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Reforma prawa rodzinnego

Koniec z oczekiwaniem na alimenty
Orzeczenie alimentów w
kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do
kontaktów z rodzicami,
ochrona najmłodszych przed
przemocą – to podstawowe
założenia przyjętego przez
Radę Ministrów projektu reformy prawa rodzinnego.

Prosto i szybko
Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw ma
przede wszystkim poprawić sytuację dzieci, które nie powinny
ponosić konsekwencji tego, że
między rodzicami doszło do
konfliktu. Temu między innymi
ma służyć wprowadzenie alimentów natychmiastowych.
Jak ma ono działać w praktyce?
Ma odbywać się w ciągu kilkunastu dni w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Rozwiązanie ma być możliwe dzięki
maksymalnemu uproszczeniu
formalności:
l ubiegający się o alimenty będą
mogli składać pozew na gotowym formularzu dostępnym w
Internecie;
l jest on prosty i łatwy do wypełnienia – większość ubiegających

się o alimenty będzie mogła
dzięki temu uniknąć dodatkowych wydatków na adwokatów;
l poza odpisem aktu urodzenia dziecka do pozwu nie do-

łącza się żadnych dowodów.

Jedna zasada
dla wszystkich
Wysokość alimentów natych-

miastowych ma być ustalana
według jednej uniwersalnej zasady. Co roku będzie ogłaszana
kwota przeliczeniowa (zależna
m.in. od minimalnego wynagro-

dzenia i współczynnika dzietności), która pozwoli precyzyjnie
ustalić świadczenie w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie.
Na dziś wynosiłoby ono około
500 zł na jedno dziecko, 900 na
dwoje dzieci, a 1200 zł – na troje.
– Projekt przewiduje też alternatywną – w stosunku do
istniejącej – drogę dochodzenia
do uzyskania świadczenia alimentacyjnego poprzez alimentacyjny nakaz zapłaty, którym
ustalane byłyby alimenty w
ustandaryzowanej wysokości –
informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Co ważne, uzyskanie alimentów natychmiastowych nie zamyka drogi do domagania się w
przyszłości wyższej kwoty alimentów na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów.
– Intencją wprowadzenia nowych, dodatkowych rozwiązań alimentów natychmiastowych jest to, by samotni rodzice w prosty i szybki sposób mogli otrzymać pieniądze. Zachowana zostanie możliwość odwołania się
od alimentacyjnego nakazu zapłaty – zaznacza resort.
Ciąg dalszy na str. 3

Przedsiębiorco

Hit przy Limanowskiego

Raków zmierzy się
z Legią!
Elektryzujące spotkanie na stadionie przy ulicy Limanowskiego. Przeciwnikiem RKS Raków w meczu 1/4 finału Pucharu Polski będzie Legia Warszawa! W
Częstochowie szykuje się więc wielkie piłkarskie święto. Zawodnicy RKS Raków
aktualnego Mistrza Polski podejmą w środę, 13 marca. Pierwszy gwizdek o godzinie 18.00. Więcej na temat tego spotkania, a także częstochowskich piłkarzy przeczytacie w specjalnym dodatku.

Sprawdź czy nie masz
nadpłaty
Ponad 1,6 mln płatników ma nadpłaty na swoich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aktywni przedsiębiorcy mogą pomniejszyć kolejne płatności, a nieaktywni mają 5 lat na wystąpienie o zwrot nadpłaconych składek.
Później się przedawnią. Warto skontaktować się więc z ZUS i sprawdzić, czy po
zamkniętej działalności nie zostało nic do zwrotu.
Ciąg dalszy na str. 4

Żarki

MZDiT

Twierdził, że jest
Wiosenne porządki na
częstochowskich drogach chirurgiem wojskowym.
Obiecał miliony...
Na częstochowskich drogach można już poczuć pierwsze oznaki wiosny.
– Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zlecił firmie wykonującej usługę zimowego i letniego utrzymania dróg, rozpoczęcie
procesu sprzątania ulic (z krawężnikami), chodników i obiektów mostowych znajdujących się na terenie naszego miasta – mówi Maciej
Hasik, rzecznik prasowy MZDiT. Wielkie, wiosenne porządki potrwają
do końca kwietnia. Poza tym drogowcy biorą się za naprawę kilkudziesięciu ulic i chodników.

O tym, że internetowe znajomości mogą przysporzyć wiele problemów
przekonała się mieszkanka Żarek. Kobieta na portalu społecznościowym
poznała mężczyznę, podającego się za lekarza - chirurga wojskowego, który pełni misję w Syrii. Oszust twierdził, że tylko jej może ufać i dlatego wyśle jej paczkę ze swoimi oszczędnościami...

Ciąg dalszy na str. 4

Ciąg dalszy na str. 3
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Reforma prawa rodzinnego

Koniec z oczekiwaniem na alimenty

Dokończenie ze str. 1

Projekt przewiduje wygaśnięcie alimentów względem dziecka
(poza dzieckiem posiadającym
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) z chwilą ukończenia
przez nie 25. roku życia. Jednak
ze względu na wyjątkowe okoliczności, z powodu których
dziecko nadal nie jest w stanie
utrzymać się samodzielnie, sąd
może - na żądanie uprawnionego
- przedłużyć obowiązywanie
świadczenia na dalszy okres.

Gwarancja praw obojga
rodziców
Nowe przepisy mają skutecznie chronić prawa rodzica. Opierają się one bowiem na założeniu, że dzieci mają prawo do

kontaktów z obojgiem rodziców,
a prawo musi być sprawiedliwe i
równe dla wszystkich, zarówno
ojca, jak i matki. - Chcemy ograniczyć zjawisko uniemożliwiania
jednemu z rodziców kontaktu z
dzieckiem. Prawo powinno stać
w obronie takiego rodzica – zaznacza ministerstwo.
W myśl projektu, wobec osoby, która będzie utrudniać lub
udaremniać drugiemu z rodziców orzeczone kontakty z dzieckiem, sąd może wydać odpowiednie zarządzenia np. przydzielić asystenta rodziny, czy
ustanowić nadzór kuratora sądowego.
Jeśli powyższe rozwiązania
nie przyniosą efektu, problemów
nie rozwiąże również nałożenie

przez sąd kary pieniężnej, rodzic
utrudniający lub uniemożliwiający realizację kontaktów lub
sprawowanie pieczy naprzemiennej będzie podlegać odpowiedzialności karnej. Sprawa
trafi do prokuratora na wniosek
uprawnionego do kontaktu rodzica.
Prokurator po pierwszym
przesłuchaniu będzie mógł wyznaczyć np. półroczny okres
próby. Jeśli w tym czasie rodzic
będzie wywiązywał się z orzeczeń sądu rodzinnego i umożliwiał kontakt z dzieckiem, prokurator umorzy sprawę. Jeśli
nie – rodzic narazi się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności np. w postaci prac społecznych.

Żarki

Twierdził, że jest chirurgiem
wojskowym. Obiecał miliony...
Dokończenie ze str. 1

Para poznała się na początku
roku na portalu społecznościowym. Systematycznie ze sobą
korespondowała. 52-letnia kobieta była przekonana, że pisze
z chirurgiem wojskowym. Mężczyzna zdobył jej zaufanie.
Twierdził, że przebywa na misji
w Syrii. Jest wdowcem i ma
dwoje dzieci. Przekonywał
o swoich uczuciach. Zaznaczał,
że kobieta jest mu najbliższą
osobą i.... to właśnie jej chce powierzyć
wszystkie
swoje
oszczędności. Twierdził, że na
misji nie może mieć tak dużej
sumy pieniędzy. Jej wybranek
miał wysłać do niej paczkę
z oszczędnościami. Poprosił
o jej dane osobowe, które miały
być niezbędne do nadania przesyłki. Kobieta zgodziła się pomóc nowemu znajomemu. Postępowała zgodnie z jego instrukcjami. Następnie pod pozorem zablokowania paczki
i piętrzących się problemów z jej
dostarczeniem, musiała uiścić
opłaty. W sumie, za dostarczenie nieistniejącej paczki, zapłaciła ponad 100 euro. Minęło kil-

ka dni, a przesyłka nie przyszła.
Mężczyzna stwierdził, że potrzebna jest kolejna wpłata gotówki, bo z rzekomą paczką
znowu są jakieś problemy. Tym
razem miała utknąć na lotnisku
w Londynie. Kobieta od razu poprosiła członków swojej rodziny
o pomoc finansową. Chciała pożyczyć 13 tysięcy zł. Na szczęście rodzina zachowała czujność. Ostrzegła 52-latkę, że może być ofiarą oszusta. Kobieta

nie chciała dopuścić do siebie
takiej myśli. Dalej wierzyła, że
musi pomóc swojemu znajomemu. Sugestie najbliższych mocno ją jednak zaniepokoiły. Postanowiła wyjaśnić to z rzekomym lekarzem. Niestety próby
kontaktu nie przyniosły żadnego efektu. To tylko potwierdziło
przypuszczenia rodziny – kobieta zdała sobie sprawę z tego, że
faktycznie została oszukana...

Katarzyna Gwara

Schemat działania oszustów udających amerykańskich żołnierzy, czy lekarzy jest zawsze podobny. Czułymi listami zdobywają zaufanie ofiary, obiecują małżeństwo, a potem albo proszą
o pomoc finansową albo symulują wysłanie pieniędzy.
Dlatego zawierając nowe znajomości należy być ostrożnym w
szczególności, gdy osoba, którą dopiero co poznaliśmy, oczekuje od nas wpłacania pieniędzy lub przekazywania innych korzyści. Sprawcy najpierw zdobywają zaufanie, później proszą o załatwienie różnych spraw, które wiążą się z wpłaceniem przez
nas pieniędzy. Pamiętajmy w takich przypadkach o zasadzie
ograniczonego zaufania. Tylko nasza czujność, ostrożność i dystans do otrzymywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszusta.
Na niektórych forach można znaleźć ostrzeżenia przed tego
typu oszustami, nazwiska jakie podają oraz metody, jakimi się
posługują. Są też wpisy, że pojawiły się oszustki podające się za
lekarki z amerykańskiej armii. Te z kolei polują na panów i także wyłudzają pieniądze „na paczkę”.

Dobro dziecka
najważniejsze
Projekt przewiduje wprowadzenie rodzinnego postępowania
informacyjnego. Ma ono poprzedzać sprawy o rozwód i separację
małżonków
posiadających
wspólne małoletnie dzieci. Jego
celem jest pojednanie małżonków, ale jeśli nie będzie to możliwe, to ma doprowadzić do tego,
aby rozwód lub separacja przebiegły przed sądem w miarę
sprawnie i bezkonfliktowo, ze
szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci. Ma dać małżonkom
czas na wyjaśnienie wszystkich
problemów i wypracowanie
uzgodnień w sprawach dzieci,
których dobro jest najważniejsze.
Główną rolę będą odgrywać
mediatorzy, którzy uzgodnią
warunki rozwodu, kwestie opieki nad dziećmi i wysokość alimentów. Rodzinne postępowanie informacyjne będzie bezpłatne. Nie będzie ono przeprowadzane w przypadkach, gdy małżonek znęca się nad rodziną.
Ochrona dzieci przed
przemocą
Nowe prawo ma pozwolić też

na błyskawiczną i zdecydowaną
reakcję, gdy dzieci spotyka
krzywda. Sądy rodzinne będą
miały obowiązek zawiadamiania
prokuratury o prowadzonych
przez siebie sprawach wszczętych z urzędu o ograniczenie lub
pozbawienie władzy rodzicielskiej, gdy zachodzi podejrzenie
zagrożenia dobra dziecka.
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego to wspólna inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej.
Do niepokojących wydarzeń
dochodzi często w rodzinach,
które są objęte nadzorem kuratora sądowego albo w trakcie toczących się z urzędu spraw o
ograniczenie lub pozbawienie
praw rodzicielskich. - Włączenie
w porę prokuratury będzie dodatkowo wzmacniało ochronę
dobra dziecka i pozwalało na
podjęcie działań zapobiegających tragediom – twierdzi resort.
Reforma zakłada ponadto, że
w sprawach rodzinnych dzieci
będę wysłuchiwane w przyjaznych pokojach zapewniających im swobodę wypowiedzi i
poczucie bezpieczeństwa.
Katarzyna Gwara
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MZDiT

Wiosenne porządki na częstochowskich drogach
Dokończenie ze str. 1

Wielkie sprzątanie osadów,
śmieci i innych pozimowych pozostałości rozpoczęło się w tym tygodniu. - Analogicznie do akcji „Zima”, podczas wiosennych porządków w pierwszej kolejności
pracami objęte są ciągi o najwyższych kategoriach i natężeniu ruchu. Niemniej specjalistyczny
sprzęt sprzątający powinien dotrzeć wszędzie tam, gdzie wystąpi
konieczność przeprowadzenia zamiatania i czyszczenia nawierzchni – wyjaśnia Maciej Hasik.
Mieszkańcy mogą także zgłaszać potrzeby interwencji dzwoniąc do Wydziału Utrzymania
MZDiT (34 3664337 wew. 253). Po otrzymaniu uzasadnionego

sygnału, działania zostaną podjęte niezwłocznie. Intensywne
sprzątanie terenów zielonych zapowiedziały także inne służby
miejskie odpowiedzialne za utrzymanie miejskiej zieleni – dodaje.
Niestety zima dała się we znaki naszym ulicą. W niektórych
miejscach przypominają one...
ser szwajcarski. Z tego też powodu, częstochowski MZDiT przystępuje do zakrojonych na szeroką skalę pozimowych napraw
dróg asfaltowych, prac brukarskich przy usuwaniu usterek w
ciągu chodników i miejsc parkingowych oraz utwardzania i wyrównywania ulic o nawierzchni
gruntowej. - Dotąd zabezpieczane były przede wszystkim ubytki

Przedsiębiorco

Sprawdź czy nie
masz nadpłaty
Dokończenie ze str. 1

W województwie śląskim na
biznesmenów, którzy zamknęli
swoje firmy w ciągu ostatnich
dwóch lat (od 1 stycznia 2017 r.) i
mają nadpłaty czeka ponad 9 mln
310 tys. zł. Najwięcej do odebrania mają byli przedsiębiorcy podlegający pod chorzowski Oddział
ZUS - ponad 2,5 mln zł. Także w
pozostałych pięciu oddziałach
ZUS na Śląsku kwoty nadpłat są
całkiem spore i przekraczają milion złotych dla danego Oddziału.
– Jeśli chodzi o aktywnych płatników z naszego województwa, to
ich nadpłaty sięgają kwoty 231
mln zł. W całym kraju u blisko 1,4
mln aktywnych płatników ta kwota nadpłat na kontach przekracza
ponad 2,5 miliarda złotych - mówi
Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. - Apelujemy do
przedsiębiorców, by na bieżąco
kontrolowali stan swoich rozliczeń
składkowych. Jeżeli zaś kończą
prowadzenie własnego biznesu zawsze warto zweryfikować saldo na
swoim koncie - dodaje.

Kiedy pieniędzy jest za dużo
Nadpłata składek powstaje, gdy
płatnik opłaci je w wyższej wysokości niż zadeklaruje w dokumentacji rozliczeniowej, lub niż wynika
to z przepisów. Takie składki ZUS
zalicza w pierwszej kolejności na
pokrycie zaległości - jeśli takowe
istnieją. Jeżeli zaległości nie ma,
można otrzymać z ZUS zwrot nadpłaconych środków bądź zdecydować się na zaliczenie ich na poczet
bieżących lub przyszłych wpłat.

Aktywni płatnicy mogą zmniejszyć swoje przyszłe płatności o
kwotę widniejącą na koncie jako
nadpłata. W przypadku osób, które
zamierzają zakończyć prowadzenie
działalności, najlepiej wystąpić z
wnioskiem o zwrot nadpłaty jeszcze
przed zakończeniem aktywności.
Co niezwykle istotne, nadpłaty
widnieją również na kontach płatników, którzy wyrejestrowali działalność w ciągu ostatnich dwóch
lat (od 1 stycznia 2017 r.). Wysokość tych nadpłat w całym kraju
to ponad 111 mln zł, w województwie śląskim ponad 9,3 mln zł. Z
kolei kwota nadpłat u nieaktywnych płatników (od stycznia 2017
r.) w oddziale ZUS w Częstochowie
wynosi 1 224 464,59 zł.

Gdzie sprawdzisz saldo
– Jeżeli więc przedsiębiorca zakończył już prowadzenie własnego
biznesu i nie ma pewności jakim
saldem w ZUS się on zamknął,
warto odwiedzić którąkolwiek z
placówek Zakładu lub wejść na
swój profil na Platformie Usług
Elektronicznych. Na PUE ZUS
można potwierdzić czy na koncie
występuje nadpłata albo niedopłata na ostatni dzień miesiąca albo na dowolnie wskazany dzień,
czy za jakie miesiące jest nadpłata
– tłumaczy Beata Kopczyńska.
Zakład zwraca nadpłatę składek, o którą wnioskuje płatnik w
ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
Przy tej okazji warto wspomnieć,
że po 5 latach od dnia wpłaty lub
otrzymania zawiadomienia z ZUS
nadpłata się przedawnia.
Katarzyna Gwara

zagrażające bezpieczeństwu w
ruchu. Aura i zasoby pozwalają
już jednak na podjęcie napraw
właściwych, które zostały zlecone
firmom wykonującym tego typu
prace związane z bieżącym utrzymaniem. Ekipy budowlane obec-

ne będą we wszystkich dzielnicach miasta. Pracami przez najbliższe tygodnie objętych zostanie sto kilkadziesiąt ulic, chodników i obiektów pozostających w
zarządzie MZDiT – podsumowuje Maciej Hasik. Przy tej okazji

przypominamy o zachowaniu
ostrożności w rejonie oznakowanych miejsc, przy których prowadzone będą prace. Możliwe będzie występowanie czasowych
utrudnień.
Katarzyna Gwara

Czynny w niedziele niehandlowe

Nowy sklep w Jurajskiej
Galeria Jurajska poszerza
swoją ofertę spożywczą. Do
grona najemców dołączył właśnie sklep z alkoholami z całego świata. – Czynny będzie
także w niedziele niehandlowe – zapowiadają przedstawiciele centrum handlowego.
Nowym najemcą jest Forfiter

Exclusive. W jego ofercie znaleźć
można alkohole z całego świata.
Asortyment uzupełniają kawy,
herbaty, czekoladki oraz podstawowe produkty spożywcze, w
tym pieczywo. – To sklep, jakiego jeszcze nie było w Galerii
Jurajskiej. Dzięki jego ofercie
nasi klienci zyskują dostęp do
niezwykle atrakcyjnej i szerokiej

oferty trunków z całego świata,
w tym także unikalnych produktów idealnych na upominek –
mówi Anna Borecka-Suda, leasing manager Galerii Jurajskiej. Nowy partner zasili ofertę
Niedzielnego Centrum Rozrywki.
Sklep czynny będzie bowiem w
niedziele niehandlowe.
Katarzyna Gwara

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

Rekrutujemy: kontrolerów jakoœci

operatorów produkcji operatorów logistyki

Biuro rekrutacyjne – al. Wolnoœci 22 Czêstochowa

tel. 725-253-107
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Już 247 tys. osób wzięło sprawy w swoje ręce i naturalnie uwolniło się od przewlekłego bólu stawów

Czy będzie przełom w reumatologii?
Przerwano zmowę milczenia
Na świecie, dzięki nowoczesnym metodom, walkę z bólem stawów
wygrywa się aż w 98,4% przypadków. Niestety w Polsce osoby
z artrozą nie mogą liczyć na łatwy dostęp do nowoczesnych,
naturalnych terapii. Ludzie czują się pozostawieni sami sobie...

C

o roku z powodu zwyrodnienia stawów
(artrozy) miliony ludzi puka do drzwi gabinetów ortopedycznych, szukając ulgi
w bólu. Artroza prowadzi do całkowitego zaniku chrząstki chroniącej zakończenia kości. Przy
każdym ruchu nagie nasady kości pocierają
o siebie, co wywołuje ostry stan zapalny, obrzęki i ból. Bywa, że ta bezlitosna dolegliwość prowadzi do całkowitego unieruchomienia stawów.
Ato oznacza jedno – kalectwo.

„Znowu mam
sprawne stawy!”
Od zawsze byłam otyła,
miałam siedzącą pracę, mało się ruszałam.
Z biegiem lat odczuwałam przez to coraz
większe i bardziej bolesne dolegliwości stawów. W końcu
okazało się, że moje chrząstki stawowe są
całkowicie zrujnowane, wdarło się poważne
zapalenie. Już wtedy ledwo chodziłam, a lekarze straszyli mnie, że będzie tylko gorzej. Sami
oczywiście nie potrafili mi pomóc! Gdyby nie
preparat profesora Reinoldsa pewnie byłabym
już inwalidką, a tak trochę ponad miesiąc stosowania i moje stawy są jak nowe!
Irena (l. 52) z Rybnika

Szansa na zdrowie
Pani Danuta (lat 67) z Ożarowa Mazowieckiego cudem uniknęła takiego losu. Jej historia jest dowodem na to, że artrozę można pokonać:
ü naturalnie,
ü bez operacji i stania w kolejkach
do specjalisty,
ü w 36 dni...
Tak, wystarczy tylko 36 dni, by wytarte do gołej kości stawy zaczęły proces
odnowy, ból złagodniał, a obrzęki zniknęły! To efekt autorskiej kuracji prof.
J. Reinoldsa, opisanej w ponad 500 artykułach naukowych.
Zanim pani Danuta doświadczyła na sobie uzdrawiającej mocy natury, próbowała
leczyć się konwencjonalnie. ,,Lekarze tylko bezradnie rozkładali ręce” - wspomina
ze smutkiem. ,,No bo jak leczyć człowieka,
którego wszystko boli? Twierdzili, że stawy będą mnie męczyć do końca życia”.

PRZED kuracją:

Zwyrodnienie
wżerało się w stawy
Pani Danuta znalazła się w dramatycznej sytuacji: „Artroza powoli zabijała moje stawy.
Naświetlania, prądy i ćwiczenia nie przynosiły rezultatów. Bałam się, że skończę na wózku inwalidzkim”.
Ze swoich problemów pani Danuta zwierzyła
się kuzynce z Chicago. Ta rozpoczęła poszukiwania specjalisty, który byłby w stanie pomóc
krewnej. Po 2 dniach zadzwoniła z wiadomością, która dała pani Danucie nadzieję. W USA
osoby z artrozą stosują naturalną i bezpieczną kurację na bazie leczniczych właściwości
Metylosulfonylometanu. Jej twórcą jest prof.
James D. Reinolds, autorytet w terapii artrozy
i dolegliwości na podłożu reumatoidalnym.

Jak działa kuracja
prof. Reinoldsa?
Po dokładnie 36 dniach kuracji w stawach zachodzą zmiany prowadzące do ich całkowitej
regeneracji. Zwiększa się produkcja komórek
chrząstkotwórczych, które na nowo pokrywają nasadę kości, zapewniając im ochronę
przed tarciem i stanem zapalnym. Wodbudowanym stawie wzrasta ilość mazi, która dodatkowo zmniejsza tarcie.
Dzięki kuracji prof. Reinoldsa absolutnie
każdy ma szansę pokonać dokuczliwe bóle
stawów i odzyskać dawną sprawność fizyczną.
Nieważne, czy bolą kolana, biodra, nadgarstki
czy kręgosłup. Nieważne, czy schorzenie ma
podłoże genetyczne, jest wynikiem przeciążenia stawów czy otyłości. Z artrozą można
i TRZEBA walczyć. Dlatego prof. Reinolds wyraża
sprzeciw wobec przepisywania pacjentom zbyt
wielu środków przeciwbólwych, podkreślając,
że każdą dolegliwość można zniszczyć u źródła.

Specjaliści w szoku
W jednym z artykułów prof. Reinolds tak
opowiada o swoich dokonaniach:
„Gdy pokazaliśmy ekspertom od artrozy
zdjęcia z efektami kuracji, byli w szoku. Nie
mogli uwierzyć, że zmiany zwyrodnieniowe
w obrębie stawów mogą w ogóle się cofnąć.
Starta tkanka chrzęstna w dużym stopniu
się odbudowała, a płyn maziowy odzyskał
po części swoją poślizgowość. U wszystkich
osób, które brały udział w testach, bóle stawów odczuwalnie się zmniejszyły.

PO kuracji:

Na zdjęciu po lewej widać puste przestrzenie w obrębie torebki stawowej powstałe na skutek utraty
gęstości tkanki i częściowego jej zaniku. Po kuracji kości są odpowiednio „naoliwione”, dzięki czemu nie trą o siebie, ponieważ funkcje amortyzujące stawy zostału przywrócone (zdjęcie po prawej).

Natura chce, żeby ciało funkcjonowało perfekcyjnie, a organizm dążył do samonaprawy.
Wystarczy, że podamy mu substancję o odpowiednich właściwościach bioinformacyjnych,
a wszystko zacznie wracać do normy. To nie
żadna magia, to czysta biologia. Doskonałym
przykładem tego jest penicylina powstała ze
zwykłego grzyba (znanej wszystkim pleśni), która zmniejszyła umieralność z powodu zakażeń
bakteryjnych o przeszło 90%! Podobnie jest ze
zwyrodnieniami stawów: człowiek nie wymyśli
sposobu na artrozę, ale może go znaleźć w naturze. I tym tropem poszedł mój zespół.
Po miesiącach testów laboratoryjnych odkryliśmy formułę, która sprawia, że organizm
sam zaczyna walczyć ze stanem zapalnym.
Sięga do głębokich przyczyn dolegliwości, odżywiając przy tym chondrocyty i inicjując proces samoleczenia zniszczonej tkanki. W ten
sposób wpływa na zmniejszenie dolegliwości
artretycznych i uśmierzenie bólu. To może być
najpotężniejsza broń przeciw bólom stawów,
jaką wymyśliła matka natura. Niestety, większość lekarzy celowo ignoruje doniesienia
o przełomowych kuracjach” - czytamy w artykule.

Efekty już
po 36 dniach!”
„Wszystkie wizyty
u ortopedy wyglądały tak samo. Słuchał,
z czym przyszedłem,
a potem wpisywał
coś w kartę. Wychodziłem, trzymając w ręku kolejną receptę na
drogie preparaty, które niewiele pomagały.
Dopiero kuracja prof. Reinoldsa przyniosła
prawdziwe efekty. I to już po 36 dniach!”.
Mieczysław (l. 73) z Białegostoku

Podstępne działania
koncernów
Ignorancja lekarzy to nie jedyna przeszkoda
na drodze do odzyskania zdrowych stawów.
W obliczu rewolucji, jaką miała wywołać formuła prof. Reinoldsa, 7 koncernów farmaceutycznych zawiązało ze sobą sojusz. Miał
on nie dopuścić, by stworzony przez niego
preparat można było kupić w aptekach. Tym
samym koncerny na pewien czas zablokowały
ludziom dostęp do tej formuły.
„Koncerny zalewają rynek produktami o chemicznym składzie, wątpliwej jakości i jeszcze
słabszej skuteczności” - komentuje profesor Reinolds. „Walczą z nami, bo oferujemy naturalną
kurację, która nie tylko hamuje postęp artrozy,
ale przede wszystkim odwraca szkody, jakie
zwyrodnienie wyrządziło w Twoich stawach.
Naturalne preparaty na stawy są tak samo
rygorystcznie badane jak leki chemiczne. To, że
zostały wyprodukowane z całkowicie naturalnych składników, nie oznacza, że są gorsze. To
właśnie składniki naturalne zawierają substancje aktywne, które działają leczniczo na stawy,
nie powodując skutków ubocznych”.

Aby pozbyć się bólu

Po skończonej kuracji Twoje życie może wyglądać tak jak przed pierwszym atakiem artrozy.
Uwolnisz się od bólu i odzyskasz pełną sprawność ruchową.
Mimo spisku koncernów, preparat na stawy
prof. Reinoldsa zyskuje coraz większą popularność. W Polsce kuracja jest dostępna za udział
w Klubie Seniora! Promocja dotyczy wyłącznie
pierwszych 150 osób, które złożą zamówienie
do 15 marca 2019 roku.

Całkowicie darmowa
wycena, bez finansowego
ryzyka!
Jeśli masz jakieś pytania, coś budzi Twoją wątpliwość, zadzwoń i zapytaj. Zamawianie jest
banalne, a o tym, czy zdecydujesz się na zakup
preparatu, ostatecznie postanowisz Ty sam, nikt
inny! Jedyne co musisz zrobić, to wykręcić poniższy numer telefonu. Odbierze Kasia, Monika
lub Andrzej, którzy stacjonują wbiurze. Od teraz
przysługuje Ci całkowicie darmowa wycena, bez
najmniejszego finansowego ryzyka. By jednak
wycena była rzetelna, a produkt odpowiedni
dla Twoich problemów zdrowotnych, w imieniu
producenta usłyszysz kilka pytań, by decydując
się na zakup, otrzymać produkt przede wszystkim korzystny cenowo, a dzięki indywidualnemu
podejściu, wreszcie skuteczny w walce z dręczącym bólem zmęczonych stawów. Zamawianie
jest bezpieczne, ponieważ nie trzeba wcześniej
nic płacić – dopiero u listonosza w momencie
odebrania przesyłki. Wystarczy teraz zadzwonić
na poniższy numer, by za pośrednictwem Klubu
Seniora otrzymać całkowicie darmową wycenę
wraz z gwarantowaną 73% zniżką, w przypadku
zdecydowania się na zakup preparatu prof. Reindoldsa. Ilość zestawów promocyjnych ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! RE

Aby trwale zmniejszyć ból, wystarczy przyjmować 2 kapsułki dziennie. Już na drugi
KLAM
OWA
NE W
dzień kuracji
można oczekiZADZWOŃ I POPROŚ O
wać, że ból zaCAŁKOWICIE DARMOWĄ WYCENĘ!
cznie słabnąć.
Pierwszym 150 osobom, które zadzownią do 15 marca 2019 r.,
Po kilku dniach
przysługuje całkowicie darmowa wycena oraz gwarantowane
może zniknąć
73%
dofinansowanie producenta. Otrzymasz wówczas preparat na
bolesność,
obrzęk i dręstawy prof. Reinoldsa za udział w Klubie Seniora (przesyłka GRATIS)!
twienie, które nie daje w
nocy spać. Ale
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
to nie koniec!

TV

Zadzwoń:

81 300 30 03
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AKTUALNOŚCI
Środki europejskie

umożliwiający dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym, a także wykonana zewnętrzna pochylnia dla niepełnosprawnych - przy wejściu do
kaplicy Najświętszego Sakramentu.
Roboty będą wykonywane
przez, wybranego w wyniku
przetargu, generalnego wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TERMOBUD z Częstochowy.
Dla sprawnego przebiegu
prac oraz bezpieczeństwa, zarówno wykonawców robót, jak
i wiernych, teren budowy został
ogrodzony, a dostęp do budynku archikatedry możliwy jest
tylko poprzez wyznaczone dojścia. Postój samochodów osobowych na placu jest możliwy
tylko w niedziele i święta, i to w
bardzo ograniczonym zakresie.
Nastąpią również wyłączenia z
użytkowania, części i całości,
wnętrza budynku. Podczas pobytu w archikatedrze należy zachować ostrożność i dostosować się do rygorów wynikających z zaistniałej sytuacji.
Wartość projektu opiewa na
kwotę blisko 9,5 mln zł, z czego
dofinansowanie unijne to 7 mln
zł. Planowane zakończenie prac
to 14 sierpnia 2020 r.

Archikatedra jest jednym z
najważniejszych zabytków w
naszym mieście. Zakres projektu obejmuje wykonanie szeregu
prac budowlanych i montażowych. Działanie mają przywrócić archikatedrze dawną świetność oraz zabezpieczyć ten cenny zabytek przed żywiołami, jak
również działaniami ludzi. W
ramach prac zaplanowano: remont elewacji polegający na jej
oczyszczeniu i uzupełnieniu
ubytków, remont kamiennej
posadzki w archikatedrze, wykonanie instalacji grzewczej, remont instalacji elektrycznych,
remont windy w wieży, remont
kaplic bocznych, wykonanie
nowego oświetlenia w archikatedrze i iluminacji zewnętrznej,
wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i sygnalizacji włamania, a także zabezpieczenie
przeciwwilgociowe ścian budynku. Poza tym wyremontowane zostaną główne schody
zewnętrzne. Zamontowany zostanie również podnośnik

7.

Mykanów

Archikatedra
przechodzi
metamorfozę
Rozpoczął się gruntowny
remont bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny w
Częstochowie. Pochłonie on
9,5 mln złotych. Inwestycja
zostanie dofinansowania ze
środków europejskich.
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Katarzyna Gwara

Wiosenny koncert orkiestry dętej
Są młodzi, utalentowani, a
ich pasją jest muzyka i taniec
–
wychowankowie
Gminnego Centrum Muzyki i
Tańca w Mykanowie zaprezentują swoje umiejętności
podczas Koncertu Wiosennego. Na scenie wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
Mykanów, Dziecięca Orkiestra Dęta a także mażoretki
Presto oraz grupy młodsze.
Gościem specjalnym wydarzenia będzie orkiestra Pipes&Drums z Częstochowy.
Koncert odbędzie się 16 marca o godz. 18:00 w Hali Sportowej Mykanów. Organizatorzy –
Gminne Centrum Muzyki i
Tańca serdecznie zaprasza na
to wydarzenie wszystkich sympatyków orkiestry i mażoretek.
Będzie to widowiskowy koncert, łączący w sobie muzykę,

taniec i śpiew. Wszyscy, którzy
mieli już przyjemność zobaczyć
występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa wiedzą,
że mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń.
Niedawno orkiestra z Mykanowa podbiła serca Francuzów odwiedziła miejscowość Chalon
sur Saône we Francji, by wziąć
udział w karnawałowej defiladzie ulicami miasta oraz niezwykłym widowisku Carnaband’s Show 2019, gdzie wystąpiły m.in. dwie orkiestry wojskowe z Ukrainy, a także orkiestry z Hiszpanii i Francji. Należy
podkreślić, że poziom artystyczny był niezwykle wysoki, więc
tym bardziej orkiestra może
czuć się wyróżniona zaproszeniem. W sobotę na scenie Le
Colisée dwukrotnie prezentowała wraz z mażoretkami musztrę,
zyskując aprobatę publiczności.

W finale wszystkie zespoły
wspólnie wykonały wcześniej
przygotowane utwory. Dodatkową atrakcją były występy formacji akrobatycznych i wielka niespodzianka wieczoru – Pikachu
Show, w którym udział wzięły
mażoretki z grupy Presto.
Zwieńczeniem pobytu w
Chalon była niedzielna parada.
Orkiestra z Mykanowa na czele
z kapelmistrzem Krzysztofem
Witczakiem i tamburmajorem
Radosławem Wochalem przemierzyła ulice tego pięknego
miasta, wykonując utwory
marszowe, by na mecie dać kilkuminutowy występ dla zgromadzonych na placu Hôtel de
ville. To nie pierwsza wizyta
muzyków z Mykanowa w tym
pięknym kraju. Występowali
oni już w takich miastach jak
Albertville i Saintes.
Paula Nogaj

Stypendia

Wyróżnienia dla najzdolniejszych
Średnia ocen co najmniej
4,75, celujące z minimum 3
przedmiotów i brak nieusprawiedliwionych nieobecności na
zajęciach dydaktycznych – takie wymogi musieli spełnić
uczniowie, którzy ubiegali się
o stypendium Starosty Częstochowskiego.
Wszystkie wymagania udało
się spełnić 4 uczniom z Liceum

Ogólnokształcącego w Kamienicy
Polskiej - Julii Najnigier – średnia
ocen 5,37, Soni Huras – średnia
ocen 5,11, Tomaszowi Rogala –
średnia ocen 5,06, Natalii Górniak – średnia ocen 4,93 oraz
uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu Julii Rydzek – średnia ocen 5,2.
Wszyscy laureaci – w towarzystwie dyrektorów szkół – zjawili
się w siedzibie starostwa i ode-

Dzień otwarty w SP 16

brali dyplomy potwierdzające
przyznanie stypendium. Ich wysokość to tysiąc złotych.
Laureatom gratulował Starosta Częstochowski Krzysztof
Smela, Członek Zarządu Adam
Morzyk, Sekretarz Powiatu Henryk Sobel oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury,
Sportu i Promocji Powiatu Leonard Smolarski.
Katarzyna Gwara

Rodzinne Ogródki Działkowe

Przedszkolaki odwiedziły Szansa na dotację
starszych kolegów

Tradycyjnie, na początku marca Szkoła
Podstawowa 16 otworzyła swoje drzwi dla
przedszkolaków. Licznie przybyli mali goście, w towarzystwie
rodziców, mogli przyjrzeć się bliska placówce i wziąć udział w ciekawych zajęciach. Nie
zabrakło też wspólnych rozmów z kadrą
pedagogiczną i słodkiego poczęstunku.

Dzień otwarty rozpoczął się od
występu artystycznego w wykonaniu pierwszoklasistów. Uczniowi
przekonywali małych gości, że to
właśnie „Szesnastka” jest najlepszą szkołą na świecie. Później
przyszedł czas na wspólne zwiedzanie. Przedszkolaki mogły między innymi zobaczyć wyremontowane
klaso-pracownie.
– Sale lekcyjne dla młodszych
uczniów znajdują się na drugim
piętrze. Wszystkie są kompleksowo doposażone. Mamy regulowane krzesełka, ławki dla najmłodszych, nowe mebelki, zabawki.
Uczniowie mogą też korzystać
z osobnych szafek – wylicza Jarosław Nurek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Częstochowie.
– W sumie w naszej szkole mamy
osiemnaście klaso-pracowni. To
pozwala na zapewnienie nauki

w systemie jednozmianowy – dodaje. Najmłodsi mają do dyspozycji również drugą świetlicę szkolną
– korzystają z niej wyłącznie
uczniowie klas 1-4. Została ona
wyposażona w środki dydaktyczne
i multimedialne.
Podczas dnia otwartego zaprezentowano nie tylko nowe sale, ale
również przedstawiono szeroką
ofertę edukacyjną. Maluchy mogły
wziąć udział w zajęciach ruchowych, plastycznych, chemicznych
i językowych. Goście przekonali
się również, jak działają tablice interaktywne i monitory dotykowe. Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej,
nasi uczniowie są doskonale przygotowani do egzaminu. Mogą wybierać wśród wielu zajęć pozalekcyjnych. Oczywiście mamy świadomość, że szkoła to nie tylko nauka. Jest więc też czas na relaks.

Proponujemy różne formy aktywności psychoruchowej, organizujemy
wycieczki i rajdy. W szkole odbywa się też wiele
ciekawych akcji, jak na
przykład dzień piżamy,
dzień dziwaka, czy dzień
krzykliwego ubioru –
przekonuje Jarosław Nurek.
Uczniowie wspólnie
z rodzicami i kadrą pedagogiczną zadbali też
o słodkie przekąski i pamiątkowe upominki dla
przedszkolaków. Dzień otwarty
udowodnił, że „Szesnastka” to nie
tylko nie tylko wysoki poziom nauczania, ale przede wszystkim troska o ucznia, możliwość rozwijania swoich talentów oraz miła
i przyjazna atmosfera.
Rekrutacja do klas pierwszy
podstawowych (a także klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych) zakończy się 15 marca o godzinie 15.00. Nabór pierwszoklasistów prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Rodzic może również wypełnić odpowiedni wniosek i zgłosić się
z nim osobiście do wybranej placówki. Jeśli dana szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami,
można także zgłaszać uczniów
spoza obwodu. Szczegółowych informacji udzieli dyrektor szkoły.
Katarzyna Gwara

Osoby mające ogródki
działkowe będą mogły
ubiegać się o kolejne dotacje na zadania inwestycyjne. Taką możliwość daje
uchwalony przez miejskich radnych program
poprawy infrastruktury
rodzinnych ogrodów działkowych w Częstochowie.

Zgodnie z ustawą o ogrodach działkowych stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące
rodzinne ogrody działkowe
(ROD) na obszarze gminy
może otrzymywać dotację celową z budżetu gminy, z zastosowaniem odpowiednich
przepisów ustawy o finansach publicznych. - Dotacja
może być przeznaczona w
szczególności na budowę lub
modernizację infrastruktury
ogrodowej, jeżeli wpłynie to
na poprawę warunków korzystania z ROD lub zwiększy
ich dostępność dla społeczności lokalnej – informuje
biuro prasowe magistratu.
Uchwalony przez Radę Miasta program określa cele, zasady i kryteria udzielania oraz
rozliczania dotacji służących
poprawie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych na lata 2019-2021. Jest
kontynuacją programu dotacyjnego na lata 2016-2018.
Dotacja może zostać udzielona, jeśli rodzinny ogród
działkowy znajduje się na terenie miasta, nie jest w pełni

wyposażony w infrastrukturę, a także gdy jej stan techniczny jest zły oraz gdy istnieje społeczne zapotrzebowanie na utrzymanie rodzinnych działek.
– Dofinansowanie może
dotyczyć inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków, drogami dojazdowymi,
budową lub remontem ogrodzeń i budynków czy usuwaniem azbestu. Beneficjenci
dotacji będą realizować inwestycje w granicach danego
ogrodu działkowego, a Urząd
Miasta – poza jego granicami. Dotacja może być udzielona podmiotowi posiadającemu osobowość prawną.
Dofinansowanie może wynieść do 80% nakładów na
inwestycję – wyjaśnia biuro
prasowe. Wnioski o dotację
można składać do 30 kwietnia w danym roku budżetowym. Zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Częstochowy na okres
3 lat (2019 – 2021). Każdego
roku na jego realizację zabezpieczono 100 tys. zł.
Teraz uchwalony przez
miejskich radnych program
musi zaakceptować Urząd
Wojewódzki.
Szczegółowe informacje –
w tym regulamin, formularze
wniosku oraz rozliczania dotacji – znajdziemy na stronie
magistratu.
Oprac. Katarzyna Gwara
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Sukces w biznesie idzie w parze z życiem prywatnym

„Dzień Kobiet, Dzień Kobiet, niech każdy się dowie…” Tak, nadszedł ten wyjątkowy dzień. 8 marca swoje święto obchodzą panie w najodleglejszych zakątkach świata. Z pewnością nie zabraknie życzeń, miłych słów, kwiatów oraz podarunków. My z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać z kobietami z naszego miasta i regionu. Jak udaje im się połączyć sukces zawodowy ze szczęściem w życiu prywatnym?
Violetta Dziubin-Łuszczyk
– marketing manager Galerii Jurajskiej

Później udało się otworzyć gabinet kosmetyczny, a w zasadzie całe centrum kosmetologii i medycyny estetycznej. W
tym momencie współpracuję z licznymi specjalistami: dietetykiem, fizjoterapeutką, lekarzem medycyny estetycznej,
kosmetologami. W dalszym ciągu różni specjaliści dołączają do naszego teamu, co pozwala urozmaicić ofertę i dogodzić naprawdę wymagającym klientom – mówi.
Jak zaznacza, najwięcej zawdzięcza swoimi najbliższym. – Gdyby nie wsparcie męża, rodziców i najbliższych osób, nie wiem czy znalazłabym aż tak dużo siły
w dążeniu i realizacji wszystkich moich planów. Od 1,5
roku jestem również wykładowcą na Uniwersytecie Jana
Długosza w Częstochowie na kierunku kosmetologia.
Poszerza to moje horyzonty oraz wzbogaca mój zasób
wiedzy. Kształcenie młodzieży mobilizuje mnie w dalszym szkoleniu się – przyznaje. Jej pomysłowość nie ma
granic. - Po powrocie z urlopu macierzyńskiego zamierzam uruchamiać kolejny projekt. Szczegółów jednak
jeszcze nie chcę zdradzać. Powiem tylko, że jest związany z branżą kosmetyczną – podsumowuje.
Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej

Prywatnie szczęśliwa żona, matka, a od niedawna
również babcia. Kocha aktywny wypoczynek, najlepiej
podczas wędrówki po górach. Miłośniczka ciężkich
brzmień – jej ulubiony gatunek muzyczny to metal. Z
jednej strony lubi filmy biograficzne, mocno osadzone w
rzeczywistości, a z drugiej nie może się oprzeć fantastyce. - Z zapartym tchem śledzę więc całą serię X-mana,
Star Treka czy filmowe adaptacje komiksów Marvela –
zdradza. Do ulubionych produkcji zalicza również film
„Nietykalni” w reżyserii Oliviera Nakache’a i Érica Toledana. Stale wraca też do „Notting Hill”. Nie wyobraża sobie świata bez... mięsa i warzyw. - Mogłabym się chyba
żywić z wilkami – śmieje się. Do ulubionych zapachów
należy La Panthere Cartier. - Perfumy te towarzyszą mi
od lat – przyznaje.
Zawodowo jest związana z Galerią Jurajską. Czym się
kieruje w pracy? Dobrem klienta. – Nasz klient, mieszkaniec Częstochowy i jej okolic , zasługuje, żeby stworzyć
dla niego coś indywidualnego. Ważne, żeby dostał coś jakości premium, jako pierwszy w tym kraju, coś, czego
nie było nigdzie indziej – zaznacza. To właśnie ona odpowiada za cały marketing - strategię, wizerunek, komunikację i PR, a także organizację wszystkich wydarzeń i
eventów, które mają miejsce w Galerii Jurajskiej. - Staram się tak planować i dobierać wydarzenia, aby ich
uczestnicy nabyli nową wiedzę, umiejętność czy doświadczenie – mówi. Ma głowę pełną pomysłów. Co rusz
serwuje klientom coś zaskakującego. Skąd czerpie inspiracje? - Życie podaje mi je na tacy. Żyję tym, czym żyje
nasz klient. Próbuję patrzeć na rzeczywistość jego oczami i wyciągnąć średnią. Oczywiście bardzo trudno jest
znaleźć ofertę, która będzie idealnie wkomponowywała
się w oczekiwania tak zróżnicowanej klienteli. Stąd też
taka różnorodność imprez. Chcę, aby każdy znalazł coś
dla siebie, pod każdym względem. Jedynymi kryteriami
są więc estetyka, poczucie dobrego smaku oraz pomysłowość. Staram się być zawsze na bieżąco, z tym co się
dzieje wokół. Czasem jest to wypadkowa wielu pomysłów, czasami moja indywidualna wizja. Sama muszę
być przekonana, co do zasadności danego wydarzenia.
Muszę rzeczywiście w nie wierzyć. Wtedy energia naszego zespołu i zapał, przenoszą się też na klientów. I mamy
gotowy sukces – podsumowuje.
Beata Kaczyńska,
dyrektor Empik School Częstochowa
Prywatnie mama na pełen etat. - Mam dwie kochane córeczki – Polę i Marysię. Wychowuję je wspólnie z
moim wspaniałym mężczyzną, na którego zawsze mogę liczyć – mówi. Każdą wolną chwilę spędzają razem.
- Raz bardziej aktywnie, a raz bardziej leniwie, ale zawsze razem – podkreśla. Najbardziej wzrusza ją wszystko, co dotyczy dzieci. - Zarówno ich szczęście, jak i te
gorsze momenty w ich życiu. Nie mówię tu wyłącznie o
swoich córkach, ale o wszystkich dzieciach – wyjaśnia.
Najchętniej relaksuje się przy dobrej komedii oraz kabaretach. Nie wyobraża sobie świata bez... zup. Uwielbia otaczać się pięknymi zapachami, najlepiej z nutką
wanilii. Perfumy, które towarzyszą jej od lata to Giorgio
Armani SI.

Zawodowo – już od 17 lat - jest związana z Empik
School. - Zaczynałam od pracy w sekretariacie. Miałyśmy do dyspozycji 4 sale lekcyjne. Dzięki wytrwałości,
pomocy moich rodziców, trochę upartości i też przekorze
oraz pracowitości pełnię w tej chwili funkcję dyrektora. Z
czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą kobietą, bo praca jest moją pasją. Ogromne cenię sobie współpracę z ludźmi. Cieszę się więc, że otaczają
mnie osoby tak samo ambitne, dążące do wyznaczonych
celów. Pracuję z tak zgranym zespołem, że chce się z nim
przebywać każdego dnia. To jest gwarancja sukcesu –
zespół! A co za tym idzie, jakość, dobra, profesjonalna
usługa i duża rozpoznawalność na rynku. W pracy kieruję się swoim doświadczeniem, a także otwartością na
nowe rozwiązania i zdobywanie nowych doświadczeń.
Moje motto brzmi: „Wybierz pracę, którą kochasz, i nie
przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu”
(KONFUCJUSZ).
Dorota Bojanek-Mazur, właścicielka gabinetu Blue
Kosmetologia Estetyczna & Cafe

Prywatnie szczęśliwa mężatka, która wkrótce zostanie
mamą. Uwielbia zwierzęta. Interesuje się podróżami i
sportem. – Każdą wolną chwilę spędzam z rodziną i znajomymi. Kontakt z bliskimi i oddanymi mi osobami jest
dla mnie niezmiernie ważny. Stabilizacja i harmonia,
którą staram się utrzymać, daje mi niezwykłe poczucie
bezpieczeństwa.
Od kilku lat z powodzeniem prowadzi gabinet Blue
Kosmetologia Estetyczna & Cafe. - Sądzę, że mój sukces
jest wynikiem wsparcia, które otrzymałam od najbliższych mi osób. Nie krytykują oni nigdy pomysłów, które
przychodzą mi do głowy, tylko pomagają mi je realizować, rozwijać – zaznacza.
Własną firmę założyła jeszcze, gdy studiowała, w roku
2011. – Początkowo był to sklep internetowy z kosmetykami i perfumami, który mogłam prowadzić podczas nauki.

Prywatnie od 23 lat szczęśliwa mężatka. Ma syna Michała – studenta Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na kierunku: „Angielski Język Biznesu”.
– Jako zodiakalny byk, mam silnie wyrobione poczucie
więzi rodzinnych – przyznaje. Najlepszy sposób na spędzanie wolnego czasu? Aktywność fizyczna! - Gdy mam
kilka dni wolnego, wyruszam w Polskę i zwiedzam albo
korzystam z lokalnych ścieżek rowerowych. Zimą kocham góry i narty – mówi. Pasjonuje ją muzyka, kultura
i sport. - Jestem fanką polskiej piosenki aktorskiej oraz
polskiej i zagranicznej sceny muzycznej: rock alternatywny, punkrock. Ostatnio słucham masę progresywnych,
tudzież po prostu oryginalnych, zespołów grających
skrajnie różną od siebie muzykę: Opeth, Volbeat, The
Cure, Porcupine Tree, Dream Theater. Moją pasja są
również podróże, uwielbiam zwiedzać i poznawać nowych
ludzi i miejsca. Rozmawiać z nimi, odkrywać nowe kultury, to bardzo wzbogaca moje wnętrze. Każdego dnia
„otwieram nowe drzwi” - opowiada. Uwielbia kino polskie, np.: ostatni film Pawła Pawlikowskiego „Zimna wojna” oraz wszystkie filmy Woodego Alena, w których jest
humor, duża dawka ironii i wnikliwej obserwacji społecznej. Jest miłośniczką kuchni włoskiej – nie wyobraża sobie życia bez lasagne. Jak każda kobieta, lubi wyjątkowe
zapachy. – Uwielbiam się nimi otulać. Moje ulubione perfumy to „Scandal”– Jean Paula Gaultier – zdradza.
Zawodowo, od dwóch lat jest związana z Gminnym
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Pełni funkcje dyrektora - zajmuje się promocją, kulturą, rekreacją i sportem. Wcześniej przez 20 lat była nauczycielem wychowania fizycznego, koordynatorem do spraw
sportu w Gminie Poczesna, prezesem UKS „Wrzos” i
„Warta”. - Praca to moja największa pasja i zarazem recepta na sukces – trzeba kochać to, co się robi. W pracy
moim mottem przewodnim są słowa Steve’a Jobsa: „...jedynym sposobem, by dobrze pracować, jest robienie tego,
co uważasz za wspaniałe zajęcie. „Praca, która jest jednocześnie pasją, może być spełnieniem Twoich marzeń…” podsumowuje.
Oprac. Katarzyna Gwara
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Rozmawiamy z Romanem Bugajczykiem, dyrektorem Galerii Jurajskiej

Częstochowa jest optymalnym miastem do życia
Ubiegły rok okazał się być
rekordowy dla Galerii Jurajskiej. Od stycznia do grudnia
największe w Częstochowie
centrum handlowe odwiedziło blisko 7,2 mln klientów! To
także jeden z nielicznych
obiektów w Polsce, który
oparł się wyzwaniom, jakie
podyktował rynek, a które
wynikały z wejścia w życie
ustawy o zakazie handlu
w niedziele i święta. Liczne
wydarzenia w niedziele niehandlowe przyciągają rzesze
odwiedzających. O tym, co
planuje w najbliższym czasie,
a także o naszym mieście
i drużynach sportowych rozmawiamy z dyrektorem Galerii Jurajskiej Romanem Bugajczykiem.
Katarzyna Gwara: Zadomowił
się już Pan w Częstochowie?

Roman Bugajczyk: Bez wątpienia. Od przeszło trzech lat
jestem dyrektorem Galerii
Jurajskiej. W Częstochowie
spędzam więc dużo czasu. Bardzo mi się podoba to miasta.
Przyznam, że według mnie jest
optymalnym do życia.
KG: Życia w naszym mieście nie
ogranicza Pan wyłącznie do kierowania Galerią Jurajską.
Uczestniczy Pan w wielu wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

RB: Staram się aktywnie
uczestniczyć w życiu Częstochowy i być na bieżąco. Galeria
jest sponsorem strategicznym
Częstochowianki. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy kibicować zawodniczkom podczas zmagań w pierwszej lidze.
KG: Wspieracie również Raków.

RB: Jesteśmy przekonani, że
piłkarze wywalczą upragniony
awans. Oczywiście nie można
zapeszać, ale mając taką przewagę punktową, nie wyobrażam sobie innego scenariusza.
Bardzo chciałbym też zobaczyć
Raków w finale Pucharu Polski
na Stadionie Narodowym. To
byłoby wielkie święto dla całej
Częstochowy.
KG: Pan jest gościem na stadionie, a kibice Rakowa często
goszczą w Galerii Jurajskiej.

RB: Sklep firmowy rzeczywiście
cieszy się dużym powodzeniem. Ale oczywiście nie tylko –
mamy bardzo bogatą ofertę
sportową, która również przyciąga tę grupę.
KG: Skoro wróciliśmy do tematu
Galerii Jurajskiej. Ubiegły rok
przyniósł kolejne rekordy – i frekwencyjne, i sprzedażowe.

RB: Rzeczywiście z roku na rok

notujemy zwyżki, zarówno, jeśli chodzi odwiedzalność, jak
i obroty całej Galerii. Są one
zadowalające, bo przecież od
blisko roku mamy niedziele
niehandlowe. W ubiegłym było
ich około 20. Były to bardzo
ważne dni w handlu Galerii. Pomimo tego, udało nam się
osiągnąć wzrosty.

ny również w niedziele niehandlowe. Na wiosnę rozkwitną
bulwary, będzie więc też okazja, aby spędzić czas na świeżym powietrzu. Myślę, że z naszej oferty każdy wybierze coś
dla siebie – bez względu na
wiek.

KG: Galeria Jurajska jest wynajęta w stu procentach.

RB: W każdą pierwszą niedzielę
niehandlową będziemy spotykać się ze sztuką. W wydaniu
bardzo przyjaznym i niekonwencjonalnym. W najbliższą
niedzielę
zaplanowaliśmy
warsztaty ogrodnicze. Najmłodsi będą sadzili zioła i różne roślinki, a dorośli będą tworzyć ogrody w szkle. Wszystko
będzie można ze sobą zabrać.
Kolejna to „Zdrowa niedziela
z Calypso”. Zbliża się wiosna
więc trzeba o siebie zadbać.
W ostatnią niedzielę niehandlową zaprosimy wszystkich
wędkarzy, szczególnie tych
najmłodszych. Profesjonaliści
przygotują specjalny blok edukacyjny. Będzie można również
spróbować swoich sił jako
wędkarz. Od 16 marca zaplanowaliśmy specjalny konkurs
poświęcony wędkowaniu. Będzie się trzeba wykazać refleksem, cierpliwością, umiejętnością analizy i logicznego myślenia. Przygotowaliśmy specjalną animację z grą, w czasie
której należy zbierać punkty.
Co godzinę będzie można wygrać nagrody pieniężne. Każdego dnia wyłonimy zwycięzcę
z największą liczbą punktów,
który otrzyma kartę podarunkową wartą 2 tysiące złotych.
Z kolei osoba, która zdobędzie

RB: To historyczny moment
i ogromny sukces. Niektóre lokale są owszem zamknięte, ale
tylko, dlatego że prowadzone
są tam prace remontowe
i wkrótce nastąpią otwarcia.
KG: Jak prezentują się statystyki
dotyczące niedziel niehandlowych? Częstochowianie chętnie
odwiedzą wtedy Galerię?

RB: W związku z niedzielami
niehandlowymi postanowiliśmy wykorzystać infrastrukturę Galerii. Mamy wielu najemców, którzy chcą się otwierać
w te dni, mamy bardzo duży
parking. Staramy się więc grać
tymi atutami. Jakiś czas temu
zorganizowaliśmy wystawę kotów rasowych. Mimo że sklepy
były zamknięte, Galerię odwiedziło w tym dniu ponad 11 tysięcy osób. Na food courcie były wręcz tłumy. Każdą niedzielę
niehandlową mamy zaplanowaną. Chcemy, żeby mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że
w Galerii zawsze się coś dzieje.
Oprócz różnych wydarzeń,
mieszkańcy mogą korzystać
z kina, fitnessu, bawialni, a także restauracji i kawiarni. Do tego otworzyliśmy sklep spożywczy Forfiter, który będzie czyn-

KG: Co zatem nas czeka w najbliższym czasie?

najwięcej punktów w czasie
trwania całego konkursu (między 16 a 23 marca), otrzyma
kartę podarunkową wartą 5 tysięcy złotych. Ostatnia niedziela marca jest niedzielą
handlową więc pozwolimy
klientom skupić się na zakupach. Galeria Jurajska to oczywiście nie tylko rozrywka. Będziemy więc kontynuować akcje prozdrowotne, a także te
dedykowane osobom starszym. Nie zabraknie więc bezpłatnych badań specjalistycznych. Odbędzie się też Giełda
Zajęć Pozalekcyjnych.
KG: Podobno w planach jest
również nie lada gratka dla
miłośników serialu„Gra o tron”?

RB: 15 kwietnia wyemitowany
zostanie pierwszy odcinek finałowej serii serialu. W dniach 1314 kwietnia natomiast, tuż przed
premierą, w Galerii Jurajskiej będzie miał miejsce zlot fanów
„Gry o tron”. To event na licencji
HBO. Przed nami dwa dni szaleństwa. Będzie można zdobyć
mnóstwo gadżetów, zaplanowaliśmy konkurs na najlepsze przebranie, w nietypowej scenerii zaprezentujemy też ofertę naszych
najemców. Otarcie się o baśniową estetykę będzie nie lada
gratką, nie tylko dla miłośników
tego serialu. Nie będę jednak
zdradzał wszystkich szczegółów.

KG: A co z dalszymi planami
inwestycyjnymi?

RB: Skończyliśmy remontować wejście główne od strony
ulicy Krakowskiej. Myślimy
więc o zrobieniu nowego wejścia od strony bulwarów. Prace powinny rozpocząć się
w najbliższej przyszłości. Planujemy również nowe wejścia
prowadzące z parkingu wielopoziomowego – na razie udało się zrobić te od kina. Chcemy również wymienić posadzkę na pasażu drugim. Pomysłów mamy wiele i z pewnością Galeria wciąż będzie się
zmieniać zgodnie z wymaganiami klientów.
KG: Ten rok będzie dla Galerii
wyjątkowy – czekają Was dziesiąte urodziny.

RB: Zawsze świętowaliśmy kolejne urodziny. Te jednak muszą być bardzo huczne. Finalny
pomysł dopiero się krystalizuje. Zrobiliśmy tak dużo, że
przeskoczenie tych wydarzeń
to nie lada wyzwanie. Zależy
nam na tym, aby mieszkańcy
bawili się, jak najlepiej. To
święto ma być dla nich.
Wszystko musi być więc dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.
KG: Życzymy zatem powodzenia i dziękujemy za rozmowę.

Paniom z okazji ich święta życzę wszystkiego,
co najpiękniejsze i oczywiście udanych zakupów
w Galerii Jurajskiej.
Przy tej okazji serdecznie zapraszam do
odwiedzania naszego centrum – 8 marca
każda z pań zostanie obdarowana kwiatem.
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17.03.2019 CZĘSTOCHOWA
FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA | GODZINA 16:00 ORAZ 19:30
INFORMACJE I BILETY:
KULTURAIROZRYWKA.PL KUPBILECIK.PL EBILET.PL KASA FILHARMONII

MEDIA MARKT

30.03.2019 CZĘSTOCHOWA
HALA SPORTOWA | GODZINA 19:00

INFORMACJE I BILETY:
KULTURAIROZRYWKA.PL
KUPBILECIK.PL
EBILET.PL

EVENTIM.PL
BILETYNA.PL
SIEĆ SKLEPÓW MEDIA MARKT
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11.

Puchar Polski

Raków zmierzy się z Legią w ćwierćfinale
RKS Raków podejmie na własnym stadionie Legię Warszawa
– aktualnego Mistrza Polski
w ramach ćwierćfinału Pucharu
Polski. Kibice czerwono-niebieskich z niecierpliwością czekają
na to spotkanie.
Drużyna prowadzona przez trenera Marka Papszuna obecnie zaj-

muje pierwsze miejsce w tabeli
Fortuna 1 Ligi i jest na ostatniej
prostej do osiągnięcia największego od dwudziestu lat sukcesu, czyli awansu do Ekstraklasy – tym samym wchodząc na najwyższy
szczebel rozgrywek piłkarskich
w naszym kraju. -1 marca rozpoczęliśmy „Rundę Dwudziestolecia”.
Rundę, na którą wszyscy w Często-

chowie czekaliśmy wiele lat – przyznaje klub i dodaje -W ćwierćfinale Pucharu Polski Raków Częstochowa podejmie na własnym stadionie Legię Warszawa. To kolejny,
po Lechu Poznań, ekstraklasowy
rywal częstochowskiego zespołu.
Z kim jednak nie udowadniać swoich najwyższych ambicji, jak nie
w meczach z aktualnym mistrzem

Polski. Piłka nożna nie raz udowadniała, że jest sportem zupełnie
nieobliczalnym, a wynik meczu
jest sprawą otwartą do ostatniego
gwizdka sędziego. Jednego można
być pewnym - trybuny stadionu
Rakowa będą pękały w szwach –
przekonują czerwono-niebiescy.
RKS po przerwie i okresie przygotowawczym rozegrał już pierwszy

mecz z Chrobrym Głogów, który
zainaugurował rundę wiosenną.
W tym spotkaniu częstochowska
drużyna pokonała rywala 1:0.
Bramkę na wagę trzech punktów
zdobył Sebastian Musiolik. Przed
meczem z Legią Raków rozegra
jeszcze jeden mecz ligowy z GKS-em Katowice.
Paula Nogaj

Górny rząd od lewej: Patrick Friday Eze, Sebastian Musiolik, Karol Noiszewski, Arkadiusz Kasperkiewicz, Tomas Petrasek, Andrzej Niewulis, Igor Sapała, Łukasz Góra, Mateusz Zachara, Kamil Kościelny, środkowy rząd od lewej: Damian Michalik,
Jakub Apolinarski, Petr Schwarz, Daniel Bartl, Kacper Trelowski, Michał Gliwa, Jakub Szumski, Rafał Figiel, Marcin Listkowski, Patryk Kun, Franciszek Wróblewski; dolny rząd od lewej: Karol Mondek, Piotr Malinowski, Artur Lampa (fizjoterapeuta),
Michał Garnys (trener przygotowania motorycznego), Maciej Kędziorek (II trener), Marek Papszun (I trener), Maciej Sikorski (trener bramkarzy), Wojciech Makowski (asystent trenera), Piotr Maćkowiak (kierownik drużyny), Wojciech Herman
(fizjoterapeuta), Miłosz Szczepański, Maciej Domański

Kadra RKS RAKÓW
Imię i nazwisko

wzrost

waga

Bramkarze:

Jakub Apolinarski

Michał Gliwa
188

76

08.04.1988

Daniel Bartl

Jakub Szumski
194

78

06.03.1992

Maciej Domański

Kacper Trelowski
188

74

19.08.2003

Rafał Figiel

Obrońcy:
Patryk Kun

Łukasz Góra
188
Arkadiusz Kasperkiewicz
187

72

04.10.1993
Marcin Listkowski

82

29.09.1994
Piotr Malinowski

Kamil Kościelny
185

83

04.08.1991
Damian Michalik

Oskar Krzyżak
186

83

24.01.2002
Karol Mondek

Andrzej Niewulis
187

77

21.04.1989

199

99

02.03.1992

Tomáš Petrášek

Igor Sapała

POMOCNICY:

data urodzenia

Karol Noiszewski

176

57

04.05.1999

181

74

05.07.1989

167

59

05.09.1990

184

77

11.10.1995

174

70

12.11.1991

Miłosz Szczepański
168

60

22.03.1998

Petr Schwarz

NAPASTNICY:
175

74

08.05.1991

165

54

20.04.1995

178

68

10.02.1998

170

66

24.03.1984

180

74

31.07.1992

Adam Czerkas
185

76

13.07.1984

193

82

05.04.1988

193

88

19.05.1996

Franciszek Wróblewski
177

—

10.10.2000

180

75

27.03.1990

187

86

22.12.1992

Szymon Lewicki
Sebastian Musiolik

Mateusz Zachara
167

65

02.06.1992

187

80

13.11.1999

Patrick Friday Eze
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Przed spotkaniem z Legią

Raków zagra mecz z GKS-em Katowice
W najbliższą sobotę 9 marca
czerwono-niebiescy zmierzą się
na wyjeździe z GKS-em Katowice w ramach 23. kolejki Fortuny
1 Ligi. Mecz zaplanowano na
godzinę 18:00.
– Trzymamy kciuki, aby trzy

punkty, o które toczyć się będzie
walka, wróciły z Rakowem do Częstochowy – wyraził swoją nadzieję klub. W miniony poniedziałek
rozpoczął się mikrocykl – zespół
trenował raz, podobnie w środę i
czwartek. Również piątek będzie
dniem treningowym. Jedynie we

wtorek podopieczni Marka Papszuna odbyli dwie jednostki treningowe. GKS Katowice znajdują
się obecnie na przedostatnim, 17.
miejscu w tabeli z ilością 18 punktów. Liderujący Raków ma ich na
swoim koncie aż 51.
Paula Nogaj

Klub apeluje

Na pucharowy mecz przyjdź
wcześniej!

Nie strać ani minuty. Przyjdź
na mecz Raków - Legia wcześniej! - zaapelował klub ze
względu na ogromne zainteresowanie spotkaniem z aktualnym Mistrzem Polski.

Bilety na ten mecz rozeszły się
zaledwie w trzy godziny, dlatego
klub prosi wszystkich, którzy wybierają się na to spotkanie
o wcześniejsze przybycie na stadion, ponieważ tym, którzy postanowią przyjechać na ostatnią
chwilę, może nie udać się obejrzeć meczu w całości. - Sugerujemy, aby tego dnia samochody zostawić pod domem i przyjechać
na Raków komunikacją miejską.

Oprócz stałych linii autobusowych i tramwajowych, zostaną
uruchomione dodatkowe dwie
trasy, które pomogą widzom

z Dźbowa oraz Wyczerp i Zawodzia dostać się bez problemu na
mecz, ale także bezpiecznie z niego wrócić – poinformował klub.
Paula Nogaj, zdj. Katarzyna Gwara

13.

MZDiT

Specjalne
linie autobusowe
na mecz z Legią

Miejski Zarząd Dróg i
Transportu w Częstochowie
ze względu na duże zainteresowanie meczem ¼ Pucharu
Polski pomiędzy Rakowem
Częstochowa a Legią Warszawa, zdecydował o uruchomieniu w dniu meczu 13 marca specjalnych, biletowanych
linii autobusowych MPK, co
pozwoli na komfortowy dojazd na miejsce spotkania z
różnych części Częstochowy.

– Ponadto podjęto także decyzję o wzmocnieniu kursowania tramwajów linii nr 3 w
szczególności w godzinach
pomeczowych, co poprawi
możliwość sprawnego i bezpiecznego powrotu ze stadionu po zakończeniu sportowego widowiska – poinformował
Maciej Hasik, rzecznik prasowy
MZDiT i MPK w Częstochowie.
Uruchomione zostaną dwie
linie specjalne o numerach
116 i 117. Linia nr 116 kursować będzie od pętli Wyczerpy-Osiedle do pętli Stadion Raków ulicami: Kontkiewicza,
Norwida, Warszawską, Aleją

Wojska Polskiego (trasa DK-1),
Legionów, Orlik-Rückemanna,
Hutników, Aleją Pokoju, Łukasińskiego i Limanowskiego.
Powrót po meczu będzie się
odbywał tymi samymi ulicami.
Natomiast linia 117 będzie
kursować od pętli Dźbów na
stadion ulicami: Powstańców
Warszawy, Dźbowską, Sabinowską, Piastowską, Bohaterów Monte Cassino, Jagiellońską, 11 Listopada, Zesłańców
Sybiru, Bohaterów Katynia,
Rakowską i Limanowskiego.
Trasa obowiązuje w obu kierunkach. Przejazd tymi liniami
będzie podlegał opłatom
zgodnie z obowiązującą taryfą
na liniach miejskich. -Bezpośredni dojazd do stadionu Raków jest możliwy także regularnymi autobusowymi liniami
miejskimi nr 12, 19, 31, 32, 34,
35 i 36 oraz linią tramwajową
nr 3, która po zakończeniu
meczu będzie kursować ze
zwiększoną częstotliwością –
przypomina Maciej Hasik. Rozkłady jazdy są dostępne na
stronie internetowej www.
mzd.czest.pl.

14.
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RKS Raków

7 najważniejszych momentów w historii klubu
1921 – Powstanie Klubu
1921 – Powstanie Klubu
W 1921 roku założony zostaje
Klub Sportowo-Footbalowy „Racovia” dzięki staraniom działaczy Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych.
20 lipca 1925 roku zarząd „Racovii”
podejmuje decyzje o rozwiązaniu
klubu. Dwa lata później, w 1927 roku zostaje on reaktywowany dzięki
staraniom m.in. Józefa Baranowskiego Antoniego Gładysza i Władysława Pachołka. Od tej pory nosi
nazwę Robotniczy Klub Sportowy
„Raków” - Sekcja Sportowa OMTUR. Barwami klubu zostaje kolor
czerwony i niebieski.
1967 – Finał Pucharu Polski
9 lipca 1967 roku zostaje rozegrany finałowy mecz Pucharu Polski pomiędzy Wisłą Kraków a Rakowem. Częstochowska drużyna

przegrywa wtedy 0:2 ze swoim rywalem, zajmując ostatecznie drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej.

1985 – Spartakiada
Wydarzenie ma miejsce w Rzeszowie. Częstochowscy piłkarze
odnoszą sukces, wygrywając zawody bez straty bramki. Zyskują tytuł
najlepszej drużyny w kraju w kategorii piętnastolatków.

1994 – Awans do Ekstraklasy
Raków po raz pierwszy awansuje
w 1994 roku do piłkarskiej ekstraklasy (w tamtym okresie nazywano
ten szczebel 1 ligą”). Jest to historyczne wydarzenie. Klub kontynuuje grę w Ekstraklasie przez kolejne
cztery lata aż do wiosny 1998 roku.
1996 – Spodek
Drużyna Rakowa wygrywa prestiżowy turniej halowy Spodek Masters. Brali w nim udział m.in. reno-

mowane kluby GKS Katowice, Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, Widzew
Łódź, ŁKS Łódź, Stal Mielec i Jezioraka Iława. Czerwono-niebiescy nie
przegrywają wtedy żadnego meczu, a ich zwycięstwo odbija się
echem w środowisku piłkarskim.

2005 – Baraże z Koszarawą
Baraże z Koszarawą Żywiec decydują o awansie na szczebel centralny. Rozgrywki mają miejsce na
stadionie przy ul. Limanowskiego.
Mecz układa się pomyślnie dla
czerwono-niebieskich – drużyna
wraca na szczebel centralny.

2011 – 90-lecie Klubu
Piłkarze Rakowa pokonują w jubileuszowym meczu Wisłę Kraków
1:0. Świętują w ten sposób 90-lecie
powstania klubu w obecności prawie dziewięciu tysięcy kibiców przy
ul. Limanowskiego.
Paula Nogaj

Informator karnetowy/biletowy
Nowe karnety można nabyć w kasach stadionu, które są czynne w
godz. 9-12 i 16-19. Przedłużenie
dotychczasowych karnetów jest natomiast możliwe dodatkowo w sklepie klubowym Rakowa w Galerii
Jurajskiej. Ponadto istnieje możliwość kupowania biletów na wybrane mecze Rakowa rozgrywane przy
ul. Limanowskiego przez internet.
Bilety na dowolnie wybrany mecz
Rakowa rozgrywany przy ulicy Limanowskiego można zakupić nie wychodząc z domu. Dystrybucja wej-

ściówek odbywa się bowiem przez
internet. Zakupu dokonać można
poprzez stronę http://bilety.rksrakow.pl Kibice, którzy przedtem kupowali wejściówki w kasie MSP „Raków” mogą wysłać wiadomość na
adres bilety@rksrakow.pl, aby otrzymać dane potrzebne do logowania w
specjalnej aplikacji. W wiadomości
zwrotnej zostanie przesłany login i
hasło. Osoby, które chcą natomiast
dokonać zakupu po raz pierwszy, od
razu mogą przejść do rejestracji i założyć swoje konto.
Paula Nogaj

Ceny biletów na mecze w rundzie
wiosennej 2019
bilet ulgowy: 9 zł - przedsprzedaż,
13 zł - dzień meczu (studenci,
*uczniowie, *seniorzy)
bilet normalny: 15 zł - przedsprzedaż,
19 zł - dzień meczu
dzieci do lat 13: wstęp wolny
Ceny karnetów na mecze w rundzie
wiosennej 2019
karnet ulgowy: 59 zł (uczniowie, *studenci,
*seniorzy)
karnet normalny: 99 zł
*seniorzy - osoby, które ukończyły 70 rok życia
*studenci - osoby do 26 roku życia

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY
 specjalizacja Citroën 

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

Krzysztof Siudeja

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

Ostateczny termin rozegrania poszczególnych spotkań będzie weryfikowany na bieżąco po
ustaleniach z Polsatsport.pl.
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– Dlaczego tak mało kobiet gra
w piłkę nożną?
– Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście kobiet, które chciałyby wystąpić w takich samych strojach.
u u u
Blondynka wiedząc, że jej chło-

Piłka nożna z przymrużeniem oka

pak kocha piłkę nożną postanowiła
się trochę poduczyć.
Następnego dnia siedzą razem w
barze i oglądają mecz. Nagle blondynka krzyczy:
– Ręka, ręka!
Facet się na nią gapi:

– Ale to bramkarz kochanie.
u u u
Czym różni się gangster od piłkarza?
Gangster mówi do kasjerki w
banku: forsa, albo będę strzelał.
A piłkarz do trenera: forsa, albo

nie będę strzelał.
u u u
–
Cholera jasna! – denerwuje się trener drużyny piłkarskiej
po przegranym na mistrzostwach
świata meczu. – Mówiłem przed
meczem „Zagrajcie, jak jeszcze ni-

gdy nie graliście”, a nie „Zagrajcie,
jakbyście jeszcze nigdy nie grali”!
u u u
– Jak facet wyobraża sobie romantyczny wieczór?
– Mecz piłki nożnej przy blasku
świec.

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

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

14.01.2019 15:22
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AUTO
DLA
KA¯DEGO
skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing

Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
Skupujemy samochody za gotówkê
Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
Samochody z gwarancj¹
Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów
w bazie BIK i KRD
Leasing dla firm i osób prywatnych
Czynne 7 dni w tygodniu!

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

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

49.900 zł

FORD FIESTA
1.4 D, rok prod. 2011,

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

 28.900 – 33.900 zł

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

n
n

DACIA SANDERO 1,5D,
rok prod. 2013, kraj.,
nawigacja

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

n



18.900 zł

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


42.800 zł

17.

kraj., serwis

 18.900 zł





35.900 zł

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



31.900 zł

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2011, 4x4, quattro 59.500 zł
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4
20.900 zł
BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
automat, gwarancja, navi, F. VAT
109.500 zł netto
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
2.800 zł
CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
1.900 zł
DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
FORD C-MAX 1.6 E, rok prod. 2007
16.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,
19.900 zł
kraj., serwis.
FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
kraj., I –właśc., F. VAT
49.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
22.900 zł
FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
39.900 zł
KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,
serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon
47.900 zł
14.900 zł
MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 24.900 zł
NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
8.800 zł
NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT 34.900 zł
12.800 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 
OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,
31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
3.900 zł
OPEL CORSA C 1.0 E, zakup 2003, kraj.
OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Wybrane samochody na dzień 7 marca 2018 r.
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006
11.800 zł
OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999.
3.900 zł
RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2008, kraj.
12.200 zł
RENAULT CLIO 1.5 CDTi, rok prod. 2015,
24.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
10.900 zł
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005
19.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
5.900 zł
SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.
6.900 zł
SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015 i 2016,
27.900 – 33.900 zł
kraj.,I – wł. 
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj.,
39.800 zł
I – wł., serwis. F. VAT
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.800 zł
3.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
SKODA SUPERB 2.0 D, rok prod. 2016, automat,
78.900 zł
190 KM, kraj., I–wł., serwis., F. VAT
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
10.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
VW JETTA 1.6 D, rok prod. 2010, kraj., I – wł.
22.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł.
18.900 zł
VW PASSAT 2.0 E, rok prod. 2007,
18.900 zł
kraj., I – wł.
14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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Dzień Otwarty w MPK

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne zaprasza na
Dzień Otwarty częstochowskiej
zajezdni. Impreza organizowana jest w związku z jubileuszem
60-lecia istnienia częstochowskich tramwajów.

Dzień Otwarty MPK odbędzie
się w najbliższą sobotę 9 marca,
od godz. 10.00 do 15.00 na terenie zajezdni przy al. Niepodległości 30.
Każdy, kto pojawi się na miejscu, może liczyć na takie atrakcje,

jak zwiedzanie terenu zajezdni
połączone z wystawą taboru
tramwajowego, kursy zabytkowym autobusem piętrowym po
zajezdni, prezentacja filmów dokumentalnych o historii częstochowskich tramwajów, prelekcja

Komendy Miejskiej Policji na temat bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, koncerty zespołów
Stokrotki i AmperA, pokazy sztuk
walki, pierwszej pomocy, turniej
sprawnościowy dla dzieci o Puchar Prezesa MPK czy uroczysta

parada tramwajów. Na chętnych
czekać będą także liczne konkursy
z nagrodami. Impreza odbędzie
się pod honorowym patronatem
prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka. Wstęp wolny!
Katarzyna Gwara

Historia częstochowskich tramwajów

Aż 57 lat społeczeństwo Częstochowy
musiało czekać, aby marzenia o komunikacji
tramwajowej mogło się spełnić. Mało tego,
kluczowe wydarzenia miały miejsce wtedy,
gdy zarówno w Polsce, jak i w większości
krajów świata, gremialnie odwracano się od
transportu tramwajowego, który uznawano
za zbyt powolny i przestarzały, a gros sieci
komunikacyjnych likwidowano, rozwijając
w ich miejsce połączenia autobusowe. Niezależnie od okoliczności i realiów gospodarki PRL, 8 marca 1959 roku Częstochowa dołączyła do grona polskich miast tramwajowych, po drodze kilkukrotnie rozbudowując
swoje torowiska. Współcześnie obejmują
one 14,8 km toru podwójnego, a w dni robocze można spotkać na mieście jednocześnie 17 pociągów. Jubileusz 60-lecia komunikacji tramwajowej jest okazją do przyjrzenia się temu, jak wyglądała historia tego
środka transportu, jakie są jego współczesne realia i jakie perspektywy.
Kiedy na początku XX wieku częstochowski
magistrat zaczął na poważnie traktować możliwość zbudowania sieci tramwajów konnych,
na stan ten składało się szereg okoliczności.
Trzeba tutaj wskazać trwającą w Europie rewolucję przemysłową, która objęła także i nasze tereny, aczkolwiek wówczas znajdujące
się pod zaborami. Sama Częstochowa szybko

rozwijała się terytorialnie, a między zakładami
pracy a miejscami zamieszkania trzeba było
pokonywać coraz większe odległości, już coraz rzadziej akceptowalne dla pieszych wędrówek. Kiedy w 1826 roku wyznaczono Aleje Najświętszej Maryi Panny (wówczas noszące nazwę Alei Panny Maryi), miasto składało
się z dwóch dominujących obszarów urbanistycznych. Jeden z nich skupiał się w rejonie
dzisiejszego Starego Miasta, podczas gdy drugi – noszący nazwę Częstochówki, obejmował
obszary okalające Rynek Wieluński, w tym
sięgające Jasnej Góry. Powstające kamienice
w przyszłym centrum Częstochowy automatycznie stanowiły domy mieszkalne oraz skle-

py i zakłady rzemieślnicze. Do tego dołożył się
dynamiczny wzrost liczby ludności.
W pierwszej dekadzie XX wieku magistrat
kilkukrotnie podejmował działania mające na
cel zorganizowanie przewozów tramwajowych. Za każdym razem jednak występowały
trudności – a to finansowe, a to polityczne, to
znów składane oferty nie uwzględniały specyfiki miasta. W międzyczasie okazało się, że
nową opcją są przewozy tramwajami elektrycznymi, które już od pewnego czasu były
obecne na ziemiach polskich. Spośród pierwszych prób wpisania Częstochowy do grona
miasta tramwajowych, najbliżej powodzenia
była ostatnia z nich, opracowana przez
„Ssudowagon” z Petersburga (konkurencyjną
ofertę przedstawiła lokalna spółka „Siła
i Światło”), jednak do finalizacji umowy ostatecznie nie doszło ze względu na wybuch
pierwszej wojny światowej.
W okresie międzywojennym, już w niepodległej Polsce, sytuacja gospodarcza zdecydowanie ostudziła zapał władz miasta
w kontekście budowania sieci tramwajowej,
a rozwój przemysłu zauważalnie spowolnił.
Niemniej jednak Częstochowa rozwijała się
terytorialnie, a obserwując te przemiany,
w roku 1926, Jan Kubalski przedstawił własną
koncepcję szynowego transportu miejskiego,
opisując ją w pracy dyplomowej. Opracowanie to można było uznać za najbardziej szcze-

gółowe, jakie dotąd przygotowano. Ze względów finansowych, projekt ten nie doczekał
się jednak realizacji.
Właściwa historia częstochowskich tramwajów zaczęła powstawać tak naprawdę krót-

ko po drugiej wojnie światowej, gdy Polska
znalazła się w strefie wpływów Związku Radzieckiego, przyjmując jego model polityczny,

gospodarczy i społeczny. Władzom PRL zależało na umniejszeniu znaczenia Jasnej Góry
i wiodącej do niej Alei Najświętszej Maryi
Panny, a jednocześnie postanowiono inwestować w przemysł ciężki, decydując się na olbrzymią rozbudowę huty na Rakowie. Kombinat metalurgiczny rozrastał się z każdym mie-

cję całej inwestycji. W dalszej części trasy,
tramwaje miały kursować po wschodniej stronie alei Wolności i Kościuszki (nie obyło się tutaj bez sporej wycinki drzew i istotnej ingerencji w geometrię ulic), kończąc kursy na dwutorowej pętli „Zawady”, zaprojektowanej przy
dzisiejszym skrzyżowaniu alei Armii Krajowej
z ul. Worcella. Ze względu na liczne trudności,
uruchomienie trakcji wielokrotnie przekładano, a ostatecznie inauguracja nastąpiła 8 marca 1959 r., przy okazji III Zjazdu Partii.
Większość obiektów zajezdni tramwajowej
zbudowano nieco wcześniej, toteż późną jesienią 1958 r. MPK było w stanie przyjąć dostawę czterdziestu pierwszych wagonów, spośród których 14 sztuk stanowiły wozu silnikowe 4N1, a pozostałe 26 sztuk – doczepy
4ND1. Były to wagony dwuosiowe, mające
drzwi po obu stronach pojazdu, dostosowane
do kursowania wahadłowo po jednym torze.
Fakt ten pozwolił na uruchomienie 22 lipca
1959 r. niespełna kilometrowego odcinka tra-

siącem, dając zatrudnienie tysiącom częstochowian. Tych należało dowieźć z centrum na
Raków i Kucelin do pracy i szybko okazało się,
że jedynie komunikacja tramwajowa będzie
w stanie sprostać takim wymaganiom.
Ostateczna decyzja co do budowy trasy
dwutorowej między hutą (która wkrótce dostała imię Bolesława Bieruta) a centrum miasta, zapadła w 1950 roku. Jadąc od południa,
torowisko miało znajdować się na fragmencie
dawnego nasypu linii kolejowej w kierunku
Kielc (tę natomiast nieco wcześniej przesunięto w lokalizację znaną współcześnie), poprowadzono ją wzdłuż nowej alei Pokoju, przy
właśnie powstających blokach dla pracowników kombinatu, a następnie przez słabo zagospodarowane tereny między obecną estakadą
rakowską a Rondem Mickiewicza. Przy tej okazji wyznaczono przebieg dzisiejszej alei Niepodległości, wraz z mostem na Stradomce
i wiaduktem nad torami kolejowymi. Właśnie
budowa tego wiaduktu, będącego największym obiektem inżynieryjnym trasy tramwajowej, stanowiła przy okazji duży problem konstrukcyjny. Zarówno gabaryty obiektu, jak też
niestabilny, osiadający grunt, niebawem stały
się czynnikami istotnie opóźniającymi finaliza-

sy, zabudowanego w jezdni ulicy Łukasińskiego. Ponadto wagony silnikowe miały kabiny
motorniczego z obu końców wagonu, co także pozwalało na zmianę kierunku jazdy bez
wykorzystywania znanych współcześnie pętli.
Otwarcie linii tramwajowej było okazją
do zainstalowania pierwszej w Częstochowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.
Jak łatwo można się domyślać, stanęła ona
na skrzyżowaniu Alei NMP z al. Wolności.
Nieco później w podobny sposób zaczęto
regulować ruch w rejonie skrzyżowania alei
Pokoju z al. Polskiej Partii Robotniczej (w połowie lat 70-tych przebudowanej na dzisiejszą DK-1). W początkowym okresie eksploatacji, szybko wzrastała ilość przewożonych
pasażerów. Wynikało to zarówno ze stałego
zwiększania na hucie, jak i rozbudowy dzielnicy Tysiąclecie. Pomimo wydzielonego torowiska, ułożonego poza jezdnią, nie brakowało niebezpiecznych sytuacji – zdarzały się
zarówno kolizje z innymi uczestnikami ruchu, jak i potrącenia pieszych i wykolejenia.
Społeczeństwo Częstochowy dopiero przyzwyczajało się do obecności tramwajów,
a samym motorniczym na początku
brakowało doświadczenia.
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tramwaje wyjeżdżały na pas rozdziału między
jezdniami w ciągu al. Wyzwolenia. Sama pętla została zbudowana na sztucznym nasypie,
przed ul. Fieldorfa. Docelowo zamierzano
przedłużyć trasę co najmniej do Lasu Aniołowskiego i z tego powodu – jakby na zapas –
tam właśnie powstała podstacja trakcyjna,
zasilająca północną część częstochowskiej
sieci tramwajowej. Jedna z licznych koncepcji
rozwoju tramwajów zakładała, że w przyszłości trasa przetnie las, następnie przekroczy
wiaduktem DK-1, osiągając nową dzielnicę
przemysłową w rejonie ulicy Rząsawskiej.
Przyszłość pokazała, że nie zbudowano ani tej
dzielnicy, ani trasy tramwajowej.
W latach 80-tych nasilały się kasacje
„enek”, które jesienią 1988 r. całkowicie zniknęły z ulic Częstochowy. Wkrótce podobny
W latach 60-tych tramwaje kursowały od
al. Pokoju do pętli Zawady co 3 minuty
w godzinach szczytu. W porach zmian na
hucie frekwencja była tak wysoka, iż część
pasażerów podróżowała na stopniach wejściowych do wagonu, a jazda odbywała się
przy otwartych drzwiach. Natomiast dość
szybko wymagane było przeprowadzenie
poważniejszego remontu torowiska w ul.
Łukasińskiego, które zbudowano na niestabilnym podłożu i najniższym nakładem kosztów, ograniczającym się do materiałów.
Koszty pracy były zerowe – torowisko ułożono bowiem w czynie społecznym.
Po roku 1967, zaczęto zastępować konduktorów biletowych (to oni zajmowali się jednocześnie sprzedażą i kontrolą biletów) automatami biletowymi i samoobsługowymi kasownikami. Ponadto dystrybucję biletów
przejęły kioski „Ruchu”.
Szybki rozwój Tysiąclecia sprawił, że podjęto decyzję o wydłużeniu trasy tramwajowej
w kierunku północnym, do okolic skrzyżowania z ul. 16 Stycznia (obecnie Kiedrzyńskiej).
Zbudowano tam dwutorową pętlę dla tramwajów, jednocześnie łącząc przystanki z liniami autobusowymi. Nowy odcinek oddano do
użytku w styczniu 1971 r., przy okazji wprowadzając do eksploatacji kolejną generację
tramwajów: przegubowe wozy 102Na, mające drzy wózki i czworo harmonijkowych
drzwi. Długość tych tramwajów wynosiła
19,3 metra. Ogółem do 1973 roku podobnych tramwajów dotarło do Częstochowy
osiemnaście sztuk.
W 1971 r. oprócz wydłużenia trasy na Tysiącleciu, zaprzestano przewozów na ul. Łukasińskiego. Tamtejsze torowisko ulegało tak
dużym odkształceniom, że dochodziło na nim
do wykolejeń na prostych odcinkach. Z kolei
świeżo dostarczone do MPK „stodwójki”
technicznie nie nadawały się do obsługi tej
trasy i dlatego podjęto decyzję najpierw o zawieszeniu, a następnie o likwidacji trasy. Cały
tabor dotychczas obsługujący wspomniany
odcinek, skierowano na linię do Kucelina,
dzięki czemu poprawiono warunki dojazdu
do huty, zwiększając częstotliwość kursowa-
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wego utrzymania przystanków tramwajowych, jak i do holowania tramwajów liniowych, które uległy awarii i blokowały torowisko. Dzięki przerobionym burtom, można było tym wozem nawet przewozić fragmenty
szyn. Kryzys taborowy był jednak poważny, a
defekty tramwajów na mieście nie należały
do rzadkości. Jednym plusem stosowanych
cięć stał się fakt całkowitego ujednolicenia taboru i w XXI wiek MPK wjechało dysponując
już wyłącznie flotą generacji 105Na.
Spadek popularności tramwajów w wyraźny sposób wpłynął na spadek najpierw frekwencji pasażerów, a następnie – częstotliwości kursowania. Takt 3-minutowy przeszedł do
historii, w zamian dość długo utrzymywano
kursy realizowane co 5 minut. Nową nadzieję
na renesans częstochowskich tramwajów

nia tramwajów. Z kolei po przedłużeniu trasy
na Tysiącleciu, starą pętlę „Zawady” zdemontowano w roku 1973.
W roku 1975 na częstochowskich torach
zagościł nowy model tramwaju – 105N. Wygodny, mający prostą konstrukcję i duże,
przeszklone okna w burtach wagon, mógł
jednocześnie pomieścić 125 pasażerów, w
tym 20 na miejscach siedzących. Tramwaje te
od samego początku eksploatowano w składach dwuwagonowych, co było dominującym rozwiązaniem w Polsce. W niektórych
miastach „stopiątki” kursowały nawet w zestawach składających się z trzech wagonów.
Kolejne dostawy wagonów serii 105N, a następnie nieco unowocześnionej wersji 105Na,
miały miejsce jeszcze kilkukrotnie, aż do roku
1990. Ogółem MPK Częstochowa przyjęło ich
56 sztuk. Z kolei w latach 1982 oraz 1991 w
trakcie napraw głównych przebudowano wagony fabryczne 105Na na wersję 105Na.
Na kolejna rozbudowę sieci tramwajowej
przyszło czekać do stycznia 1984 roku, kiedy

otwarto przedłużenie trasy do dzisiejszej pętli
przy ul. Fieldorfa, wówczas noszącej nazwę
Krajewskiego. Od pętli przy ul. 16 Stycznia,
poprowadzono trasę do przekopu, którym

los spotkał pierwsze tramwaje serii 102Na,
których większa seria likwidacji przypadła na
lata 90-te, przede wszystkim na skutek
zmniejszenia zatrudnienia na hucie, nasilającego się problemu bezrobocia, upadku przemysłu ciężkiego, a nade wszystko rozwoju

motoryzacji indywidualnej, która była jednym z głównych akcentów przemian ustrojowych w Polsce po roku 1989. Dwie ostatnie
dekady XX wieku były okresem, w którym coraz bardziej widoczny był ciągły brak środków
finansowych na niezbędne remonty. Torowisko tramwajowe na wielu odcinkach wykazywało znaczne zużycie, wprowadzano zatem
nowe ograniczenia prędkości, a sytuacja gospodarcza jednoznacznie pokazywała, że Częstochowa jeszcze długo nie będzie w stanie
pozwolić sobie na zakup nowoczesnego taboru tramwajowego. Pozostały więc remonty „stopiątek”, które wydłużały im żywotność,
a generacja 102Na pod koniec lat 90-tych całkowicie zniknęła z miejskich torów.
Spośród wycofywanego taboru liniowego,
kilka „enek” przeznaczono do roli wozów gospodarczych, a jeden pełnił funkcję szkoleniowego. W późniejszym czasie, „stodwójka” nr
628 stała się pojazdem technicznym, który
zarówno mógł być wykorzystywany do zimo-

wnosiła reforma komunikacji z 1 lipca 2002 r.,
opracowana przez poznańskie Biuro Inżynierii
Transportu. Jednym z głównych założeń tamtych zmian była eliminacja linii autobusowych,
które dotychczas kursowały równolegle z
tramwajami, szczególnie na al. Wolności i al.
Armii Krajowej. Część połączeń przesunięto
wówczas na ciąg Śląska – Kilińskiego oraz Dąbrowskiego – Nowowiejskiego. Spodziewając
się wzrostu ilości pasażerów, tramwajom nadano częstotliwość 4-minutową, jednakże nie
przyniosło to oczekiwanych efektów i szybko
powrócono do taktu 5-minutowego.
Na początku XXI w. przeprowadzono kilka
wymuszonych napraw torowiska tramwajowego, przy czym na kilku skrzyżowaniach z
głównymi ciągami drogowymi, zastosowano
tzw. tor węgierski, z montowaniem szyn w
rowkach wyciętych w betonowych prefabrykatach. W roku 2003 rozpoczęto kasacje najbardziej wysłużonych wagonów serii 105Na, a
cztery lata później wszystkie pozostające w ruchu tramwaje liniowe wyposażono w system
dynamicznej informacji pasażerskiej, obejmującej głosowe zapowiedzi przystanków i diodowe tablice wewnątrz pojazdów, na których
emitowano bieżącą datę i godzinę, nazwę kolejnego przystanku na trasie oraz numer linii i
kierunek jazdy. Ponadto zamontowano kasowniki nowej generacji, przystosowane do
obsługi biletów elektronicznych, równolegle
wprowadzonych w całej sieci komunikacyjnej.
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
otworzyło zupełnie nowe możliwości dla pozyskiwania środków finansowych na kluczowe inwestycje, w tym również obejmujące
transport miejski. Zanim efekty naszego
członkostwa w Unii przełożyły się na rozwój
częstochowskich tramwajów, na przełomie lat
2009 i 2010 miało miejsce fizyczne rozdzielenie funkcji organizatora przewozów (zadań
planistycznych) oraz roli operatora, czyli przewoźnika wewnętrznego. Pierwszą z ról objął
rozszerzony kompetencyjnie Miejski Zarząd
Dróg i Transportu, a MPK pozostawiono zadanie wykonywania przewozów, już bez wpływu
na rozkłady jazdy. Stan ten wynikał z dostosowania polskiego prawa do wymogów unijnych i jest utrzymywany po dzień dzisiejszy.
Ciąg dalszy na str. 20
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Dokończenie ze str. 19

W 2010 r. zapadły decyzje o podjęciu starań o pozyskania dofinansowania zarówno
na budowę trasy tramwajowej na Błeszno
i Wrzosowiak (wnioskodawcą było Miasto
Częstochowa), jak też na zakup siedmiu nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych
(wniosek przygotowało MPK). Obie planowane inwestycje znalazły się na czołowych pozycjach listy rankingowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, który decydował
o przydzieleniu eurofunduszy. W ten sposób
od sierpnia 2010 r. przez dwa kolejne lata
trwała budowa nowej dwutorowej trasy
tramwajowej, którą poprowadzono ciągiem
ulic: Jagiellońską, Orkana, al. 11 Listopada,
Jesienną, Rakowską i Limanowskiego, aż do
pętli zaprojektowanej tuż za południowym
ogrodzeniem piłkarskiego stadionu RKS „Ra-

ków”. Inwestycję realizowano w wielu etapach, powodujących bardzo częste i uciążliwe zmiany w układzie komunikacyjnym,
a w rejonie prac budowlanych trasy autobusów MPK i ich rozkłady jazdy potrafiły zmieniać się częściej, niż raz w miesiącu. Postęp
prac powodował też sukcesywną eliminację
niektórych linii autobusowych i przebudowę
całego układu komunikacyjnego. Z Błeszna
zniknęły tak popularne linie, jak 21, 26, 27
oraz uzupełniająca linia nr 34. Nowe połączenie w postaci „dziesiątki” pełniło już nieco
odmienną rolę. Pewne było to, iż kluczowe
zadania przewozowe w tej części miasta miała realizować tramwajowa „trójka”.
Zanim jednak pierwsze tramwaje ruszyły
z pasażerami Błeszna i Wrzosowiaka, pod koniec kwietnia 2012 r. rozpoczęły się dostawy
nowych tramwajów. Postępowanie przetargowe wygrała bydgoska PESA, oferując nowy
wówczas model tramwaju, noszący równolegle oznaczenia 129Nb oraz 2010N. Ponieważ trasa na Błeszno pozostawała jeszcze
w budowie, niskopodłogowe wagony skierowano do obsługi linii nr 2, z al. Pokoju do pętli Fieldorfa. Do października 2012 r. dostarczono wszystkie siedem nowoczesnych
tramwajów, wyposażonych m.in. w klimatyzację przedziału pasażerskiego, system monitoringu wizyjnego, elektroniczne tablice kierunkowe oraz pełen system dynamicznej informacji pasażerskiej. Pojemność długiego

„Trójka” na Wrzosowiak i Błeszno zainaugurowała przewozy we wrześniu 2012 r., diametralnie wpływając zarówno na wygląd
dróg w tej części miasta, jak i na schemat połączeń komunikacji miejskiej. Jednakże pierwotnie planowana częstotliwość tramwajów
co 7,5 minuty (a jednocześnie co 3 minuty
i 45 sekund od Estakady do pętli przy Fieldorfa), nie sprawdziła się zarówno ze względu na
popyt ze strony pasażerów, jak i możliwości
podstacji zasilającej przy ul. Bohaterów Katynia. Ostatecznie więc tramwaje linii nr 3 kursowały co dziesięć minut.
W ostatnich latach, w efekcie dalszego
spadku frekwencji na liniach tramwajowych
oraz racjonalizacji kosztów funkcjonowania
komunikacji, ograniczono częstotliwość kursowania w dni robocze do 6 minut na wspólnym odcinku wszystkich linii, czyli od węzła
przy Estakadzie do pętli na Północy. Ponadto
postępujące zużycie torowiska wymusiło
wprowadzenie kilku kolejnych ograniczeń
prędkości. W ostatnim czasie stało się ono
szczególnie odczuwalne na fragmencie al. Armii Krajowej w rejonie ulicy PCK oraz w al. Kościuszki, gdzie obecnie obowiązuje ograniczenie do 20 km/h. Kilka lat temu przeprowadzono natomiast remont generalny torowiska w ciągu al. Niepodległości, nie licząc samych rozjazdów przy zajezdni.
Najnowsza historia częstochowskich tramwajów wiąże się z kolejnymi pozytywnymi
wydarzeniami. MPK pozyskało środki finansowe w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego, dzięki którym marzenia o gigantycznej modernizacji istniejącej trasy – na Rakowie, przy zajezdni oraz na całym odcinku od Ronda Mickiewicza poprzez centrum, Tysiąclecie aż po
Północ – nabrały realnych kształtów i aktualnie jesteśmy u progu tej wielkiej inwestycji,
która również pod względem infrastruktury
wprowadzi częstochowskie tramwaje na pułap zachodnioeuropejskich standardów, przyczyniając się do wzrostu popularności trans-

na 32,2 m tramwaju obliczono na poziomie
208 pasażerów, spośród których 59 mogło
podróżować na miejscach siedzących. Zgodnie z wymaganiami MPK, wagony 129Nb,
noszące nazwę handlową „Twist”, były
w 100% niskopodłogowe, a w celu ograniczenia zużywania szyn, zastosowano w nich
skrętne osie.

portu miejskiego i sprawiając, że stanie się on
bardziej niezawodny i atrakcyjny dla pasażerów. Tym bardziej, że w sukurs zmodernizowanej trasie przyjdzie seria 10 sztuk następnych tramwajów niskopodłogowych. Postępowanie przetargowe ponownie wygrała firma PESA z Bydgoszczy, oferując nieco uno-

wocześnioną wersję „Twista”, w której nowością będą dwa biletomaty, bezpłatny dostęp
do internetu bezprzewodowego, zamontowane w drzwiach elektroniczne bramki zliczające pasażerów, ładowarki USB do urządzeń mobilnych i jeszcze bardziej rozbudowany system informacji pasażerskiej. Nie ulega
wątpliwości, iż w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy częstochowskie tramwaje przejdą sporą metamorfozę, stając się jedną z najbardziej nowoczesnych sieci miejskiego
transportu szynowego w Polsce.
W kwestii kierunków rozbudowy sieci
tramwajowej, istnieją trzy zasadnicze koncepcje. Najbardziej realna wydaje się ta związana z trasą na Parkitkę, która miałaby się od-

gałęziać od istniejącego torowiska przy Hali
Polonia, a następnie prowadzić ulicami: Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialską
i Obrońców Westerplatte do szpitala na Parkitce. Trasa ta doczekała się nawet opracowania programu funkcjonalno-użytkowego
i przypuszczalnie jej fizyczna realizacja będzie
uzależniona od przyznania dofinansowania
z środków Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy mniej prawdopodobne, choć nadal brane
pod uwagę, są przedłużenia na Północy –
w kierunku ulicy Sosabowskiego oraz
domknięcie ringu tramwajowego na Rakowie, poprzez ponowną budowę torowiska
w jezdni ulicy Łukasińskiego, a także Limanowskiego, z połączeniem przy stadionie piłkarskim z trasą zbudowaną w roku 2012. Co
ciekawe, w ramach rozpoczynającej się przebudowy istniejącej trasy w al. Wyzwolenia,
przewidziano korektę lokalizacji pętli tramwajowej przy ul. Fieldorfa, projektując ją
w nowym śladzie. Jednocześnie na północ od
miejsca do zawracania, zabezpieczono fragment nowego torowiska, stanowiącego początek przyszłego przedłużenia trasy, a doraźnie – torów odstawczych w razie awarii.
Na przestrzeni sześciu dekad, częstochowianie mieli dotychczas okazję podróżować
ogółem 124 wagonami tramwajowymi, spośród których obecnie 49 pozostaje w ruchu liniowym i w inwentarzu MPK. Składają się na
to 42 wagony serii 105Na (połączone w 21
składów dwuwagonowych) oraz 7 niskopodłogowych „Twistów”. Najstarsze tramwaje, jakie kiedykolwiek kursowały w ruchu pasażerskim, to wyprodukowane w 1957 roku wagony serii 4N, które trafiły do Częstochowy po

czterech latach służby na torowiskach warszawskich. Z kolei obecnie najstarszymi wagonami są cztery tramwaje wyprodukowane
w roku 1975, a zatem już prawie 44-letnie.
Każdy kolejny dzień eksploatacji sprawia, że
śrubują one rekordy w długości trwania służby na liniach MPK.
Ponieważ tramwaje w Częstochowie stanowią – obok Olsztyna na Warmii – drugi najmłodszy system w kraju, względnie łatwo
można było doprowadzić do zachowania
przedstawicieli wszystkich dotychczas eksploatowanych modeli tramwajów w naszej sieci.
Aktualnie MPK dysponuje dwoma pociągami
zabytkowymi. Pierwszy z nich, stanowiący replikę składu 4N+4ND, jest tworzony przez wagon silnikowy, odbudowany w 2006 r., a wcześniej użytkowany w roli śmieciarki do sprzątania przystanków (do czasu poważnej kolizji
w 1997 r.). Towarzyszy mu doczepa, która dotarła do MPK w roku 2011 dzięki staraniom
spółki i Częstochowskiego Klubu Miłośników
Komunikacji Miejskiej, a mająca w swym rodowodzie korzenie warszawskie i szczecińskie. Wagon został odbudowany w roku 2018.
Drugim z wagonów zabytkowych jest przegubowiec 102Na o numerze 628. Do drugiej
połowy lat 90-tych był on zwyczajnym wozem liniowym, po czym przekwalifikowano
go na gospodarczy, a w roku 2015 ukończono
odbudowę z przeznaczeniem na pojazd zabytkowy.

Według stanu na dzień 1 marca 2019 r.,
w Częstochowie funkcjonują trzy linie tramwajowe. „Jedynka” (mająca długość 10,2 km)
kursuje z Kucelina do pętli Fieldorfa, a „dwójka” jest jej wariantem skróconym, mającym
pętlę na al. Pokoju w rejonie dworca kolejowego. Co ważne, jest to linia jednokierunkowa – kursy z południa na północ oznaczone są
jako linia nr 1. Od września 2012 r. linia nr 3
kursuje na trasie Stadion Raków – Fieldorfa
i ma długość 12,0 km. Ogółem w dni robocze
obsługę wszystkich połączeń zapewnia 17 pociągów tramwajowych, spośród których przeważnie sześć stanowią nowoczesne „Twisty”,
a pozostałe zadania wykonywane są składami
2-wagonowymi generacji 105Na. Od blisko
trzech lat, w Częstochowie nie kursują tramwaje nocne. Pierwotnie wynikało to z zamknięcia torowiska na al. Wyzwolenia, kiedy
remontowano przejście podziemne i wszystkie kursy tramwajów kończyły się na pętli za
Promenadą Niemena. Później jednak podjęto
decyzję, by nocna linia autobusowa otrzymała numer 80 i jednocześnie została wydłużona
na Północy przez ulice: Fieldorfa i Sosabowskiego do Kukuczki oraz na Rakowie – od stadionu przez Limanowskiego, Okrzei i Łukasińskiego do pętli Raków Dworzec PKP.
Wszystkie obecnie użytkowane tramwaje
liniowe, posiadają łączną pojemność 6706
pasażerów, a średnio każdego dnia pokonują
3512 km. W takim tempie potrzebują 11,5
dnia na pokonanie długości ziemskiego Równika, 116 lat na pokonanie dystansu dzielącego nas od Słońca, a 15 milionów lat – do Syriusza, najjaśniejszej gwiazdy nocnego nieba.
Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Częstochowie
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REKL AMA
OGŁOSZENIA

DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

ZAMIANA

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

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

tel. 34 365 53 14
Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

l

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

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

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE
LOMBARDY

ŚRODKI CZYSTOŚCI

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

AKUMULATORY

WAGI

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

ZAPRASZAMY!!!

MEBLE / MOTORYZACJA

LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
NAUKA
— KURSY —

POGRZEBY

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

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

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

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

Zbliża się runda finałowa

XXV edycja Ligi Futsalu
Zakończyły się kolejne zmagania w ramach XXV edycji Ligi Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy. Były
one decydujące ze względu na
zbliżającą się rundę finałową.
– Wszystko rozstrzygnęło się w
ostatnim niedzielnym meczu, w
którym MK Team pokonał Jagiellończyków i zapewnił sobie bezpośredni awans do półfinału.
Drugim półfinalistą został ZC Michaś, który okazał się najlepszą
drużyną grupy C. Stawkę
ćwierćfinalistów uzupełniają Jędryka Klub 54 oraz Raków i Przyjaciele. Abstynent i Zawodzie sto-

czą między sobą pojedynek o 7
miejsce w klasyfikacji końcowej.
– 5 zwycięstw i komplet zdobytych punktów pozwolił Grubasom awansować z piątej na drugą pozycję a to oznacza, że razem
z ZIB Bernat Miedźno, Wichrami
i Kłomnicami rywalizować będą
o 9 miejsce na koniec rozgrywek.
ZIB, Wichry i Kłomnice konsekwentnie zbierały punkty w II
etapie. Dachy Orlikowscy ostatecznie wypadli z czołowej czwórki. Wyjątkowo w sobotę i niedzielę zmobilizowane były również
drużyny z dołu tabeli grupy D.
Amator, CNC Wieczorek i ZF
Group to drużyny, które razem z

Dachami Orlikowscy walczyć będą o miejsca 13-16 – dodał Marcin Mazik z częstochowskiego
MOSiR-u, relacjonując aktualną
sytuacją w rozgrywkach.
W decydującej fazie rozgrywek
w każdym pojedynku, prócz spotkań o miejsca 17-19, ma zostać
wyłoniony zwycięzca. W piątek w
Hali Polonia rozegrane zostaną
ćwierćfinały o miejsca 1-6 a także półfinały o miejsca 9-12 i 1316. W sobotę 9 marca natomiast
w rundzie finałowej rozstrzygnięte zostaną Mistrzostwa XXV edycji Ligi Futsalu.
Paula Nogaj

AZS Częstochowa
zagra w play-outach
Tauron AZS Częstochowa w
minionym, ostatnim spotkaniu
rundy zasadniczej I ligi przegrał ze Stalą Nysa 0:3. Teraz
biało-zielonym przyjdzie walczyć o utrzymanie się w lidze.
W fazie play-out zmierzą się z
UKS Mickiewicz Kluczbork.
Już w najbliższy piątek początek batalii w fazie play-out pierwszoligowych rozgrywek: UKS
Mickiewicz Kluczbork - Tauron
AZS Częstochowa. Na dwa mecze, które rozegrane zostaną w
Kluczborku zaprasza przyjmują-

Siatkówka

Spotkanie zostanie rozegrane

w ramach I rundy play-off. Będzie ono transmitowane na żywo za pośrednictwem Polsatsport.pl.
– Ewentualne czwarte, a drugie na własnym parkiecie, spotkanie miedzy Exact Systems
Norwidem a APP Krispolem
Września zostało zaplanowane
dzień 15 marca 2019r., godz
18:30 – poinformował klub. W
tej rundzie mecze rozgrywane
są do trzech wygranych spotkań. Dwa pierwsze zostaną ro-

zegrane 9 i 10 marca we Wrześni. Bilety na to spotkanie są
dostępne w cenach: bilet normalny 10,00 zł, bilet ulgowy
5,00 zł, bilet rodzinny 2+2
20,00 zł. Klub przygotował dla
kibiców kilka niespodzianek –
wszyscy, którzy zakupią bilet
na któryś z dwóch meczów będą mieli szansę wygrania miesięcznego karnetu do Forma
Częstochowa Fitness Klub – do
zgarnięcia jest aż 5 wejściówek.
 Paula Nogaj

cy biało - zielonych Mikołaj Szewczyk. Pierwszy mecz zostanie rozegrany już w piątek 8 marca o
godz. 18:00 - kolejny dzień później 9 marca także o 18:00. Oba
spotkania odbędą się na terenie
rywala. Trzeci mecz 15 marca o
godz. 18:00 będzie miał miejsce
w Częstochowie. Są to dla nas
niezwykle ważne mecze. Liczymy
na Wasze wsparcie. Wygrajmy to
razem – powiedział przyjmujący
biało-zielonych Mikołaj Szewczyk, zapraszając do kibicowania
AZS-owi Częstochowa.
Paula Nogaj

Siatkówka

Norwid wystąpi w play-offach
Exact Systems Norwid zakończył rundę zasadniczą I ligi i odlicza dni do inauguracji
fazy play-off. Drużyna z Częstochowy wystąpi w roli gospodarza 14 marca o godz.
20:30 w hali przy ul. Jasnogórskiej 8. Przeciwnikiem Norwida będzie APP Krispol Września. Wcześniej dwa pierwsze
mecze zostaną rozegrane we
Wrześni 9 i 10 marca.

23.

Częstochowianka walczy
o awans do I ligi
KS Częstochowianka zaprasza na kolejne mecze rundy
play-off etap półfinałowy (do 3
zwycięstw) z PLKS Pszczyną,
które rozegrane zostaną 9
marca o godz. 17:00 i 10 marca o godz. 16:00 w Sali Sportowej przy ul. Rejtana 7c.
-Nie może Was zabraknąć!
Każda para rąk będzie niezbędna… Stwórzmy piękną atmosferę

meczową – apeluje do kibiców
klub Częstochowianka na swoim profilu na facebooku -Serdecznie zapraszamy zatem
wszystkich sympatyków siatkówki na II rundę fazy play-off!
W najbliższy weekend zmierzymy się z zespołem PLKS
Pszczyna. Bądźcie z nami
Emocje gwarantowane! - zapewnia Częstochowianka.
Paula Nogaj

Kickboxing to nie tylko dyscyplina sportowa
Kojarzony dotychczas przede wszystkim z agresją
i walką, w rzeczywistości będący perfekcyjną metodą holistycznego rozwoju umiejętności fizycznych.
Kickboxing to dyscyplina sportu szturmem podbijająca serca coraz szerszej rzeczy fanów. W jaki sposób łączy się z wizerunkiem kobiety, która nigdy nie
stanęła na ringu w roli zawodniczki? O pasji i niekonwencjonalnym sposobie odnalezienia się w stereotypowym męskim sporcie powiada Martyna Stejskal. Wiceprezes Stowarzyszenia Quick Shot Kickboxing.
Red.: Kickboxing postrzegany jest jako bardzo agresywny
sport. Co zafascynowało niewalczącą, młodą kobietę do
poświęcenia się tej dyscyplinie?
Martyna Stejskal: Kickboxing sam w sobie dzieli się na 7
bardzo zróżnicowanych pod względem technicznym formuł. Gdybym opisywała boks, byłoby to o wiele prostsze,
każdy wyobraziłby sobie wówczas ring oraz jeden możliwy sposób walki. Kickboxing jest jak karta dań w świetnej restauracji. Oferuje bogatą, niezwykle widowiskową
ofertę smaków, a każda z formuł stanowi osobną, skończoną całość, przypominającą złożone, wykwintne danie.
Zarówno widz mający ochotę na pozbawione agresji, lecz
ciągle nie pozbawione wyrazu widowisko jak i ten , którego sportowe podniebienie zaspokoi prawdziwa, ostrzejsza walka, zawsze pozostanie zaspokojony. Pokochałam
go przede wszystkim za to, że mimo, iż jest to oczywiście
sport walki, za każdym razem, gdy widzę piękną, techniczną walkę, obcuję z prawdziwą sztuką, przed oczami
widzę przepiękny spektakl. Kickboxing uczy szacunku
do partnera, pozwala poznać samego siebie, uwrażliwia
na piękno ludzkiego ciała i jego możliwości.
R: Sama jednak nigdy nie stanęłaś do walki. To dziwne, zwłaszcza w kontekście Twoich pozytywnych spostrzeżeń.
MS: Moim życiem sportowym bezsprzecznie zawładnęło
jeździectwo w wielu swoich dyscyplinach. Oprócz tego
taniec, nie wyłączając gatunków klasycznych, hip hopu,
reggae czy pole dance. Dochodzimy tu do bardzo istotnej
kwestii – sport pozwala na spełnianie się nie tylko w roli aktywnego sportowca. Kickboxing w każdej ze swych
formuł, a w szczególności najbliższej mojemu sercu formule full contact, zapewnia nieporównywalne z niczym
Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

emocje. Był obecny w moim życiu od najwcześniejszych
lat przez moich przyjaciół a rola wiceprezes klubu Quick
Shot Kickboxing jest dla mnie pasjonującym wyzwaniem. Ten klub ma w sobie magię, jest jedyny w swoim
rodzaju.
R: Co przez to rozumiesz?
MS: Klub Quick Shot Kickboxing i osoby, które go tworzą to prawdziwi pasjonaci, którzy nie spoczywają na
laurach i bez przerwy szkolą się, by nasze metody treningowe były najbardziej efektywnymi i bezpiecznymi.

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

A szkolą się u najlepszych. Prezes i trener klubu, Łukasz
Wabnic jest wielokrotnym Mistrzem Polski w wielu z formuł, udało mu się wywalczyć tytuł Mistrza Europy a na
płaszczyźnie powiatu, wielokrotnie odznaczany był laurem Najlepszego Sportowca oraz Najlepszego Trenera.
Obecnie, wchodzi w skład zarządu Polskiego Związku
Kickboxingu. Metody treningowe pozyskuje więc od najlepszych trenerów kadr Polski, którzy swoje stanowiska
piastują niejednokrotnie przez ponad 20 lat, z wielkimi
sukcesami. Jako kraj, od lat jesteśmy ścisłą światową
czołówką w rankingach tej dyscypliny prowadzonych
przez WAKO, organizacji zrzeszającej 126 państw – odpowiednik piłkarskiego rankingu FIFA. Jesteśmy więc
niemałą potęgą. Jako Quick Shot, odpowiadamy nie tylko na potrzeby treningowe i innowacyjne na rynku sporów walki zabezpieczenia prawne naszych zawodników.
Dzięki badaniom przeprowadzonym wśród rodziców oraz
pedagogów poznaliśmy wszelkie problemy młodych ludzi
i ich opiekunów, zwłaszcza w kontekście doby smartphone’ów, konsol i komputerów, które w znaczny sposób
wpłynęły na ich życie i postrzeganie kontaktów z drugim
człowiekiem. Jestem dumna mogąc zapewnić, że Klub
jest odpowiedzią na wszystkie te problemy.
R: To rzeczywiście brzmi imponująco, zwłaszcza w porównaniu z zajmowanym przez Polskę miejscem w rankingu FIFA.
Jakie są wobec tego osiągnięcia Klubu i jaki kierunek wyznaczacie sobie w nadchodzącym czasie? Masz plany w tym
zakresie?
MS: Quick Shot funkcjonuje dopiero od kwietnia ubiegłego roku, mimo to mamy już na koncie zawodników
wystawionych w barwach Klubu na gali DSF Kickboxing Challenge. Obecnie, naszym celem jest wytrenowanie mistrzów świata oraz olimpijskich. 30 listopada świętowaliśmy uznanie kickboxingu przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, co daje nam ogromne
szanse na wystawienie w niedalekiej przyszłości częstochowskich zawodników na Olimpiadzie. Budujemy
częstochowską kadrę kickboxingu. Aktualnie poszukujemy osób w wieku 8, 9 oraz 10 lat. Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców z dziećmi w tym wieku
na darmowe treningi naborowe prowadzone 12 i 15
marca przy ulicy Jesiennej 42 w Częstochowie. Marzymy o stworzeniu silnej drużyny.

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049
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P RO G R A M T V – P I Ą T E K 8 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu
06:35 Jaka to melodia?;
odc. 4034; teleturniej
muzyczny
07:05 Elif; s.III; odc. 440;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.III; odc.
32 - Tutaj ja rządzę; serial
TVP
09:30 Kulisy To był rok!
09:40 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 84 - Czworonożny
świadek; serial kryminalny
TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.IV;
odc. 48 - Śmierć na żywo;
serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
187; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:50 Natura w Jedynce –
Było sobie świnek pięć;
film dokumentalny;
Francja (2016)
13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 441;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II;
odc. 130; serial; Turcja
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 4035; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3446;
telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka
historia...; odc. 25;
telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
2/111; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 The Wall. Wygraj
marzenia; teleturniej
21:30 Program rozrywkowy
22:45 McImperium; film
obyczajowy; USA (2016)
00:50 El Principe – dzielnica
zła; odc. 19; serial;
Hiszpania (2014)
01:45 El Principe – dzielnica
zła; odc. 20; serial;
Hiszpania (2014)
02:45 Magazyn kryminalny
997; magazyn
03:35 Ocaleni; reality show
04:35 Notacje – Bogdan
Chorążuk. Rudy Kot; cykl
dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 220
ed. 4; teleturniej
05:55 Egzamin z życia; odc.
28; serial TVP
06:50 Anna Dymna –
spotkajmy się – Mateusz
Górski
07:20 Na sygnale; odc. 15;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (4)
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
10:15 Pogoda Flesz
11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (309)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc.
128 „Używki są dla
mądrych”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2017; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 221
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
39; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:00 Coś dla Ciebie;
magazyn
14:35 Operacja Zdrowie!;
/18/; magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 48; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 443
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2466;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc.
14; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc.
22 Wakacje; serial
komediowy TVP
19:00 Przepis dnia (5)
19:05 Muzeum Polskiej
Piosenki czyli historia
jednego przeboju
19:15 Muzeum Polskiej
Piosenki czyli historia
jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2017; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2018; serial obyczajowy
TVP
20:45 O mnie się nie martw;
s. X; odc. 2/13; serial
komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl; odc. 254
sezon 14; serial
komediowy TVP
22:15 La La Poland;
program rozrywkowy
22:50 Carte blanche; film
obyczajowy
00:45 Barbershop 3: Na
ostro; komedia; USA
(2016)
02:45 American Heist. Skok
życia; film fabularny;
Luksemburg, Kanada
(2014)

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 SuperPies (13);
magazyn poradnikowy.
Pewna rodzina z Olsztyna
ma problem z psem
Mistikiem, który
nadmiernie okazuje
czułości. Dariusz Kuźniak,
kucharz i finalista
programu ‚Top...
9:30 Malanowski i partnerzy
(662) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (91) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (854)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (135) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (836)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2838) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (882)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (305)
serial paradokumentalny.
Agnieszka jest
terroryzowana przez męża.
Po ostatniej kłótni
postanawia się
wyprowadzić wraz z
dziećmi do domu
koleżanki. Jej syn
dzwoni...
17:00 Gliniarze (295) serial
paradokumentalny.
Prywatny detektyw zostaje
pobity i trafia do szpitala w
stanie śpiączki. Policjanci
podejrzewają o napaść
męża ostatniej klientki.
Wbrew
funkcjonariuszom...
18:00 Pierwsza miłość
(2839) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (402) serial
komediowy
20:05 Dancing with the
Stars. Taniec z
gwiazdami 9 (2); program
rozrywkowy
22:35 Seksmisja; komedia
SF, Polska 1983. Dwaj
ostatni mężczyźni na
świecie mają poddać się
dyktaturze kobiet.
1:05 Hotel Marigold;
komediodramat,
Zjednoczone Emiraty
Arabskie/Wielka Brytania/
USA 2011. Siedmioro
emerytów z Anglii wybiera
się w podróż do Indii.
3:50 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:10 Uwaga! (5605) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(1/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10
(4/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2408) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (999) program obyczajowy
12:00 Szpital (888) program obyczajowy.
Doktor Dominika Gajda
przyjmuje na oddział
mężczyznę, który udawał
próbę samobójczą, żeby
zmusić żonę do rezygnacji
z rozwodu…
13:00 Szkoła (651) program
14:00 19 + (352) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
(4/8) - program kulinarnorozrywkowy
15:30 Szkoła (652) program
16:30 19 + (353) - program
17:00 Szpital (889) program obyczajowy.
Pacjentem doktora
Michała Morawskiego jest
15-latek, który chciał
zaimponować kolegom
z nowej szkoły i zatruł się
helem. Chłopak wstydzi
się przed rówieśnikami
ojca, który czyści
przenośne toalety…
18:00 Ukryta prawda (1000)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7737)
19:35 Sport (7720)
19:45 Pogoda (7717)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (110)
19:50 Uwaga! (5606) program
20:00 Sztuka kochania:
Historia Michaliny
Wisłockiej - film
obyczajowy 2017
22:35 Dracula: Historia
nieznana - film
przygodowy, USA/
Japonia 2014. Książe Vlad,
ryzykując własne życie,
próbuje chronić swoją
żonę i syna przed żądnym
krwi sułtanem. W efekcie
zmienia się
w nieśmiertelnego
potwora.
00:25 Kuba Wojewódzki
13 (15) - talk show. 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?
01:30 Uwaga! (5606) program
01:50 Moc Magii (418) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 57
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 173
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 31
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 20
10:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 18
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 9
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 10
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 19
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 19
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 20
16:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 4
17:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 5
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 155
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 156
20:00 Aż do śmierci; akcja,
2007. Anthony Stowe
(Jean-Claude Van
Damme) to policjant
pracujący w wydziale
narkotykowym. Kłopoty to
jego specjalność – przez
co coraz częściej sięga po
narkotyki, a do tego
mężczyzna jest
znienawidzony praktycznie
przez wszystkich…
22:05 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…
23:55 Bez Litości; serial
akcji, Kanada, USA 2011;
odc. 1
01:50 Dyżur; factual; odc. 6
02:25 Biesiada na cztery
pory roku; factual
02:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual
03:35 Biesiada na cztery
pory roku; factual
04:05 Menu na miarę; serial
fabularny
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 8
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 26
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 16

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc.
132; telenowela
historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 11;
serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 12;
serial fabularyzowany TVP
07:15 Przyłbice i kaptury;
odc. 6/9 - W cudzej
skórze; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
1003; serial TVP
09:20 Za marzenia; s.II; s. II;
odc. 1/13; serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc.
40 „Dorosłe nastolatki”;
serial komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
41 „Kryzys”; serial
komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.I; odc. 12 Honor gminy; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.I; odc. 13 Wielkie wybory; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 155 - Żart; serial
kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 156 - Suknia; serial
kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc.
245 Dziewczyna na
telefon; serial TVP
16:10 Na sygnale; odc. 12;
serial fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; s.II; odc. 14 Sztuka i władza; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.II; odc. 15 Gmina to ja; serial
obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 39 Pracoholik; serial
komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 157 - Medalion; serial
kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 112 - Podwójna
śmierć; serial kryminalny
TVP
21:20 Ranczo; s.II; odc. 16 Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 158 - Demony; serial
kryminalny TVP
00:20 Ojciec Mateusz; s.XXI;
odc. 265 - Powołanie;
serial kryminalny TVP
01:15 Glina; odc. 19/25;
serial kryminalny TVP
02:15 Glina; odc. 20/25;
serial kryminalny TVP
03:15 Przyłbice i kaptury;
odc. 6/9 - W cudzej
skórze; serial TVP
04:20 M jak miłość; s.I; odc.
1003; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2474;
teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy
– Chwasty na talerzu;
magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; s.I;
odc. 125; teleturniej
08:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 10) Rezydenci; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 416
ed. 6; teleturniej
09:50 Kabaret za kulisami
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /88/ - „Taki cud
i miód” - Danuta
Błażejczyk
11:05 Muzeum Polskiej
Piosenki; /65/ - „Piejo
kury piejo” - Grzegorz z
Ciechowa
11:15 Familiada; odc. 2474;
teleturniej
11:50 Rodzina wie lepiej;
/67/; teleturniej
12:20 Życie to Kabaret –
Historia Polski według
Kabaretu Moralnego
Niepokoju (1-2)
14:20 The Wall. Wygraj
marzenia; /5/; teleturniej
15:10 Gwiazdy opolskich
kabaretonów – Maciej
Stuhr
15:30 Kabaretowa Mapa
Polski – 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry – „30 lat minęło”
– kabareton [2]
16:25 Kabaretowa Mapa
Polski – XXI Festiwal
Kabaretu w Koszalinie
(1-2)
18:25 Okrasa łamie przepisy
– Na szafranowym polu
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (65) Cyganie morza; cykl
reportaży
19:25 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem.;
odc. (1); magazyn
kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej;
/68/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz (1);
teleturniej muzyczny
21:35 Postaw na milion;
odc. 186; teleturniej
22:35 The Wall. Wygraj
marzenia; /39/; teleturniej
23:30 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (31);
program rozrywkowy
00:35 Koło fortuny; odc. 415
ed. 6; teleturniej
01:20 Kabaretowa Mapa
Polski – XVIII Mazurska
Noc Kabaretowa
Mrągowo – Moda na
swetry - The Best of
02:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Lubuskie warte
zachodu - wino, kabaret i
śpiew (1-2)
04:25 Rozrywka Retro – Na
festiwalowej scenie –
Halina Frąckowiak

TVN7
05:00 Gotowe na wszystko
III (18/23) - serial, USA
06:00 Ukryta prawda (500) program obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (28/52) program sądowy
08:00 Szpital (226) program obyczajowy
08:55 Brzydula (218) - serial
obyczajowy
09:30 Zakochani po uszy
(32/120) - program
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (35/38) - program
12:20 Ukryta prawda (290) program obyczajowy
13:20 Sąd rodzinny (29/52) program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (65/116) program sądowy
15:20 Szpital (227) program obyczajowy
16:20 Gotowe na wszystko
III (19/23) - serial, USA
17:20 Przyjaciele (6/24) serial komediowy, USA
17:50 Przyjaciele (7/24) serial komediowy, USA
18:20 Brzydula (223) - serial
obyczajowy. Ula jest
przekonana, że Marek
podrywa modelki. Artur
całuje Violettę. Piotr pyta
Ulę, czy ma u niej szansę.
18:55 Brzydula (224) - serial
obyczajowy. Marek jest
przekonany, że Ula chce
mu powiedzieć coś
ważnego. Ula zastanawia
się, czy dać Piotrowi
szansę. Ala zaprasza
Józefa do siebie na
kolację. Ula czyta w końcu
list, który kiedyś napisał
jej Marek.
19:30 Kulisy sławy EXTRA
2 (8) - program
lifestylowy
20:00 Boyhood - film
obyczajowy, USA 2014.
Historia życia Masona, od
wczesnego dzieciństwa do
lat szkolnych. W 2002
roku Richard Linklater
zaczął grać w filmie jako
6-letni chłopiec. Film
pokazuje kolejne 12 lat
jego życia…
23:25 Sex Story - komedia,
USA 2011. Para przyjaciół
- Emma (Natalie Portman)
i Adam (Ashton Kutcher) spotykają się po latach.
Kiedy lądują razem w
łóżku, boją się, że ta
sytuacja odbije się na ich
wzajemnych relacjach. W
związku z tym zawierają
układ: seksualny związek
oparty na braku
jakichkolwiek zobowiązań.
Szybko okazuje się, że nie
tak łatwo uciec od
uczuć…
01:40 Oszuści (10) - serial,
USA
02:40 Moc Magii (418) program

TVN STYLE
05:00 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (4/12) program lifestylowy
05:50 Wiem, co jem na
diecie (1/12) - program
lifestylowy
06:20 Beauty ekspert 2
(2/12) - magazyn
lifestylowy
06:55 W dobrym stylu 3
(2/8) - program
lifestylowy
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 6 (2/13) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3
(3/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu?
(6/10) - reality show
10:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (7/12) - reality
show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (9/13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 9
(5/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 No to lecę! (1/4) program
13:45 Nowa misja
ratunkowa (1/7) program rozrywkowy
14:45 W czym do ślubu
EXTRA
15:15 W czym do ślubu? 3
(1/12) - reality show
15:45 Śluby marzeń
16:50 Subiektywny ranking
naj… (4/6) - program
17:25 Pani Gadżet 15 (1/22)
- magazyn
17:55 Kuchenne rewolucje
16 (5/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:00 W czym do ślubu 4
(1/12) - reality show
19:35 Ugotowani 8 (39) program kulinarnorozrywkowy
20:10 Ugotowani 8 (40) program kulinarnorozrywkowy
20:45 Zdrady Chińczyków
21:50 Kobieta na krańcu
świata 8 (2/6) - program
22:25 Miłość od kuchni
23:25 Harry and Megan said
yes
00:25 W czym do ślubu
EXTRA
00:55 Randkowicze w
Australii 2 (10/12) program rozrywkowy
02:00 Wiem, co jem 6
(2/16) - magazyn
02:30 Wiem, co jem 6
(3/16) - magazyn
03:00 W roli głównej –
Michał Piróg (3/9) - talk
show03:30 W roli głównej
– Marysia Peszek (4/9) talk show
04:00 W roli głównej –
Piasek (5/9) - talk
show04:30 W roli głównej
– Kasia Skrzynecka (6/9) talk show

TVP SPORT
06:00 jeździectwo Cavaliada Warszawa
07:55 tenis ziemny - Turniej
WTA Indian Wells
11:00 la - Halowe ME
Glasgow - podsumowanie
13:25 jeździectwo Cavaliada
Warszawa
15:15 strongman - Liga
Mistrzów
16:15 skoki narciarskie - PŚ
Willingen - podsumowanie
17:45 piłka ręczna Ekstraklasa Kobiet, Na
żywo
20:10 jeździectwo Cavaliada
Warszawa, Na żywo
22:20 Sportowy Wieczór, Na
żywo
23:00 Ring TVP Sport
24:00 tenis - Turniej WTA
Indian Wells, Na żywo
04:00 Boks - World Boxing
Super Series
05:00 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (9) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (59) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (60) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (59)
reality show. We
Strzyżynie na Mazowszu w
maleńkim domku
letniskowym mieszka pan
Wojciech z synami.
Rodzinę czeka zima bez
ogrzewania i łazienki....
9:00 Septagon (44) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (38)
reality show
11:30 Benny Hill (11);
program rozrywkowy
12:00 Mecenas Lena Barska
(2) serial obyczajowy
13:00 Detektywi w akcji
(133) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Gliniarz i prokurator
POLSAT SPORT
(29) serial kryminalny
16:00 Gliniarz i prokurator
6:00 Siatkówka mężczyzn:
(30) serial kryminalny
PlusLiga; mecz: Trefl
17:00 Policjantki i Policjanci
Gdańsk - ZAKSA
(498) serial obyczajowy
Kędzierzyn-Koźle
18:00 Septagon; serial
8:30 7. strefa; magazyn
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
siatkarski. W programie
(499) serial obyczajowy
poruszane są tematy
20:00 Gwiazdy Kabaretu
rozgrywek PlusLigi, Ligi
(14); program rozrywkowy
Siatkówki Kobiet i
21:00 Sprawiedliwi –
Champions League.
Wydział Kryminalny (261)
Znajdą się w nim także
serial kryminalny
materiały poświęcone...
22:00 Sprawiedliwi –
Wydział Kryminalny (262)
10:00 Piłka nożna: Fortuna
serial kryminalny
1. liga; mecz:
Podbeskidzie Bielsko-Biała 23:00 Odzyskać dziecko;
dramat kryminalny,
- Stal Mielec
Malezja/Chiny/USA 2014.
12:30 Siatkówka mężczyzn:
Amerykanie Steven i
PlusLiga; mecz:
Shannon jadą do
Portoryko, by adoptować
Jastrzębski Węgiel osieroconą dziewczynkę.
Cuprum Lubin
Kilka dni później dziecko
15:00 Siatkówka mężczyzn:
znika. Wkrótce para
PlusLiga; mecz: PGE Skra
zostaje uprowadzona...
Bełchatów - GKS Katowice 1:10 Zagadkowe zgony (3)
17:30 Siatkówka mężczyzn:
serial dokumentalny
1:40 Zagadkowe zgony (4)
PlusLiga; mecz: Trefl
serial dokumentalny
Gdańsk - Aluron Virtu
2:10 Interwencja; magazyn
Warta Zawiercie
reporterów
20:30 Siatkówka mężczyzn:
2:25 Graffiti; program
PlusLiga; mecz: Indykpol
publicystyczny
AZS Olsztyn - ONICO
2:40 Disco Polo Life;
Warszawa
program muzyczny
3:40 Top 10 - lista
23:00 Boks
przebojów; program
1:00 Sporty walki: KSW;
muzyczny
Relacja z gali
4:40 Top 10 - lista
zorganizowanej przez
przebojów; program
największą w Polsce
muzyczny
federację zajmującą się
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
promowaniem MMA

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 8
marca; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny –
8.03.1988
07:40 Korona królów; odc.
173; telenowela TVP
08:10 Korona królów; odc.
174; telenowela TVP
08:45 Marzyciele; program
publicystyczny
09:30 Historia Polski – On
wierzył w Polskę; film
dokumentalny
10:25 Sensacje XX wieku –
Stalin – droga do władzy;
/4/; cykl dokumentalny
10:50 Polska Kronika
Filmowa 1993 - Wydanie
5; cykl dokumentalny
11:10 Z biegiem Nilu; odc.
4/4; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
12:15 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 10/15; serial TVP
13:25 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 2/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
14:30 Planeta dinozaurów –
Nowe olbrzymy; odc. 1/3;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2011)
15:30 W poszukiwaniu
Wikingów; odc. 1/3; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
16:35 Historia Polski –
Łupaszko; cz. 1; film
dokumentalny
17:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Niespodzianka
18:10 Ex Libris; magazyn
18:35 Polska Kronika
Filmowa 1994 - Wydanie
5; cykl dokumentalny
18:45 Przeprowadzki; odc.
8/10; serial TVP
19:50 Iskra w kamieniu; film
dokumentalny
20:55 Jak wygrać wojnę;
odc. 1/3 Przetrwanie;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
22:00 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 67;
magazyn
22:35 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia business
woman w Kijowie;
reportaż
23:15 Wyjęci spod prawa;
odc. 4/4. Kenniffowie;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
00:20 Sensacje XX wieku –
Polowanie na mózgi; cykl
dokumentalny
01:15 Encyklopedia II wojny
światowej – Tajemnice
belgijskich twierdz; cykl
dokumentalny
01:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Niespodzianka
02:15 Dziennik telewizyjny –
8.03.1988

P RO G R A M T V – S O B OTA 9 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
SOBOTA 09.03.2019
Program 1
05:15 Klan; odc. 3442;
telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3443
06:00 Klan; odc. 3444
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc.
291; magazyn dla
niepełnosprawnych
08:20 Natura w Jedynce –
Planeta lasów. Strażnicy
rzeki; film dokumentalny;
Hiszpania (2017)
09:00 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres;
magazyn
10:00 Korona królów – taka
historia...; odc. 25;
telenowela historyczna
TVP
10:30 Korona królów; odc.
184; telenowela
historyczna TVP
11:00 Korona królów; odc.
185; telenowela
historyczna TVP
11:30 Korona królów; odc.
186; telenowela
historyczna TVP
12:00 Korona królów; odc.
187; telenowela
historyczna TVP
12:35 Sanatorium miłości;
odc. 7; reality show
13:25 Z pamięci – rozmowy
z Andrzejem Doboszem;
felieton
13:35 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
14:10 Skoki narciarskie. PŚ
w Oslo (studio)
14:30 Skoki narciarskie. PŚ
w Oslo – konkurs
drużynowy (I seria)
15:30 Skoki narciarskie. PŚ
w Oslo (studio)
15:40 Skoki narciarskie. PŚ
w Oslo – konkurs
drużynowy (II seria)
16:25 Skoki narciarskie. PŚ
w Oslo (studio)
16:50 zapowiedź
Teleexpress
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych;
odc. 1; serial TVP
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Hit na sobotę – Rocky
Balboa; dramat; USA
(2006)
22:25 Echo serca; odc. 8;
serial TVP
23:20 Thelma i Louise;
dramat; USA (1991)
01:40 Jaka to melodia?
02:35 McImperium; film
obyczajowy; USA (2016)
04:30 Z pamięci – rozmowy
z Andrzejem Doboszem;
felieton

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 222
ed. 4; teleturniej
05:55 Barwy szczęścia; odc.
2014; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
2015; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1425; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Pogoda Flesz
11:20 Pytanie na śniadanie
Extra (310)
11:50 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem.;
magazyn kulinarny
12:30 Bake off – Ale ciacho!;
widowisko
13:25 Na sygnale; odc. 222
„A miało być tak pięknie”;
serial fabularyzowany TVP
14:00 Familiada; odc. 2529;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 444
ed. 6; teleturniej
15:20 O mnie się nie martw;
s. X; odc. 2/13; serial
komediowy TVP
16:15 Rodzinka.pl; odc. 254
sezon 14; serial
komediowy TVP
16:45 Słowo na niedzielę –
Kiełbasa, słodycze i
papuga
16:55 Zmiennicy; odc. 3/15 Dziewczyna do bicia; serial
TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:35 Postaw na milion;
odc. 195; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na
milion; odc. 195
19:35 Lajk!
20:05 Dance, dance, dance
21:00 Dance, dance, dance
22:00 Sierocki na sobotę
22:50 American Heist. Skok
życia; film fabularny;
Luksemburg, Kanada
(2014). Frankie namawia
brata, aby dokonał z nim
skoku na bank, dzięki
któremu będą ustawieni
do końca życia.
00:35 Horror na szosie;
thriller; Kanada (2015).
Dwie podróżujące przez
pustynię przyjaciółki stają
się celem kierującego
ciężarówką psychopaty.
02:05 Carte blanche; film
obyczajowy
03:55 La La Poland;
program rozrywkowy
04:25 The Good Doctor; s.II;
odc. 29; serial
obyczajowy; USA (2018)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:45 Mulan 2; film
animowany, USA 2004
10:15 Ewa gotuje (353);
magazyn kulinarny
10:45 Sekrety rodziny (1)
serial paradokumentalny
11:45 Sekrety rodziny (2)
serial paradokumentalny
12:45 Sekrety rodziny (3)
serial paradokumentalny
13:45 Świat według
Kiepskich (182) serial
komediowy
14:25 Świat według
Kiepskich (183) serial
komediowy
15:05 Świat według
Kiepskich (184) serial
komediowy
15:45 Kabaret na żywo (51);
program rozrywkowy.
Gospodarze odcinka,
satyrycy z Kabaretu
Młodych Panów, wcielą
się w policjantów.
Zaproszą widzów na
„Posterunek w ogniu”.
Okazuje się, że...
17:45 SuperPies (14);
magazyn poradnikowy.
Aneta Awtoniuk pokaże,
jak wychować psa. W
każdym odcinku pojawią
się dwie rodziny, w tym
gwiazda, ze swoimi
pupilami. Specjalistka...
18:15 Chłopaki do wzięcia
(150) serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (403) serial
komediowy. Kolejne
perypetie mieszkańców
kamienicy przy Ćwiartki
3/4. Halina postanawia
napisać autobiografię.
Książka wywołuje burzę w
życiu rodziny.
20:05 Shrek 2; film
animowany, USA 2004.
Miłość ogra i księżniczki
zostaje wystawiona na
próbę.
22:00 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo 11 (3); 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 Fałszerz; thriller, USA
2014. Raymond J. Cutter
(John Travolta) to
utalentowany fałszerz dzieł
sztuki. Zawiera on umowę
z tajemniczym
gangsterem. Odzyska
wolność, jeśli wykona...
2:05 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:20 Uwaga! (5606) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1141) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus
17 (722) - serial
obyczajowy
12:50 MasterChef Junior 4
(1/10) - program. W tym
odcinku rozpoczną się
zmagania o awans do
ścisłej czołówki. Pierwsza
grupa zawodników będzie
przygotowywała francuski
deser…
14:25 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…
15:25 Efekt Domina 6 (1/8) program
16:00 Panny młode ponad
miarę 2
17:00 Kuchenne rewolucje
19 (2/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:00 36,6 5 (2/12) program
19:00 Fakty (7738)
19:25 Sport (7721)
19:35 Pogoda (7718)
19:44 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (111)
19:45 Uwaga! (5607) program
20:00 Fryderyki. 25 lat
najlepszej muzyki koncert - program
22:20 Druhny - komedia,
USA 2011. Annie zostaje
poproszona o to, by
zostać pierwszą druhną na
ślubie swojej najlepszej
przyjaciółki. Okazuje się
jednak, że jedna z
koleżanek panny młodej
robi wszystko, by przejąć
jej obowiązki.
01:00 Ścigana - film
sensacyjny, USA 2012.
Agentka Kane podczas
brawurowej akcji uwalnia
chińskiego dziennikarza,
przetrzymywanego jako
zakładnik. Sama zostaje
jednak zdradzona przez
kogoś z agencji. Od tej
chwili staje się celem
terrorystów i musi walczyć
o swoje życie…
02:55 Uwaga! (5607) program
03:15 Moc Magii (419) program

TV PULS
06:00 Pan wzywał,
Milordzie?; serial, Wielka
Brytania 1991; odc. 6
07:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2019
07:50 Tajemnice medyczne;
serial akcji, Polska 2016;
odc. 10
08:50 13 Posterunek 2;
fabularny; odc. 4
09:30 13 Posterunek 2;
fabularny; odc. 5
10:10 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 152
11:10 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 153
12:05 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 154
13:05 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 155
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 156
15:00 Rodzinny interes;
odc. 1-5
20:00 Kroniki Riddicka;
akcja, USA 2004. Riddick
(Vin Diesel) jest ścigany, a
za jego głowę wyznaczono
nagrodę. Przemierza więc
Kosmos, mijając coraz to
nowe galaktyki, aby nie
dać się złapać. Niestety
ktoś dowiaduje się o
miejscu jego pobytu, a
jedyną osobą, która wie
gdzie mógł się ukryć jest
Imam (Keith David).
Riddick postanawia
dowiedzieć się czy osoba,
której tak bardzo ufał
zdradziła go…
22:30 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…
00:10 Jestem zemstą; akcja,
USA 2016. Stanley Hill
(John Travolta) i jego żona
Vivian (Rebeca DeMornay)
padają ofiarami napadu w
podziemnym garażu.
Sprawcy uciekają, a policji
nie udaje się ich złapać.
Wściekły i jednocześnie
zrozpaczony Stanley
podejmuje decyzję o
zemście na bandytach…
01:55 Taki jest świat; factual,
Polska 2019
02:35 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:20 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:00 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 9
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 17
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 18

TVP SERIALE
05:35 Na sygnale; odc. 219
„Nic śmiesznego”; serial
fabularyzowany TVP
06:10 Alternatywy 4; odc.
2/9 - Przeprowadzka;
serial komediowy TVP
07:15 Alternatywy 4; odc.
3/9 - Pierwsza noc; serial
komediowy TVP
08:15 Bulionerzy; odc. 19/75
- Blokoturystyka; serial
TVP
08:45 Bulionerzy; odc. 20/75
- Zwyczajna miłość; serial
TVP
09:25 Ranczo; s.I; odc. 7 Podwójny agent; serial
obyczajowy TVP
10:30 Ranczo; s.I; odc. 8 Kozy ofiarne; serial
obyczajowy TVP
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc.
34 „Jaki masz zawód?”;
serial komediowy TVP
11:55 Rodzinka.pl; s.II; odc.
35 „Koniec świata”; serial
komediowy TVP
12:35 Rodzinka.pl; s.II; odc.
36 „Czy siedzi z nami
pilot”; serial komediowy
TVP
13:05 Echo serca - kulisy
serialu
13:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 151 - Zakochany
Marczak; serial kryminalny
TVP
14:20 Ranczo; s.I; odc. 9 Odwyk i antykoncepcja;
serial obyczajowy TVP
15:20 Ranczo; s.I; odc. 10 Porwanie; serial
obyczajowy TVP
16:25 Ranczo; s.I; odc. 11 Wspólny wróg; serial
obyczajowy TVP
17:25 Czterdziestolatek; odc.
11/21 - Cudze
nieszczęście, czyli świadek
obrony; serial TVP
18:25 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 112 - Podwójna
śmierć; serial kryminalny
TVP
19:20 Ojciec Mateusz; s.XXI;
odc. 265 - Powołanie;
serial kryminalny TVP
20:20 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 152 - Niania; serial
kryminalny TVP
21:15 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 153 - Na zakręcie;
serial kryminalny TVP
22:15 Ranczo; s.I; odc. 12;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ranczo; s.I; odc. 13;
serial obyczajowy TVP
00:20 Stulecie Winnych;
odc. 1; serial TVP
01:15 Echo serca; odc. 1;
serial TVP
02:05 Echo serca; odc. 2;
serial TVP
02:55 Zbrodnia II; odc. 1;
serial
03:55 Instynkt; odc. 7
„Klątwa”; serial TVP
04:45 Rodzinka.pl; serial
komediowy TVP
05:15 Ja to mam szczęście!;
odc. 14; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:20 Rozrywka Retro –
Telepeerele (4)
07:15 Zakochaj się w
Polsce; odc. 77 Zamość;
magazyn
07:45 Fabryka śmiechu
08:45 Koło fortuny; odc. 417
ed. 6; teleturniej
09:25 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Enej; /cz. 1/;
reportaż
09:50 Życie to Kabaret –
Kinoteatr Mumio;
widowisko rozrywkowe
10:55 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 2; /1/ Europejski Sen; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
11:50 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Enej; /cz. 2/;
reportaż
12:15 KabareTOP Story –
„Sęk” – kabaret Dudek
12:40 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia wiślańsko
cieszyńska; magazyn
kulinarny
13:10 Podróże z historią; s.I;
odc. 9 320 metrów pod
ziemią; cykl dokumentalny
13:45 Prywatne życie
zwierząt; reportaż
14:20 Postaw na milion;
odc. 186; teleturniej
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /115/ - „Grajmy
Panu” - Anna Szałapak
15:25 Zakupy pod kontrolą;
s.II (4); reality show
15:50 Big Music Quiz (25);
teleturniej muzyczny
16:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe – Kłopotliwi
przyjaciele; odc. 2 sezon
II; serial; Wielka Brytania
(1978)
17:55 Wielki Test o Europie
19:25 Bake off – Ale ciacho!
(9) ed. 5; widowisko
20:20 Bake off – Ale przepis
(9) ed. 5
20:35 Paranienormalni
Tonight (8) Patrycja
Markowska; program
rozrywkowy
21:35 Sanatorium miłości;
odc. 2; reality show
22:30 Kabaretowa Mapa
Polski – IX Płocka Noc
Kabaretowa. Gra o
żyrandol (1-2)
00:40 Kabaretowa Mapa
Polski – 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry – „30 lat minęło”
- kabareton [1]; widowisko
rozrywkowe;
01:35 Koło fortuny; odc. 416
ed. 6; teleturniej
02:10 Opole na bis – Marcin
Daniec; koncert
02:40 Rozrywka Retro –
Telepeerele (4)

TVN7
05:25 Ukryta prawda (501) program obyczajowy
06:35 Mango - Telezakupy
08:40 Ukryta prawda (287) program obyczajowy
09:40 Ukryta prawda (288) program obyczajowy
10:40 Brzydula (219) - serial
obyczajowy
11:15 Brzydula (220) - serial
obyczajowy
11:50 Brzydula (221) - serial
obyczajowy
12:25 Brzydula (222) - serial
obyczajowy
13:00 Dennis znów rozrabia
- komedia, USA 1998.
Dennis Mitchell (Justin
Cooper) to prawdziwe
utrapienie dla wszystkich.
Ten dzieciak ma zawsze
dobre chęci, ale nic
dobrego nie wychodzi z
jego pomysłów. Tym
razem Dennis prześladuje
swego sąsiada, pana
Wilsona (Don Rickles)…
14:40 Na ratunek
wielorybom - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania 2012
16:50 Nigdy w życiu! komedia 2004. Judyta
(Danuta Stenka) dobiega
czterdziestki, mieszka w
Warszawie, prowadzi dom
zapracowanemu mężowi
(Jan Frycz) i wychowuje
nastoletnią Tosię.
Bezpieczny świat wali się
w gruzy, gdy mąż porzuca
ją dla innej…
19:00 Poznaj naszą rodzinkę
- komedia, USA 2010.
Dopiero po dziesięciu
latach od ślubu z Pam
(Teri Polo), Greg Focker
(Ben Stiller) zaczyna
zdobywać uznanie w
oczach swojego teścia,
Jacka Byrnesa (Robert
DeNiro). Przed nim i jego
rodziną jednak pojawiają
się nowe problemy…
21:10 Złodziejka tożsamości
- komedia, USA 2013.
Sandy (Jason Bateman)
wyrusza w pościg za
oszustką, która skradła
jego tożsamość. W ciągu
tygodnia musi dotrzeć do
nieznajomej, w
przeciwnym razie jego
życie legnie w gruzach…
23:30 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…
01:25 Moc Magii (419) program
03:35 Druga strona medalu
(4/8) - talk show – Otylia
Jędrzejczak
04:05 Druga strona medalu
(6/8) - talk show – Jacek
Olszewski

TVN STYLE
05:30 Zdrowo, mądrze i
oszczędnie
06:15 Wszystko o jedzeniu
4 (5) - program
lifestylowy
06:50 Ostre cięcie 5 (10) program
07:35 Nowa misja
ratunkowa (1/7) program rozrywkowy
08:35 Co nas truje 2 (9/12) program lifestylowy
09:20 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 6 (1/13) program lifestylowy
10:05 Sablewska od stylu.
Na okazję (1/12) program rozrywkowy
10:50 Gwiazdy prywatnie
3 (8) - program
lifestylowy
11:35 Powrót Doktora
Szczyta
12:35 Śluby marzeń
13:35 Panny młode ponad
miarę
14:40 W roli głównej (1/6) talk show
15:10 ShowBiz Info 3 (1/4) program
15:40 Pani Gadżet 17 (1/12)
- magazyn
16:10 Pani Gadżet 15 (2/22)
- magazyn
16:40 Nowa misja
ratunkowa (2/7) program rozrywkowy
17:40 Kobieta na krańcu
świata 8 (2/6) - program
18:15 Kulisy sławy EXTRA 3
18:45 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 6 (3/13) program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 6 (4/13) program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 13 (7/12)
- magazyn
20:45 SOS – Sablewska od
stylu (3/10) - program
rozrywkowy
21:30 SOS – Sablewska od
stylu (4/10) - program
rozrywkowy
22:15 Martyna na krańcu
świata (4) - program
23:20 Klinika zmiany płci
00:25 Rosyjski Projekt Lady
2 (16) - program
rozrywkowy
02:55 W roli głównej –
Kinga Baranowska (3/8) talk show
03:25 W roli głównej –
Dariusz Michalczewski
(7/9) - talk show
03:55 W roli głównej –
Shazza (8/9) - talk show
04:25 W roli głównej – Piotr
Rubik (9) - talk show

TVP SPORT
06:00 jeździectwo Cavaliada Warszawa
08:00 tenis - Turniej WTA
Indian Wells, Na żywo
11:00 Stan Futbolu, Na żywo
11:55 Ring TVP Sport
12:55 short track - MŚ Sofia,
Na żywo
14:30 skoki narciarskie - PŚ
Oslo - konkurs drużynowy
(I seria), Na żywo
15:30 skoki narciarskie - PŚ
Oslo (studio)
15:40 skoki narciarskie - PŚ
Oslo - konkurs drużynowy
(II seria), Na żywo
16:25 skoki narciarskie - PŚ
Oslo (studio), Na żywo
17:15 jeździectwo Cavaliada, Warszawa, Na
żywo
21:20 Sportowy Wieczór, Na
żywo
22:00 łyżwiarstwo szybkie PŚ Salt Lake City, Na
żywo
24:00 tenis - Turniej WTA
Indian Wells, Na żywo
04:00 hokej na lodzie - NHL:
Vancouver Canuks Vegas Golden Knights, Na
żywo

TV4

6:00 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (14) serial
animowany
6:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (15) serial
animowany
7:05 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (16) serial
animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (17) serial
animowany
7:55 Flintstonowie (21)
serial animowany
8:35 Flintstonowie (22)
serial animowany
9:00 Dzielna mysz; serial
animowany
9:15 Tom i Jerry: Szybcy i
kudłaci; film animowany,
USA 2005
10:55 Policjantki i Policjanci
(495) serial obyczajowy.
Wszyscy przeżywają
śmierć Karoliny Rachwał.
Najtrudniej jest
Białachowi, jej byłemu
partnerowi w życiu
prywatnym i zawodowym.
Mężczyzna zamieszkuje na
odludziu...
11:55 Policjantki i Policjanci
(496) serial obyczajowy.
Policjanci prowadzą
śledztwo w sprawie
pakunku znalezionego w
kanale. Tropy prowadzą
do ośrodka wsparcia dla
narkomanów. Sprawa
przybiera dramatyczny
POLSAT SPORT
obrót...
12:55 Policjantki i Policjanci
6:00 7. strefa; magazyn
(497) serial obyczajowy
siatkarski. W programie
13:55 STOP Drogówka;
poruszane są tematy
magazyn policyjny
rozgrywek PlusLigi, Ligi
14:55 Bibliotekarz 2:
Siatkówki Kobiet i
Tajemnice kopalni króla
Champions League.
Salomona; film
Znajdą się w nim także
przygodowy, USA 2006
materiały poświęcone...
16:55 Hokus-pokus; komedia
7:30 Siatkówka mężczyzn:
fantasy, USA 1993
PlusLiga; mecz: Trefl
19:00 Galileo (728);
Gdańsk - Aluron Virtu
program
Warta Zawiercie
10:00 Siatkówka mężczyzn: 20:00 Policjantki i Policjanci
(498) serial obyczajowy
PlusLiga; mecz: Indykpol
21:00 Policjantki i Policjanci
AZS Olsztyn - ONICO
(499) serial obyczajowy
Warszawa
22:00 Sprawiedliwi –
12:30 Koszykówka
Wydział Kryminalny (263)
mężczyzn: Energa Basket
serial kryminalny
Liga; mecz: TBV Start
23:00 Sprawiedliwi –
Lublin - Polpharma
Wydział Kryminalny (264)
Starogard Gdański
serial kryminalny
14:45 Siatkówka kobiet:
0:05 Nieuchwytny cel 2; film
Puchar Polski; mecz
kryminalny, USA 2016.
półfinałowy
Robert, zawodnik MMA,
17:45 Piłka nożna: Fortuna
dostaje propozycję udziału
1. liga; mecz: GKS
w turnieju organizowanym
Katowice - Raków
w Birmie. Za jedną walkę
Częstochowa
ma otrzymać milion
20:30 Boks
dolarów. Przekonuje się...
23:00 Biatlon: Mistrzostwa
2:20 Interwencja; magazyn
Świata w Östersund
reporterów
1:00 Boks
2:40 Disco Polo Life;
4:00 Sporty walki: UFC Fight
program muzyczny
Night: Lewis vs. dos
3:40 Top 10 - lista przebojów
Santos; waga ciężka:
4:40 Top 10 - lista przebojów
Derrick Lewis - Junior dos 5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
Santos

TVP HISTORIA
06:15 Był taki dzień – 9
marca; felieton
06:20 Dziennik telewizyjny –
9.03.1988
07:00 Wszystkie kolory
świata – Gruzja.
Najlepiej strzeżone
tajemnice Kaukazu; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
08:05 Koło się kręci –
Lament Opatowski;
reportaż
08:20 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 28
Kraków nowoczesny;
magazyn
08:45 Zaklęty Dwór; odc. 3/7
W siedzibie upiora; serial
TVP
09:55 Okrasa łamie przepisy
– Przy wspólnym stole;
magazyn kulinarny
10:30 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 1/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
11:35 Ziemia, planeta roślin
– Potęga kwiatów; odc.
2/3; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
12:40 Opowieści o
Yellowstone; odc. 1.
Zima; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
13:40 Szerokie tory –
Szerokie tory. Moda;
reportaż
14:10 Z Andrusem po Galicji
– Sucha Beskidzka
14:45 Dzieje archeologii
według Richarda Milesa;
odc. 3/3; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
15:50 Spór o historię –
Władcy polscy: Bolesław
Chrobry; debata
16:35 Z biegiem Nilu; odc.
4/4; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
17:30 Marzyciele (premiera)
18:05 Królowa Bona; odc. 9;
serial TVP
19:15 Koło historii – Dziwny
rok 1968; cykl reportaży
20:00 Nieznana historia
Wielkiej Armady; odc.
3/3; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2015)
21:05 Stawka większa niż
życie; odc. 10/18 - W
imieniu Rzeczypospolitej;
serial TVP
22:05 Taśmy marca; film
dokumentalny
22:45 Studio R – Polscy
sprawiedliwi –
przywracanie pamięci;
cykl reportaży
23:25 Historia w postaciach
zapisana – Fryderyk II,
król Prus; cykl
dokumentalny; Francja
(2013)
01:10 Popioły; cz. II; dramat
03:25 Dziennik telewizyjny –
9.03.1988

P RO G R A M T V – N I E D Z I E L A 1 0 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:15 Klan; odc. 3445;
telenowela TVP
05:40 Klan; odc. 3446;
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. 114
Racibórz; magazyn
09:05 Ziarno
09:35 Weterynarze z sercem
10:10 Film fabularny
11:55 Między ziemią a
niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański; Watykan
(2019)
12:15 Między ziemią a
niebem; magazyn
12:45 Misja w Afryce;
reportaż
13:05 Z pamięci – rozmowy
z Andrzejem Doboszem;
felieton
13:15 BBC w Jedynce –
Niedźwiedzie w krainie
śniegu; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2018)
14:15 Skoki narciarskie. PŚ
w Oslo (studio)
14:30 Skoki narciarskie. PŚ
w Oslo – konkurs
drużynowy (I seria)
15:30 Skoki narciarskie. PŚ
w Oslo (studio)
15:40 Skoki narciarskie. PŚ
w Oslo – konkurs
drużynowy (II seria)
16:25 Skoki narciarskie. PŚ
w Oslo (studio)
16:50 zapowiedź
Teleexpress
16:50 To był rok - kulisy
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz; serial
kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych;
odc. 2; serial TVP
21:15 Sanatorium miłości;
odc. 8; reality show
22:10 Zakochana Jedynka –
Monte Carlo; komedia;
USA, Węgry (2011)
00:10 Rocky Balboa; dramat;
USA (2006)
02:00 Jaka to melodia?
02:50 Thelma i Louise;
dramat; USA (1991);
reż.:Ridley Scott;
wyk.:Susan Sarandon,
Geena Davis, Harvey Keitel
05:00 Z pamięci – rozmowy
z Andrzejem Doboszem;
felieton

TVP2
05:15 Słowo na niedzielę –
Kiełbasa, słodycze i
papuga
05:20 Barwy szczęścia; odc.
2016; serial obyczajowy
TVP
05:55 Barwy szczęścia; odc.
2017; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
2018; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1426; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Pogoda Flesz
10:45 Rodzinne oglądanie –
Wielkie koty w domu;
odc. 1; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2018)
11:50 Gwiazdy w południe –
Most na Renie; dramat
wojenny; USA (1969)
14:00 Familiada; odc. 2530;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 445
ed. 6; teleturniej
15:15 Na dobre i na złe; odc.
734; serial TVP
16:15 Dance, dance, dance
17:10 Dance, dance, dance
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Rodzinka.pl; odc. 254
sezon 14; serial
komediowy TVP
19:05 Za marzenia; s.II; odc.
1/13; serial TVP
20:05 Step up – Taniec
zmysłów; film obyczajowy;
USA (2006). Tyler zostaje
skazany na prace
społeczne w szkole
artystycznej. Czuje się tam
nieswojo, dopóki nie
poznaje pięknej studentki
Nory.
21:55 Kino bez granic –
Projektantka;
komediodramat; Australia
(2015). Wytworna kobieta
wraca do rodzinnego
miasteczka w Australii z
planem zemsty na
ludziach, którzy ją
skrzywdzili.
00:05 Whisky dla aniołów;
komediodramat; Wielka
Brytania, Francja, Włochy
(2012). Robbie to chłopak
z kryminalną przeszłością.
Dzięki swojemu
opiekunowi odkrywa w
sobie talent do
rozpoznawania smaków
whisky. Postanawia to
wykorzystać, by odmienić
swoje życie.
01:55 Step up – Taniec
zmysłów; film obyczajowy;
USA (2006)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (44) serial
animowany
9:05 Dawno, dawno temu w
Idolu; film animowany,
USA 2004. Shrek, Fiona,
Osioł, Kot w Butach i
pozostali przyjaciele
poszukują wokalnych
talentów. Na scenie ‚Idola’
w Zasiedmiogórogrodzie
prezentują się m.in....
9:30 Asterix w Brytanii; film
animowany, Francja/Dania
1986. Brytowie, sojusznicy
Galów, są nękani przez
Rzymian pod wodzą
Juliusza Cezara. Zawsze o
5-ej piją wodę z mlekiem.
Wykorzystują to...
11:05 Auta 2; film
animowany, USA 2011
13:40 Shrek 2; film
animowany, USA 2004
15:45 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo 11 (3); 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 (132)
reality show. Pani Ewa i jej
córka mają dom nieopodal
Malborka, we wsi
Czerwony Dwór. Podjęły
decyzję o wyprowadzce po
tym, jak...
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie;
program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (42)
serial obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo:
Ostatnie takie trio (52);
program rozrywkowy
23:05 Udając gliniarzy;
komedia sensacyjna, USA
2014. Dwaj kumple
podszywający się pod
stróżów prawa dobrze się
bawią. Do czasu...
1:20 Need for Speed; film
sensacyjny, Filipiny/
Irlandia/Wielka Brytania/
USA 2014. Mistrz
kierownicy chce odegrać
się na wspólniku i
upokorzyć go w wyścigu.
3:50 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.
Występują eksperci,
zajmujący się między
innymi tarotem...

TVN
05:20 Uwaga! (5607) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1142) - magazyn
11:00 Efekt Domina 6 (2/8) program
11:30 Co za tydzień (892) magazyn
12:15 Diagnoza 4 (2/13) serial
13:15 Święte miejsca program
14:15 Patent na kasę (7/25)
- program
14:50 Ochroniarz amator komedia, USA 2008.
Trzech nastolatków już od
pierwszego dnia nowego
roku szkolnego staje się
obiektem drwin i
szturchańców ze strony
lokalnych osiłków.
Chłopcy chcą zatrudnić
ochroniarza, który będzie
ich bronił przed kolegami.
Na ich internetowe
ogłoszenie odpowiada
Drillbit Taylor (Owen
Wilson) podający się za
mistrza sztuk walki i
najemnika, w
rzeczywistości zaś
bezdomny cwaniaczek…
17:00 W głowie się nie
mieści - komedia,
USA 2015. U umyśle
jedenastoletniej Riley
praca wre! Pięć
najważniejszych emocji:
Radość, Strach, Złość,
Wstręt i Smutek dbają o
to, by w głowie
dziewczynki panowała
równowaga. Gdy rodzina
Riley przenosi się do
nowego miasta emocje
maja ręce pełne roboty…
19:00 Fakty (7739)
19:25 Sport (7722)
19:35 Pogoda (7719)
19:44 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (112)
19:45 Uwaga! (5608) program
20:00 MasterChef Junior 4
(2/10) - program
21:30 Gniew Tytanów - film
przygodowy, USA/
Hiszpania 2012. Dziesięć
lat po bohaterskiej walce
pomiędzy bogami i
tytanami toczy się
szaleńcza walka o władzę.
Niebezpiecznie osłabieni
brakiem czci ze strony
ludzi, bogowie tracą
kontrolę nad uwięzionymi
tytanami i ich okrutnym
przywódcą Kronosemojcem Zeusa, Hadesa i
Posejdona…
23:40 Ring - horror, USA/
Japonia 2002
02:05 Uwaga! (5608) program
02:25 Moc Magii (420) program

TV PULS
05:40 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 7
06:25 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 8
07:15 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2010; odc. 7
08:10 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2010; odc. 8
09:05 Bibliotekarze; serial,
USA 2014; odc. 3
10:00 Żandarm z SaintTropez; komedia, Francja
1964
12:00 Piękna i Borys Bestia;
komedia, USA 1997
14:25 Najpiękniejsze baśnie:
Historia Kopciuszka;
familijny, Niemcy 2010
16:00 7 krasnoludków – Las
to za mało!; familijny,
Niemcy 2006
18:00 Nowe przygody
Aladyna; przygodowy,
Francja 2015. Podczas
ucieczki w domu
towarowym, dwaj złodzieje
znajdują schronienie na
dziale przeznaczonym dla
dzieci. Niespodziewanie
maluchy zmuszają ich do
opowiedzenia im bajki…
20:00 John Wick 2; akcja,
2017. John stara się
wrócić do normalnego
życia i już na zawsze
odciąć się od swojej
przeszłości. Niestety, do
drzwi jego domu puka
włoski mafioso Santino,
który składa mu
propozycję nie do
odrzucenia. John
niechętnie podejmuje
zadanie, ale z drugiej
strony nie ma wyjścia z tej
sytuacji…
22:25 Igrzyska śmierci;
akcja, USA 2012. Kiedy
młodsza siostra Katniss
zostaje wylosowana do
udziału w Głodowych
Igrzyskach, corocznym
turnieju organizowanym
przez bezwzględne władze,
Katniss zgłasza się, by
zająć jej miejsce…
01:20 Skorpion; serial, USA
2016; odc. 14
02:10 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 19
02:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2019
03:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:10 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 10
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 19
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 20

TVP SERIALE
06:00 Na sygnale; odc. 220
„Iluzjonista”; serial
fabularyzowany TVP
06:35 Czterdziestolatek; odc.
10/21 - Pocztówka ze
Spitzbergenu, czyli
oczarowanie; serial TVP
07:45 Czterdziestolatek; odc.
11/21 - Cudze
nieszczęście, czyli świadek
obrony; serial TVP
08:40 O mnie się nie martw;
serial TVP
09:40 U Pana Boga w
ogródku; odc. 11/12;
serial komediowy TVP
10:35 Ranczo; s.I; odc. 11 Wspólny wróg; serial
obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
37 „Pierwsza praca
Tomka”; serial komediowy
TVP
12:10 Rodzinka.pl; s.II; odc.
38 „Dziadkowie”; serial
komediowy TVP
12:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
39 „Wakacje pod Ełkiem”;
serial komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XI;
odc. 143 - Gorące rytmy;
serial kryminalny TVP
14:15 Ranczo; s.I; odc. 12 Honor gminy; serial
obyczajowy TVP
15:15 Ranczo; s.I; odc. 13 Wielkie wybory; serial
obyczajowy TVP
16:20 Ranczo; s.II; odc. 14 Sztuka i władza; serial
obyczajowy TVP
17:25 Alternatywy 4; odc.
4/9 - Profesjonaliści; serial
komediowy TVP
18:35 U Pana Boga w
ogródku; odc. 11/12;
serial komediowy TVP
19:25 Na sygnale; odc. 222
„A miało być tak pięknie”;
serial fabularyzowany TVP
19:55 Rodzinka.pl; serial
komediowy TVP
20:35 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 154 - Disco; serial
kryminalny TVP
21:35 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 155 - Żart; serial
kryminalny TVP
22:30 Ranczo; s.II; odc. 15 Gmina to ja; serial
obyczajowy TVP
23:30 Ranczo; s.II; odc. 16 Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
00:30 Za marzenia; s.II; s. II;
odc. 1/13; serial TVP
01:25 Korona królów; odc.
102; telenowela
historyczna TVP
01:55 Korona królów; odc.
103; telenowela
historyczna TVP
02:30 Londyńczycy; odc.
8/13; serial obyczajowy
TVP
03:30 Glina; odc. 20/25;
serial kryminalny TVP
04:20 Bulionerzy; odc.
19/75; serial TVP
04:50 Bulionerzy; odc.
20/75; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:15 Rozrywka Retro –
Kabaret z przyrodą w tle
(6); program rozrywkowy
07:15 Zakochaj się w
Polsce; odc. 78 Klasztory
Krakowa; magazyn
07:45 Fabryka śmiechu (odc.
2)
08:45 Koło fortuny; odc. 418
ed. 6; teleturniej
09:25 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Aleksandra
Kurzak; /cz. 1/; reportaż
09:50 Życie to Kabaret –
Dobry wieczór z Neo –
Nówką – Ale jaja
10:55 Hity kabaretu (19) Portfel i inne hity Kabaretu
Łowcy. B; program
rozrywkowy
11:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Aleksandra
Kurzak; /cz. 2/; reportaż
12:20 Muzeum Polskiej
Piosenki; /8/ - „Kwiaty we
włosach” - Czerwone
Gitary
12:35 Okrasa łamie przepisy
– Czulent i ciulim;
magazyn kulinarny
13:10 Podróże z historią; s.I;
odc. 10 Rozmowy z
Wartburgiem; cykl
dokumentalny
13:45 Prywatne życie
zwierząt; reportaż
14:20 Wszystkie stworzenia
duże i małe – Kłopotliwi
przyjaciele; odc. 2 sezon
II; serial; Wielka Brytania
(1978)
15:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /116/ „Pszczółka Maja” Zbigniew Wodecki
15:25 Zakupy pod kontrolą;
s.II (5); reality show
15:50 Big Music Quiz (1);
teleturniej muzyczny
16:55 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 2;
Magia; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
17:55 Wielki Test o Górach
19:20 Gwiazdy opolskich
kabaretonów – Marcin
Daniec
19:35 Kabaret za kulisami
20:40 Paranienormalni
Tonight (6) Dariusz
Michalczewski; program
rozrywkowy
21:40 Dwoje i ich boje (1);
program rozrywkowy
22:40 La La Poland; s.I; odc.
(6); program rozrywkowy
23:40 Koło fortuny; odc. 417
ed. 6; teleturniej
00:20 Kabaretowa Mapa
Polski – XII Mazurska
Noc Kabaretowa –
Mrągowo – TROPICIELE
TALENTÓW (1-2)
02:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole Kabareton
03:40 Rozrywka Retro –
Kabaret z przyrodą w tle
(6); program rozrywkowy

TVN7
05:30 Ukryta prawda (502) program obyczajowy
06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Całe szczęście - kulisy
produkcji - program
09:15 Ukryta prawda (289) program obyczajowy
10:15 Ukryta prawda (290) program obyczajowy
11:15 Brzydula (223) - serial
obyczajowy
11:50 Zakochani po uszy
(29/120) - program
12:25 Zakochani po uszy
(30/120) - program
13:00 Zakochani po uszy
(31/120) - program
13:35 Zakochani po uszy
(32/120) - program
14:10 Pożyczalscy - film
rodzinny, Wielka Brytania/
USA 1997. Lenderowie
dowiadują się nagle, że
muszą opuścić swój
rodzinny dom, który ma
zostać zburzony…
16:00 Trzej muszkieterowie
- film przygodowy,
Hiszpania/USA/Wielka
Brytania 1973. Kardynał
Richelieu spiskuje
przeciwko królowej
Francji. Jego plany mogą
pokrzyżować tylko trzej
muszkieterowie i młody
Gaskończyk D’
Artagnan…
18:25 Los numeros komedia 2011. Kuba
(Lesław Żurek) wygrywa
zawrotną sumę
siedemnastu milionów
złotych w kumulacji loterii
pieniężnej. Radość z
wygranej nie trwa jednak
długo, bo już wkrótce
zostaje on oskarżony o
próbę wyłudzenia
nagrody…
20:00 R.I.P.D.: Agenci z
zaświatów - film
sensacyjny, USA 2013.
Jeff Bridges i Ryan
Reynolds wcielają się w
role dwóch policjantów z
zaświatów, których
głównym zadaniem jest
obrona żywych przed
duszami, które odmawiają
„przejścia na drugą
stronę”…
22:05 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…
00:45 Moc Magii (420) program
02:55 Ukryta prawda (502) program obyczajowy
03:55 Druga strona medalu
2 (2/7) - talk show – Anna
Komorowska

TVN STYLE
05:10 Gwiazdy od kuchni
(2/8) - program
lifestylowy
05:45 Zamiana żon. USA
(2/7) - program
lifestylowy
06:45 Apetyt na miłość 3
(5/12) - program
rozrywkowy
07:45 ShowBiz Info 3 (1/4) program
08:15 Kulisy sławy EXTRA 3
08:45 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 3 (2/8) - program
09:20 Sztuka mięsa (10/12)
- program
09:50 Patenciary (2/8) program
10:25 Śluby marzeń
11:30 Co nas truje 2 (10/12)
- program lifestylowy
12:15 Sablewska od stylu.
Na okazję (2/12) program rozrywkowy
13:00 Panny młode ponad
miarę
14:05 No to lecę! (1/4) program
15:05 Blaski i cienie mody dokument
15:40 Tajemnice
popularnych diet
16:50 Kobieta na krańcu
świata 8 (3/6) - program
17:25 Subiektywny ranking
naj… (5/6) - program
18:00 Zdrowo, mądrze i
oszczędnie
18:35 Co nas truje (10/12) program lifestylowy
19:20 Co nas truje 2 (10/12)
- program lifestylowy
20:05 Pani Gadżet 17 (1/12)
- magazyn
20:40 Pani Gadżet 15 (2/22)
- magazyn
21:15 Miłość od kuchni
22:15 Powrót Doktora
Szczyta
23:15 Zdrady Chińczyków
00:20 Kulisy sławy EXTRA 3
00:50 ShowBiz Info 3 (1/4) program
01:20 W dobrym stylu 3
(2/8) - program
lifestylowy
02:05 Gwiazdy od kuchni 2
(2/8) - program
lifestylowy
02:35 Gwiazdy od kuchni 2
(3/8) - program
lifestylowy
03:05 Wiem, co jem 6
(14/16) - magazyn
03:35 W roli głównej –
Katarzyna Dowbor (1/8) talk show
04:05 W roli głównej –
Weronika Rosati (2/8) talk show
04:35 W roli głównej –
Olivier Janiak (3/8) - talk
show

TVP SPORT
07:00 Sportowy Wieczór
07:40 Z kamerą TVP Sport Maliszewska
08:05 biegi narciarskie - Ski
Classics - maraton, Na
żywo
10:35 hokej na lodzie - NHL:
Vancouver Canucks Vegas Golden Knights
11:40 biegi narciarskie - PŚ
Oslo, Na żywo
13:15 short track - MŚ Sofia,
Na żywo
14:30 skoki narciarskie - PŚ
Oslo konkurs
indywidualny (I seria), Na
żywo
15:30 skoki narciarskie - PŚ
Oslo (studio), Na żywo
15:40 skoki narciarskie - PŚ
Oslo konkurs
indywidualny (II seria), Na
żywo
16:25 skoki narciarskie - PŚ
Oslo (studio), Na żywo
17:15 jeździectwo Cavaliada Warszawa, Na
żywo
21:20 Sportowy Wieczór, Na
żywo
21:35 łyżwiarstwo szybkie PŚ Salt Lake City: 1500 m
K i M, Na żywo
23:05 łyżwiarstwo szybkie PŚ Salt Lake City: biegi ze
startu wspólnego K i M,
Na żywo
23:50 tenis - Turniej WTA
Indian Wells, Na żywo
04:55 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (16) serial
animowany
6:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (17) serial
animowany
7:05 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (18) serial
animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (19) serial
animowany
7:55 Flintstonowie (22)
serial animowany
8:35 Flintstonowie (23)
serial animowany
9:00 Dzielna mysz (11) serial
animowany
9:30 Tom i Jerry: Piraci i
kudłaci; film animowany,
USA 2006. Tom zaciąga
się na statek kapitana
Reda. Pewnego dnia w
jego ręce wpada butelka z
mapą prowadzącą do
skarbu na...
10:55 Galileo (727);
program. W Kanadzie
policjanci nie kojarzą się
tylko z karami. W
Richmond dobre
zachowanie mieszkańców
jest przez nich
nagradzane. Okaże się...
11:55 Galileo (728);
program. Włoch potrafi za
pomocą prostych narzędzi
wyczarować z arbuza
postaci z „Władcy
pierścieni”. Piesze
wędrówki to sposób na
emeryturę Amerykanina...
12:55 Hokus-pokus; komedia
fantasy, USA 1993
POLSAT SPORT
15:00 Agent z przypadku;
komedia sensacyjna,
6:00 Siatkówka mężczyzn:
Hongkong 2001
PlusLiga; mecz: Indykpol 16:50 Ja Cię Kręcę (2);
program rozrywkowy
AZS Olsztyn - ONICO
19:00 Galileo (729);
Warszawa
program
8:30 Piłka nożna: Fortuna 1.
liga; mecz: GKS Katowice 20:00 Straszny film 2; horror
komediowy, USA 2001.
- Raków Częstochowa
Szalony naukowiec
11:00 Cafe Futbol; magazyn
zaprasza na weekend
12:30 Koszykówka
grupę przyjaciół do domu
mężczyzn: Energa Basket
pełnego duchów.
Liga; mecz: Spójnia
Przygotował dla nich
Stargard - HydroTruck
dziwną niespodziankę.
21:45 Odzyskać dziecko;
Radom
dramat kryminalny,
14:45 Siatkówka kobiet:
Malezja/Chiny/USA 2014.
Puchar Polski; mecz
Amerykanie Steven i
finałowy
Shannon jadą do
17:30 Sporty walki: UFC
Portoryko, by adoptować
Fight Night: Lewis vs.
osieroconą dziewczynkę.
dos Santos; waga ciężka:
Kilka dni później dziecko
Derrick Lewis - Junior dos
znika. Wkrótce para
Santos
zostaje uprowadzona...
20:30 Siatkówka mężczyzn: 23:45 Kobiety i mafia (3)
serial dokumentalny
PlusLiga; mecz: ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle - Cerrad 0:45 Kobiety i mafia (4)
serial dokumentalny
Czarni Radom
1:50 Polityka na ostro;
23:00 Boks
program publicystyczny
1:00 Sporty walki: KSW;
2:40 Disco Polo Life;
Relacja z gali
program muzyczny
zorganizowanej przez
3:40 Top 10 - lista przebojów
największą w Polsce
4:40 Top 10 - lista przebojów
federację zajmującą się
5:45 Telezakupy TV Okazje;
promowaniem MMA
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:15 Był taki dzień – 10
marca; felieton
06:20 Dziennik telewizyjny –
10.03.1989
07:00 Transsyberyjska
wyprawa Joanny Lumley;
odc. 2/3; esej
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
08:15 Film dok. o historii
religii i kościoła
09:20 Zaklęty Dwór; odc. 4/7
Nowy trop; serial TVP
10:20 Okrasa łamie przepisy
– Jak jeść by dłużej żyć;
magazyn kulinarny
10:55 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 2/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
11:55 Planeta dinozaurów –
Nowe olbrzymy; odc. 1/3;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2011)
13:00 Afryka; cz. 2. Sawanna;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
14:00 Archiwum zimnej
wojny – Dezinformacja –
oręż wojny; magazyn
14:40 Stawka większa niż
życie; odc. 10/18 - W
imieniu Rzeczypospolitej;
serial TVP
16:15 Wielka Gra; teleturniej
17:00 Wojownicy czasu –
Serce za przeszkodą,
czyli Militari; cykl
reportaży
17:40 Królowa Bona; odc.
10; serial TVP
18:50 Taśmy marca; film
dokumentalny
19:25 Studio R – Polscy
sprawiedliwi –
przywracanie pamięci;
cykl reportaży
20:00 Jak wygrać wojnę;
odc. 1/3 Przetrwanie;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
21:00 U Pana Boga za
piecem; komedia. Młoda
Rosjanka zostaje
okradziona po
przekroczeniu polskiej
granicy. By dochodzić
swoich praw, zostaje w
Królowym Moście miejscowości, gdzie
najwyższy autorytet
stanowi ksiądz proboszcz.
22:50 Wielki Test o Europie
00:15 Dziewczyny do
wzięcia; film TVP. Trzy
panny z prowincji udają
się do Warszawy, aby
poznać interesujących
mężczyzn.
01:10 Awatar, czyli zamiana
dusz; film TVP
02:20 Milenium kontra
Tysiąclecie; film
dokumentalny
03:15 Zapora; film
dokumentalny
04:35 Dziennik telewizyjny –
10.03.1989
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TVP1
05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu;
2/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 441;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.III; odc.
33; serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 85; serial TVP
10:30 Ojciec Mateusz; s.IV;
odc. 49 - Lot; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów – taka
historia...; odc. 25;
telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt roku - sylwetki
12:50 BBC w Jedynce –
Niedźwiedzie w krainie
śniegu; film dokum.;
Wielka Brytania (2018)
14:00 Elif; s.III; odc. 442;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy
– Kaczka nie tylko z
jabłkami; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II;
odc. 131; serial; Turcja
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3447;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
188; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
3/111; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 98
21:00 Teatr Telewizji –
VICTORIA ; spektakl
teatralny; reż.:Ewa Pytka;
wyk.:Maria Pakulnis, Jan
Frycz, Michalina Łabacz,
Olga Bołądź
22:35 Parada oszustów; odc.
3/4 - Mistrz zawsze traci;
serial TVP
23:25 Okupacja 1968.
Czerwona róża; film
dokumentalny
23:55 Okupacja 1968. Piszę
do ciebie, Kochanie; film
dokumentalny;
reż.:Magdalena Szymków
00:35 Sanatorium miłości;
odc. 8; reality show
01:35 Monte Carlo; komedia;
USA, Węgry (2011)
03:30 Zapomniani
bohaterowie Bletchley
Park; Wielka Brytania
(2010); reż.:Julian Carey
04:30 Notacje – Adam
Zaleski. Goli i bosi; cykl
dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 223
ed. 4; teleturniej
06:00 O mnie się nie martw;
s. X odc. 2/13; serial
komediowy TVP
06:50 Coś dla Ciebie;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 16;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra - (311)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc.
129 „Wigilia”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2018; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 224
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
40; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:10 O mnie się nie martw;
s. X odc. 2/13; serial
komediowy TVP
15:05 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 49; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 444
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2467;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc.
15; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc.
23 „Powrót”; serial
komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /93/ - „Moja i
Twoja nadzieja” - Hey
19:20 Muzeum Polskiej
Piosenki; /74/ - „Dla
Ciebie miły” - Violetta
Villas
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2018; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2019; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 89;
felieton
20:55 M jak miłość; odc.
1427; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1160
21:55 Za marzenia; s.II odc.
2/13; serial TVP
23:00 Terror w podziemiach;
odc. 1; serial; Dania
(2017)
23:55 Sfora; odc. 7/9; serial
TVP
01:00 Projektantka;
komediodramat; Australia
(2015)
03:10 Whisky dla aniołów;
komediodramat; Wielka
Brytania, Francja, Włochy
(2012)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(663) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(664) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (92) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (855)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (136) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (837)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2839) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (883)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (306)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (296) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2840) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (404) serial
komediowy. Kolejne
perypetie mieszkańców
kamienicy przy Ćwiartki
3/4. Halina postanawia
napisać autobiografię.
Książka wywołuje burzę w
życiu rodziny.
20:10 Megahit: Need for
Speed; film sensacyjny,
Filipiny/Irlandia/Wielka
Brytania/USA 2014. Mistrz
kierownicy chce odegrać
się na wspólniku i
upokorzyć go w wyścigu.
23:00 Ślad (37) serial
kryminalny
0:00 Jack Reacher: Nigdy
nie wracaj; film
sensacyjny, Chiny/USA
2016. Były oficer zamierza
oczyścić dobre imię
koleżanki po fachu.
Przypadkowo odkrywa
spisek.
2:45 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.
Występują eksperci,
zajmujący się między
innymi tarotem...

TVN
05:50 Uwaga! (5608) program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w
ogrodzie 3 (2/39) program
07:55 Akademia ogrodnika
(2/39) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2409) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1000)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (889) program obyczajowy
13:00 Szkoła (652) program
14:00 19 + (353) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
(5/8) - program kulinarnorozrywkowy
15:30 Szkoła (653) program
16:30 19 + (354) - program
17:00 Szpital (890) program obyczajowy.
Doktor Piotr Wójtowicz
przyjmuje na oddział
18-latka, który miał
wypadek na koncercie
rockowym. Na SOR
przyprowadza go
gitarzysta zespołu…
18:00 Ukryta prawda (1001)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7740)
19:35 Sport (7723)
19:45 Pogoda (7720)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (113)
19:50 Uwaga! (5609) program
20:10 Doradca smaku 10
(5/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2838) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (236) program
21:30 Odwróceni. Ojcowie i
córki (3/8) - program. Po
śmierci Kowala (Andrzej
Grabowski), Blacha
(Robert Więckiewicz) staje
się głównym podejrzanym.
Wskazuje na niego część
dowodów, ma jednak alibi,
podobnie jak inni starzy
pruszkowscy. Prokurator
Gołąbek (Olaf Lubaszenko)
jest przekonany o winie
Blachy. Sikora (Artur
Żmijewski) uważa, że ktoś
Blachę wrabia…
22:30 Sztuka kochania:
Historia Michaliny
Wisłockiej - film
obyczajowy 2017
01:00 Kuchenne rewolucje
19 (2/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
02:00 Co za tydzień (892) magazyn
02:35 Uwaga! (5609) program
02:55 Moc Magii (421) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 58
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 174
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 32
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 21
10:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 19
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 10
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 11
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 20
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 20
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 21
16:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 5
17:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 6
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 156
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 157
20:00 Uniwersalny żołnierz:
Powrót; akcja, USA 1999.
Luc Deveraux (JeanClaude Van Damme), jest
jedynym ocalałym z
niefortunnego projektu
Uniwersalny Żołnierz. Po
przejściu na emeryturę
został technicznym
doradcą specjalnego
programu rządowego
przygotowującego nową
rasę żołnierza…
21:45 Kroniki Riddicka;
akcja, USA 2004. Riddick
(Vin Diesel) jest ścigany, a
za jego głowę wyznaczono
nagrodę. Przemierza więc
Kosmos, mijając coraz to
nowe galaktyki, aby nie
dać się złapać. Niestety
ktoś dowiaduje się o
miejscu jego pobytu…
00:05 Zastępca; akcja, USA
2006
02:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2019
02:50 Biesiada na cztery
pory roku; factual
03:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 11
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 27
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 21

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
133; telenowela
historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 12;
serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 13;
serial fabularyzowany TVP
07:15 Przyłbice i kaptury;
odc. 7/9 - Zemsta Boga
Kurho; serial TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
1004; serial TVP
09:20 Ojciec Mateusz; s.XXI;
odc. 266; serial
kryminalny TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.II; odc.
41 „Kryzys”; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
42 „Ty, ja i spa”; serial
komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.I; odc. 13 Wielkie wybory; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.II; odc. 14 Sztuka i władza; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 156 - Suknia; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 157 - Medalion; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
246 Ostatnie spojrzenie;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 13;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.II; odc. 15 Gmina to ja; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.II; odc. 16 Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 40 Odchudzanie; serial
komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 158 - Demony; serial
kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 113 - Śmierć za
kratami; serial kryminalny
TVP
21:20 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 159 - Złoty interes;
serial kryminalny TVP
00:20 O mnie się nie martw;
s. X odc. 2/13; serial
komediowy TVP
01:20 Zbrodnia II; odc. 1;
serial
02:15 Zbrodnia II; odc. 2;
serial
03:15 Przyłbice i kaptury;
odc. 7/9 - Zemsta Boga
Kurho; serial TVP
04:25 M jak miłość; s.I; odc.
1004; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Familiada; odc. 2475;
teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy
– Na szafranowym polu;
magazyn kulinarny
07:50 Big Music Quiz (25);
teleturniej muzyczny
08:55 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 31 Filtry
warszawskie; magazyn
09:30 Koło fortuny; odc. 419
ed. 6; teleturniej
10:05 Muzeum Polskiej
Piosenki; /36/ - „Jesteśmy
na wczasach” - Wojciech
Młynarski
10:20 Bake off – Ale ciacho!
(9) ed. 5; widowisko
11:15 Bake off – Ale przepis
(9) ed. 5
11:25 Familiada; odc. 2475;
teleturniej
11:55 Rodzina wie lepiej;
/68/; teleturniej
12:30 Życie to Kabaret –
Historia Polski według
Kabaretu Moralnego
Niepokoju (1-2)
14:25 The Wall. Wygraj
marzenia; /6/; 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
– Obiad w jednym
termosie; magazyn
kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (66)
Wanilia; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 41 Malezja
(156) - Penang; magazyn
kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej;
/69/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.I;
odc. 126; teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (39) - Kicz;
widowisko rozrywkowe
22:25 Dance, dance, dance
00:15 Koło fortuny; odc. 418
ed. 6; teleturniej
00:55 Sierocki na sobotę;
odc. 10; program
rozrywkowy
02:05 Niezapomniane
Koncerty – Sopot na bis Edyta Bartosiewicz;
koncert
03:10 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (29);
program rozrywkowy
04:15 Rozrywka Retro –
Festiwal Polskiej
Piosenki - Witebsk ’88; /
cz. 2/; widowisko
rozrywkowe

TVN7
05:00 Gotowe na wszystko
III (19/23) - serial, USA
06:00 Ukryta prawda (503) program obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (29/52) program sądowy
08:00 Szpital (227) program obyczajowy
09:00 Brzydula (224) - serial
obyczajowy
09:30 Kulisy sławy EXTRA
2 (8) - program
lifestylowy
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (36/38) - program
12:15 Ukryta prawda
(Siostry) (291) - program
obyczajowy
13:15 Sąd rodzinny (Nie ma
już powrotu) (30/52) program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (Lodowata
śmierć) (66/116) program sądowy
15:15 Szpital (228) program obyczajowy
16:15 Gotowe na wszystko
III (20/23) - serial, USA
17:10 Przyjaciele (8/24) serial komediowy, USA
17:40 Przyjaciele (9/24) serial komediowy, USA
18:10 Brzydula (225-226)
- serial obyczajowy
19:20 Doradca smaku 10
(1/40) - program
19:30 Zakochani po uszy
(33/120) - program
20:00 Los numeros komedia 2011. Kuba
(Lesław Żurek) wygrywa
zawrotną sumę
siedemnastu milionów
złotych w kumulacji loterii
pieniężnej. Radość z
wygranej nie trwa jednak
długo, bo już wkrótce
zostaje on oskarżony o
próbę wyłudzenia
nagrody. Podejrzewając
finansowy przekręt, Kuba,
z zawodu policjant,
postanawia dociec
prawdy…
21:40 Wilkołak - film horror,
USA 2010. Po długim
pobycie za granicą, do
domu w Anglii powraca
Lawrence Talbot. W czasie
spaceru po okolicy zostaje
zaatakowany i pogryziony
przez wilka. Po pewnym
czasie Lawrence zaczyna
zauważać u siebie
niepokojące objawy…
23:55 Moc Magii (421) program
02:05 Ukryta prawda
(Mobbing) (503) program obyczajowy
03:05 Druga strona medalu
2 (6/7) - talk show – Ewa
Kopacz
03:35 Druga strona medalu
2 (7) - talk show – Izabela
Małysz
04:05 Druga strona medalu
3 (1/8) - talk show –
Mariola Gołota

TVN STYLE
05:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (5/12) program lifestylowy
05:55 Wszystko o jedzeniu
4 (5) - program
06:25 Ostre cięcie 5 (10) program
07:10 Nowa Maja w
ogrodzie 3 (2/39) program
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 6 (3/13) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3
(6/12) - program
09:25 W czym do ślubu?
(7/10) - reality show
10:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (8/12) - reality
show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (10/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 9
(6/13) - program
12:50 Miłość od kuchni
13:50 Co za tydzień (892) magazyn
14:25 Pani Gadżet 15 (2/22)
- magazyn
15:00 Pani Gadżet 13 (7/12)
- magazyn
15:35 Ugotowani 8 (37) program kulinarnorozrywkowy
16:10 Ugotowani 8 (38) program kulinarnorozrywkowy
16:45 Ugotowani 8 (39) program kulinarnorozrywkowy
17:15 Ugotowani 8 (40) program
17:50 Kuchenne rewolucje
16 (6/13) - program
18:50 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (5/8) - reality
show
19:35 Powrót Doktora
Szczyta
20:35 Kobieta na krańcu
świata 8 (3/6) - program
21:10 Sablewska od stylu.
Na okazję (2/12) program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 17 (1/12)
- magazyn
22:25 No to lecę! (2/4) program
23:25 W roli głównej (1/6) talk show
23:55 Afera fryzjera 6 (2/12)
- program rozrywkowy
00:40 Współcześni
dwudziestolatkowie (7) program lifestylowy
01:20 Wiem, co jem 4
(5/15) - magazyn
01:50 Wiem, co jem 4
(6/15) - magazyn
02:20 Wiem, co jem 4
(2/15) - magazyn
02:50 Wiem, co jem 4
(3/15) - magazyn
03:20 Wiem, co jem 2 (15) magazyn
03:50 Wiem, co jem 3
(1/16) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 3
(2/16) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Jeździectwo Cavaliada, Warszawa Dzień 3. (zaprzęgi + Speed
& Music); relacja
07:45 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 3
runda
09:15 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 3
runda
10:45 Short track Mistrzostwa Świata, Sofia
- dz. 1
12:15 Short track Mistrzostwa Świata, Sofia
- dz. 2
14:05 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Oslo konkurs drużynowy
15:55 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Oslo konkurs indywidualny
17:45 Hokej na lodzie - PHL,
2.runda play - off
20:30 4–4–2 - magazyn
piłkarski; magazyn
piłkarski
21:30 Sportowy Wieczór
22:05 Gol Ekstra; felieton
23:35 Gol - magazyn
piłkarski
00:15 Hokej na lodzie - PHL,
2.runda play - off
01:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA Indian Wells, Na
żywo
05:10 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (10) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (60) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (61) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (60)
reality show. Pan Tadeusz
z Nowego Modlina
samotnie wychowuje
ośmioletnią Martynkę.
Oboje mieszkają w
nieremontowanym od 20
lat mieszkaniu pełnym
usterek. Ekipa...
9:00 Septagon; serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (39)
reality show. Półfinał!
Czworo uczestników
stanie do ostatecznej
rozgrywki przed długo
wyczekiwanym finałem.
Zawodnicy będą musieli
dołożyć wszelkich starań,
aby wydać wszystkie...
11:30 Benny Hill (23);
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
POLSAT SPORT
również 24-piętrowy...
6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. 13:00 Detektywi w akcji
(134) serial
liga; mecz: GKS Katowice
14:00 STOP Drogówka;
- Raków Częstochowa
magazyn policyjny
8:30 Cafe Futbol; magazyn
15:00 Gliniarz i prokurator
piłkarski. Mateusz Borek
(31) serial kryminalny
rozmawia przy kawie ze
16:00 Gliniarz i prokurator
swoimi gośćmi na tematy
(32) serial kryminalny
związane z piłką nożną.
17:00 Policjantki i Policjanci
10:00 Trans World Sport;
(499) serial obyczajowy.
magazyn
Zatońską budzi rano
11:00 Siatkówka kobiet:
niezwykłe zwierzę. Okazuje
się, że dostał je jej ojciec
Puchar Polski; mecz
w ramach wygranej w
finałowy
karty. Zdesperowany
13:30 Siatkówka mężczyzn:
złodziej uprowadza...
PlusLiga; mecz: ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle - Cerrad 18:00 Septagon (45) serial
kryminalny
Czarni Radom
19:00 Policjantki i Policjanci
16:00 Magazyn Fortuna 1.
(500) serial obyczajowy
ligi; magazyn piłkarski
20:00 Sprawiedliwi –
17:30 Siatkówka mężczyzn:
Wydział Kryminalny (265)
PlusLiga; mecz: Chemik
serial kryminalny
Bydgoszcz - Asseco
21:00 Nokaut (1) serial
Resovia Rzeszów
komediowy
20:30 Siatkówka mężczyzn: 22:00 Gwiazdy Kabaretu
(14); program rozrywkowy
PlusLiga; mecz: Trefl
23:00 Odznaka; film
Gdańsk - PGE Skra
sensacyjny, USA 2002
Bełchatów
23:00 Tenis: Turniej ATP w 1:10 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
Indian Wells; mecz 3.
2:15 Graffiti; program
rundy gry pojedynczej
publicystyczny
1:00 Tenis: Turniej ATP w
2:35 Cafe Futbol; magazyn
Indian Wells; mecz 3.
piłkarski
rundy gry pojedynczej
4:05 Atleci; magazyn
3:00 Tenis: Turniej ATP w
4:40 Trans World Sport
Indian Wells; mecz 3.
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
rundy gry pojedynczej

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 11
marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
11.03.1989
07:45 Korona królów; odc.
175; telenowela TVP
08:15 Korona królów; odc.
176; telenowela TVP
08:45 Ex Libris; magazyn
09:20 Historia Polski –
Łupaszko; cz. 1; film
dokumentalny10:15
Sensacje XX wieku –
Tajna wojna; cz. 1; cykl
dokumentalny
10:50 Opowieści o
Yellowstone; odc. 1.
Zima; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
11:55 Polska Kronika
Filmowa 1994 - Wydanie
5; cykl dokumentalny
12:10 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 11/15 - Musimy się
zdzwonić, czyli cienie
przeszłości; serial
komediowy TVP
13:15 Wrota Europy; dramat
historyczny; reż.:Jerzy
Wójcik
14:40 Śląski Ikar; film
dokumentalny; reż.:Jan
Zub
15:20 Afryka; cz. 2. Sawanna;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
16:15 Spór o historię –
Związku Sowieckiego
walka z Kościołem;
debata
16:55 Historia Polski –
Łupaszko; cz. 2; film
dokumentalny
17:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.; odc. 158
18:25 Flesz historii; cykl
reportaży
18:45 Polska Kronika
Filmowa 1990 - Wydanie
22; cykl dokumentalny
19:00 Przeprowadzki; odc.
10/10; serial TVP
20:10 Historia w postaciach
zapisana – Fryderyk II,
król Prus; cykl dokum.;
Francja (2013)\
22:00 Archiwum zimnej
wojny – Ojcowie
założyciele RWE;
magazyn
22:40 Marzyciele – Salon u
Estreicherów; program
publicystyczny
23:15 Hawr pod bombami
aliantów; film dokum.;
Francja (2016)
00:20 Karski i władcy
ludzkości; film dokum.
01:30 Sensacje XX wieku –
Łowcy skarbów; cykl
dokumentalny
02:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Droga przez
piekło; cz. 1; cykl dokum.
03:05 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.; odc. 158
03:35 Dziennik telewizyjny –
11.03.1989

P RO G R A M T V – W TO R E K 1 2 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu;
3/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 442;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.III; odc.
34 - Dom na kościach;
serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 86 - W ostatniej
chwili; serial kryminalny
TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.IV;
odc. 50 - Sekrety i
kłamstwa; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
188; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:30 Wójt Roku - sylwetki
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce –
Wyspy Kanaryjskie. Życie
na krawędzi; cykl
dokumentalny; Austria
(2016); reż.:Michael
Schlamberger, Rita
Schlamberge
14:00 Elif; s.III; odc. 443;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Wieczna miłość; s.II;
odc. 132; serial; Turcja
(2015)
16:35 Skoki Narciarskie Puchar Świata (studio)
16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata Lillehamer - konkurs
indywidualny
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 99
21:00 Głębia ostrości; /9/;
cykl reportaży
21:40 Echo serca; odc. 9;
serial TVP
22:35 Kompania X; s.III; odc.
23; serial; Kanada (2015)
23:30 Miasto Gniewu; s.II;
/2/; serial fabularyzowany
TVP
00:15 Szpieg, który mnie
kochał; film sensacyjny;
Wielka Brytania (1977);
reż.:Lewis Gilbert;
wyk.:Roger Moore,
Barbara Bach, Curd
Juergens
02:30 Wenecja; ep. 2; serial
TVP
03:25 Więzienie. Piekło na
ziemi; cz. 2; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
04:20 Notacje – Iwo
Białynicki–Birula. Fizycy
i inni; cykl dokumentalny

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 225
ed. 4; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1427; serial TVP
06:55 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 17;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (312)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc.
130 „Czyżby koniec?”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2019; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 226
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
41; serial; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc.
1427; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 50; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 445
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2468;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc.
16; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:40 Rodzinka.pl; s.I; odc.
24 „W szponach
konsumpcji”; serial
komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /104/ - „Długość
dźwięku samotności” Myslovitz
19:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /5/ „Augustowskie noce” Maria Koterbska
19:40 Barwy szczęścia; odc.
2019; serial TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2020; serial TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 90;
felieton
20:55 M jak miłość; odc.
1428; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1161
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Świat bez fikcji –
Prewencja kryminalna:
Inwigilacja 3.0; film
dokumentalny; Niemcy
(2017)
00:40 Za marzenia; s.II odc.
2/13; serial TVP
01:30 Rodzinka.pl; odc. 253;
sezon 14; serial TVP
02:05 Terror w podziemiach;
odc. 1; serial; Dania
(2017)
02:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
04:00 Największa
porodówka świata; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2014); reż.:Elena
Cosentino

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(665) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(666) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (93) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (856)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (137) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (838)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2840) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (884)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (307)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (297) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2841) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (405) serial
komediowy. Kolejne
perypetie mieszkańców
kamienicy przy Ćwiartki
3/4. Halina postanawia
napisać autobiografię.
Książka wywołuje burzę w
życiu rodziny.
20:10 Jack Reacher: Nigdy
nie wracaj; film
sensacyjny, Chiny/USA
2016. Były oficer zamierza
oczyścić dobre imię
koleżanki po fachu.
Przypadkowo odkrywa
spisek.
22:35 Ślad (38) serial
kryminalny
23:45 Snajper: Dziedzictwo;
film sensacyjny, Bułgaria/
USA 2014
1:55 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.
Występują eksperci,
zajmujący się między
innymi tarotem...

TVN
05:10 Uwaga! (5609) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(2/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10
(5/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2410) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1001)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (890) program obyczajowy.
Pacjentem doktor Roberta
Szewczyka jest 45-latek,
który miał wypadek na
budowie. Mężczyzna
pracuje ponad siły, by
mieć pieniądze na
zachcianki młodej
kochanki…
13:00 Szkoła (653) program
14:00 19 + (354) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
(6/8) - program kulinarnorozrywkowy
15:30 Szkoła (654) program
16:30 19 + (355) - program
17:00 Szpital (891) program obyczajowy.
Pacjentką ordynatora
szpitala jest 18-latka, która
nie może zatamować
krwotoku z nosa. Okazuje
się, że dziewczyna cierpi
na nadciśnienie…
18:00 Ukryta prawda (1002)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7741)
19:35 Sport (7724)
19:45 Pogoda (7721)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (114)
19:50 Uwaga! (5610) program
20:10 Doradca smaku 10
(6/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2839) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (237) program
21:30 Diagnoza 4 (3/13) serial. Przytłoczony
ostatnimi wydarzeniami
Michał bardzo przeżywa
śmierć Igora. Czuje się za
nią odpowiedzialny i
ogląda nagranie operacji
w poszukiwaniu własnego
błędu…
22:30 Kuba Wojewódzki
13 (16) - talk show
23:30 Superwizjer (1152) magazyn reporterów
00:05 36,6 5 (2/12) program
01:05 Strzelec (9/10) - serial,
USA. Bob Lee musi
doprowadzić do skutku
niebezpieczną wymianę,
by ocalić rodzinę…
02:00 Uwaga! (5610) program
02:20 Moc Magii (422) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 59
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 175
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 33
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1995; odc. 22
10:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 20
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 11
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 12
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 21
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial, USA 2006; odc. 21
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial, USA 2006; odc. 22
16:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 6
17:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 7
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 157
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 158
20:00 Człowiek pies; akcja,
Francja, USA, Wielka
Brytania 2005. Danny (Jet
Li) to mężczyzna o umyśle
dziecka, którego Bart (Bob
Hoskins), jego „pan i
właściciel”, wyszkolił na
idealną maszynę do
zabijania. Perfekcyjną
znajomość wschodnich
sztuk walki wykorzystuje
w nielegalnych zawodach i
przynosi swojemu szefowi
spore zyski…
22:00 John Wick 2; akcja,
2017. John stara się
wrócić do normalnego
życia. Niestety, do drzwi
jego domu puka włoski
mafioso Santino, który
składa mu propozycję nie
do odrzucenia. John
niechętnie podejmuje
zadanie, ale z drugiej
strony nie ma wyjścia z tej
sytuacji…
00:25 Aniołki Charliego;
akcja, USA 2000
02:20 Na jedwabnym
szlaku; factual, 2015
02:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, 2015
03:35 Na jedwabnym szlaku;
factual, 2015
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, 2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, odc. 12
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 28
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 22

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
134; telenowela TVP
06:05 Na sygnale; odc. 13;
serial fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 14;
serial fabularyzowany TVP
07:10 Przyłbice i kaptury;
odc. 8/9 - A wężowi biada;
serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
1005; serial TVP
09:25 O mnie się nie martw;
s. X odc. 2/13; serial
komediowy TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc.
42 „Ty, ja i spa”; serial
komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc.
43 „Narada rodzinna”;
serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.II; odc. 14 Sztuka i władza 53’; serial
obyczajowy TVP;
reż.:Wojciech Adamczyk;
wyk.:Ilona Ostrowska,
Cezary Żak, Paweł
Królikowski, Grzegorz
Wons, Jacek Kawalec,
Artur Barciś
12:30 Ranczo; s.II; odc. 15 Gmina to ja; serial
obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 157 - Medalion; serial
kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 158 - Demony; serial
kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
247 Niebezpieczny biznes;
serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 14;
serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.II; odc. 16 Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
18:55 Bulionerzy; odc. 41 Zastój; serial komediowy
TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 159 - Złoty interes;
serial kryminalny TVP
20:30 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 114 - Prosto w serce;
serial kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
22:25 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
23:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 160 - Jama; serial
kryminalny TVP
00:25 Na dobre i na złe; odc.
734; serial TVP
01:25 Czas honoru; odc. 44
„Tajna broń”; serial TVP
02:20 Czas honoru; odc. 45
„Nowy świadek”; serial
TVP
03:20 Przyłbice i kaptury;
odc. 8/9 - A wężowi biada;
serial TVP
04:35 Rodzinka.pl; s.II; odc.
42; serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2476;
teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy
– Obiad w jednym
termosie; magazyn
kulinarny
07:45 Big Music Quiz (1);
teleturniej muzyczny
08:45 Zakochaj się w
Polsce; odc. 46 Szlak
Orlich Gniazd; magazyn
09:15 Koło fortuny; odc. 420
ed. 6; teleturniej
09:55 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 2;
Magia; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /104/ - „Długość
dźwięku samotności” Myslovitz
11:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę
noc” - Bolter
11:15 Familiada; odc. 2476;
teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej;
/69/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret –
Mariolka Prawdę ci
powie (1-2); widowisko
rozrywkowe
14:20 The Wall. Wygraj
marzenia; /7/; teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski – XII Mazurska
Noc Kabaretowa Mrągowo - Tropiciele
Talentów (1-2); widowisko
rozrywkowe
17:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole Przeżyjmy to jeszcze raz
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Tajemnice domowej
kiełbasy; magazyn
kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (67)
Wyprawa na Madagaskar;
cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 41 Malezja
(157) - Etniczny mix;
magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej;
/70/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.I;
odc. 127; teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (40) - Moda;
widowisko rozrywkowe
22:30 Bake off – Ale ciacho!
(10) ed. 5; widowisko
23:20 Bake off – Ale przepis
(10) ed. 5
23:35 Koło fortuny; odc. 419
ed. 6; teleturniej
00:10 Sierocki na sobotę;
odc. 8; program
rozrywkowy
01:20 Niezapomniane
Koncerty – Golec
uOrkiestra - 20 - lecie
zespołu (cz. 2); koncert
02:10 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (31);
program rozrywkowy
03:15 Rozrywka Retro –
Telepeerele (4)

TVN7
05:00 Gotowe na wszystko
III (20/23) - serial, USA
06:00 Ukryta prawda (Trójka
do zabawy) (504) program obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Nie ma
juz powrotu) (30/52) program sądowy
08:00 Szpital (228) program obyczajowy
09:00 Brzydula (225) - serial
obyczajowy
09:30 Doradca smaku 10
(1/40) - program
09:35 Zakochani po uszy
(33/120) - program
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (37/38) - program
12:15 Ukryta prawda (Żona
pracoholika) (292) program obyczajowy
13:15 Sąd rodzinny (Gdzie
jest moje miejsce) (31/52)
- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (Cicha
śmierć) (68/116) program sądowy
15:15 Szpital (229) program obyczajowy
16:15 Gotowe na wszystko
III (21/23) - serial, USA
17:10 Przyjaciele (10/24) serial komediowy, USA
17:40 Przyjaciele (11/24) serial komediowy, USA
18:10 Brzydula (227-228) serial obyczajowy
19:20 Doradca smaku 10
(2/40) - program
19:30 Zakochani po uszy
(34/120) - program
20:00 Kryjówka - film
sensacyjny, USA/RPA/
Japonia 2012. Groźny
przestępca eskortowany
jest do oddalonej kryjówki
przez agenta CIA. W
trakcie podróży czyha na
nich wiele
niebezpieczeństw.
Jedynym sposobem na
bezpieczne dotarcie do
celu okazuje się połączenie
sił i współpraca między
więźniem, a stróżem
prawa…
22:25 R.I.P.D.: Agenci z
zaświatów - film
sensacyjny, USA 2013.
Jeff Bridges i Ryan
Reynolds wcielają się w
role dwóch policjantów z
zaświatów, których
głównym zadaniem jest
obrona żywych przed
duszami, które odmawiają
„przejścia na drugą
stronę”…
00:30 Moc Magii (422) program
02:40 Ukryta prawda (Trójka
do zabawy) (504) program obyczajowy
03:40 Druga strona medalu
3 (4/8) - talk show – Karol
Bielecki
04:10 Druga strona medalu
3 (5/8) - talk show –
Henryka Krzywonos

TVN STYLE
05:00 Szkoła kulinarnych
wyzwań (20) - program
rozrywkowy
06:05 Co za tydzień (892) magazyn
06:35 Śluby marzeń
07:35 Sablewskiej sposób
na modę 6 (4/13) program rozrywkowy
08:20 Apetyt na miłość 3
(7/12) - program
rozrywkowy
09:20 W czym do ślubu?
(8/10) - reality show
09:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (9/12) - reality
show
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (11/13) program rozrywkowy
11:40 Kuchenne rewolucje 9
(7/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:40 Pani Gadżet 17 (1/12)
- magazyn
13:15 Pani Gadżet 15 (2/22)
- magazyn
13:50 Sablewska od stylu.
Na okazję (2/12) program rozrywkowy
14:35 Powrót Doktora
Szczyta
15:35 W roli głównej (1/6) talk show
16:05 Afera fryzjera 6 (2/12)
- program rozrywkowy
16:50 No to lecę! (2/4) program
17:50 Kuchenne rewolucje
16 (7/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:50 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (6/8) - reality
show
19:35 Martyna na krańcu
świata (4) - program
20:40 Nowa misja
ratunkowa (2/7) program rozrywkowy
21:40 Co nas truje 2 (10/12)
- program lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka?
23:10 Panny młode ponad
miarę
00:15 ShowBiz Info 3 (1/4) program
00:45 66 czego pragną
kobiety (4/7) - program
rozrywkowy
01:15 66 czego pragną
kobiety (5/7) - program
rozrywkowy
01:45 Wiem, co jem na
diecie (7/12) - program
lifestylowy
02:15 Wiem, co jem na
diecie (8/12) - program
lifestylowy
02:45 Wiem, co jem 5
(7/10) - magazyn
03:15 Wiem, co jem 3
(3/16) - magazyn
03:45 Wiem, co jem 3
(4/16) - magazyn
04:15 Wiem, co jem 3
(5/16) - magazyn
04:45 Wiem, co jem 3
(6/16) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Jeździectwo Cavaliada, Warszawa Dzień 4. (Grand Prix);
relacja
08:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 4
runda
09:55 4–4–2 - magazyn
piłkarski; magazyn
piłkarski
10:55 Gol Ekstra; felieton
12:30 Gol - magazyn
piłkarski
13:10 Biegi narciarskie Puchar Świata, Drammen
- sprint kobiet i mężczyzn
15:15 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Oslo podsumowanie
16:15 Skoki Narciarskie Puchar Świata (studio)
17:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata Lillehamer - konkurs
indywidualny
19:55 Hokej na lodzie - PHL,
2.runda play - off
23:00 Sportowy Wieczór
23:35 Hokej na lodzie - NHL
- skróty meczów
24:00 Hokej na lodzie - NHL:
Pittsburgh Penguins Washington Capitals
03:00 Tenis - Turniej WTA,
Na żywo
05:10 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka kobiet:
Puchar Polski; mecz
finałowy
8:30 Magazyn Fortuna 1.
ligi; magazyn piłkarski
10:00 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: Chemik
Bydgoszcz - Asseco
Resovia Rzeszów
12:30 Piłka nożna: Fortuna
1. liga; mecz: Stal Mielec
- ŁKS Łódź
14:30 Atleci; magazyn
15:00 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: Trefl
Gdańsk - PGE Skra
Bełchatów
17:45 Piłka nożna: Puchar
Polski; mecz
ćwierćfinałowy: Odra
Opole - Jagiellonia
Białystok
20:30 Magazyn koszykarski
21:00 Tenis: Turniej ATP w
Indian Wells; mecz 3.
rundy gry pojedynczej
23:00 Tenis: Turniej ATP w
Indian Wells; mecz 3.
rundy gry pojedynczej
1:00 Tenis: Turniej ATP w
Indian Wells; mecz 3.
rundy gry pojedynczej
3:00 Tenis: Turniej ATP w
Indian Wells; mecz 3.
rundy gry pojedynczej

TV4
6:00 Buffy, postrach
wampirów (11) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (61) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (62) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (61)
reality show. We wsi
Rysie mieszka pani Irena,
która wychowuje trzech
wnuków. Dom jest w złym
stanie. Wilgoć, nieszczelne
drzwi i okna...
9:00 Septagon (45) serial
kryminalny
10:05 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (40)
reality show. Pełen emocji
finał! W ostatecznej
rozgrywce weźmie udział
dwoje zawodników.
Kucharze będą musieli
zaaranżować część
restauracji i wzbogacić
menu restauracji...
12:00 Galileo (727)
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
(135) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Gliniarz i prokurator
(33) serial kryminalny
16:00 Gliniarz i prokurator
(34) serial kryminalny
17:00 Policjantki i Policjanci
(500) serial obyczajowy
18:00 Septagon (46) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(501) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi –
Wydział Kryminalny (266)
serial kryminalny
21:00 Nokaut (2) serial
komediowy
22:00 Straszny film 2; horror
komediowy, USA 2001.
Szalony naukowiec
zaprasza na weekend
grupę przyjaciół do domu
pełnego duchów
23:45 Zagadkowe zgony (3)
serial dokumentalny
0:15 Zagadkowe zgony (4)
serial dokumentalny
0:45 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
1:45 Polityka na ostro;
program publicystyczny
2:45 Interwencja; magazyn
reporterów
3:00 Atleci; magazyn
3:40 Trans World Sport;
magazyn
4:35 SuperLudzie (6) serial
dokumentalny
5:10 SuperLudzie (7) serial
dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 12
marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
12.03.1988
07:40 Korona królów; odc.
177; telenowela
historyczna TVP
08:15 Korona królów; odc.
178; telenowela
historyczna TVP
08:45 Flesz historii; cykl
reportaży
09:20 Historia Polski –
Łupaszko; cz. 2; film
dokumentalny
10:10 Sensacje XX wieku –
Tajna wojna; cz. 2; cykl
dokumentalny
10:40 Spór o historię Najazd sowiecki na Polskę
w 1939 roku; debata
11:45 Polska Kronika
Filmowa 1990 - Wydanie
22; cykl dokumentalny
12:00 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 12/15 - Nagłe
zawirowanie, czyli most;
serial komediowy TVP
13:05 Transsyberyjska
wyprawa Joanny Lumley;
odc. 2/3; esej
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
14:20 Sen o Warszawie; film
dokumentalny
16:15 Marzyciele – Salon u
Estreicherów; program
publicystyczny
16:50 Historia Polski –
Zdzisław Najder.
Chciałem być lotnikiem;
film dokumentalny
17:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Śmierć bez
nazwiska i twarzy
18:25 Ale nam się
wydarzyło... Jan Paweł
II; odc. 8; rozmowa
18:40 Polska Kronika
Filmowa 1991 - Wyd. 6
18:55 Chłopi; odc. 1/13 Boryna; serial TVP;
reż.:Jan Rybkowski
20:00 AWACS – samolot
który widzi wszystko; film
dokumentalny
21:05 Pearl Harbor – Cała
prawda; 2/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
22:00 Po PRLu; program
publicystyczny
22:40 Popiołyl; cz. II; dramat;
reż.:Andrzej Wajda
01:00 Sensacje XX wieku –
Najwierniejszy żołnierz
Hitlera; cykl
dokumentalny
02:00 Encyklopedia II wojny
światowej – Droga przez
piekło; cz. 2; cykl
dokumentalny
02:35 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Śmierć bez
nazwiska i twarzy
03:10 Dziennik telewizyjny –
12.03.1988

P RO G R A M T V – Ś RO DA 1 3 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
04:50 TELEZAKUPY
05:30 Rozmowy o miłości;
film obyczajowy;
reż.:Mirosław Gronowski;
wyk.:Danuta Stenka,
Katarzyna Walter, Jan
Jankowski, Aleksander
Trąbczyński, Dariusz
Biskupi, Jerzy Dąbrowski,
Aleksander Mikołajczak,
Grażyna Deląg, Joanna
Jeżewska
07:05 Elif; s.III; odc. 443;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Blondynka; s.III; odc.
35 - Każdy ma swoją
tajemnicę; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 87 - Twist; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.IV;
odc. 51 - Talent; serial
kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt Roku - sylwetki
12:40 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
12:55 Natura w Jedynce –
Wyspy Kanaryjskie. Góry
ognia; cykl dokumentalny;
Niemcy (2016)
14:00 Elif; s.III; odc. 444;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 99
16:05 Wieczna miłość; s.II;
odc. 133; serial; Turcja
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3448;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
189; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
4/111; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:00 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Leśniczówka; odc. 100
20:55 Liga Mistrzów - 1/8F
22:55 Liga Mistrzów - skróty
00:25 Warto rozmawiać;
program publicystyczny
01:20 Głębia ostrości; /9/;
cykl reportaży
01:50 wojsko – polskie.pl
02:20 Szpieg, który mnie
kochał; film sensacyjny;
Wielka Brytania (1977);
reż.:Lewis Gilbert;
wyk.:Roger Moore,
Barbara Bach, Curd
Juergens
04:30 Notacje – Bernard
Ładysz. Ze śpiewem
przez życie; cykl
dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 227
ed. 4; teleturniej
05:55 M jak miłość; odc.
1428; serial TVP
06:50 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 18;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (313)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc.
131 sezon 6; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2020; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 228
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
42; serial; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc.
1428; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 51; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 446
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2469;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc.
17; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Rodzinka.pl; s.I; odc.
25 „Kwestia zaufania”;
serial komediowy TVP
19:00 Przepis dnia
19:05 Muzeum Polskiej
Piosenki; /3/ - „Grande
Valse Brillante” - Ewa
Demarczyk
19:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /86/ - „Nie liczę
godzin i lat” - Andrzej
Rybiński
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2020; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
2021; serial TVP
20:35 Kulisy seriali Na
dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 39; felieton
20:50 Na dobre i na złe; odc.
735; serial TVP
21:50 Na sygnale; odc. 223
„W co ty się, chłopie,
pakujesz?”; serial
fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks – A psa
biorę ja; komedia; USA
(2016)
00:15 O mnie się nie martw;
s. X odc. 2/13; serial
komediowy TVP
01:10 Świat bez tajemnic –
Nasz świat w 2050 r. –
Marzenia o przyszłości.
Transport; serial
dokumentalny; Francja
(2016)
02:10 Codzienna 2 m. 3;
odc. 52; serial komediowy
TVP
02:40 Codzienna 2 m. 3;
odc. 53; serial komediowy
TVP

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(667) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(668) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (94) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (857)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (138) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (839)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2841) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (885)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (308)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (298) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2842) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (28) serial
komediowy. Perypetie
mieszkańców pewnej
kamienicy. Głową rodziny
jest Ferdynand,
bezrobotny. Jego żona
Halina z pensji pielęgniarki
utrzymuje cały dom.
20:00 Świat według
Kiepskich (542) serial
komediowy. Dalsze
perypetie Ferdynanda
Kiepskiego (Andrzej
Grabowski), jego żony
Haliny (Marzena KipielSztuka) oraz ich dzieci, a
także sąsiadów: Mariana
(Ryszard Kotys)...
20:30 Śpiewajmy razem. All
Together Now (2);
program muzyczny.
Wokaliści mają swoim
występem poderwać z
krzeseł jak największą
liczbę jurorów. Na czele
panelu sędziowskiego, w
którym zasiądą m.in.
Anja...
22:05 Ślad (39) serial
kryminalny
23:05 Ogień zwalczaj
ogniem; dramat
sensacyjny, USA 2012.
Mężczyzna staje się celem
gangstera. By go pokonać,
zawiera układ z jego
rywalem.
1:10 Azyl; thriller, USA 2002
3:45 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo

TVN
05:10 Uwaga! (5610) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(3/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10
(6/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2411) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1002)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (891) program obyczajowy
13:00 Szkoła (654) program
14:00 19 + (355) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
(7/8) - program
15:30 Szkoła (655) program
16:30 19 + (356) - program
17:00 Szpital (892) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1003)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7742)
19:35 Sport (7725)
19:45 Pogoda (7722)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (115)
19:50 Uwaga! (5611) program
20:10 Doradca smaku 10
(7/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2840) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (238) program
21:30 Agent - Gwiazdy 4
(3/13) - program
22:35 Ścigana - film
sensacyjny, USA 2012.
Agentka Kane podczas
brawurowej akcji uwalnia
chińskiego dziennikarza,
przetrzymywanego jako
zakładnik. Sama zostaje
jednak zdradzona przez
kogoś z agencji. Od tej
chwili staje się celem
terrorystów i musi walczyć
o swoje życie…
00:25 American Horror Story
I: Murder House (6/12) serial, USA. Violet
odkrywa szokującą
prawdę o mrocznej
przeszłości Tate’a. Wizyta
Conastance zagraża jego
niestabilnej psychice.
Tymczasem Ben próbuje
przekonać Violet, by
pozwoliła mu pozostać w
kontakcie z Violet i
opiekować się
nienarodzonym dzieckiem.
Ben podejmuje się
leczenia nowego pacjenta,
który cierpi z powodu
irracjonalnych lęków.
Constance i Moira
proponują nietypową dietę
dla dziecka…
01:30 Uwaga! (5611) program
01:50 Moc Magii (423) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 60
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 176
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 34
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1997; odc. 1
10:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 21
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 12
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 13
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 22
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 22
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial, 2006; odc. 23
16:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 7
17:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 8
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 158
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 159
20:00 Igrzyska śmierci;
akcja, USA 2012. Katniss
pochodzi z Dwunastego
Dystryktu. Kiedy jej
młodsza siostra zostaje
wylosowana do udziału w
Głodowych Igrzyskach,
corocznym turnieju
organizowanym przez
bezwzględne władze,
Katniss zgłasza się, by
zająć jej miejsce…
23:00 Aż do śmierci; akcja,
2007. Anthony Stowe
(Jean-Claude Van
Damme) to policjant
pracujący w wydziale
narkotykowym. Kłopoty to
jego specjalność – przez
co coraz częściej sięga po
narkotyki, a do tego
mężczyzna jest
znienawidzony praktycznie
przez wszystkich…
01:05 Code Black: Stan
krytyczny; serial fabularny,
USA 2015; odc. 14
02:00 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 7
03:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2019
03:50 Przypadki Cezarego
P.; serial fabularny, Polska
2015; odc. 10
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 2
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 29
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 23

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
135; telenowela
historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 14;
serial fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 15;
serial fabularyzowany TVP
07:15 Przyłbice i kaptury;
odc. 9/9 - Jutro bitwa;
serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
1006; serial TVP
09:25 Na dobre i na złe; odc.
734; serial TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.II; odc.
43 „Narada rodzinna”;
serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc.
44 „Pogrzeb”; serial
komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.II; odc. 15 Gmina to ja; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.II; odc. 16 Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 158 - Demony; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 159 - Złoty interes;
serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
248 Zobaczyć słowa;
serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 15;
serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 42 Stały związek; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 160 - Jama; serial
kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 115 - Krzywda dzieci;
serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 161 - Insulina; serial
kryminalny TVP
00:15 Rodzinka.pl; odc. 253
„” sezon 14; serial
komediowy TVP
00:45 Na sygnale; odc. 222
„A miało być tak pięknie”;
serial fabularyzowany TVP
01:20 Londyńczycy; odc.
9/13; serial obyczajowy
TVP
02:15 Londyńczycy; odc.
10/13; serial obyczajowy
TVP
03:15 Przyłbice i kaptury;
odc. 9/9 - Jutro bitwa;
serial TVP
04:30 M jak miłość; s.I; odc.
1006; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Familiada; odc. 2477;
teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy
– Tajemnice domowej
kiełbasy; magazyn
kulinarny
07:50 Postaw na milion; s.I;
odc. 126; teleturniej
08:50 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 33
Sandomierz; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 421
ed. 6; teleturniej
09:55 Sanatorium miłości;
odc. 2; reality show
10:55 Muzeum Polskiej
Piosenki; /88/ - „Taki cud
i miód” - Danuta
Błażejczyk
11:10 Familiada; odc. 2477;
teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej;
/70/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret –
Kinoteatr Mumio;
widowisko rozrywkowe
13:15 Życie to Kabaret –
Dobry wieczór z Neo Nówką - Ale jaja
14:20 The Wall. Wygraj
marzenia; /8/; teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski – 7 Festiwal
Kabaretu Koszalin. Teraz
kabaret! (1-3); widowisko
rozrywkowe
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia bez mleka;
magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (68)
Wenezuela - Boso ale w
ostrogach; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 41 Malezja
(158) - Malakka; magazyn
kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej;
/71/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.I;
odc. 128; teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (37) - Czechy;
widowisko rozrywkowe
22:25 Dwoje i ich boje (2);
program rozrywkowy
23:30 Koło fortuny; odc. 420
ed. 6; teleturniej
00:10 Sierocki na sobotę;
odc. 9; program
rozrywkowy
01:25 Niezapomniane
Koncerty – Sopot na bis –
Goran Bregovic i
Krzysztof Krawczyk;
koncert
02:25 Olga Lipińska
zaprasza (34); talk-show
03:20 Rozrywka Retro –
Kabaret z przyrodą w tle;
program rozrywkowy

TVN7
05:00 Gotowe na wszystko
III (21/23) - serial, USA
06:00 Ukryta prawda (Więzy
krwi) (505) - program
07:00 Sąd rodzinny (Gdzie
jest moje miejsce) (31/52)
- program sądowy
08:00 Szpital (229) program obyczajowy
09:00 Brzydula (226) - serial
obyczajowy
09:30 Doradca smaku 10
(2/40) - program
09:35 Zakochani po uszy
(34/120) - program
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (38) - program
12:15 Ukryta prawda (Grube
dziecko) (293) - program
obyczajowy
13:15 Sąd rodzinny (Koniec
miłosci) (32/52) program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
(Podwórkowa śmierć)
(69/116) - program
sądowy
15:15 Szpital (230) program obyczajowy
16:15 Gotowe na wszystko
III (22/23) - serial, USA
17:10 Przyjaciele (12/24) serial komediowy, USA
17:40 Przyjaciele (13/24) serial komediowy, USA
18:10 Brzydula (229-230) serial obyczajowy
19:20 Doradca smaku 10
(4/40) - program
19:30 Zakochani po uszy
(35/120) - program
20:00 Tajemnica Brokeback
Mountain - film
obyczajowy, USA 2005.
Ennis Del Mar (Heath
Ledger) i Jack Twist (Jake
Gyllenhaall) poznają się w
trakcie poszukiwania
zatrudnienia. Gdy ich
nowy pracodawca Joe
Acquirre (Randy Quaid)
wysyła ich do pracy na
majestatyczne wzgórze
Brokeback, zawiązuje się
między nimi głęboka
przyjaźń…
22:50 Jak stracić chłopaka
w 10 dni - komedia, USA/
Niemcy 2003. Andie (Kate
Hudson), dziennikarka z
Nowego Jorku, zakłada
się, że uwiedzie i porzuci
specjalistę od reklamy w
ciągu dziesięciu dni. Ben
(Matthew McConaughey),
potencjalna ofiara Andie,
również zakłada się ze
swoim szefem (Robert
Klein) o to samo…
01:15 Moc Magii (423) program
03:25 Druga strona medalu
3 (6/8) - talk show – Anja
Rubik
03:55 Druga strona medalu
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

TVN STYLE
05:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (6/12) program lifestylowy
06:00 Nowa Maja w
ogrodzie 3 (2/39) program
06:30 Ugotowani 8 (37) program kulinarnorozrywkowy
07:05 Ugotowani 8 (38) program kulinarnorozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 6 (5/13) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3
(8/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu?
(9/10) - reality show
10:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (10/12) reality show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (12/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 7
(1/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Kto tu mieszka?
13:30 Panny młode ponad
miarę
14:35 Śluby marzeń
15:35 Kobieta na krańcu
świata 8 (3/6) - program
16:10 Ostre cięcie 6 (1/12) program
16:55 Nowa misja
ratunkowa (2/7) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje
16 (8/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (7/8) - reality
show
19:40 Afera fryzjera 6 (3/12)
- program rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni
21:25 No to lecę! (2/4) program
22:25 W roli głównej (2/6) talk show
23:00 Powrót Doktora
Szczyta
00:00 Cierpiący na otyłość
01:15 Okiełznać agresję
(2/3) - serial
dokumentalny, Wielka
Brytania
02:20 Wiem, co kupuję
(9/12) - program
lifestylowy
02:50 Wiem, co kupuję
(10/12) - program
lifestylowy
03:20 Wiem, co jem 3
(7/16) - magazyn
03:50 Wiem, co jem 3
(8/16) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 3
(9/16) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Biegi narciarskie - PŚ,
Drammen - sprint kobiet i
mężczyzn
07:45 Hokej na lodzie - NHL:
Pittsburgh Penguins Washington Capitals
09:45 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 4
runda
11:25 Łyżwiarstwo szybkie PŚ, Salt Lake City dz. 1
13:25 Skoki Narciarskie - PŚ
- Oslo - konkurs
drużynowy
15:15 Hokej na lodzie - NHL:
Pittsburgh Penguins Washington Capitals
17:15 Pełnosprawni; odc.
291; magazyn dla
niepełnosprawnych
17:40 Skoki Narciarskie - PŚ
- Lillehamer - konkurs
indywidualny
19:30 Liga Mistrzów - 1/8F
(studio)
20:55 Liga Mistrzów - 1/8F
22:55 Liga Mistrzów - skróty
00:20 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/4F
02:00 Tenis - Turniej WTA
04:00 Boks - World Boxing
Super Series (5 Glasgow): Burnett Donaire
05:00 Boks - World Boxing
Super Series (5 Glasgow): Taylor - Martin

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (12) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (62) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (63) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (62)
reality show.
Dwunastoletni Robert
mieszka z babcią w
Spytkowicach na Podhalu.
W każdej chwili może
zostać jej odebrany ze
względu na zły...
9:00 Septagon (46) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 5 (41)
reality show. Kolejna
edycja kulinarnego show.
Wojciech Modest Amaro
znowu rzuci wyzwanie
doświadczonym kolegom
po fachu i amatorom
gotowania. Czternaścioro
zawodników staje...
11:30 Benny Hill (13);
program rozrywkowy
12:00 Galileo (728);
program
popularnonaukowy. Włoch
potrafi za pomocą
prostych narzędzi
wyczarować z arbuza
postaci z „Władcy
pierścieni”. Piesze
wędrówki to sposób na
POLSAT SPORT
emeryturę Amerykanina...
6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. 13:00 Detektywi w akcji
(136) serial fabularnoliga; mecz: GKS Katowice
dokumentalny
- Raków Częstochowa
14:00 STOP Drogówka;
8:30 Magazyn koszykarski
magazyn policyjny
9:00 Siatkówka mężczyzn:
15:00 Gliniarz i prokurator
PlusLiga; mecz: Trefl
(35) serial kryminalny
Gdańsk - PGE Skra
16:00
Gliniarz i prokurator
Bełchatów
(36) serial kryminalny
11:30 Trans World Sport
17:00 Policjantki i Policjanci
12:30 Siatkówka mężczyzn:
(501) serial obyczajowy
PlusLiga; mecz: Chemik
18:00 Septagon (47) serial
Bydgoszcz - Asseco
kryminalny
Resovia Rzeszów
19:00 Policjantki i Policjanci
15:00 Piłka nożna: Puchar
(502) serial obyczajowy
Polski; mecz
20:00 Sprawiedliwi –
ćwierćfinałowy: Odra
Wydział Kryminalny (267)
Opole - Jagiellonia
serial kryminalny
21:00 Osaczony; thriller,
Białystok
Niemcy/USA 2005. Były
17:45 Piłka nożna: Puchar
negocjator rozpoczyna grę
Polski; mecz
o życie swoich bliskich.
ćwierćfinałowy: Raków
23:00 Autostopowicz:
Częstochowa - Legia
Wyścig o przetrwanie;
Warszawa
film sensacyjny, USA
20:30 Tenis: Turniej ATP w
2003
Indian Wells; mecz 4.
1:00 Żona dla milionera (3)
rundy gry pojedynczej
reality show
23:00 Tenis: Turniej ATP w 2:05 Interwencja; magazyn
Indian Wells; mecz 4.
reporterów
rundy gry pojedynczej
2:25 Interwencja; magazyn
1:00 Boks
reporterów
2:00 Tenis: Turniej ATP w
2:40 Disco Polo Life;
Indian Wells; mecz 4.
program muzyczny
rundy gry pojedynczej
3:40 Top 10 - lista przebojów
4:00 Tenis: Turniej ATP w
4:40 Top 10 - lista przebojów
Indian Wells; mecz 4.
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
rundy gry pojedynczej

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 13
marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
13.03.1989
07:40 Korona królów; odc.
179; telenowela TVP
08:10 Korona królów; odc.
180; telenowela TVP
08:45 Ale nam się
wydarzyło... Jan Paweł
II; odc. 8; rozmowa
09:05 Archiwum zimnej
wojny – Dezinformacja –
oręż wojny; magazyn
09:30 Historia Polski –
Zdzisław Najder.
Chciałem być lotnikiem;
film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku –
Enigma; cz. 1; cykl
dokumentalny
11:00 Niedokończona
historia: marzec 68; film
dokumentalny
11:55 Polska Kronika
Filmowa 1991
- Wydanie 6
12:15 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 13/15; serial TVP
13:25 Wszystkie kolory
świata – Portugalia.
Skarb Półwyspu
Iberyjskiego; serial
dokum.; Francja (2008)
14:30 Film dokumentalny
15:35 Hawr pod bombami
aliantów; film dokum.;
Francja (2016)
16:35 Historia Polski –
Obrońca; film dokum.
17:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Jest taka relacja
18:15 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 66;
magazyn
18:45 Polska Kronika
Filmowa 1992 - Wydanie
6; cykl dokumentalny
19:00 Chłopi; odc. 2/13 Jarmark; serial TVP
20:05 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 7/8;
film dokumentalny; USA
(2016)
20:55 W poszukiwaniu
Wikingów; odc. 2/3; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
22:00 Weterani. Wyrwani
śmierci; /7/; cykl
dokumentalny
22:35 Wyklęty; dramat;
reż.:Konrad Łęcki;
wyk.:Wojciech Niemczyk,
Janusz Chabior, Robert
Wrzosek, Marcin Kwaśny,
Hanna Świętnicka
00:40 Sensacje XX wieku –
Więzień specjalny; cykl
dokumentalny
01:35 Encyklopedia II wojny
światowej – Zbrodnia i
kara; cykl dokumentalny
02:10 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Jest taka relacja
02:45 Dziennik telewizyjny –
13.03.1989

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 1 4 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu;
4/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 444;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.III; odc.
36 - Czy na pewno chcesz
o tym wiedzieć?; serial
TVP
09:35 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 88 - Śmierć
blondynkom; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.IV;
odc. 52 - W kręgu
podejrzeń; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
189; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt Roku - sylwetki
12:40 To się opłaca;
magazyn
12:55 Natura w Jedynce –
Prywatna rafa Fidela; film
dokumentalny; Republika
Południowej Afryki
(2015); reż.:John Boyle
14:00 Elif; s.III; odc. 445;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Wieczna miłość; s.II;
odc. 134; serial; Turcja
(2015)
16:35 Skoki Narciarskie Puchar Świata (studio)
16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata Trondheim - konkurs
indywidualny
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI;
odc. 267; serial
kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /106/; 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 Polska śmierć; film
sensacyjny; reż.:Waldemar
Krzystek; wyk.:Cezary
Pazura, Agnieszka
Pilaszewska, Jan
Machulski, Henryk Bista,
Andrzej Grabowski
03:05 Kompania X; s.III; odc.
23; serial; Kanada (2015)
03:55 Sprawa dla reportera
04:55 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /106/; magazyn

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 229
ed. 4; teleturniej
05:50 Na dobre i na złe; odc.
735; serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!;
/19/; magazyn medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 19;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra - (314)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc.
132 „Powrót” sezon 6;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2021; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 230
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
43; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc.
735; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 52; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 447
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2470;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc.
18; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:40 Rodzinka.pl; s.I; odc.
26 „Wielka wyprzedaż”;
serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /18/ - „Kochać”
- Piotr Szczepanik
19:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /69/ - „W
domach z betonu” Martyna Jakubowicz
19:40 Barwy szczęścia; odc.
2021; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2022; serial obyczajowy
TVP
20:45 The Good Doctor; s.II;
odc. 30; serial
obyczajowy; USA (2018)
21:40 Starsza pani musi
zniknąć; komedia; USA
(2003); reż.:Danny de
Vito; wyk.:Drew
Barrymore, Ben Stiller,
Eileen Essell
23:10 Na sygnale; odc. 223
„W co ty się, chłopie,
pakujesz?”; serial
fabularyzowany TVP
23:40 A psa biorę ja;
komedia; USA (2016)
01:25 Szpieg D’83; ep. 8;
film; Niemcy (2015)
02:25 Art Noc

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(669) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(670) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (95) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (858)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (139) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (840)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2842) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (886)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (309)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (299) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2843) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (406) serial
komediowy. Ciąg dalszy
perypetii Ferdynanda
Kiepskiego i jego rodziny
oraz sąsiadów
Paździochów i Boczka.
Kiepscy obchodzą 40.
rocznicę ślubu.
20:05 Nasz nowy dom (133)
reality show
21:10 Przyjaciółki (149)
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 (40) serial
kryminalny
23:15 Azyl; thriller, USA
2002. Tajemnicza
domowa kryjówka staje
się pułapką dla lokatorek
budynku.
1:50 Chirurdzy (145) serial
obyczajowy
2:45 Chirurdzy (146) serial
obyczajowy
3:45 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.
Występują eksperci,
zajmujący się między
innymi tarotem...

TVN
05:10 Uwaga! (5611) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(4/12) - program
07:50 Doradca smaku 10
(7/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2412) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1003)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (892) program obyczajowy.
19-latek przynosi do
szpitala 7-letniego brata,
przyjmuje ich doktor
Michał Morawski.
Chłopiec został potrącony
przez samochód, kiedy
razem z 13-letnim bratem
myli szyby na
skrzyżowaniu…
13:00 Szkoła (655) program
14:00 19 + (356) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
(8) - program kulinarnorozrywkowy
15:30 Szkoła (656) program
16:30 19 + (357) - program
17:00 Szpital (893) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1004)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7743)
19:35 Sport (7726)
19:45 Pogoda (7723)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (116)
19:50 Uwaga! (5612) program
20:10 Doradca smaku 10
(8/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2841) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (239) program
21:30 Kuchenne rewolucje
19 (3/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:35 Zróbmy sobie wnuka komedia 2003. Maniek
Kosela (Andrzej
Grabowski) posiada 2
morgi ziemi w samym
centrum Warszawy.
Wierzy, że jego dorosłe już
dzieci dadzą mu kiedyś
upragnione wnuki i wraz z
nim poprowadzą
dochodowe gospodarstwo
ogrodnicze. Niestety,
Zosia i Janek mają wobec
ojcowizny całkiem inne
plany, szczególnie, że
żyjąc ponad stan porobili
spore długi, które właśnie
chce wykupić tajemniczy
milioner Arystoteles
Papas…
00:20 Odwróceni. Ojcowie i
córki (3/8) - program
01:25 Uwaga! (5612) program
01:45 Moc Magii (424) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 61
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 177
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 35
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1997; odc. 2
10:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 22
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 13
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 14
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 23
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial, 2006; odc. 23
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial, 2006; odc. 24
16:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 8
17:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 9
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 159
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 160
20:00 American Pie:
Wesele; komedia, USA
2003. Tym razem grupa
najlepszych przyjaciół z
liceum przygotowuje się
do wesela Jimiego i
Michelle. Przyszła Panna
Młoda pragnie
doskonałego ślubu, jednak
nic nie idzie zgodnie z
planem…
22:00 Kochanie, poznaj
moich kumpli; komedia,
Australia, Wielka Brytania
2011. Przygotowania do
ślubu poszły gładko, więc
czy coś może zepsuć
uroczystość? Otóż
wszystko jeszcze może się
zdarzyć!
23:55 Uniwersalny żołnierz:
Powrót; akcja, USA 1999
01:30 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 17
02:10 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 18
02:45 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:10 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2019
04:20 Menu na miarę; serial
fabularny
05:00 Dyżur; factual, Polska;
odc. 14
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 24

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
136; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 15;
serial fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 16;
serial fabularyzowany TVP
07:20 Czarne chmury; odc.
1/10 - Szafot; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
1007; serial TVP
09:20 Stulecie Winnych;
odc. 1; serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc.
44 „Pogrzeb”; serial
komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc.
45 „Magda”; serial
komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.II; odc. 16 Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 159 - Złoty interes;
serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 160 - Jama; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
249 Zniknięcie Małgosi;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 16;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 43 Wyścig; serial komediowy
TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 161 - Insulina; serial
kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 116 - Opętanie; serial
kryminalny TVP
21:15 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.II; odc. 21 Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 162 - Przed ślubem;
serial kryminalny TVP
00:15 Echo serca; odc. 3;
serial TVP
01:05 Instynkt; odc. 7
„Klątwa”; serial kryminalny
TVP
01:55 Instynkt; odc. 8 „Wiatr
we włosach”; serial
kryminalny TVP
02:55 Czarne chmury; odc.
1/10 - Szafot; serial TVP
03:55 M jak miłość; s.I; odc.
1007; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.II; odc.
44 „Pogrzeb”; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2478;
teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia bez mleka
07:45 Postaw na milion; s.I;
odc. 127; teleturniej
08:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 10) Rezydenci; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 422
ed. 6; teleturniej
09:45 Dwoje i ich boje (1);
program rozrywkowy
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /6/ - „Mamona”
- Republika
11:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; /115/ - „Grajmy
Panu” - Anna Szałapak
11:15 Familiada; odc. 2478;
teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej;
/71/; 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; /9/; teleturniej
15:10 KabareTOP Story; /10/
- „Śpiewać każdy może”;
program rozrywkowy
15:25 Kabaretowa Mapa
Polski – 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry - „30 lat minęło” kabareton [2]; widowisko
rozrywkowe;
16:25 Kabaretowa Mapa
Polski – XXI Festiwal
Kabaretu w Koszalinie (12)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Pięknie zalane potrawy
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (97) Plemiona z przeszłości;
cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 42 Morawy
(159) - W stronę Śląska
19:55 Rodzina wie lepiej;
/72/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz (2);
teleturniej muzyczny
21:35 Kabaretowy Klub
Dwójki (38) - Cyganie
22:30 Kabaret za kulisami
23:35 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (32);
program rozrywkowy
00:40 Koło fortuny; odc. 421
ed. 6; teleturniej
01:25 Kabaretowa Mapa
Polski – XVIII Mazurska
Noc Kabaretowa
Mrągowo – Moda na
swetry - The Best of
02:25 Kabaretowa Mapa
Polski – Lubuskie warte
zachodu – wino, kabaret i
śpiew (1-2)
04:30 Rozrywka Retro – Na
festiwalowej scenie –
Edyta Geppert; widowisko
rozrywkowe

TVN7
05:00 Gotowe na wszystko
III (22/23) - serial, USA
06:00 Ukryta prawda
(Zagubiony dowód) (506)
- program obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Koniec
miłosci) (32/52) program sądowy
08:00 Szpital (230) program obyczajowy
09:00 Brzydula (227) - serial
obyczajowy
09:30 Doradca smaku 10
(4/40) - program
09:35 Zakochani po uszy
(35/120) - program
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (39/165) program
12:15 Ukryta prawda (Droga
do Indii) (294) - program
obyczajowy
13:15 Sąd rodzinny
(Podarowane dziecko)
(33/52) - program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (Góralu czy
ci nie żal) (70/116) program sądowy
15:15 Szpital (231) program obyczajowy
16:15 Gotowe na wszystko
III (23) - serial, USA
17:10 Przyjaciele (14-15/24)
- serial komediowy, USA
18:10 Brzydula (231-232)
- serial obyczajowy
19:20 Doradca smaku 10
(7/40) - program
19:30 Zakochani po uszy
(36/120) - program
20:00 Legendy ringu komedia, USA 2013.
Zacięta rywalizacja
Henry’ego „Żylety” Sharpa
oraz Billy’ego „Dzieciaka”
McDonnena, dwóch
lokalnych bokserów,
wzbudziła zainteresowanie
w całym kraju. W czasach
świetności obojga
każdemu z nich udało się
pokonać drugiego. Jednak
w 1983 roku, w
przededniu ich
decydującego, trzeciego
starcia, Żyleta, nie podając
żadnego konkretnego
powodu, niespodziewanie
ogłosił, że kończy z
boksem…
22:25 Poznaj naszą rodzinkę
- komedia, USA 2010. Po
dziesięciu latach od ślubu
z Pam (Teri Polo), Greg
Focker (Ben Stiller)
zaczyna zdobywać uznanie
w oczach swojego teścia,
Jacka Byrnesa (Robert
DeNiro). Przed nim i jego
rodziną jednak pojawiają
się nowe problemy…
00:30 Moc Magii (424) program
02:40 Ukryta prawda
(Zagubiony dowód) (506)
- program obyczajowy
03:40 Druga strona medalu
4 (2/8) - talk show – Jan
Podgórski

TVN STYLE
05:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (7/12) program lifestylowy
05:55 Subiektywny ranking
naj… (5/6) - program
06:30 Ugotowani 8 (39) program kulinarnorozrywkowy
07:05 Ugotowani 8 (40) program kulinarnorozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 6 (6/13) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3
(9/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do
ślubu? (10) - reality show
10:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (11/12) reality show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 7
(2/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 3 (2/8) - program
13:20 Sztuka mięsa (10/12)
- program
13:50 Patenciary (2/8) program
14:25 Tajemnice
popularnych diet
15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 6 (4/13) program lifestylowy
17:10 Co nas truje 2 (10/12)
- program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
16 (10/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (8) - reality
show
19:40 Ugotowani 8 (41) program kulinarnorozrywkowy
20:15 Ugotowani 8 (42) program kulinarnorozrywkowy
20:50 W czym do ślubu 4
(2/12) - reality show
21:20 Panny młode ponad
miarę
22:25 Pani Gadżet 17 (2/12)
- magazyn
23:00 Sablewska od stylu.
Na okazję (2/12) program rozrywkowy
23:45 Zamrozić
macierzyństwo
00:25 W roli głównej (2/6) talk show
00:55 Rosyjski Projekt Lady
2 (16) - program
rozrywkowy
03:25 Wiem, co jem 3
(11/16) - magazyn
03:55 Wiem, co jem 3
(12/16) - magazyn
04:25 Wiem, co jem 3
(13/16) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Lekkoatletyka Halowe ME Glasgow podsumowanie
08:15 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/4F
09:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/4F
11:25 Łyżwiarstwo szybkie PŚ, Salt Lake City dz. 2
13:25 Skoki Narciarskie - PŚ
- Oslo - konkurs
indywidualny
15:15 Skoki Narciarskie - PŚ
- Lillehamer - konkurs
indywidualny
16:15 Skoki Narciarskie - PŚ
(studio)
17:00 Skoki Narciarskie - PŚ
- Trondheim - konkurs
indywidualny
19:45 Hokej na lodzie - PHL,
2.runda play - off
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Skoki Narciarskie - PŚ
- Trondheim - konkurs
indywidualny (skrót)
24:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/4F
01:00 Tenis - Turniej WTA,
Na żywo
03:05 Boks
05:15 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (13) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (63) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (64) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (63)
reality show. Pani Beata
samotnie wychowuje
czworo dzieci. Mieszkanie
kobiety jest w
katastrofalnym stanie:
brak w nim wentylacji, a
piec spowodował pożar....
9:00 Septagon (47) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 5 (42)
reality show. Kolejna
edycja kulinarnego show.
Wojciech Modest Amaro
znowu rzuci wyzwanie
doświadczonym kolegom
po fachu i amatorom
gotowania. Czternaścioro
zawodników staje...
11:25 Benny Hill (18);
program rozrywkowy
12:00 Galileo (729);
program
popularnonaukowy. Sushi
w rozmiarze XXS ledwo
POLSAT SPORT
widać na talerzu. Dla tej
mikroskopijnej porcji wiele
6:00 Siatkówka mężczyzn:
osób odwiedza pewną
PlusLiga; mecz: Chemik
restaurację. Reporterzy
Bydgoszcz - Asseco
sprawdzą też...
Resovia Rzeszów
13:00 Detektywi w akcji
8:30 Atleci; magazyn dla
(137) serial
wszystkich, którzy kochają
14:00 STOP Drogówka;
sport. W programie relacje
magazyn policyjny
z imprez, rozmowy z
15:00 Gliniarz i prokurator
gwiazdami, a także
(37) serial kryminalny
praktyczne porady...
16:00 Gliniarz i prokurator
9:00 Siatkówka mężczyzn:
(38) serial kryminalny
PlusLiga
17:00 Policjantki i Policjanci
11:30 Piłka nożna: Puchar
(502) serial obyczajowy
Polski; mecz
18:00 Septagon (48) serial
ćwierćfinałowy: Odra
kryminalny
Opole - Jagiellonia
19:00 Policjantki i Policjanci
Białystok
(503) serial obyczajowy
13:00 Magazyn narciarski
20:00 Sprawiedliwi –
13:30 Piłka nożna: Puchar
Wydział Kryminalny (268)
Polski; mecz
serial kryminalny
ćwierćfinałowy: Raków
21:00 Helikopter w ogniu;
Częstochowa - Legia
dramat wojenny, USA
Warszawa
2001
16:00 Piłka nożna: Puchar
0:00 Kobiety i mafia (3)
Polski; mecz
serial dokumentalny
ćwierćfinałowy: Puszcza
pokazujący mroczny świat
Niepołomice - Miedź
polskiej mafii. Poznamy
Legnica
historie opowiadane z
18:30 7. strefa; magazyn
perspektywy kobiet,
siatkarski
których życie uległo
19:00 Piłka nożna: Puchar
dramatycznej zmianie za
Polski; mecz
przyczyną kontaktów...
ćwierćfinałowy: Puszcza
1:00 Kobiety i mafia (4)
Niepołomice - Miedź
serial dokumentalny
Legnica
2:05 Interwencja; magazyn
21:00 Tenis: Turniej ATP w
reporterów
Indian Wells; mecz
2:25 Interwencja; magazyn
ćwierćfinałowy gry
reporterów
2:40 Disco Polo Life;
pojedynczej
program muzyczny
23:00 Boks
3:40 Top 10 - lista przebojów
3:00 Tenis: Turniej ATP w
4:40 Top 10 - lista przebojów
Indian Wells; mecz
5:45 Telezakupy TV Okazje;
ćwierćfinałowy gry
magazyn reklamowy
pojedynczej

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 14
marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
14.03.1989
07:45 Chłopi; odc. 1/13 Boryna; serial TVP
08:50 Historia Polski –
Obrońca; film dokum.
09:55 Po PRLu; cykl
reportaży
10:30 Sensacje XX wieku –
Enigma; cz. 2; cykl
dokumentalny
11:00 Amerykańska broń;
odc. 1; serial dokum.;
Kanada (2013)
11:55 Polska Kronika
Filmowa 1992 - Wydanie
6; cykl dokumentalny
12:20 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 14/15; serial TVP
13:25 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 3/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
14:30 Ziemia, planeta roślin
– Trawy; 3/3; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
15:35 Pearl Harbor – Cała
prawda 2/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
16:30 Historia Polski –
Errata do biografii –
Melchior Wańkowicz; film
dokumentalny
17:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Skarb z
rzecznych odmętów
18:10 Taśmy bezpieki; odc.
12 Budownictwo
mieszkaniowe w PRL
18:40 Polska Kronika
Filmowa 1993 - Wydanie
6; cykl dokumentalny
18:55 Chłopi; odc. 3/13 Zrękowiny; serial TVP
20:00 Cała prawda o
Grekach; odc. 1/2; serial
dokum.; Wielka Brytania
(2013)
21:10 Normandia. Ostatni
bohaterowie desantu;
odc. 1/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
22:05 Spór o historię –
Władcy polscy: Zygmunt
II August; debata
22:45 Szerokie tory
23:25 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 7/8;
film dokumentalny; USA
(2016)
00:20 Sensacje XX wieku –
Goering; cykl
dokumentalny
01:10 Sensacje XX wieku
01:50 Encyklopedia II wojny
światowej – Tragiczne
miasto; cykl
dokumentalny
02:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Skarb z
rzecznych odmętów
02:45 Dziennik telewizyjny –
14.03.1989

