
Blisko 1,4 mln złotych 
miasto przeznaczy na reali-
zację programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami. 
W ramach działań między 
innymi będą one miały za-
pewnione miejsca w schro-
nisku, wolno żyjące koty 
będą dokarmiane, a zwie-
rzęta w schronisku obliga-
toryjnie sterylizowane/ka-

strowane, będą 
też dla nich po-
szukiwani nowi 
właściciele.

W przypadku 
zdarzeń drogowych 
zwierzęta będą 
miały zapewnioną 

całodobową opiekę weteryna-
ryjną. Ponadto program za-
kłada m.in. edukację często-
chowianek i częstochowian w 
kierunku humanitarnego 
traktowania zwierząt oraz 
sterylizację/kastrację kotów 
wolno żyjących w celu ograni-
czenia ich populacji. Te koty 
będą też poddane zabiegom 
odpchlenia i odrobaczenia.

Przyjęty program ma w  
konsekwencji zmniejszyć zja-
wisko bezdomności zwierząt 
w  naszym mieście.

Na realizację programu w 
budżecie miasta zabezpieczo-
no 1 mln 384 tys. zł. Większą 
część tej kwoty - 1 mln 200 
tys. zł - przeznaczono na za-

dania   wykonywane przez 
częstochowski Oddział Towa-
rzystwa Opieki Nad Zwierzę-
tami w  Polsce, które prowa-
dzi Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt przy ul. Gilo-
wej. 6 tys. zł zostanie prze-
znaczone   na zakup karmy i  
domków dla kotów, 70 tys. zł 
na zabiegi sterylizacji i  ka-
stracji kotów wolno żyjących i  
działania edukacyjne, 6 tys. 
zł na  zapewnienie miejsca 
zwierzętom gospodarskim w  
gospodarstwie rolnym wraz z  
ich utrzymaniem, natomiast 
102 tys. zł na zabiegi kastra-
cji i sterylizacji psów i kotów 
posiadających właścicieli.

Katarzyna Gwara

Wojewoda podważył zapis radnych

Sprawa dodatkowych punktów za szczepienia 
w sądzie

DZIŚ 
W NUMERZE:

n AKTUALNOŚCI str. 1-2

n WIEŚCI Z GMIN str. 3

 n Z POLICYJNEGO  
NOTATNIKA str. 4

n OGŁOSZENIA DROBNE str. 5

n MOTORYZACJA str.  6

n SPORT str. 8 

n REKLAMA str. 6-8

Częstochowa

Ponad milion na bezdomne 
zwierzęta

Piłka nożna
Raków poznał 

rywala
Rywalem RKS Raków Częstochowa 

w półfinale Pucharu Polski będzie Le-
chia Gdańsk! Mecz zostanie rozegrany 
na boisku przy ulicy Limanowskiego w 
Częstochowie.

Szansę na zdobycie Pucharu Polski 
mają cztery drużyny - RKS Raków, Lechia 
Gdańsk, Jagiellonia Białystok i Miedź Le-
gnica. Częstochowscy piłkarze zmierzą się 
na własnym boisku przy ulicy Limanow-
skiego z Lechią Gdańsk, która jest lide-
rem Ekstraklasy. Zgodnie z nowymi zasa-
dami do finału awansuje zwycięzca tego 
pojedynku.

PZPN podał cztery daty spotkań - 9, 10, 
16 albo 17 kwietnia.

Finał Pucharu Polski  jak co roku odbę-
dzie się 2 maja na PGE Narodowym w 
Warszawie.

Katarzyna Gwara

Rudniki

Śmiertelny 
wypadek 
Tragiczny wypadek w Ko-

ścielcu. Samochód ciężarowy 
potrącił 52-letnią rowerzyst-
kę. Kobiety niestety nie udało 
się uratować.

Do zdarzenia doszło w czwar-
tek (14.03.) rano na ulicy Wolno-
ści w Kościelcu. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów wynika, że 
rowerzystka nie zachowała nale-
żytej ostrożności podczas zmia-
ny pasa ruchu i wjechała wprost 
pod jadący w kierunku Rudnik 
samochód ciężarowy. Kobiety 
niestety nie udało się uratować. 
Szczegółowe okoliczności wy-
padku wyjaśniają policjanci.

Katarzyna Gwara

Powraca sprawa kryteriów 
przyjęć do miejskich przed-
szkoli. W styczniu do tych 
punktowanych częstochow-
ska rada dopisała oświadcze-
nie rodziców o przejściu 
dziecka przez obowiązkowe 
szczepienia. Zapis podważył 
wojewoda. Radni postanowili 
odwołać się do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego.

Radni przyjęli w styczniu 
2019 r. dwie uchwały, z których 
jedna dotyczyła przedszkoli, 
druga – żłobków. Zdecydowali, 
że przy rekrutacji maluchów do 
przedszkoli będą przyznawane 
dodatkowe punkty (20 pkt.), je-
śli rodzice bądź opiekunowie 
przedstawią oświadczenie o 
przebytych przez dziecko obo-
wiązkowych szczepieniach. Z 
kolei w przypadku żłobków 
oświadczenie o szczepieniach 
miało być jednym z warunków 
przyjęcia dziecka do żłobka 
miejskiego.

Organ nadzoru, czyli wojewo-
da śląski, zakwestionował obie 
uchwały. - Jego zdaniem, 
uchwała dotycząca przedszkoli 
jest niezgodna z prawem oświa-
towym, przepisy wymagają bo-
wiem, aby podczas rekrutacji 
priorytet miały „potrzeby dziec-
ka i jego rodziny” - mówi Mar-
cin Breczko z biura prasowego 
magistratu. - Zdaniem wojewo-
dy trudno uznać, że oświadcze-

nie o szczepieniach uwzględnia 
takie potrzeby. Kwestia ta – w 
jego opinii –   nie może być też 
rozpatrywana w kategorii lokal-
nych potrzeb społecznych. Wo-
jewoda zwrócił też uwagę na to, 
że wymóg szczepienia dotyczy 
drugiego etapu rekrutacji, co 
miałoby powodować niepo-

trzebne różnicowanie dzieci. 
Organ nadzoru nie znalazł tak-
że przepisu, na podstawie któ-
rego można pytać rodziców/
opiekunów o fakt zaszczepienia 
dzieci. Wojewoda miał także 
wątpliwości, czy oświadczenia o 
szczepieniach nie stanowiłyby 
danych wrażliwych - wyjaśnia.

Zdaniem radnych z kolei, za-
rzut o rzekomym łamaniu usta-
wy o ochronie danych osobo-
wych jest bezzasadny– nie wy-
maga się bowiem zaświadcze-
nia o stanie zdrowia ani danych 
pochodzących z dokumentacji 
medycznej. - Poza tym dane, 
które dostarczaliby rodzice przy 

rekrutacji, nie byłyby przetwa-
rzane. Oświadczenie rodzica/
opiekuna nie stanowi danych 
wrażliwych. Radni zwracają 
uwagę na fakt, że dziś przy na-
borze do przedszkoli wymagane 
są oświadczenia, które mogą 
być uznane za dane wrażliwe i 
ten fakt nie budzi niczyich za-
strzeżeń (chodzi np. o zaświad-
czenia o stopniu niepełno-
sprawności jednego lub obojga 
rodziców, udokumentowane 
poświadczenie o niepełno-
sprawności rodzeństwa kandy-
data, potwierdzone zaświadcze-
nie o samotnym wychowywa-
niu dziecka czy zaświadczenie o 
stanie cywilnym rodzica/opie-
kuna) - tłumaczy.

Podczas ostatniej sesji radni 
zdecydowali więc, że nad kwe-
stiami dotyczącymi rekrutacji 
do przedszkoli powinien pochy-
lić się sąd administracyjny. Z 
kolei w sprawie przyjęć do żłob-
ków miejska rada będzie kon-
sultować się z nadzorem praw-
nym wojewody. Samorząd za-
mierza natomiast zmienić nieco 
zapis dotyczący przyjęć, aby ro-
dzicom składającym oświadcze-
nie o szczepieniach dziecka dać 
pierwszeństwo przy rekrutacji, 
a nie, aby było to bezwzględnym 
warunkiem przyjęcia do żłobka. 
Taki zapis wprowadził Sosno-
wiec i wojewoda go nie zakwe-
stionował.

Oprac. Katarzyna Gwara
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MZDiT

Linia 
tramwajowa 

zostanie 
skrócona

Miejski Zarząd Dróg i 
Transportu informuje, że od 
20 marca, w związku z re-
montem torowiska, linie 
tramwajowe nr 1 i 2 kursują-
ce w dzielnicach Raków i Dą-
bie Kucelin zostaną skrócone 
do zajezdni MPK przy   alei 
Niepodległości.

Ze względu na remont torowi-
ska, do odwołania zostaną skró-
cone linie tramwajowe nr 1 i 2 do 
zajezdni.

W czasie prowadzonych prac 
od zajezdni MPK do Kucelina pa-
sażerowie tramwajów będą ob-
sługiwani zastępczą komunika-
cją autobusową.

Linia zastępcza oznaczona nr 
92 będzie kursować w obu kie-
runkach od zajezdni MPK przy 
alei Niepodległości do Kucelina 
(tak jak linia tramwajowa nr 1) 
lub - podobnie jak linia tramwa-
jowa nr 2 - do pętli Raków-Dwo-
rzec PKP (końcowy przystanek li-
nii nr 12 i 32).

Obsługa pasażerów będzie się 
odbywać na sąsiadujących z li-
nią tramwajową przystankach 
autobusowych kursujących Ale-
ją Pokoju.

W ramach połączeń przesiad-
kowych na sąsiadujących kur-
sach przy zajezdni MPK bilety z 
linii tramwajowych   nr 1 i 2 bę-
dą ważne na linii 92 (i odwrot-
nie).

Katarzyna Gwara

Lubliniec

Policjanci proszą 
o pomoc

Lublinieccy policjanci pro-
szą o kontakt wszystkie oso-
by, które w dniach od 1-21 lu-
tego widziały lub miały kon-
takt ze zmarłym Tadeuszem 
Kiedosem. Jego zwłoki odna-
leziono 21 lutego w rejonie 
mostu na rzece Liswarta koło 
Panoszowa.

Śledczy próbują wyjaśnić 
wszystkie okoliczności śmierci 
mężczyzny. Jak ustalili, mężczy-
zna ostatnio przebywał w schro-
nisku dla osób bezdomnych im. 
św. Alberta w Gliwicach.

Wszystkie osoby, które w 
okresie od 1- 21 lutego miały 

kontakt z 
mężczy -
zną lub 
posiadają 
informa-
cje doty-
c z ą c e 
miejsc, w 
k t ó r y c h 
p r z e b y -
wał Tade-
usz Kie-
dos pro-
szone są o kontakt z Komendą 
Powiatową Policji w Lublińcu 
pod numerem tel.  34 353 22 55  
lub najbliższą jednostką policji.

Katarzyna Gwara

Wypadek na Grabówce

Wszystko przez 
nieustąpienie 

pierwszeństwa

Do bardzo groźnie wyglą-
dającego zdarzenia doszło 
na skrzyżowaniu ulic Odro-
dzenia i świętego Pawła. 
Z relacji świadków wynika, 
że kierowca renault modus 
nie ustąpił pierwszeństwa 
i zderzył się z prawidłowo ja-
dącym fiatem panda. Siła 
uderzenia była ogromna... 
Stan kobiety kierującej pan-
dą jest ciężki. Do szpitala 
trafiło również dziecko, któ-
re z nią jechało.

Do zdarzenia doszło w piątek 
(15.03.) po godzinie 9.00. Samo-
chody po zderzeniu wjechały 
w ogrodzenia. Kierująca pandą je-
chała razem z dzieckiem w wieku 
około 4-5 lat. Aby uwolnić  poszko-
dowanych, konieczne było użycie 
specjalistycznego sprzętu i rozcię-
cie samochodu. Kobieta już na 
miejscu wypadku straciła przy-
tomność. Razem z dzieckiem trafi-
ła do szpitala. Jej stan jest ciężki. 
Kierowca renault był trzeźwy.

  Katarzyna Gwara

Sesja rady miasta

Nazwy ulic bardziej uporządkowane
Częstochowscy radni podję-

li szereg uchwał porządkują-
cych nazewnictwo ulic mia-
sta. Regulacje m.in. dostoso-
wują pisownię do obowiązują-
cych w polszczyźnie norm. - 
Co ważne – w związku z tymi 
korektami nikt nie musi wy-
mieniać dokumentów - pod-
kreśla Marcin Breczko z biura 
prasowego magistratu.

Uchwały wprowadzają zmiany 
i korekty niezbędne do dalszego 
prawidłowego funkcjonowania 
bazy nazw ulic.   Nie zmieniają 
natomiast stanu faktycznego w 
zakresie adresów zamieszkania 
(zameldowania) i nie powodują 
konieczności wymiany żadnych 
dokumentów. - Same korekty są 
podyktowane również m.in. wy-
mogami ustaw i rozporządzeń 
ministerialnych. Np. ustawa 
Prawo Geodezyjne i Kartograficz-
ne nakłada na gminy obowiązek 
prowadzenia w systemie telein-
formatycznym bazy danych ewi-
dencji dotyczących nazewnictwa 
miejscowości, ulic i adresów 
(EMUiA). Baza ta ma być zinte-
growana z państwowym reje-
strem granic i powierzchni jed-
nostek podziału terytorialnego 
kraju (TERYT). Z kolei ustawa o 
infrastrukturze informacji prze-
strzennej obliguje organy admi-
nistracji publicznej do zapewnie-
nia interoperacyjności zbiorów i 
usług danych przestrzennych 
oraz harmonizacji tych zbiorów - 
wyjaśnia Marcin Breczko.

Dzięki pierwszej z uchwał, 
swoje nazwy zyskało 5 fragmen-
tów ulic, które są przedłużenia-
mi arterii już wcześniej nazwa-
nych. Są to: ul. Dobrzyńska (od-
cinek od ul. Wielkoborskiej do 
ul. Huculskiej), ul. Jagiellońska 
(odcinek od ul. Sabinowskiej do 
ul. Kościelnej), ul. Jerzego Szaj-
nowicza-Iwanowa (odcinek od 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 
do alei Jana Pawła II), ul. Śląska 
(odcinek od ul. Jana III Sobie-
skiego do alei Bohaterów Monte 
Cassino) oraz ul. Staropolska.

Uchwała nadaje też nazwę 
,,ul. Bugajska” odcinkowi od 
skrzyżowania ul. Długiej z aleją 
Wojska Polskiego do granic mia-
sta w kierunku Olsztyna. Nato-
miast   nowa   oficjalna nazwa 
drogi powiatowej, będącej prze-
dłużeniem ul. gen. Augusta Fiel-
dorfa-Nila od zbiegu ul. prof. Ka-
zimierza Michałowskiego i ul. 
gen. Stanisława Sosabowskiego 
do ronda rtm. Bohdana Miklew-
skiego to ,,ul. rtm. Witolda Pilec-
kiego”. Obecne standardy wy-
magają właśnie dodania stopnia 
wojskowego i imienia do nazwi-
ska patrona. Uchwała likwiduje 
też nazwy 8 ulic nieistniejących 
w terenie.

- Kolejna uchwała koryguje 
rozbieżności między pisownią 
nazw niektórych ulic a zasadami 
polszczyzny. Chodzi łącznie o 96 
ulic, z czego zmiany 27 nazw wy-
nikają m.in. ze zmiany kolejno-
ści zapisu imienia i nazwiska. 
Zgodnie z zasadami pisowni imię 

należy umieszczać bowiem przed 
nazwiskiem, a w wielu uchwa-
łach (głównie z lat 60.) widniał 
zapis odwrotny. W 21 przypad-
kach do nazw ulic, składających 
się jedynie z nazwisk patronek i 
patronów, dodano imię (imiona) i 
tytuł naukowy lub wojskowy. W 
8 przypadkach ujednolicono 
również pisownię stopni nauko-
wych i wojskowych poprzez za-
stosowanie formy skróconej. Po-
zostałe zmiany wynikają z korek-
ty błędów pisowni nazw ulic w 
dawnych uchwałach miejskich 
(często jeszcze Miejskiej Rady 
Narodowej) - tłumaczy Marcin 
Breczko.

W trzeciej uchwale przyjęto 
zwyczajowe nazwy ulic, które nie 
zostały potwierdzone stosowną, 
osobną uchwałą – 430 ulicom 
nie zostały bowiem wcześniej 
formalnie nadane nazwy w dro-
dze uchwał rady gminy. Ich na-
zwy opierały się jak dotąd bądź 
na aktach podjętych przed 
transformacją ustrojową bądź 
takich, których obecnie nie moż-
na odnaleźć. W systemach infor-
matycznych obsługujących zbio-
ry danych przestrzennych nale-
ży stosować jednolity słownik 
nazw ulic – stąd konieczność ta-
kiej uchwały. Korekty przez nią 
wprowadzone – a dotyczące 
nazw, którymi częstochowianki i 
częstochowianie posługują się 
od lat – polegają na dodaniu 
imienia (bądź imion) i tytułu do 
nazwisk patronek i patronów.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Myszków

Przejęli 11 kilogramów 
marihuany

125 krzewów konopi indyj-
skich, prawie 11 kilogramów 
marihuany i 5 tabletek eksta-
zy odnaleźli myszkowscy śled-
czy w budynkach gospodar-
czych w Zalesicach.  W tej 
sprawie kryminalni zatrzymali 
45-latka. O jego dalszym losie 
zdecyduje prokurator i sąd.

Do zatrzymania doszło na te-
renie powiatu częstochowskiego. 
W ręce myszkowskich kryminal-
nych wpadł 45-letni mieszkaniec 
Dąbrowy Górniczej. W wynajmo-
wanych przez niego pomieszcze-

niach gospodarczych policjanci 
znaleźli odkryli uprawę 125 
sztuk roślin konopi indyjskich, 
11 kg marihuany i  kilku table-
tek ekstazy. Szacunkowa, czar-
norynkowa wartość przejętych 
przez myszkowskich policjantów 
narkotyków, to ponad 400 tys. 
złotych. 45-latek usłyszał zarzu-
ty wytwarzania i posiadania nar-
kotyków oraz kradzieży energii 
elektrycznej i jazdy samochodem 
pomimo sądowego zakazu. Męż-
czyzna może spędzić w więzieniu 
do 12 lat więzienia

Katarzyna Gwara

Jak co roku
Uczczą imieniny Marszałka
Tak jak w latach ubiegłych, 

we wtorek 19 marca magi-
strat zaprasza częstocho-
wianki i częstochowian na 
obchody imienin Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego. Początek o godz. 
11.05 na placu Biegańskiego.

Po uroczystościach przy po-
mniku, gdzie m.in. delegacje zło-
żą kwiaty, organizatorzy zapra-
szają do Ratusza Miejskiego na 
prelekcję Mariusza Kolmasiaka, 
członka Związku Piłsudczyków 
RP zatytułowaną „Józef Piłsud-

ski (1867-1935)”.
Przed II wojną światową imie-

niny Marszałka Józefa Piłsud-
skiego były prawie świętem na-
rodowym, obchodzonym bardzo 
uroczyście w całym kraju. Od 
kilku już lat ta tradycja powraca, 
także w Częstochowie.

Organizatorami miejskich ob-
chodów są: częstochowski od-
dział Związku Piłsudczyków Rze-
czypospolitej Polskiej TPJP,   Ze-
spół Szkół Technicznych im. Ja-
na Pawła II oraz Urząd Miasta 
Częstochowy.

Katarzyna Gwara

Uderzył w słup

Pechowy finał ucieczki
Kierowca opla corsy nie re-

agował na sygnały policjantów, 
którzy chcieli zatrzymać go do 
kontroli. Gdy mężczyzna zaczął 
uciekać, ruszyli za nim w pościg. 
Ten jednak nie trwał długo. Kie-
rowca stracił panowanie nad po-
jazdem i uderzył w lampę. Szyb-
ko też wyszło, dlaczego zlekce-
ważył policyjną kontrolę...

Do zdarzenia doszło w czwar-
tek (14.03.) w pobliżu zjazdu z Ja-
giellońskiej w ulicę Bór. Policjanci 
chcieli zatrzymać kierującego cor-
są do kontroli drogowej. Prowa-

dzący samochód nie reagował i 
zaczął uciekać. Swoją podróż 
szybko jednak zakończył - ude-
rzył w przydrożną lampę. Poli-
cjanci, którzy przybyli na miejsce 
zdarzenia sprawdzili jego stan 
trzeźwości. Okazało się, że męż-
czyzna ma 0,2  promila alkoholu 
we krwi. Mężczyzna będzie musiał 
odpowiedzieć za swoje wybryki.

Przy tej okazji przypominamy, 
że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami za nie zatrzymanie 
się do kontroli grozi kara od 3 
miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności. Katarzyna Gwara

Przy tej okazji przypominamy, że 19 marca Stowarzyszenie Spo-
łeczny Komitet Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 
proponuje inicjatywę… „Wąsy Marszałka”. Uczniowie, którzy w tym 
dniu będą nosili przygotowane wcześniej przez siebie wąsy, nie bę-
dą pytani na lekcjach.



Niespełna kilkana-
ście dni od przejęcia 
sprawy, zajęło „łow-
com głów” z katowic-
kiej komendy woje-
wódzkiej policji usta-
lenie miejsca ukrywa-
nia się mężczyzny, 
podejrzanego o handel 
ludźmi. 31-letni byto-
mianin od 2 lat „uni-
kał” przedstawicieli 
wymiaru sprawiedli-
wości. Dzięki informa-
cjom przekazanym 
przez śląskich poli-
cjantów, Damian M. 
został zatrzymany w 
Duisburgu przez na-
szych niemieckich ko-
legów.

Zespół Poszukiwań 
Celowych tzw. „łowcy 
głów” z Sekcji do Walki 
z Przestępczością Prze-
ciwko Życiu i Zdrowiu 
Wydziału Kryminalnego 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach od 
listopada 2018 roku po-
szukiwali 31-letniego 
mieszkańca Bytomia. 
Za mężczyzną został 
wydany list gończy przez Prokuraturę 
Okręgową w Szczecinie za handel ludźmi. 
Wydany został za nim również Europejski 
Nakaz Aresztowania.

Zaledwie kilkanaście dni zajęło naszym 
policjantom ustalenie, że od 2 lat Damian 
M. ukrywa się w Niemczech. Za pośred-
nictwem Biura Międzynarodowej Współ-
pracy KGP niezwłocznie poinformowano o 

tym stronę niemiecką. Stróże prawa z Nie-
miec, po otrzymaniu szczegółowych infor-
macji od strony Polskiej, zatrzymali po-
szukiwanego w grudniu 2018r. w zachod-
niej części Niemiec w mieście Duiburg.

13 marca policja niemiecka przekazała 
poszukiwanego polskim policjantom. Da-
mian M. obecnie przebywa w Areszcie 
Śledczym w Zielonej Górze do dyspozycji 
Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Kolejny nielegalny imigrant wpadł 
w ręce sławkowskich stróżów prawa na 
terenie terminala przeładunkowego. 
Cudzoziemiec, podobnie jak zatrzyma-
ni kilka dni wcześniej dwaj młodzi 
obywatele Afganistanu, przybył niele-
galnie na terytorium Polski ukryty 
w naczepie ciężarówki. Mężczyzna zo-
stał przekazany funkcjonariuszom Pla-
cówki Straży Granicznej w Katowi-
cach-Pyrzowicach.

Podobnie, jak w przypadku zatrzyma-
nych kilka dni temu na terenie termina-
la przeładunkowego w Sławkowie dwóch 
nastolatków, nielegalny imigrant rów-
nież przybył na terytorium Unii Europej-
skiej w naczepie samochodu ciężarowe-

go. Tir  wraz z zaplombowaną naczepą 
przyjechał do Polski z terenu Serbii. 
W obecności funkcjonariuszy  policji, 
straży granicznej oraz służby celno – 
skarbowej kierowca pojazdu otworzył 
naczepę, w której ujawniono obywatela 
Afganistanu. 

Obcokrajowiec nie posiadał przy sobie 
żadnych dokumentów. W trakcie czynno-
ści prowadzonych z nielegalnym imigran-
tem w obecności tłumacza ustalono, że 
miejscem jego docelowej podróży miała 
być Europa Zachodnia. Za pomoc w po-
dróży zapłacił przemytnikom 5000 euro. 
Obywatel Afganistanu został przekazany 
funkcjonariuszom straży granicznej, 
a następnie umieszczony w strzeżonym 
ośrodku dla cudzoziemców.
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Imigrant zatrzymany 
w Sławkowie

Uratował pasażerów 
z płonącego autobusu

Zabił współbiesiadnika

Zatrzymany przez  
„łowców głów”

Piekarscy policjanci zatrzymali męż-
czyznę, który jest podejrzany o zabój-
stwo. 53-latek po nocy spędzonej w 
policyjnym areszcie usłyszał zarzut. 
Na wniosek śledczych i prokuratora, 
sąd aresztował mężczyznę na trzy mie-
siące. Za popełnione przestępstwo gro-
zi mu kara dożywotniego więzienia.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzie-
lę, w jednym z mieszkań w Piekar Ślą-
skich. Jak wynika z ustaleń śledczych, w 
lokalu miała miejsce sprzeczka pomiędzy 
mężczyznami spożywającymi wspólnie al-
kohol. Wtedy też podejrzany pobił dotkli-
wie swojego 59-letniego znajomego, który 
zmarł w wyniku doznanych obrażeń. 
Świadkami kłótni były dwie kobiety, które 

wraz ze sprawcą opuściły mieszkanie, nie 
udzielając pomocy mężczyźnie. Piekarscy 
kryminalni szybko ustalili miejsce za-
mieszkania napastnika. W chwili zatrzy-
mania mężczyzna miał na swoim ubraniu 
ślady krwi. Na miejscu zdarzenia, przez 
wiele godzin pracował technik kryminali-
styki, który zabezpieczał ślady.  

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i 
grozi mu dożywotni pobyt w więzieniu. Na 
wniosek prokuratury, sąd zastosował wo-
bec niego środek zapobiegawczy w posta-
ci trzymiesięcznego aresztu. Odpowie-
dzialności nie unikną także kobiety, które 
nie udzieliły pomocy rannemu mężczyź-
nie. Usłyszały już zarzut popełnienia prze-
stępstwa, za które grożą im 3 lata więzie-
nia.

Quadem bez uprawnień i po 
alkoholu. Miał prawie 4 

promile

Zatrzymali podejrzanego 
o napad na sklep

Policjant ruchu drogowego z komen-
dy z Gliwic, będąc prywatnie w Tar-
nowskich Górach, zatrzymał nietrzeź-
wego kierującego. Do zdarzenia doszło 
na ulicy Głównej. 40-latek jechał qu-
adem niedopuszczonym do ruchu, a 
badanie jego trzeźwości dało wynik 
prawie 4 promili alkoholu!

Policjant z gliwickiej drogówki był w 
Tarnowskich Górach w odwiedzinach u 
rodziny. Gdy jechał swoim samochodem, 
na ulicy Głównej w dzielnicy Bobrowniki 
minął quada, którego kierujący mógł być 
pod wpływem alkoholu. Już wcześniej od 
znajomych miał informację, że takim qu-
adem jeździ mężczyzna, który nadużywa 
alkoholu. Od razu zawrócił i pod jednym 
ze sklepów zobaczył stojący pojazd. Kieru-
jący był w środku sklepu i po chwili wy-

szedł z plecakiem, w którym miał butelki 
z alkoholem. Policjant podszedł do męż-
czyzny i przedstawił się, że jest policjan-
tem. Gdy wyczuł od kierującego quadem 
alkohol, natychmiast powiadomił policyj-
nego dyżurnego, który skierował na miej-
sce patrol. Po chwili przyjechali tarnogór-
scy policjanci i przebadali kierującego. 
Badanie trzeźwości wykazało w jego orga-
nizmie prawie 4 promile alkoholu. 40-la-
tek nie posiadał też uprawnień do kiero-
wania, a jego pojazd nie powinien poru-
szać się po drogach, ponieważ nie miał 
homologacji i nie był też ubezpieczony. 
Mężczyzna powiedział policjantom, że 
przez ostatnie dwadzieścia cztery godziny 
wypił około pół litra wódki i cztery piwa. 
Grozi mu kara do 5 lat więzienia. Odpowie 
też za wykroczenia, których się dopuścił 
wsiadając na quada.

Napastnik w komi-
niarce napadł na je-
den z rybnickich skle-
pów. Trzymając w rę-
ku pistolet, zażądał od 
ekspedientki wydania 
pieniędzy. Dzięki re-
akcji przechodnia, 
sprawca uciekł ze 
sklepu bez łupu. Chwi-
lę po tym policjanci 
zauważyli podejrzane-
go i zatrzymali go po 
pościgu. 19-latek usły-
szał już zarzut usiło-
wania rozboju, za co 
grozi mu kara do 12 
lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 
w jednym ze sklepów w rybnickiej dzielni-
cy Paruszowiec-Piaski. Zamaskowany na-
pastnik zażądał od ekspedientki wydania 
pieniędzy. W ręce trzymał przedmiot wy-
glądem przypominający broń palną. Prze-
chodzący obok mężczyzna postanowił za-
reagować. Wywiązała się szamotanina, 
podczas której napastnik uciekł ze sklepu 
bez łupu. O całym zajściu zostali powia-
domieni rybniccy policjanci. Mundurowi 
natychmiast rozpoczęli poszukiwania 
sprawcy. Kilkaset metrów od miejsca zda-
rzenia policjanci zauważyli osobę, która 
zaczęła uciekać na widok radiowozu. Wte-
dy rozpoczął się pościg za uciekinierem. 
Pomimo desperackiej ucieczki, mężczy-

zna nie zdołał uciec mundurowym. Stróże 
prawa dogonili uciekiniera i go obezwład-
nili. 19-latek z Rybnika został zatrzymany 
i przetransportowany do miejscowej ko-
mendy. Policjanci zabezpieczyli kominiar-
kę i przedmiot, którym posługiwał się na-
pastnik. Okazało się, że była to wiatrów-
ka. Podczas przeszukania plecaka, który 
zatrzymany miał przy sobie, oraz jego 
mieszkania, śledczy znaleźli noże, kastet, 
wiatrówki, maczetę i pałkę teleskopową. 
19-latek przyznał się do zarzucanego mu 
czynu. Rybnicka prokuratura złożyła już 
do sądu wniosek o zastosowanie tymcza-
sowego aresztowania wobec podejrzane-
go. Za usiłowanie rozboju grozi mu kara 
do 12 lat więzienia.

Oprac. Katarzyna Gwara

O tym, że policjantem jest się także 
po godzinach służby, po raz kolejny 
przypomniał funkcjonariusz Oddziału 
Prewencji Policji w Katowicach. Poru-
szając się swoim prywatnym samocho-
dem przez będzińską dzielnicę Gro-
dziec, zauważył kłęby dymu wydoby-
wające się spod jadącego przed nim 
autobusu. Policjant natychmiast ru-
szył z pomocą i wyprowadził pasaże-
rów z płonącego pojazdu. Dzięki jego 
szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał.

Policjant katowickiego oddziału pre-
wencji w czasie wolnym od służby jechał 
swoim prywatnym samochodem przez bę-
dzińską dzielnicę Grodziec. W pewnym 
momencie zauważył, jak z jadącego przed 
nim autobusu komunikacji miejskiej wy-
dobywają się kłęby dymu. Jako, że nie by-
ło możliwości wyprzedzenia pojazdu, poli-
cjant poprzez sygnalizację światłami, sta-
rał się nakłonić kierowcę do zatrzymania. 
Ten jednak nie reagował. Dopiero, gdy 
spod autobusu zaczęły wypadać płonące 
części mechaniczne, kierowca zatrzymał 
pojazd. Policjant natychmiast zatrzymał 

swój samochód i ruszył z pomocą. Po do-
biegnięciu na miejsce, z pomocą kierow-
cy, wyprowadził wszystkich pasażerów z 
płonącego pojazdu, a następnie, przy po-
mocy gaśnicy proszkowej, usiłowali uga-
sić pożar. W obliczu szybko rozprzestrze-
niającego się ognia, policjant telefonicznie 
poinformował służby ratownicze o zdarze-
niu, a sam przy pomocy drugiej gaśnicy, 
kontynuował akcję gaśniczą, nakazując 
kierowcy usunięcie się w bezpieczne miej-
sce. Pożar okazał się na tyle zaawansowa-
ny, że płomienie zdążyły już objąć prze-
dział pasażerski autobusu. Policjant po-
nownie skontaktował się z numerem alar-
mowym i, podając dokładną lokalizację 
zdarzenia, poprosił o jak najszybszy przy-
jazd załogi straży pożarnej. Następnie ka-
zał oddalić się od pojazdu wszystkim oso-
bom w pobliżu. Gdy już wszyscy znajdo-
wali się oni w bezpiecznej odległości, cały 
autobus stanął w płomieniach i dopiero 
jednostkom straży pożarnej udało się 
ugasić pożar. Dzięki szybkiej i zdecydowa-
nej reakcji policjanta, żadna ze znajdują-
cych się w tak niebezpiecznej sytuacji 
osób nie odniosła obrażeń.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ DOM —

n KUPIĘ część domu lub zamieszkam z kimś. 

Tel. 784 634 476

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w 

kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w 
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE    – PRACA
Treść ogłoszenia: 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................... Nr tel. .....................................................

...................

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

— KOREPETYCJE —
n JĘZYK polski, WOS – korepetycje, 

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

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

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

n ANTYKI – francuski, 3-częściowy zestaw 
gabinetowo-pokojowy z 1896 r. (komoda, 
biblioteczka i duże lustro). Sygnowany, 
drewno – dąb. Okucia oryginał. Kompleksowa 
i komfortowa renowacja 2017/18. Rozsądna 
cena. Tel. 34 367 65 56 w godz. 1700–2000

n SPRZEDAM stare gazety (również 
przedwojenne). Tel. 790 819 855

n SPRZEDAM nowy programator do pralki 
starego typu. Tel. 790 819 855

n SPRZEDAM nową odśnieżarkę elektryczną. 
Tel. 792 07 06 47 

n SPRZEDAM suknię ślubną „SINCERITY” 
rozmiar 38, śnieżnobiałą (góra sukni bogato 
zdobiona, dół tiulowy wielowarstwowy + welon, 
halka); buty – gratis! Tel. 501 109 822

 n SPRZEDAM drzwi jasne harmonijkowe; drzwi 
wejściowe obite boazerią – zamki „GERDA” – 
3 kpl.; drzwi pokojowe białe z miodową szybą, 
prawe i lewe. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM maszynę do szycia 
przemysłowego MINERWA. Kiedyś szyłam na 
tej maszynie torebki damskie i plecaki. Stan 
bdb Tel. 603 521 686

n SPRZEDAŻ zakład produkcji materiałów 
budowlanych. Lelów. Tel. 502 356 405

n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu – 
kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do 
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową 
Grudziądz. Tel. 669 245 082

PRACA

— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ pracowników do prac 

wykończeniowych i pomocników budowlanych. 
Tel. 501 448 791

MATRYMONIALNE

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

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

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

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

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

 N
A

S
:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 13 marca 2018 r.

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

49.900 zł

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

 
 28.900 – 33.900 zł

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

 
18.900 zł  

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

 42.800 zł  

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

  18.900 zł

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

 47.900 zł  

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

 35.900 zł  

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

  
 31.900 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4 20.900 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  

automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C4 1.6 E, rok prod. 2005, automat   9.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   1.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,  

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

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

I – wł.  39.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,  

rok prod. 2017, 9-osobowy  69.900 zł netto
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,  

serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,  

polski salon  47.900 zł
n JEEP RENEGADE 1.4 E, rok prod. 2017, 

kraj., I – wł., przebieg 6 tys. km   69.900 zł
n MAZDA III 1.6 D, rok prod. 2004   8.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

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

 kraj., F. VAT  34.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 

krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł

n OPEL CORSA C 1.0 E,  zakup 2003, kraj. 3.900 zł
n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006 11.800 zł
n OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999. 3.900 zł
n RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2008, kraj. 12.200 zł
n RENAULT CLIO 1.5 CDTi, rok prod. 2015, 

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 24.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E,  

rok prod. 2004-2005 8.900-9.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 5.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001 6.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015 i 2016,  

kraj.,I – wł.  27.900 – 33.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

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

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

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

kraj., I – wł. 18.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 18 MARCA 2019 r.

05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu; 

5/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:00 Elif; s.III; odc. 446; 

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

38 - Porwanie; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VII; 

odc. 90 - Zakochana w 
mordercy; serial 
kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 54 - Zaklęty rewir; 
serial kryminalny TVP

11:30 Korona królów – taka 
historia...; odc. 26; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt roku – 2018 - 

sylwetki; felieton
12:40 Magazyn Rolniczy – 

Targi Ferma Łódź
12:55 BBC w Jedynce – 

Bardzo małe zwierzątka; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 447; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

16:05 Wieczna miłość; s.II; 
odc. 136; serial; Turcja 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3450; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

190; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
6/111; teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 101
21:00 Teatr Telewizji – 

Paradiso; spektakl 
teatralny

22:35 Parada oszustów; odc. 
4/4; serial TVP

23:50 Okupacja 1968. Głosy 
w lesie; film dokum.

00:20 Okupacja 1968. 
Niepotrzebny bohater; 
film dokumentalny

00:55 Sanatorium miłości; 
odc. 9; reality show

01:55 Wszystkie drogi 
prowadzą do Rzymu; 
komedia USA (2015)

03:35 Kulisy życia 
sprzątaczek; cykl 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2015)

04:40 Notacje – Ryszard 
Szurkowski. Miałem 
szczęście; cykl dokum.

05:20 Koło fortuny; odc. 234 
ed. 4; teleturniej

05:55 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

06:50 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 21; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie - 

w tym: Panorama i 
Pogoda

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

Extra (317)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

134 „Miłosne manewry” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2023; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 235 
ed. 4; teleturniej

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

14:10 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 54; serial, Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 451 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2472; 
teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

28 „Urocze nastolatki”; 
serial komediowy TVP

19:05 Przepis dnia
19:10 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /109/ - „Pamelo 
żegnaj” - Tercet 
Egzotyczny

19:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę 
noc” - Bolter

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2023; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2024; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 91; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1429; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1162

21:55 Za marzenia; s.II; odc. 
3/13; serial TVP

23:00 Terror w podziemiach; 
odc. 2; serial; Dania 
(2017)

23:55 Sfora; odc. 8/9; serial 
TVP

01:05 Whiskey Tango 
Foxtrot; USA (2016)

03:05 Syn Królowej Śniegu; 
dramat; Polska (2017)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (97) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (860) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (141) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (842) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2844) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (888) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (311) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (301) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2845) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (409) serial 
komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda 
Kiepskiego i jego rodziny 
oraz sąsiadów 
Paździochów i Boczka. 
Kiepscy obchodzą 40. 
rocznicę ślubu.

20:05 Megahit: Kingsman – 
tajne służby; komedia 
sensacyjna, Wielka 
Brytania 201. Agent i jego 
uczeń próbują 
pokrzyżować plany 
niebezpiecznego szaleńca.

23:00 Ślad (41) serial 
kryminalny

0:15 Uprowadzona; film 
sensacyjny, Francja 2008. 
Ojciec rusza na ratunek 
córce uprowadzonej przez 
gang handlujący ludźmi.

2:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:50 Uwaga! (5615) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 3 (3/39) - 
program

07:55 Akademia ogrodnika 
(3/39) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2414) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (1005) 
- program obyczajowy

12:00 Szpital (894) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (657) - 
program

14:00 19 + (358) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Cinamon to 
mała restauracyjka, 
znajdująca się na 
raciborskiej starówce. Jej 
właściciele to młoda para, 
Agnieszka i Marcin. Ona 
wcześniej pracowała w 
kilku warszawskich 
restauracjach, on z 
wykształcenia jest 
nauczycielem wychowania 
fizycznego. Zapragnęli 
otworzyć własny lokal. 
Marcin chciał, żeby to było 
w jego rodzinnym mieście, 
Agnieszka dopracowała 
wystrój. Niestety po roku 
ciężkiej pracy okazało się, 
że w restauracji nie 
wystarczą dobre chęci - 
żeby był zysk potrzebni są 
klienci…

15:30 Szkoła (658) - 
program

16:30 19 + (359) - program
17:00 Szpital (895) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1006) 

- program obyczajowy
19:00 Fakty (7747) 
19:35 Sport (7730)  
19:45 Pogoda (7727)  
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (120) 

19:50 Uwaga! (5616) - 
program

20:10 Doradca smaku 10 
(9/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2842) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (240) - 
program

21:30 Odwróceni. Ojcowie i 
córki (4/8) - program

22:35 Po prostu przyjaźń - 
film  2016, reżyseria: Filip 
Zylber, scenariusz: 
Karolina Szablewska, 
muzyka: Maciej Zieliński,

01:10 Kuchenne rewolucje 
19 (3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

02:10 Co za tydzień (893) - 
magazyn

02:50 Uwaga! (5616) - 
program

03:10 Moc Magii (428) - 
program

06:00 Słodka miłość; 
telenowela, Argentyna 
2012; odc. 1

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 179

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 37

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1997; odc. 4

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 24

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 15-16

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 1

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, 2006; 
odc. 25-26

16:00 Rodzinny interes;  
odc. 10-11

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 161-162

20:00 Snajper: Kolejne 
starcie; akcja, USA 2011. 
Sierżant Brandon Beckett 
to syn legendarnego 
snajpera Thomasa 
Becketta. Mężczyzna 
razem ze swoim 
oddziałem udaje się na 
niebezpieczną misię do 
Kongo. Tylko jemu udaje 
się ją przeżyć. Brandon 
postanawia pomścić 
swoich kolegów.

21:55 Maksimum ryzyka; 
akcja, USA 1996. Policjant 
Alain Moreau (Jean-
Claude Van Damme) traci 
swojego brata bliźniaka. 
Chcąc dowiedzieć się 
dlaczego zginął przyjmuje 
jego tożsamość i wkracza 
w świat rosyjskiej mafii.

23:55 Godzilla; akcja, 
Japonia, USA 1998. W 
czasie prób atomowych w 
latach 50. XX wieku na 
jednej z wysp Pacyfiku 
dochodzi do eksplozji, 
która powoduje zmiany u 
występujących w tamtym 
regionie gadów. 
Czterdzieści lat później 
monstrualna istota atakuje 
japońskie statki. 
Zaniepokojony 
negatywnymi skutkami 
energii atomowej 
naukowiec Niko, 
postanawia zbadać te 
katastrofy. Doktor nie ma 
jednak zbyt dużo czasu, 
ponieważ gad przybywa, 
by zgładzić cały Nowy 
Jork.

02:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2019

03:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, 2015

05:00 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 16

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:50 Korona królów; odc. 
138; telenowela 
historyczna TVP

06:20 Na sygnale; odc. 17; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 18; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Czarne chmury; odc. 
3/10 - Zawiść; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
1009; serial TVP

09:25 Ojciec Mateusz; s.XXI; 
odc. 267; serial 
kryminalny TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
46 „Nie ma czasu do 
stracenia”; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
47 „Halloween”; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.II; odc. 18 - 
Europejski kandydat; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.II; odc. 19 - 
Rozwód z miłości; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 161 - Insulina; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 162 - Przed ślubem; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
251 Tchórzliwy bohater; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 18; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.II; odc. 20 - 
Diabelskie porachunki; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.II; odc. 21 - 
Jesienna burza; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 45 - 
Kanał intelektualny; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 163 - Osaczenie; 
serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.X; 
odc. 118 - Matczyna 
miłość; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.II; odc. 22 - 
Diler pierogów; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.II; odc. 23 - 
Do dobrego lepiej 
przymusić; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 164 - Miłość po grób; 
serial kryminalny TVP

00:20 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Zbrodnia II; odc. 2; 
serial

02:15 Zbrodnia II; odc. 3; 
serial

03:10 Czarne chmury; odc. 
3/10 - Zawiść; serial TVP

04:15 M jak miłość; s.I; odc. 
1009; serial TVP

06:50 Familiada; odc. 2480; 
teleturniej

07:20 Okrasa łamie przepisy 
– Gęś jak malowana; 
magazyn kulinarny

07:55 Big Music Quiz (2); 
teleturniej muzyczny

08:55 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 34 Zamek 
w Gołuchowie; magazyn

09:30 Koło fortuny; odc. 426 
ed. 6; teleturniej

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

11:05 Bake off – Ale przepis 
(10) ed. 5

11:15 Familiada; odc. 2480; 
teleturniej

11:50 Rodzina wie lepiej; 
/73/; teleturniej

12:20 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Co jest 
śmieszne (1-2); program 
rozrywkowy

14:25 The Wall. Wygraj 
marzenia; /11/; teleturniej

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 (1-
2)

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Tajemnice domowej 
kiełbasy; magazyn 
kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (70) 
Wenezuelscy kowboje - 
Największa łąka świata; 
cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 42 Morawy 
(160) - Beskid i doliny; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/74/; teleturniej

20:30 Postaw na milion; s.I; 
odc. 129; teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (41) - Fiesty i 
festyny; widowisko 
rozrywkowe

22:25 Dance, dance, dance
23:25 Dance, dance, dance
00:15 Koło fortuny; odc. 425 

ed. 6; teleturniej
00:55 Niezapomniane 

Koncerty – Rock Opole 
1991; /1/; koncert

02:00 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis - 
Kayah; koncert

03:00 Dzięki Bogu już 
weekend; s.III (32); 
program rozrywkowy

04:10 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (1)

05:00 Gotowe na wszystko 
IV (1/17) - serial, USA

06:00 Ukryta prawda (Męska 
sprawa) (510) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny 
(Ucieczka z piekła) (34/52) 
- program sądowy

08:00 Szpital (232) - 
program obyczajowy

09:00 Brzydula (234) - serial 
obyczajowy

09:35 Kulisy sławy EXTRA 2 
(7/8) - program

10:10 Dziewczyny z 
Hollywood 3-Scarlett 
Johannsson (12/16) - 
program

10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (41/165) - 

program
12:35 Ukryta prawda 

(Blogerka) (296) - 
program obyczajowy

13:40 Sąd rodzinny 
(Próżniak) (35/52) - 
program sądowy

14:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (Kochanka) 
(72/116) - program

15:40 Szpital (233) - 
program obyczajowy

16:45 Gotowe na wszystko 
IV (2/17) - serial, USA

17:40 Przyjaciele (18/24) - 
serial komediowy, USA

18:10 Brzydula (235) - serial 
obyczajowy

18:45 Singielka (1/57) - 
serial

19:20 Doradca smaku 10 
(5/40) - program

19:30 Zakochani po uszy 
(37/120) - program

20:00 Big Brother (1/65) - 
program. 15 uczestników 
wejdzie do domu 
Wielkiego Brata. W 
programie zmierzą się nie 
tylko z powierzonymi 
zadaniami, ale również z 
własnymi słabościami, aby 
zyskać sympatię 
publiczności oraz 
współmieszkańców i 
zawalczyć o zwycięstwo…

21:00 Nie kłam, kochanie - 
komedia 2008

23:15 Big Brother Nocą 
(1/52) - program

23:50 Piekielna zemsta - 
film sensacyjny, 
USA 2011 (dozwolone od 
lat 18). Wiele lat po swojej 
śmierci były bandyta 
Milton (Nicolas Cage) 
ucieka z piekła i powraca 
do świata żywych, aby 
pomścić śmierć 
zamordowanej córki i 
wyrwać wnuczkę z rąk 
brutalnej sekty…

02:00 Moc Magii (428) - 
program

04:10 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show – 
Monika Palikot

05:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (9/12) - 
program lifestylowy

05:55 Wszystko o jedzeniu 2 
(10/13) - program 

06:25 Ostre cięcie 6 (1/12) - 
program

07:10 Nowa Maja w 
ogrodzie 3 (3/39) - 
program

07:40 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (8/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 
3 (12) - program 

09:25 W czym do ślubu? 2 
(2/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (1/8) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (2/13) - program 

11:45 Kuchenne rewolucje 
16 (1/13) - program 

12:50 Miłość od kuchni
13:50 Co za tydzień (893) - 

magazyn
14:25 Pani Gadżet 15 (3/22) 

- magazyn
15:00 Pani Gadżet 13 (8/12) 

- magazyn
15:35 Ugotowani 8 (41) - 

program 
16:10 Ugotowani 8 (42) - 

program 
16:45 Ugotowani 8 (43) - 

program 
17:15 Ugotowani 8 (44) - 

program kulinarno-
rozrywkowy

17:50 Kuchenne rewolucje 
16 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (1/8) - reality 
show

19:35 Powrót Doktora 
Szczyta

20:35 Kobieta na krańcu 
świata 8 (4/6) - program

21:10 Sablewska od stylu. 
Na okazję (3/12) - 
program rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 17 (2/12) 
- magazyn

22:25 No to lecę! (3/4) - 
program 

23:25 W roli głównej (2/6) - 
talk show

23:55 Afera fryzjera 6 (3/12) 
- program rozrywkowy

00:40 Oddać dziecko 2 
(2/12) - program 
dokumentalny

01:40 Wiem, co jem na 
diecie (9/12) - program 
lifestylowy

02:10 Wiem, co jem na 
diecie (10/12) - program 
lifestylowy

02:40 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

03:10 Wiem, co jem 3 
(14/16) - magazyn

03:40 Wiem, co jem 3 
(15/16) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 3 (16) - 
magazyn

04:40 W roli głównej – Iza 
Miko (2/9) - talk show

06:00 Piłka nożna - Liga 
Narodów: Włochy; Polska

08:10 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - Finał 

09:45 Skoki Narciarskie - 
Puchar Kontynentalny, 
Zakopane - 
podsumowanie

11:20 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata, Falun - 
sprint kobiet i mężczyzn 

12:45 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata, Falun - 
10km kobiet 

14:15 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Vikersund 
- konkurs drużynowy 

17:45 Hokej na lodzie - PHL, 
2.runda play - off 

20:30 4–4–2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

21:30 Sportowy Wieczór
22:00 Gol Ekstra; felieton
23:30 Gol - magazyn 

piłkarski
00:15 piłka nożna - Liga 

Narodów - podsumowanie
01:20 Wszystkie gole 

Mistrzostw Świata FIFA 
2018 

03:10 boks
05:10 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (15) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (65) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (66) serial 
animowany

7:55 Nasz nowy dom (65) 
reality show. W Jamielniku 
na Warmii mieszka pan 
Piotr, który samotnie 
wychowuje dzieci...

8:55 Septagon (47) serial 
kryminalny. Agatę 
niepokoi fakt, że mąż 
ciągle spędza czas w 
domu byłej żony, z którą 
ma 5-letniego syna, Filipa. 
Obawia się,...

10:00 Hell’s Kitchen – 
Piekielna Kuchnia 5 (44) 
reality show

11:25 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda: Sport (1) 
serial dokumentalny

11:55 Galileo (728); 
program 
popularnonaukowy. Włoch 
potrafi za pomocą 
prostych narzędzi 
wyczarować z arbuza 
postaci z „Władcy 
pierścieni”. Piesze 
wędrówki to sposób na 
emeryturę Amerykanina,...

12:55 Detektywi w akcji 
(139) serial fabularno-
dokumentalny

13:55 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:55 Gliniarz i prokurator 
(41) serial kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator 
(42) serial kryminalny

16:55 Policjantki i Policjanci 
(504) serial obyczajowy

18:00 Septagon (49) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(505) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (269) 
serial kryminalny

21:00 Nokaut (2) serial 
komediowy

22:00 Gwiazdy Kabaretu 
(15); program rozrywkowy 

23:00 Amityville; horror, 
USA 2005. Lutzowie 
kupują dom, w którym 
doszło do makabrycznej 
zbrodni. Ich życie zmienia 
się w koszmar.

0:55 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

1:55 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:15 Graffiti; program 
publicystyczny

2:35 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

4:05 Atleci; magazyn 
4:40 Trans World Sport; 

magazyn 
5:45 Telezakupy TV Okazje; 

magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 18 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
18.03.1989

07:50 Chłopi; odc. 3/13 - 
Zrękowiny; serial TVP

08:55 Ex Libris; magazyn
09:25 Historia Polski – Iskra 

w kamieniu; film 
dokumentalny

10:25 Sensacje XX wieku – 
Siła ognia; cykl 
dokumentalny

10:55 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 2. Lato; 
cykl dokumentalny Wielka 
Brytania (2009)

11:55 Polska Kronika 
Filmowa 1994 - Wydanie 
6; cykl dokumentalny

12:15 Czas honoru; odc. 1 
Skok; serial TVP

13:15 Ostatnia akcja; 
komedia sensacyjna

14:55 Afryka; cz. 3. Kongo; 
serial dokumentalny 
Wielka Brytania (2013)

15:55 Spór o historię – 
Blaski i cienie wywiadu II 
Rzeczypospolitej; debata

16:40 Historia Polski – Sen 
o Morzach i Koloniach; 
film dokumentalny

17:25 Śladami historii – 
Malopolska 47 - z 
językiem migowym; cykl 
dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.; odc. 159

18:20 Flesz historii; cykl 
reportaży

18:40 Polska Kronika 
Filmowa 1990 - Wydanie 
23; cykl dokumentalny

18:55 Chłopi; odc. 5/13 - 
Gody; serial TVP

20:00 Wojenni bracia; film 
dokumentalny USA (2012)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Czy zimna wojna 
trwa nadal?; magazyn

22:40 Marzyciele – Prymas 
II RP; program 
publicystyczny

23:15 Tajna broń Japonii; 
film dokumentalny Wielka 
Brytania (2009)

00:25 Opowieść o 
„Żegocie”; film 
dokumentalny

01:30 Sensacje XX wieku – 
Zabójcy; cykl 
dokumentalny

02:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn cz. 2; cykl 
dokumentalny

03:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.; odc. 159

03:35 Dziennik telewizyjny – 
18.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Indykpol AZS Olsztyn

8:10 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

9:50 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : GKS 
Katowice - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

11:50 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : ONICO 
Warszawa - Jastrzębski 
Węgiel

16:00 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy

17:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz : 
DPD Legionovia 
Legionowo - BKS PROFI 
CREDIT Bielsko-Biała

20:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz : 
#VolleyWrocław - 
Developres SkyRes 
Rzeszów

22:55 Sporty walki: KSW 47: 
News; program 
informacyjny

23:00 Sporty walki: Gala 
FEN 24 w Warszawie; 
walka: Arkadiusz Wrzosek 
- Patrick Schmid

1:00 Sporty walki: Gala 
Babilon MMA 6; walka: 
Paweł Pawlak - Daniel 
Skibiński
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05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu; 

6/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 447; 

serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny; 

Na żywo
08:40 Blondynka; s.III; odc. 

39 - Co my o sobie 
wiemy?; serial TVP

09:40 Komisarz Alex; s.VII; 
odc. 91 - Wilcze jagody; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 55 - Spływ; serial 
kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt roku – 2018 - 

sylwetki; felieton
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Życie w powietrzu. 
Wbrew grawitacji; cykl 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 448; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 101
16:05 Wieczna miłość; s.II; 

odc. 137; serial; Turcja 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3451; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

191; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
7/111; teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn; Na 

żywo
20:30 Leśniczówka; odc. 102
21:00 Głębia ostrości; /10/; 

cykl reportaży
21:40 Echo serca; odc. 10; 

serial TVP
22:35 Kompania X; s.III; odc. 

24; serial Kanada (2015)
23:30 Miasto Gniewu; s.II; 

/3/; serial fabularyzowany 
TVP

00:15 Moonraker; film 
sensacyjny Francja, Wielka 
Brytania, USA (1979)

02:30 Wenecja; ep. 3; serial 
TVP

03:25 Nieudany zamach na 
Kennedy’ego; film 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2013)

04:20 Notacje – Ks. Karol 
Bryś. Czarodziej Pana 
Boga; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 236 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1429; serial TVP

06:55 Rozkwitający Kosciół; 
reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 22; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (318)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

135; serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 

2024; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 237 

ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 

46; serial obyczajowy 
Turcja (2016)

14:10 M jak miłość; odc. 
1429; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 55; serial, Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 452 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2473; 
teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

29 „Dzień ojca”; serial 
komediowy TVP

19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /11/ - „Ogrzej 
mnie” - Michał Bajor

19:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /57/ - 
„Człowieczy los” - Anna 
German

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2024; serial TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2025; serial TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 92; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1430; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1163

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów; Na żywo

23:00 Świat bez fikcji – Wu 
Jing, flecistka, która 
dotknęła muzyki; film 
dokum. Francja (2017)

00:05 Za marzenia; s.II; odc. 
3/13; serial TVP

00:55 Rodzinka.pl; odc. 254; 
sezon 14; serial 
komediowy TVP

01:35 Terror w podziemiach; 
odc. 2; serial; Dania 
(2017)

02:35 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:40 Gallipoli początek 
imperium Murdocha; film 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2015)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (98) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (861) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (142) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (843) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2845) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (889) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (312) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (302) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2846) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (410) serial 
komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda 
Kiepskiego i jego rodziny 
oraz sąsiadów 
Paździochów i Boczka. 
Kiepscy obchodzą 40. 
rocznicę ślubu.

20:05 Uprowadzona; film 
sensacyjny, Francja 2008. 
USA. Były agent służb 
specjalnych, Bryan Mills 
(Liam Neeson), pracuje 
jako ochroniarz. Usiłuje 
naprawić relacje ze swoją 
jedyną córką, Kim (Maggie 
Grace). W dniu 17. 
urodzin dziewczyna 
oznajmia mu, że) planuje 
wypad do Paryża. Bryan 
sprzeciwia się temu 
pomysłowi, jednak pod 
wpływem byłej żony ulega 
prośbom córki. Kierując 
się zawodową 
przezornością wręcza Kim 
telefon komórkowy i 
wymusza na niej 
obietnicę, że będzie 
codziennie dzwoniła

22:00 Ślad (42) serial 
kryminalny

23:05 Krzyżowy ogień; film 
sensacyjny, USA 2011. 
Brazil i Flint, dwaj 
zawodowi zabójcy, łączą 
siły w spólnej sprawie.

1:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 

05:10 Uwaga! (5616) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(6/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy. On 
- Mauretańczyk, ona - 
Polka. Poznali się w 
Irlandii. Nick pracował w 
hotelowej restauracji, 
Marta rekrutowała nowych 
pracowników. Miało być 
radośnie i kolorowo. Miała 
być odrobina Indii na 
szarym blokowisku. Miał 
być Bollywood. Niestety…

07:50 Doradca smaku 10 
(9/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2415) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (1006) 
- program obyczajowy

12:00 Szpital (895) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (658) - 
program

14:00 19 + (359) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Incognito 
Club znajduje się w 
Mrozach - miasteczku 
położonym 60 kilometrów 
od Warszawy. Był tu już 
młodzieżowy dom kultury, 
pub, a jeszcze później 
obiady domowe. 
Wszystkie pomysły 
kończyły się 
niepowodzeniem. 
Początkowo ludzie 
przychodzili, ale raczej z 
ciekawości. Później już 
tylko na piwo…

15:30 Szkoła (659) - 
program

16:30 19 + (360) - program
17:00 Szpital (896) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1007) 

- program obyczajowy
19:00 Fakty (7748) 
19:35 Sport (7731)  
19:45 Pogoda (7728)  
19:49 Raport smogowy - 

(121) 
19:50 Uwaga! (5617) - 

program
20:10 Doradca smaku 10 

(10/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

17 (2843) - serial
20:55 Milionerzy (241) - 

program
21:30 Diagnoza 4 (4/13) - 

serial
22:30 Kuba Wojewódzki 

13 (17) - talk show
23:30 Superwizjer (1153) - 

magazyn reporterów
00:05 36,6 5 (3/12) - 

program
01:05 Strzelec (10) - serial, 

USA
02:05 Uwaga! (5617) - 

program
02:25 Moc Magii (429) - 

program

06:00 Słodka miłość; 
telenowela, Argentyna 
2012; odc. 2

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 180

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 38

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1997; odc. 5

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 1

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, 2018

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 2

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, 2006; 
odc. 26-27

16:00 Rodzinny interes;  
odc. 11-12

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 162-163

20:00 Czas zabijania; akcja, 
USA 1996. Młody prawnik 
(Matthew McConaughey) 
podejmuje się obrony 
Afroamerykanina (Samuel 
L. Jackson), który 
samowolnie wykonał 
wyrok śmierci na 
gwałcicielach swojej 
10-letniej córki. W walce o 
sprawiedliwość 
mężczyznom pomaga 
błyskotliwa studentka 
(Sandra Bullock). Niestety 
proces dodatkowo 
utrudniają uprzedzenia 
rasowe. Czy młode 
pokolenie prawników 
poradzi sobie z tak 
wielowarstwową sprawą?

23:00 Żywioł. Deepwater 
Horizon; akcja, USA 2016. 
Deepwater Horizon to 
najnowocześniejsza na 
świecie platforma do 
wydobywania ropy. 
Znajduje się ona w Zatoce 
Meksykańskiej. 
Niespodziewanie podczas 
rozruchu dochodzi do 
awarii, która doprowadza 
do eksplozji i pożaru. 
Jednocześnie w zatoce 
rozpoczyna się sztorm. 
Niestety okazuje się, że 
służby ratunkowe nie będą 
w stanie przyjść załodze z 
pomocą. Wiedząc, że w 
każdej chwili może dojść 
do zatonięcia platformy, 
kapitan postanawia zrobić 
wszystko, by ocalić 
swoich ludzi.

01:05 Snajper: Kolejne 
starcie; akcja, USA 2011

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 7

05:00 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 17

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6

05:45 Korona królów; odc. 
139; telenowela 
historyczna TVP

06:20 Na sygnale; odc. 18; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 19; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Czarne chmury; odc. 
4/10 - Przeprawa; serial 
TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
1010; serial TVP

09:25 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
47 „Halloween”; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
48 „Brutus”; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.II; odc. 19 - 
Rozwód z miłości; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.II; odc. 20 - 
Diabelskie porachunki; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 162 - Przed ślubem; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 163 - Osaczenie; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
252 Kocia mama; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 19; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.II; odc. 21 - 
Jesienna burza; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.II; odc. 22 - 
Diler pierogów; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 46 - 
Zmiana klimatu; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 164 - Miłość po grób; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.X; 
odc. 119 - Duże małe zło; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.II; odc. 23 - 
Do dobrego lepiej 
przymusić; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.II; odc. 24 - 
Siła władzy; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 165 - Piotruś Pan; 
serial kryminalny TVP

00:20 Na dobre i na złe; odc. 
735; serial TVP

01:20 Czas honoru; odc. 45 
„Nowy świadek”; serial 
TVP

02:20 Czas honoru; odc. 46 
„Znak Rosenfarba”; serial 
TVP

03:20 Czarne chmury; odc. 
4/10 - Przeprawa; serial 
TVP

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
1010; serial TVP

06:45 Familiada; odc. 2481; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Tajemnice domowej 
kiełbasy; magazyn 
kulinarny

07:45 Big Music Quiz (3); 
teleturniej muzyczny

08:50 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 35 
Siedlce; magazyn

09:20 Koło fortuny; odc. 427 
ed. 6; teleturniej

09:55 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /3/ - 
Mój muzyczny rok; cykl 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2017)

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /115/ - „Grajmy 
Panu” - Anna Szałapak

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /93/ - „Moja i 
Twoja nadzieja” - Hey

11:15 Familiada; odc. 2481; 
teleturniej

11:50 Rodzina wie lepiej; 
/74/; teleturniej

12:20 Życie to Kabaret – 
Historia literatury według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju(1-2); 
widowisko

14:25 The Wall. Wygraj 
marzenia; /12/; 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 
– Mięczaki na polskim 
stole; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (71) - 
Walki kogutów; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 42 Morawy 
(161) - Na południu; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/75/; teleturniej

20:30 Postaw na milion; s.I; 
odc. 130; teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (42) - Wirtualny 
świat; widowisko 
rozrywkowe

22:25 To był rok!; /1/
23:35 Koło fortuny; odc. 426 

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 Dzięki Bogu już 
weekend; s.III (33); 
program rozrywkowy

03:35 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (5); 
widowisko rozrywkowe

05:00 Pod okiem Goka(1/4) - 
program rozrywkowy

06:05 Co za tydzień(893) - 
magazyn

06:35 Śluby marzeń
07:40 Sablewskiej sposób 

na modę 6(9/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 
4(1/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 
2(3/10) - reality show 

10:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7(2/8) - reality 
show 

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 4(3/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
2(10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Pani Gadżet 17(2/12) - 
magazyn 

13:20 Pani Gadżet 15(3/22) - 
magazyn 

13:55 Sablewska od stylu. 
Na okazje(3/12) - 
program rozrywkowy

14:40 Powrót Doktora 
Szczyta

15:40 W roli głównej - 
Magdalena Cielecka(2/6) - 
talk show

16:10 Afera fryzjera 6(3/12) 
- program rozrywkowy

16:55 No to lecę!(3/4) - 
program 

17:55 Kuchenne rewolucje 
16(12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6(2/8) - reality 
show 

19:40 Pogromcy 
medycznych mitów

20:40 Nowa misja 
ratunkowa(3/7) - program 
rozrywkowy

21:40 Co nas truje 3(1/10) - 
program lifestylowy

22:25 Kto tu mieszka?
23:10 Panny młode ponad 

miarę
00:15 Miłość od kuchni
01:15 Wiem, co 

kupuję(2/12) - program 
lifestylowy

01:45 Wiem, co jem na 
diecie(11/12) - program 
lifestylowy

02:15 Wiem, co jem na 
diecie(12) - program 
lifestylowy

02:45 Wiem, co jem 5(8/10) 
- magazyn

03:15 Wiem, co jem 
2(11/15) - magazyn

03:45 Wiem, co jem 
2(12/15) - magazyn

04:15 Wiem, co jem 
2(13/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 
2(14/15) - magazyn

05:00 Pod okiem Goka (1/4) 
- program rozrywkowy

06:05 Co za tydzień (893) - 
magazyn

06:35 Śluby marzeń
07:40 Sablewskiej sposób 

na modę 6 (9/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 4 
(1/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 2 
(3/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (2/8) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (3/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
16 (2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Pani Gadżet 17 (2/12) 
- magazyn

13:20 Pani Gadżet 15 (3/22) 
- magazyn

13:55 Sablewska od stylu. 
Na okazję (3/12) - 
program rozrywkowy

14:40 Powrót Doktora 
Szczyta

15:40 W roli głównej (2/6) - 
talk show

16:10 Afera fryzjera 6 (3/12) 
- program rozrywkowy

16:55 No to lecę! (3/4) - 
program 

17:55 Kuchenne rewolucje 
16 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show

19:40 Pogromcy 
medycznych mitów

20:40 Nowa misja 
ratunkowa (3/7) - 
program rozrywkowy

21:40 Co nas truje 3 (1/10) - 
program lifestylowy

22:25 Kto tu mieszka?
23:10 Panny młode ponad 

miarę
00:15 ShowBiz Info 3 (2/4) - 

program
00:45 66 czego pragną 

kobiety (6/7) - program 
rozrywkowy

01:15 66 czego pragną 
kobiety (7) - program 
rozrywkowy

01:45 Wiem, co jem na 
diecie (11/12) - program 
lifestylowy

02:15 Wiem, co jem na 
diecie (12) - program 
lifestylowy

02:45 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn

03:15 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn

03:45 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn

04:15 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

06:00 Piłka nożna - Liga 
Narodów; Polska - 
Portugalia

08:05 Lekkoatletyka - 
Halowe ME Glasgow

10:20 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - Finał

11:55 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Vikersund 
- konkurs indywidualny 

13:50 4–4–2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

14:50 Gol Ekstra; felieton
16:25 GOL - Gol Ekstra; 

felieton
17:05 publicystyka
17:45 transmisja - 

retransmisja
20:05 RETRO TVP SPORT; 

magazyn
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Wydarzenie dnia
24:00 Hokej na lodzie - NHL 

(77): Philadelphia Flyers - 
Montreal Canadiens

03:05 boks
05:10 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (16) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (66) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (67) serial 
animowany

7:55 Nasz nowy dom (66) 
reality show. Pani Natalia 
mieszka razem z mamą i 
synkiem w Grodźcu na 
Opolszczyźnie. Ich dom 
ma nieszczelny dach, a 
sufity grożą...

8:55 Septagon (49) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen – 
Piekielna Kuchnia 5 (45) 
reality show

11:25 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda: Sport (2) 
serial dokumentalny

11:55 Galileo (729); 
program 
popularnonaukowy. Sushi 
w rozmiarze XXS ledwo 
widać na talerzu. Dla tej 
mikroskopijnej porcji wiele 
osób odwiedza pewną 
restaurację. Reporterzy 
sprawdzą też,...

12:55 Detektywi w akcji 
(140) serial fabularno-
dokumentalny

13:55 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:55 Gliniarz i prokurator 
(43) serial kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator 
(44) serial kryminalny

16:55 Policjantki i Policjanci 
(505) serial obyczajowy

18:00 Septagon (50) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(506) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (270) 
serial kryminalny

21:00 Nokaut (3) serial 
komediowy

22:00 Straszny film 3; horror 
komediowy, USA 2003

23:45 Zagadkowe zgony (5) 
serial dokumentalny

0:15 Zagadkowe zgony (6) 
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 (8) serial 

dokumentalny
5:10 SuperLudzie (9) serial 

dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; 

magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 19 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
19.03.1989

07:45 Chłopi; odc. 4/13 - 
Wesele; serial TVP

08:50 Flesz historii; cykl 
reportaży

09:15 Historia Polski – Sen 
o Morzach i Koloniach; 
film dokumentalny

10:20 Sensacje XX wieku – 
Pięciu wspaniałych; cykl 
dokumentalny

10:50 Spór o historię – 
Rabunek polskich dzieci 
przez Niemców; debata

11:25 Śladami historii – Trzy 
dni w Szczecinie; cykl 
dokumentalny

12:00 Polska Kronika 
Filmowa 1990 - Wydanie 
23; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 2 
Na polskiej ziemi; serial 
TVP

13:20 Transsyberyjska 
wyprawa Joanny Lumley; 
odc. 3/3; esej 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2017)

14:35 Uratowane z Potopu; 
film dokumentalny; Polska 
(2014); reż.:Marcin 
Jamkowski, Konstanty 
Kulik

16:10 Marzyciele – Prymas 
II RP; program 
publicystyczny

16:40 Historia Polski – 
Historia Kowalskich; film 
dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Ratujmy Limka

18:20 Ale nam się 
wydarzyło... Jan Paweł 
II; odc. 9; rozmowa

18:35 Polska Kronika 
Filmowa 1991 - Wydanie 
7

18:50 Chłopi; odc. 6/13 - 
Ogień; serial TVP

19:50 Jego imię; Polska. 
Tadeusz Kościuszko; film 
dokumentalny

21:00 Pancerni pogromcy 
Hitlera; odc. 1/2; film 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2013)

22:00 Po PRLu; program 
publicystyczny

22:40 Wesele; dramat; 
Polska (1972); 
reż.:Andrzej Wajda

00:35 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica bunkra 
Hitlera; cykl 
dokumentalny

01:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn cz. 3; cykl 
dokumentalny

02:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Ratujmy Limka

02:45 Dziennik telewizyjny – 
19.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : GKS 
Katowice - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

8:30 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

10:00 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz : 
#VolleyWrocław - 
Developres SkyRes 
Rzeszów

12:30 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz : GKS Tychy 
- Stal Mielec

14:30 Atleci; magazyn
15:00 Siatkówka mężczyzn: 

PlusLiga; mecz : ONICO 
Warszawa - Jastrzębski 
Węgiel

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : GKS 
Katowice - Jastrzębski 
Węgiel

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : Asseco 
Resovia Rzeszów - Cerrad 
Czarni Radom

22:55 Sporty walki: KSW 47: 
News; program 
informacyjny

23:00 Magazyn koszykarski
23:30 Boks
1:00 Sporty walki: KSW 44: 

The Game; walka: Karol 
Bedorf - Mariusz 
Pudzianowski

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

POLSAT SPORT
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05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu; 

7/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 448; 

serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny; 

Na żywo
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 

40 - Nowe rozdanie; serial 
TVP

09:40 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 92 - Policjantów się 
nie całuje; serial 
kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 56 - Helena; serial 
kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt roku – 2018 - 

sylwetki; felieton
12:40 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Życie w powietrzu. 
Władcy nieba; cykl 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 449; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 102
16:05 Wieczna miłość; s.II; 

odc. 138; serial; Turcja 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3452; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

192; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
8/111; teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn; Na 

żywo
20:30 Leśniczówka; odc. 103
21:00 Wielki test
22:40 Na własne oczy – W 

zalewie reklamy; film 
dokumentalny Kanada 
(2017); reż.:Scott Harper

24:00 Bez tożsamości; odc. 
26; serial Hiszpania 
(2016)

00:50 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

01:50 Głębia ostrości; /10/; 
cykl reportaży

02:20 wojsko – polskie.pl
02:50 Moonraker; film 

sensacyjny Francja, Wielka 
Brytania, USA (1979)

05:00 Notacje – Roman 
Opałka. Czas 
zarejestrowany...; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 238 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1430; serial TVP

06:55 Program gminy 
żydowskiej

07:20 Na sygnale; odc. 23; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie - 

w tym: Panorama i 
Pogoda

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

Extra (319)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

136 „Życie jest ciężkie”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2025; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 239 
ed. 4; teleturniej

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

14:10 M jak miłość; odc. 
1430; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 56; serial, Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 453 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2474; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

30 „Muzykoterapia”; serial 
komediowy TVP

19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /102/ - 
„Mydełko Fa” - Marlena 
Drozdowska, Marek 
Kondrat

19:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /68/ - „Tyle 
wdzięku” - Danuta Rinn

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2025; serial TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2026; serial TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 40; felieton

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
736; serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 224; 
serial fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – 
Dziewczyna z sąsiedztwa; 
komedia USA (2004)

00:35 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

01:30 Świat bez tajemnic – 
Nasz świat w 2050 r. – 
Marzenia o przyszłości. 
Żywność; serial dokum. 
Francja (2016)

02:30 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 54; serial komediowy 
TVP

03:05 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 55; serial komediowy 
TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (99) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (862) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (143) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (844) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2846) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (890) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (313) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (303) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2847) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (35) 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 (543) serial 
komediowy

20:30 Śpiewajmy razem. All 
Together Now (3); 
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 (43) serial 
kryminalny

23:05 12 rund; film 
sensacyjny, USA 2009

1:20 Ktoś całkiem obcy; 
thriller, USA 2007

3:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5617) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(7/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Wieliczka, tutaj od blisko 
30 lat znajduje się 
restauracja Maxim. 
Niegdyś ciesząca się 
wielką popularnością, dziś 
świeci pustkami. Pan 
Andrzej winą za to 
niepowodzenie obarcza 
dzieci, te natomiast 
twierdzą, że ojciec na nic 
im nie pozwala…

07:50 Doradca smaku 10 
(10/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2416) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (1007) 
- program obyczajowy

12:00 Szpital (896) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (659) - 
program

14:00 19 + (360) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (660) - 
program

16:30 19 + (361) - program
17:00 Szpital (897) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1008) 

- program obyczajowy
19:00 Fakty (7749) 
19:35 Sport (7732)  
19:45 Pogoda (7729)  
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (122) 

19:50 Uwaga! (5618) - 
program

20:10 Doradca smaku 10 
(11/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2844) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (242) - 
program

21:30 Agent - Gwiazdy 4 
(4/13) - program

22:35 Ziarno prawdy - film 
sensacyjny 2015

00:50 American Horror Story 
I: Murder House (7/12) - 
serial, USA. Nadarza się 
okazja sprzedaży domu, 
co wywołuje niepokój 
poprzednich lokatorów. 
Wychodzi na jaw prawda 
o związku Constance i 
Larry’ego. Okazuje się, że 
Constance ma drugie 
dziecko. Larry zwierza się 
Benowi, który nie darzy go 
sympatią, ani 
współczuciem. Vivien 
wybiera się na „Morderczą 
wycieczkę” i poznaje 
szokującą prawdę o 
Charlesie i Norze 
Montgomery…

01:45 Uwaga! (5618) - 
program

02:05 Moc Magii (430) - 
program

06:00 Słodka miłość; 
telenowela, Argentyna 
2012; odc. 3

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 181

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 39

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1997; odc. 6

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 2

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, 2018

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 3

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, 2006; 
odc. 27-28

16:00 Rodzinny interes;  
odc. 12-13

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 163-164

20:00 Hellboy; akcja, USA 
2004. Sprowadzony na 
Ziemię przez geniusza zła 
Rasputina, Hellboy, ma 
pomóc nazistom. Jednak 
demon zostaje zagarnięty 
przez aliantów. Kiedy 
nadejdzie sądny dzień 
będzie musiał stanąć do 
walki o dobro i pokonać 
Rasputina, od którego 
wszystko się zaczęło.

22:30 Zlecenie; akcja, 2017. 
Znany na całym świecie 
złodziej – Jack (Dolph 
Lundgren) – dostaje 
ważne zlecenie od CIA. 
Mężczyzna jest jednym z 
najlepszych specjalistów 
od zabezpieczeń, dlatego 
wydaje się najlepszym 
kandydatem do 
planowanej misji. Okazuje 
się bowiem, że mężczyzna 
ma zdobyć tajne 
dokumenty 
przetrzymywane w 
strzeżonym więzieniu w 
Meksyku. Wszystko idzie 
zgodnie z planem do 
chwili, kiedy więzienie 
zostaje zaatakowane przez 
mafię, która próbuje 
odzyskać przetrzymywane 
tam pieniądze.

00:10 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 15

01:05 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 9

02:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2019

03:30 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 8

05:00 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 18

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

05:45 Korona królów; odc. 
140; telenowela 
historyczna TVP

06:20 Na sygnale; odc. 19; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 20; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Czarne chmury; odc. 
5/10 - Czarna sakwa; 
serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
1011; serial TVP

09:20 Na dobre i na złe; odc. 
735; serial TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
48 „Brutus”; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
49 „Jesienny blues”; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.II; odc. 20 - 
Diabelskie porachunki; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.II; odc. 21 - 
Jesienna burza; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 163 - Osaczenie; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 164 - Miłość po grób; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
253 Wspólna pacjentka; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 20; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.II; odc. 22 - 
Diler pierogów; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.II; odc. 23 - 
Do dobrego lepiej 
przymusić; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 47 - 
Menago; serial komediowy 
TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 165 - Piotruś Pan; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.X; 
odc. 120 - Kwestia 
zaufania; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.II; odc. 24 - 
Siła władzy; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.II; odc. 25 - 
Plan awaryjny; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 166 - Pogubieni; 
serial kryminalny TVP

00:10 Rodzinka.pl; odc. 254; 
sezon 14; serial 
komediowy TVP

00:40 Na sygnale; odc. 223 
„W co ty się, chłopie, 
pakujesz?”; serial 
fabularyzowany TVP

01:20 Londyńczycy; odc. 
10/13; serial obyczajowy 
TVP

02:15 Londyńczycy; odc. 
11/13; serial obyczajowy 
TVP

03:15 Czarne chmury; odc. 
5/10 - Czarna sakwa; 
serial TVP

04:15 M jak miłość; s.I; odc. 
1011; serial TVP

06:45 Familiada; odc. 2482; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Mięczaki na polskim 
stole; magazyn kulinarny

07:50 Postaw na milion; s.I; 
odc. 129; teleturniej

08:45 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 36 
Kętrzyn; magazyn

09:15 Koło fortuny; odc. 428 
ed. 6; teleturniej

09:55 Sanatorium miłości; 
odc. 3; reality show

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /116/ - 
„Pszczółka Maja” - 
Zbigniew Wodecki

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /34/ - „Chłopcy 
radarowcy” - Andrzej 
Rosiewicz

11:15 Familiada; odc. 2482; 
teleturniej

11:45 Rodzina wie lepiej; 
/75/; teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (1-2); widowisko 
rozrywkowe

14:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /13/; 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 
– Kiszona kapusta - 
zdrowie z beczki; magazyn 
kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (72) - 
Maniok; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 42 Morawy 
(162) - Jak z obrazka; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/76/; teleturniej

20:30 Postaw na milion; s.I; 
odc. 131; teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (39) - Kicz; 
widowisko rozrywkowe

22:30 Dwoje i ich boje (3); 
program rozrywkowy

23:30 Koło fortuny; odc. 427 
ed. 6; teleturniej

00:15 Sierocki na sobotę; 
odc. 10; program 
rozrywkowy

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis - 
Edyta Bartosiewicz; 
koncert

02:30 Olga Lipińska 
zaprasza (36); talk-show

03:20 Rozrywka Retro – 
Kabaret z medycyną w 
tle; program rozrywkowy

04:45 Gotowe na wszystko 
IV (3/17) - serial, USA

05:45 Ukryta prawda 
(Niebezpieczny 
sąsiad) (512) - program 
obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (Jeniec 
miłości) (36/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (234) - 
program obyczajowy

08:45 Big Brother (2/65) - 
program

09:40 Doradca smaku 10 
(6/40) - program

09:50 Big Brother Pobudka 
(2/30) - program, live 

09:55 Zakochani po uszy 
(38/120) - program

10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (43/165) - 

program
12:35 Ukryta prawda 

(Najlepszy model) (298) - 
program obyczajowy

13:35 Big Brother 
Popołudnie (2/30) - 
program, live 

13:40 Sąd rodzinny (Wojna 
rozwodowa) (37/52) - 
program sądowy

14:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (Tesć in spe) 
(74/116) - program 
sądowy

15:40 Szpital (235) - 
program obyczajowy

16:40 Big Brother 
Podwieczorek (2/30) - 
program, live 

16:45 Gotowe na wszystko 
IV (4/17) - serial, USA

17:40 Przyjaciele (20/24) - 
serial komediowy, USA

18:10 Singielka (4-5/57) - 
serial

19:20 Doradca smaku 10 
(9/40) - program

19:30 Zakochani po uszy 
(39/120) - program

20:00 Big Brother (3/65) - 
program

21:00 Frankie i Alice - film 
obyczajowy, Kanada 2010. 
Opowieść o tancerce go-
go cierpiącej na 
zaburzenia osobowości, 
która stara się pozostać 
sobą. Decyduje się na 
psychoterapię, aby odkryć 
tajemnicę wewnętrznych 
demonów, które ją 
prześladują…

23:15 Big Brother Nocą 
(3/52) - program

23:50 Truman Show - film 
obyczajowy, USA 1998. 
Truman Burbank (Jim 
Carry) przez trzydzieści lat 
był gwiazdą 
najsłynniejszego programu 
telewizyjnego 
emitowanego każdego 
dnia, przez całą dobę, na 
żywo i nic o tym nie 
wiedział. Gdy wreszcie 
domyślił się, że ktoś stale 
go obserwuje, postanowił 
uciec…

02:00 Moc Magii (430) - 
program

05:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (10/12) - 
program lifestylowy

06:00 Nowa Maja w 
ogrodzie 3 (3/39) - 
program

06:30 Ugotowani 8 (41) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:05 Ugotowani 8 (42) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (10/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 4 
(2/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 2 
(4/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (4/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
16 (3/13) - 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 (4/6) - program
16:10 Ostre cięcie 6 (2/12) - 

program
16:55 Nowa misja 

ratunkowa (3/7) - 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
16 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

19:40 Afera fryzjera 6 (4/12) 
- program rozrywkowy

20:25 Miłość od kuchni
21:25 No to lecę! (3/4) - 

program 
22:25 W roli głównej (3/6) - 

talk show
23:00 Powrót Doktora 

Szczyta
00:00 Cierpiący na otyłość
01:10 Okiełznać agresję (3) 

- serial dokumentalny, 
Wielka Brytania

02:15 Wiem, co kupuję 
(7/12) - program 
lifestylowy

02:45 Wiem, co kupuję 
(8/12) - program 
lifestylowy

03:15 Najsztub słucha - 
Anna Mucha (1/6) - talk 
show

03:45 Najsztub słucha - 
Marta Grycan (2/6) - talk 
show

04:15 Najsztub słucha - 
Tatiana Okupnik (4/6) - 
talk show

04:45 Najsztub słucha - 
Małgosia Rozenek (5/6) - 
talk show

06:00 Piłka nożna - Liga 
Narodów; Polska - Włochy

08:15 Piłka nożna - Liga 
Narodów: Portugalia; 
Polska 

10:25 Hokej na lodzie - NHL 
(77): Philadelphia Flyers - 
Montreal Canadiens

12:20 strongman - Liga 
mistrzów

13:25 piłka ręczna
15:00 Pełnosprawni; odc. 

292; magazyn dla 
niepełnosprawnych

15:25 Niepokonani
15:40 Retro w TVP Sport
17:40 piłka nożna -Eliminacje 

EURO 2020 zapowiedź 1 i 
2 kolejki, Na żywo

19:50 Hokej na lodzie - PHL, 
2.runda play - off; Na 
żywo

22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Vikersund 
- podsumowanie 

00:55 strongman - Liga 
Mistrzów

01:55 Łyżwiarstwo figurowe 
- Mistrzostwa Świata, 
Japonia - program 
dowolny par sportowych

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (17) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (67) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (68) serial 
animowany

7:55 Nasz nowy dom (67) 
reality show. W Ostrowcu 
Świętokrzyskim mieszka 
pani Ewa i jej trzy córki: 
Wiktoria, Oliwia i Basia. 
Mąż kobiety po latach 
życia w...

8:55 Septagon (50) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen – 
Piekielna Kuchnia 5 (46) 
reality show

11:25 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda: Sport (3) 
serial dokumentalny

11:55 Galileo (730); 
program 
popularnonaukowy, 
którego twórcy prezentują 
rozmaite ciekawostki z 
różnych stron świata.

12:55 Detektywi w akcji 
(141) serial fabularno-
dokumentalny

13:55 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:55 Gliniarz i prokurator 
(45) serial kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator 
(46) serial kryminalny

16:55 Policjantki i Policjanci 
(506) serial obyczajowy

18:00 Septagon (51) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(507) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (271) 
serial kryminalny

21:05 Miecz zemsty; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania 2015. Po bitwie 
pod Hastings w 1066 roku 
do wioski, znajdującej się 
na ziemiach podbitych i 
okupowanych przez 
Normanów, przybywa 
tajemniczy...

23:00 Gatunek 2; horror SF, 
USA 1998

1:00 Żona dla milionera (4) 
reality show. Patti Stanger 
jest doświadczoną swatką, 
założycielką 
ekskluzywnego Klubu 
Milionerów, w którym 
mężczyźni sukcesu 
poznają swoje przyszłe 
żony.

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:40 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

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

magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 20 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
20.03.1988

07:45 Chłopi; odc. 5/13 - 
Gody; serial TVP

08:40 Ale nam się 
wydarzyło... Jan Paweł 
II; odc. 9; rozmowa

08:55 Archiwum zimnej 
wojny – Niebezpieczny 
wirus popkultury; 
magazyn

09:35 Historia Polski – 
Historia Kowalskich; film 
dokumentalny

10:40 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Rudolfa 
Hessa; cykl dokumentalny

11:10 Jego imię; Polska. 
Tadeusz Kościuszko; film 
dokumentalny

12:10 Polska Kronika 
Filmowa 1991 - Wyd. 7

12:25 Czas honoru; odc. 3 
Przydział; serial TVP

13:25 Wszystkie kolory 
świata – Bali. Azjatycka 
legenda; serial 
dokumentalny Francja 
(2008)

14:30 Lista Sendlerowej; 
film dokumentalny; Polska 
(2001); reż.:Michał 
Dudziewicz

15:30 Tajna broń Japonii; 
film dokumentalny Wielka 
Brytania (2009); 
reż.:Masumi Mizunuma

16:35 Historia Polski – 
Generał Polskich Nadziei 
– Władysław Anders; cz. 
1; dokument 
fabularyzowany

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Listy z daleka

18:15 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 67; 
magazyn

18:45 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
7; cykl dokumentalny

18:55 Chłopi; odc. 7/13 - 
Bór; serial TVP

20:00 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 8/8; 
film dokumentalny USA 
(2016)

21:00 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 3/3; serial 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2012)

22:00 Weterani. Wyrwani 
śmierci; /8/; cykl 
dokumentalny

22:35 Kamień na kamieniu; 
dramat; Polska (1995); 
reż.:Ryszard Ber

00:25 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Cicero; cykl 
dokumentalny

01:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Żukow; cykl 
dokumentalny

01:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Listy z daleka

02:30 Dziennik telewizyjny – 
20.03.1988

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Indykpol AZS Olsztyn

8:30 Magazyn koszykarski; 
program poświęcony 
ekstraklasie mężczyzn. 
Skróty spotkań ostatniej 
kolejki, analizy i 
zapowiedzi meczów oraz 
wywiady.

9:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : GKS 
Katowice - Jastrzębski 
Węgiel

11:30 Trans World Sport; 
magazyn poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

12:30 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz : Raków 
Częstochowa - Bruk-Bet 
Termalica Nieciecza

14:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : Asseco 
Resovia Rzeszów - Cerrad 
Czarni Radom

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; mecz : BBTS 
Bielsko-Biała - MKS 
Ślepsk Suwałki

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : ONICO 
Warszawa - Chemik 
Bydgoszcz

22:55 Sporty walki: KSW 47: 
News; program 
informacyjny

23:00 Boks
0:30 Boks
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05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu; 

8/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 449; 

serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny; 

Na żywo
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 

41 - Nocne rozmowy; 
serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 93 - Klątwa mumii; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 57 - Gwiazdeczka; 
serial kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt roku – 2018 - 

sylwetki; felieton
12:40 To się opłaca; 

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Życie w powietrzu. 
Zatłoczone niebo; cykl 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 450; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 103
16:05 Wieczna miłość; s.II; 

odc. 139; serial; Turcja 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3453; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

193; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
9/111; teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn; Na 

żywo
20:30 Piłka nożna – 

Eliminacje EURO 2020 
(studio)

20:35 Piłka nożna – 
Eliminacje EURO 2020: 
Austria –; Polska

23:00 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Bez tożsamości; odc. 
26; serial Hiszpania 
(2016)

02:30 Kompania X; s.III; odc. 
24; serial Kanada (2015)

03:25 Sprawa dla reportera
04:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
04:50 Notacje; cykl 

dokumentalny

05:10 Koło fortuny; odc. 240 
ed. 4; teleturniej

05:50 Na dobre i na złe; odc. 
736; serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie!; 
magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 24; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie - 

w tym: Panorama i 
Pogoda

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

Extra (320)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

137 „Płoną góry, płoną 
lasy” sezon 6; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2026; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 241 
ed. 4; teleturniej

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

14:10 Na dobre i na złe; odc. 
736; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 57; serial, Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 454 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2475; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

31 „Urodziny Kacperka”; 
serial komediowy TVP

19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /55/ - „Cień 
wielkiej góry” - Budka 
Suflera

19:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /50/ - „Ten wasz 
świat” - Oddział Zamknięty

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2026; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2027; serial obyczajowy 
TVP

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 31; serial obyczajowy 
USA (2017)

21:40 Wszystko o Stevenie; 
USA (2009); reż.:Phil 
Traill; wyk.:Sandra 
Bullock, Thomas Huden 
Church, Bradley Cooper

23:25 Na sygnale; odc. 224 
„Dużo miłości”; serial 
fabularyzowany TVP

23:55 Dziewczyna z 
sąsiedztwa; komedia; 
USA (2004)

01:50 La La Poland; 
program rozrywkowy

02:20 Riviera; odc. 1; serial; 
Wielka Brytania (2017)

03:20 Art Noc – Koncert 
muzyki z filmów Andrzeja 
Wajdy – 
„Scoring4Wajda”

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (100) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (863) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (144) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (845) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2847) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (891) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (314) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (304) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2848) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (411) 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 (134) 
reality show

21:10 Przyjaciółki (150) 
serial obyczajowy

22:15 Ślad (44) serial 
kryminalny

23:15 Ktoś całkiem obcy; 
thriller, USA 2007. 
Dziennikarka śledcza 
Rowena Price spotyka 
swoją dawno niewidzianą 
przyjaciółkę, która 
namawia ją, by zajęła się 
sprawą pewnego szefa 
agencji reklamowej, 
Harrisona Hilla. Kiedy 
tydzień później dziewczyna 
zostaje znaleziona martwa, 
dziennikarka rozpoczyna 
prywatne śledztwo. Sądzi, 
że za śmiercią kobiety stoi 
właśnie Hill. Rowena 
postanawia zdobyć 
dowody przeciwko niemu. 
Z pomocą błyskotliwego 
asystenta Milesa Haleya 
przenika do środowiska 
Harrisona. Jako Katherina 
zatrudnia się w jego 
agencji, a jako Weronika 
prowadzi z nim 
internetowy flirt…

1:30 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5618) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(8/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 10 
(11/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2417) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (1008) 
- program obyczajowy

12:00 Szpital (897) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (660) - 
program

14:00 19 + (361) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (661) - 
program

16:30 19 + (362) - program
17:00 Szpital (898) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1009) 

- program obyczajowy
19:00 Fakty (7750) 
19:35 Sport (7733)  
19:45 Pogoda (7730)  
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (123) 

19:50 Uwaga! (5619) - 
program

20:10 Doradca smaku 10 
(12/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2845) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (243) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
19 (4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Chłopaki nie płaczą - 
komedia 1999. Kuba 
Brenner (Maciej Stuhr) 
jest młodym, dobrze 
zapowiadającym się 
skrzypkiem, który w 
wyniku splotu wyjątkowo 
niekorzystnych 
okoliczności zostaje 
wplątany w gangsterskie 
porachunki. Wszystko 
zaczyna się, kiedy Kuba 
zgadza się pomóc 
swojemu nieśmiałemu i 
zakompleksionemu 
przyjacielowi, Oskarowi 
(Wojciech Klata) w 
skorzystaniu z usług 
agencji towarzyskiej. Po 
wieczorze spędzonym z 
dwiema dziewczynami w 
mieszkaniu wujka Oskara, 
okazuje się, że chłopcy nie 
byli odpowiednio 
przygotowani 
finansowo…

00:30 Odwróceni. Ojcowie i 
córki (4/8) - program

01:35 Uwaga! (5619) - 
program

01:55 Moc Magii (431) - 
program

06:00 Słodka miłość; 
telenowela, Argentyna 
2012; odc. 4

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 182

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 40

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 3

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, 2018

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 4

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, 2006; 
odc. 28-29

16:00 Rodzinny interes;  
odc. 13-14

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 164-165

20:00 To nie tak jak myślisz, 
kotku; komedia, Polska 
2008. Przystojny 
neurochirurg Filip 
Hoffman postanawia 
spędzić grzeszny weekend 
z młodą pielęgniarką 
Dominiką. Niestety te 
plany może pokrzyżować 
żona. Doktor Filip obmyśla 
więc misterny plan i, pod 
pretekstem udziału w 
sympozjum naukowym 
chirurgów, rezerwuje 
apartament dla dwojga w 
sopockim hotelu…

22:05 To już jest koniec; 
komedia, USA 2013. W 
Los Angeles 
niespodziewanie dochodzi 
do serii apokaliptycznych 
wydarzeń, w wyniku 
których szóstka przyjaciół 
zostaje uwięziona w domu 
jednego z nich z 
niewielkim zapasem 
jedzenia i wody. Okazuje 
się, że czeka ich tam 
niebezpieczna walka o 
przetrwanie, a ich przyjaźń 
zostaje wystawiona na 
próbę.

00:15 Maksimum ryzyka; 
akcja, USA 1996. Policjant 
Alain Moreau (Jean-
Claude Van Damme) traci 
swojego brata bliźniaka. 
Chcąc dowiedzieć się 
dlaczego zginął przyjmuje 
jego tożsamość i wkracza 
w świat rosyjskiej mafii.

02:15 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 19

02:55 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 20

03:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2019

04:25 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 19

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8

05:45 Korona królów; odc. 
141; telenowela 
historyczna TVP

06:15 Na sygnale; odc. 20; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 21; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Czarne chmury; odc. 
6/10 - Intryga; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I - 
odc. 1012; serial TVP

09:25 Stulecie Winnych; 
odc. 2; serial TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II - odc. 
49 „Jesienny blues”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.II - odc. 
50 „Boscy u doktora”; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.II; odc. 21 - 
Jesienna burza; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.II; odc. 22 - 
Diler pierogów; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 164 - Miłość po grób; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 165 - Piotruś Pan; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
254 Dziadek; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 21; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.II; odc. 23 - 
Do dobrego lepiej 
przymusić; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.II; odc. 24 - 
Siła władzy; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 48 - 
Brzemię oglądalności; 
serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII 
- odc. 166 - Pogubieni; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.X; 
odc. 121 - Na prośbę 
matki; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.II; odc. 25 - 
Plan awaryjny; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.II; odc. 26 - 
Zgoda po polsku; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 167 - Diabelski 
śmiech; serial kryminalny 
TVP

00:20 Echo serca; odc. 4; 
serial TVP

01:15 Instynkt; odc. 8 „Wiatr 
we włosach”; serial 
kryminalny TVP

02:05 Instynkt; odc. 9 
„Sąsiedzi”; serial 
kryminalny TVP

02:55 Czarne chmury; odc. 
6/10 - Intryga; serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
1012; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
49 „Jesienny blues” serial 
komediowy TVP

06:40 Familiada; odc. 2483; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Kiszona kapusta - 
zdrowie z beczki; magazyn 
kulinarny

07:45 Postaw na milion; s.I; 
odc. 130; teleturniej

08:45 Prywatne życie 
zwierząt; reportaż

09:15 Koło fortuny; odc. 429 
ed. 6; teleturniej

09:50 Dwoje i ich boje (2); 
program rozrywkowy

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /117/ - „Lubię 
wracać tam gdzie byłem” - 
Zbigniew Wodecki

11:10 Familiada; odc. 2483; 
teleturniej

11:40 Rodzina wie lepiej; 
/76/; teleturniej

12:10 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; /14/; teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu – wino, kabaret i 
śpiew (1-2); widowisko 
rozrywkowe

17:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVIII Mazurska 
Noc Kabaretowa 
Mrągowo - Moda na 
swetry - The Best of; 
widowisko

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Nieznany burak 
cukrowy; magazyn 
kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (98) - 
Indiańskie amory; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 43 Kanada - 
Quebeck (163) Montreal; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/77/; teleturniej

20:30 Big Music Quiz – 
Sławomir Big Music Quiz; 
/4/; teleturniej muzyczny

21:35 Kabaretowy Klub 
Dwójki (40) - Moda; 
widowisko rozrywkowe

22:35 Kabaret za kulisami
23:35 Dzięki Bogu już 

weekend; s.III (34); 
program rozrywkowy

00:40 Koło fortuny; odc. 428 
ed. 6; teleturniej

01:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów - Policjant; 
program rozrywkowy

01:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wielki Turniej 
Kabaretowy - Kraków 
kontra reszta świata (1-3); 
widowisko

04:20 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie – 
Anna German; widowisko 
rozrywkowe

04:45 Gotowe na wszystko 
IV (4/17) - serial, USA

05:45 Ukryta prawda 
(Chorobliwa zemsta) (513) 
- program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (Wojna 
rozwodowa) (37/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (235) - 
program obyczajowy

08:45 Big Brother (3/65) - 
program

09:40 Doradca smaku 10 
(9/40) - program

09:50 Big Brother Pobudka 
(3/30) - program, live 

09:55 Zakochani po uszy 
(39/120) - program

10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (44/165) - 

program
12:35 Ukryta prawda 

(Najlepszy wzór) (299) - 
program obyczajowy

13:35 Big Brother 
Popołudnie (3/30) - 
program, live 

13:40 Sąd rodzinny (Miłosna 
pułapka) (38/52) - 
program sądowy

14:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (Potrzebuję 
więcek pieniędzy) 
(75/116) - program 
sądowy

15:40 Szpital (236) - 
program obyczajowy

16:40 Big Brother 
Podwieczorek (3/30) - 
program, live 

16:45 Gotowe na wszystko 
IV (5/17) - serial, USA

17:40 Przyjaciele (21/24) - 
serial komediowy, USA

18:10 Singielka (6/57) - 
serial

18:45 Singielka (7/57) - 
serial

19:20 Doradca smaku 10 
(13/40) - program

19:30 Zakochani po uszy 
(40/120) - program

20:00 Big Brother (4/65) - 
program

21:00 Norbit - komedia, 
USA 2007. „Nazywam się 
Norbit Albert Rice i byłem 
sierotą ...” Tak zaczyna się 
historia Norbita (Eddie 
Murphy) wychowanego 
przez pana Wonga (Eddie 
Murphy) w sierocińcu i 
restauracji Golden 
Wonton. To właśnie tam 
Norbit poznał swoją 
bratnią duszę, uroczą Kate 
(Thandie Newton). Tych 
dwoje było nierozłącznych 
do momentu, kiedy Kate 
została adoptowana i 
opuściła Norbita, aby 
rozpocząć nowe życie…

23:15 Big Brother Nocą 
(4/52) - program

23:50 Książę w Nowym 
Jorku - komedia, 
USA 1988

02:15 Moc Magii (431) - 
program

05:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (11/12) - 
program lifestylowy

05:55 Subiektywny ranking 
naj… (6) - program 

06:30 Ugotowani 8 (43) - 
program 

07:05 Ugotowani 8 (44) - 
program 

07:40 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (11/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 4 
(3/12) - program 

09:25 W czym do ślubu? 2 
(5/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (4/8) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (5/13) - program 

11:45 Kuchenne rewolucje 
16 (4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 3 (3/8) - program 

13:20 Sztuka mięsa (11/12) 
- program

13:50 Patenciary (3/8) - 
program 

14:25 Pogromcy 
medycznych mitów

15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 6 (6/13) - 
program lifestylowy

17:10 Co nas truje 3 (1/10) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
15 (2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (4/8) - reality 
show

19:40 Ugotowani 8 (45) - 
program 

20:15 Ugotowani 8 (46) - 
program 

20:50 W czym do ślubu 4 
(4/12) - reality show

21:20 Panny młode ponad 
miarę

22:25 Pani Gadżet 17 (3/12) 
- magazyn

23:00 Sablewska od stylu. 
Na okazję (3/12) - 
program rozrywkowy

23:45 Pogromcy 
medycznych mitów

00:45 W roli głównej (3/6) - 
talk show

01:15 Subiektywny ranking 
naj… (6) - program 

01:45 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

02:15 Wiem, co jem 6 
(6/16) - magazyn

02:45 Wiem, co jem 6 
(7/16) - magazyn

03:15 Najsztub słucha - 
Anna Grodzka (6) - talk 
show

03:45 Najsztub słucha - 
Magda Gessler (1/6) - talk 
show

04:15 Najsztub słucha - 
Joanna Krupa (2/6) - talk 
show

04:45 Najsztub słucha - 
Agnieszka Szulim (3/6) - 
talk show

05:35 Sportowy Wieczór
06:05 Piłka nożna; Polska - 

jesień 2018 - skróty 
meczów

08:10 piłka nożna - 
Eliminacje EURO 2020 - 
zapowiedź 1 i 2 kolejki

10:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Vikersund - podsumow.

11:50 strongman - Liga 
Mistrzów

12:50 Łyżwiarstwo figurowe 
- MŚ, Japonia - program 
dowolny par sportowych 

14:45 Skoki Narciarskie - 
Puchar Kontynentalny, 
Zakopane - podsumow.

16:20 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Vikersund - podsumow. 

18:05 Piłka nożna - 
Eliminacje EURO 2020 - 
studio 

20:05 Piłka nożna - 
Eliminacje EURO 2020: 
Austria; Polska (studio)

20:35 Piłka nożna - 
Eliminacje EURO 2020: 
Austria; Polska 

23:35 Sportowy Wieczór
00:15 Piłka nożna - 

Eliminacje EURO 2020: 
Austria; Polska 

02:30 Retro w TVP Sport
04:30 Boks
05:25 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (18) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (68) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (69) serial 
animowany

7:55 Nasz nowy dom (69) 
reality show. Katarzyna od 
rozwodu z mężem 
alkoholikiem mieszka z 
dziećmi w starym domu 
odziedziczonym po ojcu. 
W budynku nie ma 
bieżącej...

8:55 Septagon (51) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen – 
Piekielna Kuchnia 5 (47) 
reality show. Kolejna 
edycja kulinarnego show. 
Wojciech Modest Amaro 
znowu rzuci wyzwanie 
doświadczonym kolegom 
po fachu i amatorom 
gotowania. Czternaścioro 
zawodników staje...

11:25 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda: Sport (4) 
serial dokumentalny

11:55 Galileo (731); 
program 
popularnonaukowy, 
którego twórcy prezentują 
rozmaite ciekawostki z 
różnych stron świata.

12:55 Detektywi w akcji 
(142) serial fabularno-
dokumentalny

13:55 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:55 Gliniarz i prokurator 
(47) serial kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator 
(48) serial kryminalny

16:55 Policjantki i Policjanci 
(507) serial obyczajowy

18:00 Septagon (52) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(508) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (272) 
serial kryminalny

21:00 Air America; film 
sensacyjny, USA 1990

23:30 Kobiety i mafia (5) 
serial dokumentalny. 
Dokument pokazujący 
mroczny świat polskiej 
mafii. Poznamy historie 
opowiadane z 
perspektywy kobiet, 
których życie uległo 
dramatycznej zmianie za 
przyczyną kontaktów...

0:35 Zagadkowe zgony (1) 
serial dokumentalny. Cykl 
programów 
opowiadających o 
najdziwniejszych, nagłych 
zgonach.

1:00 Przerwa techniczna

06:50 Był taki dzień – 21 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
21.03.1988

07:45 Chłopi; odc. 6/13 - 
Ogień; serial TVP

08:50 Historia Polski – 
Generał Polskich Nadziei 
- Władysław Anders; cz. 1; 
dokument fabularyzowany

09:50 Po PRLu; cykl 
reportaży

10:20 Sensacje XX wieku – 
Afganistan cz. 1; cykl 
dokumentalny

10:55 Amerykańska broń; 
odc. 2 Od zamka 
skałkowego do 
kapiszonowego; serial 
dokumentalny Kanada 
(2013)

12:00 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
7; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 4 
Przysięga; serial TVP

13:20 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 5/6; 
serial dokumentalny 
Wielka Brytania (2010)

14:25 Bizancjum: opowieść 
o trzech miastach; odc. 
1/3; film dokumentalny 
Wielka Brytania (2013)

15:30 Pancerni pogromcy 
Hitlera; odc. 1/2; film 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2013)

16:30 Historia Polski – 
Generał Polskich Nadziei 
– Władysław Anders; cz. 
2; dokument fabularyz.

17:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Skarb z 
rzecznych odmętów - finał

18:10 Taśmy bezpieki; odc. 
13 ORMO

18:40 Polska Kronika 
Filmowa 1993 - Wydanie 
7; cykl dokumentalny

18:55 Chłopi; odc. 8/13 - 
Gospodynie; serial TVP

20:00 Cała prawda o 
Grekach; odc. 2/2; serial 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2013)

21:10 Normandia. Ostatni 
bohaterowie desantu; 
odc. 2/2; film dokum. 
Wielka Brytania (2013)

22:10 Spór o historię – 
Władcy polscy: Henryk 
Walezy; debata

22:50 Szerokie tory - 
Szerokie tory. Krymscy 
Tatarzy

23:25 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 8/8; 
film dokum. USA (2016)

00:20 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa cz. I

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Strażnicy 
morza; cykl dokumentalny

01:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Skarb z 
rzecznych odmętów - finał

02:20 Dziennik telewizyjny – 
21.03.1988

6:00 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
DPD Legionovia 
Legionowo - BKS PROFI 
CREDIT Bielsko-Biała

8:30 Atleci; magazyn 
9:00 Siatkówka mężczyzn: 

PlusLiga; mecz: GKS 
Katowice - Jastrzębski 
Węgiel

11:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - Cerrad 
Czarni Radom

13:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Chemik 
Bydgoszcz

15:50 Piłka nożna: 
Eliminacje Mistrzostw 
Europy; mecz: Kazachstan 
- Szkocja

18:00 Piłka nożna: 
Eliminacje Mistrzostw 
Europy; studio

20:35 Piłka nożna: 
Eliminacje ME; mecz: 
Austria - Polska

22:50 Piłka nożna: 
Eliminacje ME; studio

23:30 Piłka nożna: 
Eliminacje ME; magazyn

0:25 Sporty walki: KSW 47: 
News; program 
informacyjny

0:30 Piłka nożna: Eliminacje 
Mistrzostw Europy; mecz: 
Izrael - Słowenia

2:30 Sporty walki: KSW 40: 
Dublin; walka: Mariusz 
Pudzianowski - Jay Silva
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