nowego Jorku. Nie 
zabraknie także przeglądu 
najnowszych salonów 
fitness, gdzie zamiast 
ćwiczyć, gra się w...

13:00 Detektywi w akcji 
(129) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(21) serial kryminalny. 
Sympatyczny prokurator 
McCabe oraz młody 
detektyw Jake rozwiązują 
kryminalne zagadki.

16:00 Gliniarz i prokurator 
(24) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(494) serial obyczajowy

18:00 Septagon (41) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(495) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (261) 
serial kryminalny

21:00 Gwiazdy Kabaretu (6); 
program rozrywkowy

22:00 Gwiazdy Kabaretu 
(13); program rozrywkowy

23:00 Wioska przeklętych; 
horror SF, USA 1995

1:05 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:10 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:35 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

4:05 Atleci; magazyn 
sportowy

4:40 Trans World Sport; 
magazyn 

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 4 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
4.03.1989

07:45 Korona królów; odc. 
165; telenowela 
historyczna TVP

08:15 Korona królów; odc. 
166; telenowela 
historyczna TVP

08:45 Ex Libris; magazyn
09:30 WiN Wolność i 

Niezawisłość. Ostatnia 
Nadzieja

10:25 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Pearl Harbor; 
cykl dokumentalny

10:55 Świat z lotu ptaka; 
odc. 6. Wysokie loty; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

12:00 Polska Kronika 
Filmowa 1994 - Wydanie 
4; cykl dokumentalny

12:15 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 6/15 - Za kulisami, 
czyli bisnesswoman; serial 
komediowy TVP

13:25 Epitafium dla Barbary 
Radziwiłłówny; film 
historyczny; Polska (1983)

15:05 Afryka; cz. 1. Kalahari; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

16:05 Spór o historię – Czy 
możliwa jest jedna 
historia Europy; debata

16:40 Historia Polski – 
Portret żołnierza; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.; odc. 157

18:20 Flesz historii; cykl 
reportaży

18:40 Polska Kronika 
Filmowa 1990 - Wydanie 
21; cykl dokumentalny

19:00 Przeprowadzki; odc. 
5/10; serial TVP

20:05 Historia w postaciach 
zapisana – Charles de 
Gaulle; cykl dokum.; 
Francja (2013)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Polskie 
miesiące; magazyn

22:35 Marzyciele; program
23:15 Podwodny grobowiec 

– tragedia HMS Hood; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

00:15 Marcowa gra. Czy 
Władysław Gomułka był 
antysemitą?...; film 
dokumentalny

01:20 Sensacje XX wieku – 
Najważniejsza bitwa 
Churchilla; cykl dokum.

02:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tamten 
najdłuższy dzień; cz. 2; 
cykl dokumentalny

02:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.; odc. 157

03:15 Dziennik telewizyjny – 
4.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - PGE Skra 
Bełchatów

8:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

10:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

12:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Trefl Gdańsk

15:00 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 
- Stal Mielec

17:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
BKS PROFI CREDIT 
Bielsko-Biała - Developres 
SkyRes Rzeszów

20:30 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

22:00 Boks: Walka o pas 
WBA International w 
Peterborough; waga 
piórkowa: Jordan Gill - 
Emmanuel Dominguez

23:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

23:30 UFC Ultimate 
Knockouts; program 
sportowy

0:30 Boks: Gala Polsat 
Boxing Night
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06:00 TELEZAKUPY
06:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4030; teleturniej 
muzyczny

07:05 Elif; s.III; odc. 437; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.III; odc. 

29 - Droższa niż perły; 
serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VII; 
odc. 81 - Handlarz 
dziećmi; serial kryminalny 
TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 45 - Cena prawdy; 
serial kryminalny TVP

11:30 Korona królów; odc. 
184; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – 

Afryka Południowa 1. 
Poszukiwanie wody; 
serial dokumentalny; 
Francja (2017)

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 438; 

serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 95
16:05 Wieczna miłość; s.II; 

odc. 127; serial; Turcja 
(2015)

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

odc. 4032; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3443; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
185; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
20/106; teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 96
21:00 Głębia ostrości; /8/; 

cykl reportaży
21:40 Echo serca; odc. 8; 

serial TVP
22:35 Kompania X; s.III; odc. 

22; serial; Kanada (2015)
23:30 Miasto Gniewu; serial 

fabularyzowany TVP
00:15 Człowiek ze złotym 

pistoletem; film 
sensacyjny; Wielka 
Brytania (1974)

02:25 Serial fabularny
03:25 Więzienie. Piekło na 

ziemi; cz. 1; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

04:20 Notacje – Franceska 
Michalska. Polacy w 
Kazachstanie; cykl dokum.

05:20 Koło fortuny; odc. 214 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1425; serial TVP

06:55 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 12; 

serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (1)
07:55 Pytanie na śniadanie - 

w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (306)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

125; serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 

2014; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 215 

ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 

36; serial; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 

1425; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski – nowy rozdział; 
odc. 45; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 440 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2463; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 
11 (odc 1.); Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

19; serial komediowy TVP
19:00 Przepis dnia (2)
19:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2014; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2015; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 88; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1426; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1159

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – 
Wszystkie nieprzespane 
noce; film dokumentalny; 
Polska (2017)

00:55 Za marzenia; s.II; odc. 
1/13; serial TVP

01:50 Rodzinka.pl; odc. 253; 
serial komediowy TVP

02:25 Godziny grozy; odc. 
8/8; serial; Wielka 
Brytania, Kanada, USA 
(2016)

03:25 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

04:30 Kiedy Harry poznał 
Meghan – ślub jakiego 
nie było; film 
dokumentalny; Kanada 
(2018); reż.:Adrian 
Munsey, Vance Goodwin

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny. Rozrywkę 
widzom zapewnią: 
komentarze prowadzącego 
Roberta Jarka, sonda 
uliczna Mariana 
Skowronka, piosenka 
wybrana przez redakcję i 
rozmowy z gwiazdami o...

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

9:30 Malanowski i partnerzy 
(657) serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (88) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (851) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (132) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (833) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2835) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (879) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (302) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (292) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2836) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (400) serial 
komediowy. Kolejne 
perypetie mieszkańców 
kamienicy przy Ćwiartki 
3/4. Halina postanawia 
napisać autobiografię. 
Książka wywołuje burzę w 
życiu rodziny.

20:10 Jack Reacher: Jednym 
strzałem; film sensacyjny, 
USA 2012. Outsider armii 
USA bada sprawę 
zabójstwa kilku osób. Ktoś 
sabotuje jego śledztwo.

23:00 Ślad (34) serial 
kryminalny

0:00 Pociąg z forsą; film 
sensacyjny, USA 1995. 
Zadłużony policjant Charlie 
planuje napad. Jego brat 
chce go powstrzymać.

2:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5602) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 10 
(1/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2405) - 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 

(1/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

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 (7734) 
19:30 Całe szczęście - 

relacja z premiery (1/2) - 
program 

19:35 Sport (7717)  
19:45 Pogoda (7714)  
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (107) 

19:50 Całe szczęście - 
relacja z premiery (2) - 
program 

19:55 Uwaga! (5603) - 
program

20:10 Doradca smaku 10 
(2/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2835) - serial 
obyczajowy. Ahmed goli 
głowę koledze a Danka… 
chce adoptować synka 
Marka! Nowy uczeń Danki, 
Ahmed, ogolił głowę 
Konradowi! 

20:55 Milionerzy (233) - 
program

21:30 Diagnoza 4 (2/13) - 
serial

22:30 Kuba Wojewódzki 
13 (15) - talk show. 
Wiosna już za pasem, ale 
bez obaw, 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?

23:30 Superwizjer (1151) - 
magazyn reporterów

00:05 36,6 5 (1/12) - 
program

01:05 Strzelec (8/10) - serial, 
USA

02:00 Uwaga! (5603) - 
program

02:20 Moc Magii (415) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 54

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 170

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 28

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 17

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 15

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 5

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 7

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 16

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 16

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 17

16:00 Rodzinny Interes; 
serial; odc. 1

17:00 Rodzinny Interes; 
serial; odc. 2

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 152

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 153

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

21:50 John Wick; akcja, USA 
2014. John Wick był 
najlepszym płatnym 
zabójcą w Stanach, ale dla 
ukochanej żony wycofał 
się z biznesu. Po jej 
śmierci nie dane mu 
będzie w spokoju przeżyć 
żałoby…

23:50 Kontakt bezpośredni; 
akcja, Niemcy, USA 2009. 

01:40 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

02:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 23

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

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

06:10 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 3/9 - Pożoga; serial 
TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
1000; serial TVP

09:20 O mnie się nie martw; 
serial TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
37 „Pierwsza praca 
Tomka”; serial komediowy 
TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
38 „Dziadkowie”; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.I; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.I; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 152 - Niania; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 153 - Na zakręcie; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
242 Lepsza córka; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 36/75 
- Wspólnota; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 154 - Disco; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.IX; 
odc. 109 - Maja przed 
północą; serial kryminalny 
TVP

21:25 Ranczo; s.I; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.II; odc. 14 - 
Sztuka i władza; serial 
obyczajowy TVP

23:35 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 155 - Żart; serial 
kryminalny TVP

00:30 Na dobre i na złe; odc. 
733; serial TVP

01:30 Czas honoru; odc. 43 
„Sonderkommando 
Tiger”; serial TVP

02:30 Czas honoru; odc. 44 
„Tajna broń”; serial TVP

03:25 Przyłbice i kaptury; 
odc. 3/9 - Pożoga; serial 
TVP

04:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
37 „Pierwsza praca 
Tomka”; serial komediowy 
TVP

06:40 Familiada; odc. 2471; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Przy wspólnym stole; 
magazyn kulinarny

07:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /13/ - 
„Supermenka” - Kayah

07:55 Muzyka łączy 
pokolenia – Zbigniew 
Hołdys i Jaro

08:50 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 29 
Drohiczyn; magazyn

09:15 Koło fortuny; odc. 413 
ed. 6; teleturniej

09:55 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /1/ - 
Europejski Sen; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /14/ - „Dziwny 
jest ten świat” - Czesław 
Niemen

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /85/ - „Za 
zdrowie pań” - Edward 
Hulewicz

11:10 Familiada; odc. 2471; 
teleturniej

11:45 Rodzina wie lepiej; 
/64/; teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Kinoteatr Mumio; 
widowisko rozrywkowe

13:20 Życie to Kabaret – 
Dobry wieczór z Neo – 
Nówką – Ale jaja

14:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /2/; teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. Teraz 
kabaret! (1-3); widowisko 
rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Jak jeść by dłużej żyć; 
magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (63) - 
Recykling; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 41 Malezja 
(153) - Georgetown; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/65/; teleturniej

20:30 Postaw na milion; s.I; 
odc. 124; teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (38) - Cyganie; 
widowisko rozrywkowe

22:30 Bake off – Ale ciacho! 
(9) ed. 5; widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis 
(9) ed. 5

23:35 Koło fortuny; odc. 412 
ed. 6; teleturniej

00:10 Sierocki na sobotę; 
odc. 7; program 
rozrywkowy

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Golec 
uOrkiestra - 20 - lecie 
zespołu (cz. 1); koncert

02:15 Dzięki Bogu już 
weekend; s.III (30); 
program rozrywkowy

03:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (3)

05:00 Gotowe na wszystko 
III (15/23) - serial, USA

06:00 Ukryta prawda (497) - 
program obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (25/52) - 
program sądowy

08:00 Szpital (223) - 
program obyczajowy

08:55 Brzydula (215) - serial 
obyczajowy

09:30 Zakochani po uszy 
(29/120) - program

10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (32/38) - program
12:20 Ukryta prawda (287) - 

program obyczajowy
13:20 Sąd rodzinny (26/52) - 

program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (62/116) - 
program sądowy

15:20 Szpital (224) - 
program obyczajowy

16:20 Gotowe na wszystko 
III (16/23) - serial, USA

17:20 Przyjaciele (24) - 
serial komediowy, USA

17:50 Przyjaciele (1/24) - 
serial komediowy, USA

18:20 Brzydula (217) - serial 
obyczajowy

18:55 Brzydula (218) - serial 
obyczajowy

19:30 Zakochani po uszy 
(30/120) - program

20:00 Arka przyszłości - film 
sensacyjny, USA/Korea 
Płd./Czechy/Francja 2013. 
Rok 2031. Świat przegrał 
walkę z globalnym 
ociepleniem. Na Ziemi 
zapanowała wieczna zima, 
a życie uległo zagładzie. 
Jedynymi, którzy 
przetrwali są pasażerowie 
Snowpiercera – 
pędzącego przez śnieżną 
zamieć pociągu-miasta 
poruszającego się dookoła 
globu dzięki 
rewolucyjnemu silnikowi 
potrafiącemu generować 
napędzającą go energię…

22:40 Jack Ryan: Teoria 
chaosu - film sensacyjny, 
USA/Rosja 2014. Jack 
Ryan (Chris Pine) jest 
finansistą, pracującym w 
Moskwie dla oligarchy - 
Viktora Stazova (Kenneth 
Branagh). Odkrywa, że 
jego szef planuje 
przeprowadzić finansowy 
atak terrorystyczny na 
USA i spowodować 
gospodarczy krach. Jack 
postawia zapobiec 
niebezpieczeństwu z 
narażeniem życia..…

00:50 Moc Magii (415) - 
program

03:00 Ukryta prawda (497) - 
program obyczajowy

03:55 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show – Jolanta 
Szczypińska

05:00 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (19/20) - 
program rozrywkowy

06:05 Co za tydzień (891) - 
magazyn

06:35 Śluby marzeń
07:40 Sablewskiej sposób 

na modę 5 (12/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 
2 (10) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 
(3/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (4/12) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (6/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Pani Gadżet 16 
(20/22) - magazyn

13:20 Pani Gadżet 15 (1/22) 
- magazyn

13:55 Sablewska od stylu. 
Na okazję (1/12) - 
program rozrywkowy

14:40 Powrót Doktora 
Szczyta

15:40 W czym do ślubu 
EXTRA

16:10 Afera fryzjera 6 (1/12) 
- program rozrywkowy

16:55 No to lecę! (1/4) - 
program 

17:55 Kuchenne rewolucje 
16 (2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (2/8) - reality 
show

19:40 Martyna na krańcu 
świata (1/4) - program

20:40 Nowa misja 
ratunkowa (1/7) - 
program rozrywkowy

21:40 Co nas truje 2 (9/12) - 
program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 
3 (8) - program 
lifestylowy

23:10 Panny młode ponad 
miarę

00:15 66 czego pragną 
kobiety (1/7) - program 
rozrywkowy

00:45 66 czego pragną 
kobiety (2/7) - program 
rozrywkowy

01:15 66 czego pragną 
kobiety (3/7) - program 
rozrywkowy

01:45 Wiem, co jem na 
diecie (3/12) - program 
lifestylowy

02:15 Wiem, co jem na 
diecie (4/12) - program 
lifestylowy

02:45 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn

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

03:45 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn

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

04:45 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

06:00 Kolarstwo torowe - 
MŚ

07:45 LA - Halowe ME 
Glasgow

09:30 Hokej na lodzie
11:30 Jeździectwo Cavaliada
12:45 LA - Halowe ME - 

Glasgow
15:00 4–4–2
15:25 4–4–2
16:05 Gol Ekstra
17:40 Gol Ekstra
18:20 Hokej na lodzie - PHL, 

Na żywo
21:05 Retro w TVP Sport
23:00 Sportowy Wieczór, Na 

żywo
23:40 MŚ w narciarstwie 

klasycznym
01:05 hokej na lodzie - NHL 

(skróty)
01:30 hokej na lodzie NHL
02:35 hokej na lodzie NHL
03:30 hokej na lodzie NHL
04:35 Boks
05:10 Sportowy Wieczór, Na 

żywo

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (6) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (56) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (57) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (55) 
reality show. Mąż pani Joli 
zapadł w śpiączkę. 
Cieżarna kobieta została 
sama z dwiema córkami. 
Po urodzeniu synka 
kobieta z trójką dzieci...

9:00 Septagon (41) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (35) 
reality show. Przed 
uczestnikami kolejne 
wyzwanie. Tym razem 
zawodnicy muszą 
przygotować dania 
dietetyczne. Kulinarne 
poczynania kucharzy oceni 
Wojciech Modest Amaro i 
gość...

11:30 Benny Hill (12); 
program rozrywkowy

12:00 Galileo (715); 
program 
popularnonaukowy

13:00 Detektywi w akcji 
(130) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(1) serial kryminalny

16:05 Gliniarz i prokurator 
(2) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(495) serial obyczajowy

18:00 Septagon (42) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(496) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (262) 
serial kryminalny

21:00 Nokaut (1) serial 
komediowy. Breżniew 
przychodzi rano do biura, 
gdzie zastaje fachowców. 
Robotnicy biorą go za 
Szefa, a on nie 
wyprowadza ich z błędu....

22:00 Straszny film; horror 
komediowy, USA 2000

23:50 Zagadkowe zgony (1) 
serial dokumentalny

0:20 Zagadkowe zgony (2) 
serial dokumentalny

0:50 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

1:50 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

2:50 Graffiti; program 
publicystyczny

3:00 Atleci; magazyn 
sportowy

3:40 Trans World Sport; 
magazyn 

4:35 SuperLudzie (4) serial 
dokumentalny

5:10 SuperLudzie (5) serial 
dokumentalny

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 5 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
5.03.1989

07:40 Korona królów; odc. 
167; telenowela 
historyczna TVP

08:15 Korona królów; odc. 
168; telenowela 
historyczna TVP

08:45 Flesz historii; cykl 
reportaży

09:15 Historia Polski – 
Portret żołnierza; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

10:20 Sensacje XX wieku – 
Stalin – droga do władzy; 
/1/; cykl dokumentalny

10:45 Profesor od serca – 
Zbigniew Religa; film 
dokumentalny

11:50 Polska Kronika 
Filmowa 1990 - Wydanie 
21; cykl dokumentalny

12:05 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 7/15 - Kuzynka, czyli 
powrót do źródeł; serial 
komediowy TVP

13:15 Transsyberyjska 
wyprawa Joanny Lumley; 
odc. 1/3; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

14:30 Historia w postaciach 
zapisana – Tutanchamon. 
Największy z faraonów; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013)

16:15 Marzyciele; program 
publicystyczny

16:50 Historia Polski – 
Królowa Panoram; film 
dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – 4 armaty, 5500 
karabinów

18:20 Niepodległa
18:40 Polska Kronika 

Filmowa 1991 - Wydanie 
5

18:55 Przeprowadzki; odc. 
6/10 - Nocnik panny Agaty 
Turskiej; serial TVP

20:00 Kochankowie z lasu; 
film dokumentalny

21:05 Pearl Harbor – 
Oskarżeni; 1/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

22:00 Jak było?; program 
publicystyczny

22:40 Popioły; cz. I; dramat; 
Polska (1965); 
reż.:Andrzej Wajda

00:40 Sensacje XX wieku – 
Wallenberg; cykl 
dokumentalny

01:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Kwatery 
Hitlera; cykl 
dokumentalny

02:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – 4 armaty, 5500 
karabinów

02:45 Dziennik telewizyjny – 
5.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - Indykpol AZS 
Olsztyn

8:30 Piłka nożna: Magazyn 
Fortuna 1. ligi; magazyn 
piłkarski. Podsumowanie 
wydarzeń kolejki na 
zapleczu Ekstraklasy. 
Widzowie zobaczą bramki 
ze wszystkich meczów 
oraz wywiady z 
zawodnikami i trenerami. 
Nie zabraknie...

10:00 Siatkówka: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
BKS PROFI CREDIT 
Bielsko-Biała - Developres 
SkyRes Rzeszów

12:30 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: Raków 
Częstochowa - Chrobry 
Głogów

14:30 Atleci; magazyn dla 
wszystkich, którzy kochają 
sport

15:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Trefl Gdańsk

17:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

18:00 Boks: Walka o pas 
WBA International w 
Peterborough; waga 
piórkowa: Jordan Gill - 
Emmanuel Dominguez

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

23:00 Magazyn koszykarski
23:30 Sporty walki: Z 

archiwum UFC
0:00 Boks: Gala Polsat 

Boxing Night

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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06:00 TELEZAKUPY
06:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4032; teleturniej 
muzyczny

07:05 Elif; s.III; odc. 438; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.III; odc. 

30 - O jedno cielę za 
wiele; serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VII; 
odc. 82 - Morderczy test; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 46 - Skradziona 
miłość; serial kryminalny 
TVP

11:30 Korona królów; odc. 
185; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Afryka Południowa 2. 
Królestwo kolorów; serial 
dokumentalny; Francja 
(2017)

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 439; 

serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 96
16:05 Wieczna miłość; s.II; 

odc. 128; serial; Turcja 
(2015)

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

odc. 4033; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3444; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
186; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
21/106 - Wielki finał; 
teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Leśniczówka; odc. 97
20:55 Liga Mistrzów - 1/8 

finału 
22:55 Liga Mistrzów - skróty
00:25 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
01:20 Głębia ostrości; /8/; 

cykl reportaży
01:50 wojsko – polskie.pl
02:20 Człowiek ze złotym 

pistoletem; film 
sensacyjny; Wielka 
Brytania (1974); reż.:Guy 
Hamilton; wyk.:Roger 
Moore, Christopher Lee, 
Britt Ekland

04:30 Notacje – Ryszard 
Matuszewski. Poznałem 
wspaniałego poetę; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 216 
ed. 4; teleturniej

05:55 M jak miłość; odc. 
1426; serial TVP

06:50 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 13; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia (2)
07:55 Pytanie na śniadanie - 

w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (307)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

126 „Rodzinna 
manipulacja”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2015; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 217 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
37; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:10 M jak miłość; odc. 
1426; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 46 Bez odwrotu; 
serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 441 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2464; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 
12 (odc 1.); Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

20 Rodzice na 110%; 
serial komediowy TVP

19:00 Przepis dnia (3)
19:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:30 Barwy szczęścia; odc. 
2015; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
2016; serial obyczajowy 
TVP

20:35 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 38; felieton

20:50 Na dobre i na złe; odc. 
734; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 222 
„A miało być tak pięknie”; 
serial fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks – Weselna 
gorączka; film fabularny; 
USA (2006)

00:05 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

01:00 Świat bez tajemnic – 
Nasz świat w 2050 r. – 
Marzenia o przyszłości. 
Sport; serial dokum.; 
Francja (2016)

01:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 50; serial TVP

02:25 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 51; serial TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny. Rozrywkę 
widzom zapewnią: 
komentarze prowadzącego 
Roberta Jarka, sonda 
uliczna Mariana 
Skowronka, piosenka 
wybrana przez redakcję i 
rozmowy z gwiazdami o...

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

9:30 Malanowski i partnerzy 
(659) serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (89) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (852) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (133) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (834) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2836) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (880) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (303) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (293) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2837) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (23) serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
piwosza Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny, ich syna oraz 
sąsiadów.

20:00 Świat według 
Kiepskich (541) serial 
komediowy

20:30 Śpiewajmy razem. All 
Together Now (1); 
program muzyczny

22:05 Ślad (35) serial 
kryminalny

23:05 Miasto odkupienia; 
film sensacyjny, USA 
2014. Zbiegli z więzienia 
bandyci chcą odzyskać 
łup. Trop wiedzie ich do 
odległego pustynnego 
miasteczka.

1:15 Nigdy więcej; thriller, 
USA 2002. Kobieta ucieka 
od brutalnego męża. On 
jednak w dalszym ciągu ją 
prześladuje.

3:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5603) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 10 
(2/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2406) - 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 

(2/8) - 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 (7735) 
19:35 Sport (7718)  
19:45 Pogoda (7715)  
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (108) 

19:50 Uwaga! (5604) - 
program

20:10 Doradca smaku 10 
(3/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2836) - serial 
obyczajowy. Ziębowie w 
szoku - oszust Kazik 
wraca!!! Beata wydaje się 
pogodzona z tym, że odda 
swoje dziecko 
Maślikowskim. Tłumaczy 
Joachimowi, że jej dziecko 
będzie miało kochających 
rodziców i możliwości, 
których ona nie byłaby w 
stanie mu dać… 
Tymczasem w barze 
Ziębów nieoczekiwanie 
zjawia się… oszust 
Kazik!!! 

20:55 Milionerzy (234) - 
program

21:30 Agent - Gwiazdy 4 
(2/13) - program. W 
drugim odcinku programu 
„Agent – gwiazdy” 
uczestnicy wciąż 
przebywają na jednej z 
Wysp Kanaryjskich – Gran 
Canarii. Czekają ich trzy 
zadania. Pierwsze to 
wodna sztafeta w Porcie 
Mogan. Będą musieli 
przepłynąć wpław niemal 
100 metrów, aby zdobyć 
rekwizyty niezbędne do 
rozwiązania rebusu

22:30 Londyn w ogniu - film 
sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Bułgaria 2016

00:30 American Horror Story 
I: Murder House (5/12) - 
serial, USA

01:35 Uwaga! (5604) - 
program

01:55 Moc Magii (416) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 55

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 171

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 29

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 18

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 16

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 7

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 8

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 17

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 17

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 18

16:00 Rodzinny Interes; 
serial; odc. 2

17:00 Rodzinny Interes; 
serial; odc. 3

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 153

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 154

20:00 Jestem zemstą; akcja, 
USA 2016. Stanley Hill 
(John Travolta) i jego żona 
Vivian (Rebeca DeMornay) 
padają ofiarami napadu w 
podziemnym garażu. 
Niestety Vivian umiera na 
rękach męża. Sprawcy 
uciekają, a policji nie udaje 
się ich złapać. Stanley 
podejmuje decyzję o 
zemście na bandytach, 
przez których nie żyje jego 
żona. Przy pomocy 
przyjaciół chce wymierzyć 
sprawiedliwość. Okazuje 
się, że nieświadomie 
zadarł z groźnymi 
przestępcami…

21:50 Zastępca; akcja, USA 
2006

23:25 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 13

00:20 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 5

01:15 Dyżur; factual; odc. 11
01:55 Niesamowite!; factual, 

Polska 2014; odc. 7
02:30 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. 7

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 24

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

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

06:10 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 10; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 4/9 - Przerwane 
ogniwo; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
1001; serial TVP

09:15 Na dobre i na złe; odc. 
733; serial TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
38 „Dziadkowie”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
39 „Wakacje pod Ełkiem”; 
serial komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.I; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.I; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 153 - Na zakręcie; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 154 - Disco; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
243 Małżeńskie 
porachunki; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 10; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 37/75 
- Moda; serial komediowy 
TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 155 - Żart; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.IX; 
odc. 110 - Doping; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.II; odc. 14 - 
Sztuka i władza; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; s.II; odc. 15 - 
Gmina to ja; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 156 - Suknia; serial 
kryminalny TVP

00:20 Rodzinka.pl; serial 
komediowy TVP

00:50 Na sygnale; odc. 221 
„Drugi człowiek”; serial 
fabularyzowany TVP

01:30 Londyńczycy; odc. 
8/13; serial obyczajowy 
TVP

02:25 Londyńczycy; odc. 
9/13; serial obyczajowy 
TVP

03:20 Przyłbice i kaptury; 
odc. 4/9 - Przerwane 
ogniwo; serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
1001; serial TVP

06:45 Familiada; odc. 2472; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Jak jeść by dłużej żyć; 
magazyn kulinarny

07:50 Postaw na milion; s.I; 
odc. 123; teleturniej

08:45 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 30 
Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN; magazyn

09:15 Koło fortuny; odc. 414 
ed. 6; teleturniej

09:55 Sanatorium miłości; 
odc. 1; reality show

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /86/ - „Nie liczę 
godzin i lat” - Andrzej 
Rybiński

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /61/ - „Motylem 
jestem” - Irena Jarocka

11:15 Familiada; odc. 2472; 
teleturniej

11:45 Rodzina wie lepiej; 
/65/; teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Kolacyjna tv - Kabaret 
Łowcy. B; program 
rozrywkowy

13:20 Życie to Kabaret – 
Kabaret Paranienormalni 
- Niebezpiecznie śmieszni; 
program rozrywkowy

14:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /3/; teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Maraton 
Niepodległości (1-2)

17:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa (1); 
widowisko

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Bio warzywa na stół; 
magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (64) - 
Szafir; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 41 Malezja 
(154) - Nowoczesne KL; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/66/; teleturniej

20:30 Postaw na milion; s.I; 
odc. 125; teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (35) - Kuchnia

22:25 Dwoje i ich boje (1)
23:30 Koło fortuny; odc. 413 

ed. 6; teleturniej
00:10 Niezapomniane 

Koncerty – Sierocki na 
sobotę; odc. 8

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Golec 
uOrkiestra - 20 - lecie 
zespołu (cz. 2); koncert

02:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /90/ - 
„Ściernisko” - Golec 
uOrkiestra

02:20 Olga Lipińska 
zaprasza (33) - Wojtek 
Pokora; talk-show

03:15 Rozrywka Retro – 
Kabaret z historią w tle 
(5); program rozrywkowy

05:00 Gotowe na wszystko 
III (16/23) - serial, USA

06:00 Ukryta prawda (498) - 
program obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (26/52) - 
program sądowy

08:00 Szpital (224) - 
program obyczajowy

08:55 Brzydula (216) - serial 
obyczajowy

09:30 Zakochani po uszy 
(30/120) - program

10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (33/38) - program
12:20 Ukryta prawda (288) - 

program obyczajowy
13:20 Sąd rodzinny (27/52) - 

program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (63/116) - 
program sądowy

15:20 Szpital (225) - 
program obyczajowy

16:20 Gotowe na wszystko 
III (17/23) - serial, USA

17:20 Przyjaciele (2/24) - 
serial komediowy, USA

17:50 Przyjaciele (3/24) - 
serial komediowy, USA

18:20 Brzydula (219) - serial 
obyczajowy. Ktoś 
obsypuje gabinet Uli 
płatkami róż. Ona jest 
przekonana, że to Piotr. 
Ten jednak o niczym nie 
wie. Adam postanawia 
ostrzec Ulę, że nowa 
kolekcja jest plagiatem. 

18:55 Brzydula (220) - serial 
obyczajowy. Violetta 
odbywa z Sebastianem 
poważną rozmowę. Mówi 
mu, że mogą jedynie 
zostać przyjaciółmi. Ula 
jest wściekła na Marka za 
to, że obsypał jej gabinet 
płatkami róż. Jasiek 
doradza Maćkowi, jak 
umówić się z Anią. 

19:30 Zakochani po uszy 
(31/120) - program

20:00 Czas apokalipsy - film 
wojenny, USA 1979. 
Kapitan Benjamin Willard 
otrzymuje rozkaz 
wyruszenia w górę rzeki 
Mekong, dotarcia do 
zbuntowanego pułkownika 
Waltera E. Kurtza (Marlon 
Brando), który w dalekiej 
dżungli założył własne 
państwo i zlikwidowania 
go. Podróż staje się 
metaforycznym 
przedstawieniem piekła 
porównywanym przez 
krytyków do dantejskich 
scen z Boskiej komedii…

00:25 Antonio Lopez 1970: 
Sex, Drugs and Disco - 
film dokument, USA 2017. 
Dokument jest 
kwintesencją kolorowego 
życia twórcy, który 
uwielbiał otaczać się 
kontrowersyjnymi 
postaciami…

02:30 Moc Magii (416) - 
program

05:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (2/12) - 
program lifestylowy

06:00 Nowa Maja w 
ogrodzie 3 (1/39) - 
program

06:30 Ugotowani 8 (33) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:05 Ugotowani 8 (34) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (13) - program 
rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 3 
(1/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 
(4/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (5/12) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (7/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Gwiazdy prywatnie 
3 (8) - program 
lifestylowy

13:30 Panny młode ponad 
miarę

14:35 Śluby marzeń
15:35 Kobieta na krańcu 

świata 8 (2/6) - program
16:10 Ostre cięcie 5 (10) - 

program
16:55 Nowa misja 

ratunkowa (1/7) - 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
16 (3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

19:40 Afera fryzjera 6 (2/12) 
- program rozrywkowy

20:25 Miłość od kuchni
21:25 No to lecę! (1/4) - 

program 
22:25 W roli głównej (1/6) - 

talk show
23:00 Powrót Doktora 

Szczyta
00:00 Cierpiący na otyłość
01:15 Okiełznać agresję 

(1/3) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

02:20 Wiem, co kupuję 
(11/12) - program 
lifestylowy

02:50 Wiem, co kupuję (12) 
- program lifestylowy

03:20 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

06:00 Kolarstwo torowe MŚ 
Pruszków

07:55 LA; Halowe ME 
Glasgow

10:05 Hokej NHL
12:05 Marzenia
13:30 Łyżwiarstwo  szybkie 

MŚ w wieloboju
15:20 Mistrzostwa świata 

w narciarstwie
16:50 Pełnosprawni
17:15 Niepokonani
17:35 Retro w TVP Sport
19:30 PN - Liga mistrzów, Na 

żywo
24:00 tenis - Turniej WTA, 

Na żywo
02:00 Boks

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (7) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (57) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (58) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (57) 
reality show. W Nowym 
Dworze Mazowieckim 
mieszka wdowiec Ryszard, 
który samotnie wychowuje 
wnuki. W ich domu nie 
ma bieżącej wody ani 
toalety....

9:00 Septagon (42) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (36) 
reality show. Do 
uczestników kuchennych 
zmagań dołączą Izabela 
Janachowska i Rafał 
Cieszyński. Wraz ze 
swoimi drużynami będą 
musieli przygotować 
makaron i popisowe...

11:30 Benny Hill (10); 
program rozrywkowy

12:00 Galileo (726); 
program 
popularnonaukowy. 
Reporterzy jadą do 
amerykańskiej szkoły, w 
której indywidualne 
podejście do ucznia 
sprawia, że nikt nie myśli 
wagarach. Odwiedzą 
również 24-piętrowy...

13:00 Detektywi w akcji 
(131) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(25) serial kryminalny

16:00 Gliniarz i prokurator 
(26) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(496) serial obyczajowy

18:00 Septagon (43) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(497) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (263) 
serial kryminalny

21:00 Nieuchwytny cel 2; 
film kryminalny, USA 
2016

23:15 Czas śmierci; horror, 
Francja/Wielka Brytania 
2002

1:20 Żona dla milionera (1) 
reality show. W Los 
Angeles Patti szuka 
drugiej połówki dla 
potentata internetowego 
oraz właściciela dużej 
firmy.

2:20 Interwencja; magazyn 
reporterów

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

06:50 Był taki dzień – 6 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
6.03.1989

07:40 Korona królów; odc. 
169; telenowela 
historyczna TVP

08:15 Korona królów; odc. 
170; telenowela 
historyczna TVP

08:45 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

09:30 Historia Polski – 
Królowa Panoram; film 
dokumentalny

10:25 Sensacje XX wieku – 
Stalin – droga do władzy; 
/2/; cykl dokumentalny

10:50 Kochankowie z lasu; 
film dokumentalny

11:50 Polska Kronika 
Filmowa 1991 - Wydanie 
5

12:15 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 8/15 - Redukcja, czyli 
wolny zawód; serial 
komediowy TVP

13:25 Wszystkie kolory 
świata – Gruzja. 
Najlepiej strzeżone 
tajemnice Kaukazu; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

14:30 Dni przełomu 
Warszawa 1918

15:30 Podwodny grobowiec 
– tragedia HMS Hood; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:30 Historia Polski – 
Bitwa pod Warną; film 
dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Ziemia zawsze 
pamięta

18:10 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 66; 
magazyn

18:45 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
5; cykl dokumentalny

18:55 serial historyczny
20:00 Odtajnione akcje 

szpiegowskie; odc. 6/8; 
film dokumentalny; USA 
(2016)

20:50 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:00 Weterani. Wyrwani 
śmierci; /6/; cykl 
dokumentalny

22:35 Gry uliczne; film 
sensacyjny

00:30 Sensacje XX wieku – 
24 godziny Igora 
Guzenko; cykl 
dokumentalny

01:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Stalingrad; 
cz. 1; cykl dokumentalny

02:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Ziemia zawsze 
pamięta

02:35 Dziennik telewizyjny – 
6.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Jastrzębski Wegiel

8:30 Koszykówka mężczyzn: 
Skróty spotkań ostatniej 
kolejki, analizy i 
zapowiedzi meczów oraz 
wywiady.

9:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

11:30 Trans World Sport; 
magazyn poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

12:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Trefl Gdańsk

15:00 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 
- Stal Mielec

17:30 Koszykówka 
mężczyzn: Energa Basket 
Liga; mecz: Arka Gdynia - 
Stelmet Enea BC Zielona 
Góra

20:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

22:00 Boks: Walka o pas 
WBA International w 
Peterborough; waga 
piórkowa: Jordan Gill - 
Emmanuel Dominguez

0:30 Sporty walki: KSW; 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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06:35 Jaka to melodia?; 
odc. 4033; teleturniej 
muzyczny

07:05 Elif; s.III; odc. 439; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.III; odc. 

31 - W sidłach; serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.VII; 

odc. 83 - Śmiertelny 
upadek; serial kryminalny 
TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 47 - Tajemnicze 
śledztwo; serial 
kryminalny TVP

11:30 Korona królów; odc. 
186; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – 

Afryka Południowa 3. 
Dzikie wybrzeża; serial 
dokumentalny; Francja 
(2017)

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 440; 

serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 97
16:05 Wieczna miłość; s.II; 

odc. 129; serial; Turcja 
(2015)

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

odc. 4034; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3445; 
telenowela TVP

18:20 zapowiedź 
Wiadomości

18:30 Korona królów; odc. 
187; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
1/111; teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; serial 

kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Film fabularny
03:05 Kompania X; s.III; odc. 

22; serial; Kanada (2015)
03:55 Sprawa dla reportera
04:55 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn

05:15 Koło fortuny; odc. 218 
ed. 4; teleturniej

05:50 Na dobre i na złe; odc. 
734; serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/18/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 14; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia (3)
07:55 Pytanie na śniadanie - 

w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (308)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

127 „Kryzys”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2016; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 219 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
38; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:10 Na dobre i na złe; odc. 
734; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 47 Najdłuższa noc; 
serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 442 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2465; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 
13 (odc 1.); Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

21 Ideały, a sprawa 
trawnika; serial 
komediowy TVP

19:00 Przepis dnia (4)
19:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2016; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2017; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Program rozrywkowy - 
mini audycja

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 29; serial 
obyczajowy; USA (2018)

21:40 Barbershop 3: Na 
ostro; komedia; USA 
(2016)

23:40 Na sygnale; odc. 222 
„A miało być tak pięknie”; 
serial fabularyzowany TVP

00:15 Weselna gorączka; 
film fabularny; USA 
(2006)

01:55 Szpieg D’83; ep. 8; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

02:55 Art Noc

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

9:30 Malanowski i partnerzy 
(661) serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (90) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (853) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (134) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (835) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2837) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (881) 
serial paradokumentalny

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

reporterów ukazujący 
ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują 
wszędzie, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (304) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (294) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2838) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (401) 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 (132) 
reality show

21:10 Przyjaciółki (148) 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska). Seria liczy 
12...

22:15 Ślad (36) serial 
kryminalny

23:15 Nigdy więcej; thriller, 
USA 2002. Kobieta ucieka 
od brutalnego męża. On 
jednak w dalszym ciągu ją 
prześladuje.

1:50 Chirurdzy (143) serial 
obyczajowy

2:50 Chirurdzy (144) serial 
obyczajowy

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5604) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(14) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 10 
(3/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2407) - 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 

(3/8) - 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 (7736) 
19:35 Sport (7719)  
19:45 Pogoda (7716)  
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (109) 

19:50 Uwaga! (5605) - 
program

20:10 Doradca smaku 10 
(4/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2837) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (235) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
19 (2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Nie kłam, kochanie - 
komedia 2008. Młoda i 
wrażliwa Ania (Marta 
Żmuda Trzebiatowska) ma 
tylko jedno marzenie: 
poznać wreszcie 
mężczyznę, który ją 
pokocha. Marcin (Piotr 
Adamczyk), przystojniak z 
klasą, od razu wpada jej w 
oko. Wielbiciel 
kosztownych rozrywek i 
krótkich znajomości nie 
dostrzega jednak skromnej 
buzi. Sytuacja zmienia się 
o 180 stopni, gdy 
beztroski bawidamek traci 
pracę i wpada w tarapaty 
finansowe…

00:40 Odwróceni. Ojcowie i 
córki (2/8) - program. 
Sprytny prokurator Adam 
Gołąbek (Olaf Lubaszenko) 
próbuje dopaść i 
aresztować świadka 
koronnego numer jeden w 
Polsce. Blasze (Robert 
Więckiewicz), głównie 
dzięki pomocy Sikory 
(Artur Żmijewski), na razie 
udaje się wyprzedzać jego 
ruchy…

01:45 Uwaga! (5605) - 
program

02:05 Moc Magii (417) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 56

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 172

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 30

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 19

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 17

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 8

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 9

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 18

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 18

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 19

16:00 Rodzinny Interes; 
serial; odc. 3

17:00 Rodzinny Interes; 
serial; odc. 4

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 154

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 155

20:00 Straszny film 4; 
komedia, USA 2006. 
Cindy zatrudnia się jako 
opiekunka starszej pani, w 
domu w którym straszy. 
Obok mieszka bardzo 
przystojny Tom Ryan, 
który od razu wpada Cindy 
w oko. Gdy ziemię atakują 
TriPody przybyłe z 
kosmosu, Cindy i jej 
przyjaciółka Brenda i 
wyruszają w niebezpieczną 
i pełną zabawnych sytuacji 
podróż do owianej 
tajemnicą wioski.

21:45 Aniołki Charliego; 
akcja, USA 2000

23:40 Koszmar następnego 
lata; horror, USA 1998

01:40 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 15

02:05 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 16

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 25

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

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

06:10 Na sygnale; odc. 10; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 11; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 5/9 - W gnieździe 
wroga; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
1002; serial TVP

09:20 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 153 - Na zakręcie; 
serial kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
39 „Wakacje pod Ełkiem”; 
serial komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
40 „Dorosłe nastolatki”; 
serial komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.I; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.I; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 154 - Disco; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 155 - Żart; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
244 Męska decyzja 
Mariolki; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 11; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.II; odc. 14 - 
Sztuka i władza; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 38/75 
- Egzorcysta; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 156 - Suknia; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.IX; 
odc. 111 - Przyjaciel na 
śmierć i życie; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.II; odc. 15 - 
Gmina to ja; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.II; odc. 16 - 
Lokalna rewolucja; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 157 - Medalion; serial 
kryminalny TVP

00:25 Echo serca; odc. 2; 
serial TVP

01:20 Instynkt; odc. 6 „Droga 
do sławy”; serial 
kryminalny TVP

02:15 Instynkt; odc. 7 
„Klątwa”; serial kryminalny 
TVP

03:10 Przyłbice i kaptury; 
odc. 5/9 - W gnieździe 
wroga; serial TVP

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
1002; serial TVP

06:45 Familiada; odc. 2473; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Bio warzywa na stół; 
magazyn kulinarny

07:45 Postaw na milion; s.I; 
odc. 124; teleturniej

08:45 Prywatne życie 
zwierząt – Partner na 
wagę złota; reportaż

09:15 Koło fortuny; odc. 415 
ed. 6; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz; cz. 
2; program rozrywkowy

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę 
noc” - Bolter

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /18/ - „Kochać” 
- Piotr Szczepanik

11:15 Familiada; odc. 2473; 
teleturniej

11:50 Rodzina wie lepiej; 
/66/; teleturniej

12:20 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Co jest 
śmieszne (1-2); program 
rozrywkowy

14:25 The Wall. Wygraj 
marzenia; /4/; teleturniej

15:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [1]; widowisko 
rozrywkowe; 

16:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Płocka Noc 
Kabaretowa. Gra o 
żyrandol (1-2)

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Chwasty na talerzu; 
magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (96) - W 
góry; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 41 Malezja 
(155) - Na prowincji; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/67/; teleturniej

20:30 Big Music Quiz (25); 
teleturniej muzyczny

21:35 Kabaretowy Klub 
Dwójki (36) - Sny; 
widowisko rozrywkowe

22:30 Kabaret za kulisami
23:35 Dzięki Bogu już 

weekend; s.III (29); 
program rozrywkowy

00:40 Koło fortuny; odc. 414 
ed. 6; teleturniej

01:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXI Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie (1-
2)

03:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry – „30 lat minęło” 
- kabareton [2]; widowisko 
rozrywkowe; 

04:15 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie – 
Urszula Sipińska; 
widowisko rozrywkowe

05:00 Gotowe na wszystko 
III (17/23) - serial, USA

06:00 Ukryta prawda (499) - 
program obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (27/52) - 
program sądowy

08:00 Szpital (225) - 
program obyczajowy

08:55 Brzydula (217) - serial 
obyczajowy

09:30 Zakochani po uszy 
(31/120) - program

10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (34/38) - program
12:20 Ukryta prawda (289) - 

program obyczajowy
13:20 Sąd rodzinny (28/52) - 

program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (64/116) - 
program sądowy

15:20 Szpital (226) - 
program obyczajowy

16:20 Gotowe na wszystko 
III (18/23) - serial, USA

17:20 Przyjaciele (4/24) - 
serial komediowy, USA

17:50 Przyjaciele (5/24) - 
serial komediowy, USA

18:20 Brzydula (221) - serial 
obyczajowy

18:55 Brzydula (222) - serial 
obyczajowy

19:30 Zakochani po uszy 
(32/120) - program

20:00 Godziny szczytu III - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy 2007. W sercu 
Paryża kryje się śmiertelna 
tajemnica. Na drugim 
końcu świata, w Los 
Angeles, ambasador Han 
ma ją ujawnić. Ma bowiem 
w posiadaniu wstrząsające 
nowe dowody świadczące 
o wewnętrznym działaniu 
Triad – najbardziej 
zbrodniczej organizacji 
mafijnej na świecie…

21:55 Poznaj mojego tatę - 
komedia, USA 2000. Greg 
(Ben Stiller) zakochał się 
w Pam (Teri Polo) i 
postanowił ją poślubić. 
Nim zwiąże się z ukochaną 
małżeńskim węzłem musi 
poprosić o zgodę jej 
rodziców. Przyszła 
teściowa Dina (Blythe 
Danner) jest mu 
przychylna, ale ojciec 
Pam, Jack Byrnes (Robert 
De Niro) postanawia 
dokładnie sprawdzić 
przyszłego zięcia i poddaje 
nieszczęsnego Grega 
wielu ciężkim próbom…

00:10 Oszuści (10) - serial, 
USA

01:10 Moc Magii (417) - 
program

03:20 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show – córka 
Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska

03:50 Druga strona medalu 
(3/8) - talk show – 
Aleksander Gawronik

05:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (3/12) - 
program lifestylowy

05:55 Subiektywny ranking 
naj… (4/6) - program 

06:30 Ugotowani 8 (35) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:05 Ugotowani 8 (36) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (1/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 3 
(2/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 
(5/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (6/12) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (8/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 3 (1/8) - program 

13:20 Sztuka mięsa (8/12) - 
program

13:50 Patenciary (1/8) - 
program 

14:25 Tajemnice 
popularnych diet

15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 6 (2/13) - 
program lifestylowy

17:10 Co nas truje 2 (9/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
16 (4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (4/8) - reality 
show

19:40 Ugotowani 8 (37) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:15 Ugotowani 8 (38) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:50 W czym do ślubu 
EXTRA

21:20 Panny młode ponad 
miarę

22:25 Pani Gadżet 17 (1/12) 
- magazyn

23:00 Sablewska od stylu. 
Na okazję (1/12) - 
program rozrywkowy

23:45 Gwiazdy prywatnie 
3 (8) - program 
lifestylowy

00:30 W roli głównej (1/6) - 
talk show

01:00 Rosyjski Projekt Lady 
2 (15/16) - program 
rozrywkowy 

03:10 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

03:40 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn

06:00 Kolarstwo torowe
08:15 LA - Halowe ME
10:30 Koszykówka 

podsumowanie
11:45 Tenis  WTA Indian 

Wells
13:15 Łyżwiarstwo szybkie - 

Calgary
15:25 PN - Liga mistrzów
17:30 PN - Liga mistrzów - 

skróty
18:50 Jeździectwo - 

Cavaliada, Na żywo
22:00 Sportowy Wieczór, Na 

żywo
22:40 tenis - Turniej WTA, 

Na żywo
02:05 Retro w TVP Sport
04:10 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (8) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (58) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (59) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (58) 
reality show. Dla pani 
Stanisławy i jej córki los 
nie był dotąd łaskawy. 
Mieszkają w dawnej 
oborze, gdzie nie ma 
łazienki i...

9:00 Septagon (43) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (37) 
reality show. Podopieczni 
Wojciecha Modesta 
Amaro stają przed jednym 
z najtrudniejszych zadań. 
Będą musieli przygotować 
dania bez użycia rąk. W 
programie pojawi...

11:30 Benny Hill (15); 
program rozrywkowy

12:00 Galileo (727); 
program 
popularnonaukowy. W 
Kanadzie policjanci nie 
kojarzą się tylko z karami. 
W Richmond dobre 
zachowanie mieszkańców 
jest przez nich 
nagradzane. Okaże się,...

13:00 Detektywi w akcji 
(132) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(27) serial kryminalny

16:00 Gliniarz i prokurator 
(28) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(497) serial obyczajowy

18:00 Septagon (44) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(498) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (264) 
serial kryminalny

21:00 Agent z przypadku; 
komedia sensacyjna, 
Hongkong 2001

22:50 Kobiety i mafia (1) 
serial dokumentalny. 
Dokument pokazujący 
mroczny świat polskiej 
mafii. Poznamy historie 
opowiadane z 
perspektywy kobiet, 
których życie uległo 
dramatycznej zmianie...

23:50 Kobiety i mafia (2) 
serial dokumentalny

0:50 Żona dla milionera (2) 
reality show

1:50 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

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

06:50 Był taki dzień – 7 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
7.03.1989

07:45 Korona królów; odc. 
171; telenowela TVP

08:15 Korona królów; odc. 
172; telenowela TVP

08:45 Historia Polski – 
Bitwa pod Warną; film 
dokumentalny

09:55 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956; cykl 
reportaży

10:30 Sensacje XX wieku – 
Stalin – droga do władzy; 
/3/; cykl dokumentalny

10:55 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa; 
odc. 3/3; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

12:00 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
5; cykl dokumentalny

12:20 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 9/15; serial TVP

13:30 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

14:35 Ziemia, planeta roślin 
– Potęga kwiatów; odc. 
2/3; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

15:40 Pearl Harbor – 
Oskarżeni; 1/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

16:35 Historia Polski – On 
wierzył w Polskę; film 
dokumentalny

17:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Złamana 
strzała

18:10 Taśmy bezpieki;  
odc. 11

18:40 Polska Kronika 
Filmowa 1993 - Wydanie 
5; cykl dokumentalny

18:50 Przeprowadzki; odc. 
7/10; serial TVP

20:00 Wyjęci spod prawa; 
odc. 4/4. Kenniffowie; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

21:05 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
3/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

22:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: Mieszko I; 
debata

22:40 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia celnika na 
lotnisku w Kijowie; 
reportaż

23:20 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 6/8; 
film dokum.; USA (2016)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Śmierć marszałka; cykl 
dokumentalny

01:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Stalingrad; 
cz. 2; cykl dokumentalny

01:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Złamana 
strzała

02:25 Dziennik telewizyjny – 
7.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

8:30 Atleci; magazyn dla 
wszystkich, którzy kochają 
sport. W programie relacje 
z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

9:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Trefl Gdańsk

11:30 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: Raków 
Częstochowa - Chrobry 
Głogów

13:00 Magazyn narciarski; 
magazyn poświęcony 
narciarstwu alpejskiemu. 
Widzowie znajdą w nim 
analizy i zapowiedzi 
zawodów Pucharu Świata, 
rozmowy z zawodnikami 
oraz ciekawostki z...

13:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

16:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały poświęcone...

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
Cuprum Lubin

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - GKS Katowice

23:00 Boks
1:00 Boks
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