
Do bardzo groźnie wyglądające-
go zdarzenia doszło na ulicy Ja-
giellońskiej. Kierowca renault 
espace uderzył z dwa pojazdy. 
Prawdopodobną przyczyną zdarze-
nia był nagły spadek cukru i za-
słabnięcie mężczyzny.

Kierowca renault espace jechał uli-
cą Jagiellońską. W pewnym momen-
cie zrobiło mu się słabo i uderzył w ja-
dącego w tym samym kierunku citro-
ena berlingo. Nie zapanował nad po-

jazdem, przejechał przez 
pas zieleni rozdzielający 
jezdnie i uderzył w jadącego 
z przeciwka mercedesa. 
Sprawcą wypadku zajęli się 
ratownicy medyczni. Ho-
spitalizacji wymagał rów-
nież kierowca mercedesa.

Katarzyna Gwara

Zaatakowali właścicieli mieszkania

Przyszli na kawę i... zostali kilka dni
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Częstochowa

Wypadek na Jagiellońskiej. 
Kierowca zasłabł

Myszków

Wyrzuciła śmieci... 
w lesie

Dzielnicowy z Myszkowa 
weryfikując zgłoszenia w Kra-
jowej Mapie Zagrożeń Bezpie-
czeństwa natknął się na dzi-
kie wysypisko śmieci. Mun-
durowy ustalił również ich 
właściciela. 29-latka, która 
wyrzuciła swoje śmieci w 
miejscu do tego niedozwolo-
nym, została ukarana manda-
tem karnym i zlikwidowała 
pozostawione przez siebie 
wysypisko.

Policjanci z Myszkowa za po-
mocą Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa zostali powiado-
mieni o tym, że w rejonie masy-
wu leśnego w Łutowcu ktoś za-
śmiecił teren. Dzielnicowy gminy 
Niegowa od razu zajął się tą 
sprawą. W Łutowcu w masywie 

leśnym rzeczywiście było niele-
galne wysypisko śmieci. Mundu-
rowy dokładnie sprawdził znale-
zisko i wśród plastikowych od-
padów natrafili na trop, który 
doprowadził go do właścicielki 
śmieci. Funkcjonariusz złożył 
wizytę 29-latce i poinformował ją 
o zaistniałej sytuacji. Kobieta od 
razu przyznała się do winy. Za 
popełnione wykroczenie została 
ukarana mandatem karnym i 
posprzątała to miejsce.

Przypominamy, że każdy 
mieszkaniec może podzielić się z 
policją swoimi spostrzeżeniami 
za pomocą Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa na temat 
zagrożeń występujących w jego 
otoczeniu. Mundurowi weryfiku-
ją każde zgłoszenie.

Katarzyna Gwara

Historia rodem z filmu. 
Przypadkowo poznana kobieta 
pożyczyła 33-latkowi pienią-
dze. Aby podtrzymać nieco-
dzienną znajomość pani 
stwierdziła, że zajrzy do męż-
czyzny na kawę. Kobieta przy-
szła wraz z partnerem. Tak im 
się spodobało, że... postanowi-
li zostać kilka dni. Na doda-
tek, goście wymuszali od go-
spodarzy pieniądze. Gdy ci się 
sprzeciwiali, czekała ich do-
tkliwa kara. 

Dyżurny komisariatu IV w 
Częstochowie został poinformo-
wany przez pracownika służby 
zdrowia o tym, że do jednej z 
placówek zgłosiły się pobite 
osoby. Okazało się, że 33-letni 
mężczyzna oraz 55-letnia ko-
bieta zostali pobici w swoim 
mieszkaniu przez... przypadko-
wo poznane osoby. 

Jak do tego doszło? Kilka dni 
temu mężczyzna pożyczył od 
nieznanej mu kobiety kilka zło-
tych na jedzenie. Aby podtrzy-

mać niecodzienną znajomość 
pani stwierdziła, że zajrzy do 
niego na kawę. 33-latek nie 
protestował. Kobieta przyszła 
wraz z partnerem. Jednak, gdy 
goście zaczęli pić przyniesiony 
ze sobą alkohol, natychmiast 
stali się agresywni. Z każdą go-
dziną doliczali odsetki  do poży-
czonych 33-latkowi pieniędzy. 
Żądali zwrotu ponad 800zł. Kil-
kukrotnie wysyłali właściciela 
mieszkania do bankomatu. 
Gdy wracał bez pieniędzy, roz-
złoszczeni goście grozili, że go 
wywiozą do lasu, tam zakopią i 
że wyniosą mu wszystkie przed-
mioty z mieszkania, jeśli nie da 
im żądanej sumy pieniędzy. W 
pewnym momencie rzucili się 
na 33-latka i zaczęli go bić. Za-
atakowali również jego partner-
kę. Oboje odnieśli liczne obra-
żenia. 

Po 2 dniach, pokrzywdzeni, 
wykorzystując nieuwagę drę-
czycieli, wyszli z mieszkania i 
udali się do najbliższego szpita-
la. Tam opowiedzieli, co się sta-
ło. Na miejsce przybyli policjan-
ci z komisariatu IV w Często-
chowie. Po krótkiej rozmowie, 
mundurowi udali się do miesz-
kania zgłaszającego, gdzie za-
stali pijaną parę. 

Jak się okazało, w przeszłości 
kobieta aresztowana była za po-
bicie ze skutkiem śmiertelnym, 
natomiast mężczyzna karany 

był m. in. za rozbój, pobicie, 
uszkodzenia ciała i kradzieże. 
Policjanci zatrzymali natręt-
nych gości. Najbliższe 3 miesią-
ce spędzą w areszcie. Odpowie-

dzą za usiłowanie wymuszenia 
rozbójniczego i pobicie. Grozi 
im do 10 lat pozbawienia wol-
ności

Katarzyna Gwara
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Policja

Przejęli 
„lewe” 

papierosy
Blisko 900 tysięcy papierosów bez pol-

skich znaków akcyzy przejęli częstochowscy 
policjanci z wydziału do walki z przestępczą 
działalnością. Straty Skarbu Państwa z tytu-
łu niezapłaconej akcyzy zostały oszacowane 
na przeszło 750 tys. zł. 44-latkowi, który po-
siadał nielegalny towar, grożą 3 lata więzie-
nia.

Mieszkaniec powiatu krasnostawskiego zo-
stał zatrzymany w czwartek, 21 marca. Mężczy-
zna przewoził znaczne ilości papierosów bez pol-
skich znaków akcyzy. Policjanci zabezpieczyli 
blisko 43, 5 tys. paczek nielegalnych papiero-
sów. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że wartość 
uszczuplenia należności podatkowych na rzecz 
Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy 
wynosi prawie 750 tys. zł. 44-latkowi, za prze-
stępstwo akcyzowe, grozi do 3 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

MZDiT

Autobusy 
pojadą inaczej
Od 28 do 30 marca, w godz. 7.00-17.00, au-

tobusy linii 57 i 67 od Odrzykonia będą kurso-
wać zmienioną trasą, czyli DK 46 z pominię-
ciem przejazdu ulicami Narcyzową i Księżyco-
wą 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze 
względu na brak przejazdu spowodowany przebudo-
wą ul. Księżycowej w Skrajnicy   w dniach 28 – 30 
marca w godz. 7.00-17.00 autobusy linii nr 57 i 67 
od Odrzykonia będą kursować zmienioną trasą – 
czyli DK 46 z pominięciem przejazdu ulicami Narcy-
zową i Księżycową.

Z kolei poza godz. 7.00 – 17.00, autobusy linii nr 
57 i 67 będą kursować trasami zgodnymi z obowią-
zującym rozkładem z przejazdem przez Skrajnicę.

W czasie obowiązywania objazdu zostają zawieszo-
ne w obu kierunkach przystanki ODRZYKOŃ-NAR-
CYZOWA i SKRAJNICA. Przystanki ODRZYKOŃ bę-
dą obowiązywać wyłącznie w lokalizacjach przy trasie 
DK 46. Przystanek ODRZYKOŃ przy ul. Narcyzowej 
w kierunku Skrajnicy również zostaje zawieszony.

Katarzyna Gwara

Konkurs

Twoja ulubiona opowieść biblijna
Centrum Rozwoju Lokalne-

go zaprasza do udziału w VII 
edycji ogólnopolskiego kon-
kursu plastycznego ,,Twoja 
ulubiona opowieść biblijna”. 
Zgłoszenia są przyjmowane 
do 30 kwietnia.

Celem konkursu, który jest 
adresowany do dzieci w wieku 
od 4 do 13 lat jest m.in. posze-
rzanie wiedzy na temat biblii i hi-
storii chrześcijaństwa oraz roz-
wijanie wyobraźni i zdolności 
plastycznych.

Zadaniem uczestników jest 
przygotowanie pracy plastycznej 
poświęconej   ulubionej   scenie ze 
Starego lub Nowego Testamentu.

Jury w swojej ocenie weźmie 
pod uwagę wartości artystycz-
ne,zgodność z tematyką,orygi-
nalność i estetykę pracy.

Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty w 4 kategoriach wieko-
wych. Zwycięscy otrzymają na-
grody, a ich prace zostaną opu-
blikowane w kalendarzu na 
2020 rok.

Prace - wykonane na papierze 

w formacie A4, w orientacji po-
ziomej wraz z formularzem zgło-
szeniowym należy dostarczyć 
osobiście do 30 kwietnia lub 
przesłać na adres Centrum Roz-
woju Lokalnego, ul. Zaparkowa 
23, 42-400 Zawiercie.

Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty 31 maja, a wyniki zostaną 
opublikowane na stronie inter-
netowej  www.crl.org.pl oraz pro-
filu na facebooku :  https://
www.facebook.com/centrum.
rozwoju.lokalnego/

oprac. Katarzyna Gwara

Można składać wnioski

Pieniądze  
dla artystów

Do 15 kwietnia można 
składać wnioski o przyznanie 
stypendium artystycznego 
Prezydenta Miasta Często-
chowy.

O stypendia mogą ubiegać się 
osoby do 30 roku życia, które 
zajmują się twórczością arty-
styczną, upowszechnianiem kul-
tury oraz opieką nad zabytkami i 
są związane z Częstochową (sta-
le lub czasowo mieszkają w Czę-
stochowie lub uczęszczają do 
częstochowskich szkół wszyst-
kich szczebli).

Stypendia mają charakter in-
dywidualny, a ich celem jest 
stworzenie warunków do nauki i 
pracy, doskonalenia się twórców 
i artystów oraz podejmowania 
ważnych społecznie zadań twór-
czych i artystycznych.

Przyznawane są w obszarze: 
literatury, muzyki, sztuk pla-
stycznych, teatru, filmu, tańca, 
upowszechniania kultury, 
ochrony dóbr kultury oraz opie-
ki nad zabytkami.

Wnioski o stypendia mogą 
składać osoby zajmujące się 
twórczością artystyczną, upo-
wszechnianiem kultury oraz 
opieką nad zabytkami, arty-
stycznie uzdolniona młodzież, a 
także działacze i animatorzy kul-
tury.

Do wniosku należy dołączyć:
• potwierdzenie informacji o do-

robku twórczym (kopie dyplo-
mów, zaświadczeń itp),

• w przypadku projektów wy-
dawniczych – całość planowa-

nego do wydania drukiem ma-
teriału wraz z recenzjami lub 
jego reprezentatywne frag-
menty wraz z recenzjami,

• opinię opiekuna artystycznego 
– w przypadku uczniów i stu-
dentów,

• dokumentację dodatkową w 
postaci materiału prezentują-
cego dorobek twórczy np. ko-
pie prac z ostatnich 3 lat, wy-
dane publikacje, nośniki ze 
zrealizowanymi projektami fil-
mowymi, teatralnymi lub mu-
zycznymi. Dokumentacja do-
datkowa jest zwracana wnio-
skodawcy po rozpatrzeniu 
wniosków przez Komisje Sty-
pendialne.

O przyznaniu stypendium de-
cyduje wartość artystyczna i me-
rytoryczna programu stypen-
dialnego, opracowanego przez 
kandydata na stypendystę, a 
przede wszystkim: oryginalność 
przedsięwzięcia i dotychczasowe 
osiągnięcia kandydata oraz wła-
ściwe udokumentowanie wnio-
sku.

Więcej informacji można uzy-
skać w referacie kultury, Wy-
działu Kultury, Promocji i Spor-
tu Urzędu Miasta Częstochowy, 
Al. Najświętszej Maryi Panny 45 
a, tel. 34 370-74-60.

Wnioski należy składać w 
Kancelarii Urzędu Miasta Czę-
stochowy (p. 3), ul. Śląska 
11/13, do 15 kwietnia tego roku. 
Dokumenty złożone po tym ter-
minie nie będą rozpatrywane.

Oprac. Katarzyna Gwara

Kłobuck

Plaga pijanych 
kierowców

Tylko od początku marca, policjan-
ci z kłobuckiej drogówki zatrzymali 
20 kierujących, u których podczas 
prowadzonych kontroli stwierdzono 
we krwi alkohol. W tej grupie było: 5 
nietrzeźwych kierowców, 6 nietrzeź-
wych rowerzystów oraz 8 kierowców 
i jeden rowerzysta znajdujących się 
w stanie po użyciu alkoholu.

Niestety pomimo wielu apeli oraz pro-
wadzonych akcji profilaktycznych, w dal-
szym ciągu wielu kierowców decyduje się 
wsiąść do samochodu pod wpływem al-
koholu.  Tylko od początku marca, poli-
cjanci z kłobuckiej drogówki zatrzymali 
20 osób – kierujących, którym uniemoż-
liwili dalszą jazdę, z uwagi na nietrzeź-
wość lub stan po użyciu alkoholu.

W tej grupie znalazło się 5 nietrzeź-
wych kierowców, 6 nietrzeźwych rowe-
rzystów oraz 8 kierowców (w tym jeden 
kierowca autobusu) i jeden rowerzysta 
znajdujących się w stanie po użyciu al-
koholu. Najwięcej, bo aż w siedmiu przy-
padkach, do zatrzymania dochodziło na 
terenie gminy Kłobuck.

Wśród zatrzymanych kierujących 
znajdujących się w stanie po użyciu al-
koholu najczęściej powtarza się bardzo 
podobne tłumaczenie swojego nieodpo-
wiedzialnego zachowania. W przypadku 
porannych kontroli, kierujący wyjaśnia-
ją, że „pili dzień wcześniej, a teraz czują 
się dobrze”, natomiast w przypadku 
kontroli prowadzonych popołudniu 

i wieczorem że „wypili tylko jedno piwo 
kilka godzin wcześniej”.

Pamiętajmy, że za kierownicę należy 
wsiadać trzeźwym i wypoczętym. Przepi-
sy prawa nie przewidują taryfy ulgowej 
dla osób, które tłumaczą, że w ich orga-
nizmach jest organizmach jest jedynie 
niewielkie stężenie alkoholu.

Definicje  stanu nietrzeźwości  zawie-
ra art. 115 § 16 Kodeksu karnego. Zgod-
nie z tym przepisem zachodzi on, gdy:
l zawartość alkoholu we krwi przekra-

cza 0,5 promila albo prowadzi do stę-
żenia przekraczającego tę wartość

l zawartość alkoholu w 1 dm sześcien-
nym wydychanego powietrza przekra-
cza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia 
przekraczającego tę wartość.
W prawie karnym poza stanem nie-

trzeźwości wyróżnia się  stan „wskazują-
cy na spożycie alkoholu”, w którym:
n zawartość alkoholu we krwi wynosi od 

0,2 do 0,5 promila
n obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg 

do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wy-
dychanego powietrza.
Po raz kolejny apelujemy do kierow-

ców o rozwagę i zdrowy rozsądek. Należy 
pamiętać, że wsiadając za kierownicę po 
pijanemu ryzykuje się nie tylko swoje ży-
cie, ale także innych uczestników ruchu 
drogowego. Jednocześnie przypomina-
my, że za kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości grożą wysokie grzywny 
a nawet więzienie.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Jednostki z Częstochowy i Chorzowa

Wspólne ćwiczenia 
policyjnych jeźdźców

Policyjni jeźdźcy z chorzowskiej 
i częstochowskiej jednostki ćwiczyli 
wspólnie z nieetatowym pododdziałem 
chorzowskiej policji. Jeźdźcy i rumaki 
szkolili się m.in. w zakresie tworzenia 
szyków policyjnych w sytuacjach zagro-
żenia porządku publicznego oraz dzia-
łań pododdziałów zwartych. Podczas 
ćwiczeń korzystano z broni gładkolufo-
wej i amunicji hukowo-błyskowej.

Cykliczne szkolenia, mają na celu do-
skonalenie umiejętności współdziałania 
policjantów pododdziału zwartego oraz po-
licyjnych jeźdźców. Wspólnie doskonalili 
oni tworzenie szyków policyjnych w sytu-
acji zagrożenia porządku publicznego oraz 
podczas działań pododdziałów zwartych. 
Ćwiczenia odbywały się w pełnym umun-
durowaniu oraz z kompletnym ekwipun-
kiem ochronnym, aby w pełni odwzorować 
realizm działań. Koń policyjny powinien 
charakteryzować się przede wszystkim du-
żym spokojem i opanowaniem. Nie może 

nerwowo reagować na odgłosy wystrzałów, 
szczekanie psów, czy głośne zachowanie 
tłumu. Jeździec wraz z rumakiem musi za-
prezentować umiejętność jazdy w szykach, 
w różnego rodzaju konfiguracjach. Dużą 

sztuką jest panowanie nad koniem w nie-
codziennych warunkach – przy huku pe-
tard, w dymie, zarówno w grupie, jak i in-
dywidualnie. Policjanci i wierzchowce spi-
sali się doskonale, potwierdzając, że są do-
brze przygotowani do trudnej służby.

Katarzyna Gwara
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Jest nowy zastępca

Od marca funkcję zastępcy wójta 
gminy Mstów pełni Małgorzata Gra-
bowska. Zastąpiła na tym stanowisku 
Adama Markowskiego.

Przypomnijmy, Adam Markowski 
działał w gminie Mstów od ośmiu lat. W 
wyniku Wyborów Samorządowych 2018 
został radnym Powiatu Częstochowskie-
go, a przepisy zabraniają łączenia funk-
cji radnego i zastępcy. - Szanuję i będę 
mile wspominał mieszkańców gminy. Z 
wieloma się zaprzyjaźniłem – podkreślał. 
- Niezwykle cenię sobie te 8 lat - wiele się 
nauczyłem, miałem okazję poznać miej-
sca, ludzi i historię tego terenu. Myślę, że 
mieszkańcy gminy powinni być dumni 
ze swojej długiej i ciekawej historii oraz 
piękna terenów. Mam nadzieję że przy-
czyniłem się, by tak się stało, by Mstów 
był lepiej postrzegany na zewnątrz i roz-
wijał się turystycznie. Zostaną mapy, fol-
dery, zdjęcia, filmy, imprezy i... mstow-

skie wspomnienia - nie tylko te w albu-
mie ze starymi zdjęciami – dodał Mar-
kowski.

W jego miejsce – zarządzeniem wój-
ta - powołana została  Małgorzata Gra-
bowska. Ma ponad 25-letnie doświad-
czenie pracy w administracji samorzą-
dowej. To m.in. wieloletni pracownik i 
Naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miasta Czę-
stochowy. Prywatnie mama trzech sy-
nów.

Oprócz funkcji zastępcy Małgorzata 
Grabowska będzie pełniła również (z racji 
doświadczenia zawodowego) bezpośredni 
nadzór nad Referatem Gospodarki Prze-
strzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Gminy Mstów.

Małgorzata Grabowska  (ur. 1968 r.) - 
mieszkanka gminy Mstów, a dokładnie 
Jaskrowa. Ukończyła Akademię Górni-
czo-Hutniczą w Krakowie na kierunku 
geodezja i kartografia.

Urząd Gminy Rędziny roz-
strzygnął przetarg nieograni-
czony na  wykonanie słupowej 
stacji transformatorowej oraz  
linii kablowych zasilania elek-
troenergetycznego docelowej 
oczyszczalni ścieków w  Karo-
linie, która  zostanie oddana 
do  użytku w  2020  roku. Pra-
ce przy budowie idą pełną.

Oczyszczalnia ścieków będzie 
miał przepustowość 2000  m3  na  
dobę i  będzie w  stanie oczyścić 
ścieki z  całej gminnej sieci (już 
istniejących odcinków plus 
wszystkich pozostałych planowanych do  
wybudowania). Wójt Paweł Militowski 
zwrócił uwagę, że  aby planowana insta-
lacja mogła działać w  pełnym wymiarze, 
gmina musi także ponieść koszt zapew-
nienia jej odpowiedniego źródła zasila-
nia. W  związku z  tym urząd gminy ogło-
sił przetarg nieograniczony. Przedmio-
tem postępowania było wyłonienie wyko-
nawcy budowy słupowej stacji transfor-
matorowej 15/0,4  kV oraz  linii kablo-
wych 15  kV i  1kV w  celu zasilania elek-
troenergetycznego mechaniczno – biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków w  Karoli-
nie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła fir-
ma P.P.H. „Komobex – Inel” sp. z  o.o. z  
Częstochowy, która  zadeklarowała wy-

konanie zasilania kosztem nieco ponad 
257,1  tys. zł. Na  realizację zamówienia 
ma czas do  10  maja. 

Rozstrzygnięcie przetargu i  podpisa-
nie umowy na  samą budowę oczyszczal-
ni z  konsorcjum firm: P.B.i I. „ABT” sp. 
z  o.o. w  Częstochowie (lider), Grupa 
Szymbud sp. z  o.o. z  Kłomnic (partner) 
oraz  ABT sp. z  o.o. i  Wspólnicy sp. k. z  
Częstochowy (partner) miało miejsce kil-
ka miesięcy temu. Wspomniane konsor-
cjum zadeklarowało wykonanie prac za  
15  682  500  zł. Termin zakończenia to  
30  marca 2020  roku. Inwestycja zosta-
nie zrealizowana m.in.  dzięki pożyczce 
zaciągniętej przez  gminę w  Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej w  Katowicach.

Powstaje nowa kanalizacja

Gmina Blachownia otrzymała 84 
tys zł dofinansowania na realizację 
zadania „E-aktywni mieszkańcy”. 
Dotacja Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego przyznana została 
na organizację zajęć zachęcających 
do korzystania z mediów cyfrowych 
w celach zawodowych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych.

Projekt przewiduje przeprowadzenie 
szkoleń dla 150 osób w max 7 modułach 
tematycznych:
- „Rodzic w Internecie”,
- „Mój biznes w sieci”,
- „Moje finanse i transakcje w sieci”,
- „Działam w sieciach społecznościo-

wych”,
- „Tworzę własną stronę internetową 

(blog)”,
- „Rolnik w sieci”,
- „Kultura w sieci”.

Projekt pozwala na podniesienie 
kompetencji cyfrowych w obszarach te-
matycznych, które są odpowiedzią na 

zdiagnozowaną potrzebę niewystarcza-
jących kompetencji w danym obszarze. 
Grafiki szkoleniowe zostaną dostoso-
wane w taki sposób do uczestników 
projektu, aby uwzględnić ich ograni-
czoną dyspozycyjność np. ze względu 
na kwestie zawodowe lub rodzinne. 
W obszarze merytorycznym szkolenia 
odpowiadają na potrzebę podniesienia 
i ujednolicenia bazowej wiedzy z zakre-
sie kompetencji IT - ogólnej wiedzy 
i umiejętności związanych z przetwa-
rzaniem informacji oraz wykorzysta-
niem komputera i Internetu do nawią-
zywania komunikacji i zdobywania in-
formacji. Projekt angażuje w działania 
różne grupy wiekowe mieszkańców, 
w tym osoby w wieku 25-34 lata, 35-43 
lata, 44-64 lata, 65 i więcej lat.

W przeciągu najbliższych tygodni roz-
pocznie się proces rekrutacji dla uczestni-
ków projektu.

Szczegółowe informacje podane zosta-
ną na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Blachowni: www.blachownia.pl

Pieniądze na aktywizację 
mieszkańców

Urząd Gminy Rędziny rozstrzygnął 
przetarg nieograniczony na  realiza-
cję prac budowlanych kanalizacji sa-
nitarnej na  ul.  Stalowej i  Leśnej w  
Rudnikach i podpisał umowę z  wyko-
nawcą. Część kosztów pokryje unijne 
dofinansowanie.

To  jedno z  najważniejszych zadań, za-
planowanych w  tegorocznym budżecie 
gminnym, zostanie zrealizowane w  cało-
ści w  2019  roku. W  połowie stycznia 
urząd gminy ogłosił przetarg nieograni-
czony, którego  celem było wyłonienie wy-
konawcy prac. Zwycięzcą postępowania 
została firma Z.T.H.U. Stanisław Krupiń-
ski z  Wrzosowej, która  złożyła najko-
rzystniejszą dla gminy ofertę, opiewającą 
na  kwotę ok. 2  mln i  886  tys. zł. Urząd 
wyznaczył termin zakończenia prac na  
30  listopada, ale  wykonawca deklaruje, 

żeby  zrobi to  do  11  października.
W  granicach pasa drogowego na  ul.  

Leśnej i  Stalowej powstanie ponad 3200  
m kanalizacji. Zaplanowano 527  m przy-
łączy kanalizacyjnych, 1050  m kanaliza-
cji sanitarnej tłocznej oraz  1632,80  m 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Wy-
budowane zostaną również m.in.: kom-
pletna przepompownia ścieków, przyłącze 
energetyczne oraz  wykonany przecisk 
pod  Drogą Krajową nr  91. Zakres prac 
obejmuje też odtworzenie nawierzchni as-
faltowej.

Tylko  część kosztów budowy pokryją 
środki gminne. W  ubiegłym roku projekt 
pod  nazwą „Budowa kanalizacji sanitar-
nej wraz z  przyłączami do  posesji w  Rud-
nikach, ul.  Stalowa i  ul.  Leśna” znalazł 
się na  liście wniosków wybranych do  do-
finansowania na  inwestycje z  zakresu 
gospodarki wodno – ściekowej.

Wkrótce ruszy budowa 
kanalizacji

Strażacy z jednostki OSP Jaskrów 
przeprowadzili szkolenie dla harcerzy 
z 10 JDW „Żywioły” w zakresie 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Idea wspólnego spotkania strażaków 
i harcerzy zrodziła się kilka tygodni temu. 
Druhowie z OSP Jaskrów wiele razy 
udzielali pomocy poszkodowanym w wy-
padkach drogowych oraz innych tragicz-
nych zdarzeniach. Swoją wiedzę z zakre-
su pierwszej pomocy przedmedycznej 
zdobywali na kursach oraz szkoleniach. 
Postanowili podzielić się swoim doświad-
czeniem z uczniami – harcerzami ja-
skrowskiej szkoły.

Szkolenie odbyło się podczas harcer-
skiej zbiórki, która tym razem przybrała 

inną formę. Pięciu strażaków z OSP Ja-
skrów: Artur Bigosiński, Robert Kubica, 
Przemysław Kiliańczyk, Damian Szew-
czyk i Natalia Chadryś oraz młodszy 
aspirant Adam Gawron z PSP Często-
chowa omówili:
- podstawy ABC pierwszej pomocy,
- sposób zachowania w nagłych, tragicz-

nych sytuacjach.
Strażacy zaprezentowali również na 

tzw. „fantomach”, jak prowadzić resuscy-
tację krążeniowo-oddechową.

Następnie do treningu przystąpili har-
cerze. Ponad trzydziestu druhów i druhen 
łącznie z kadrą – drużynową Moniką Der-
dą oraz przewodnikiem Robertem Knysa-
kiem – przeszło podstawowe szkolenie 
udzielania pomocy poszkodowanym.

Mundurowy test pierwszej 
pomocy

BLACHOWNIA

Oprac. Katarzyna Gwara

RĘDZINY

WIEŚCI Z GMIN
MSTÓW
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Napadli na bank
Policjanci z Katowic poszukują 

sprawców napadu na bank. Dwóch 
mężczyzn weszło do placówki banko-
wej i przedmiotami przypominającymi 
broń sterroryzowali personel, żądając 
wydania pieniędzy. Po kradzieży na-
pastnicy uciekli. Wszystkie osoby po-
siadające jakiekolwiek informacje mo-
gące pomóc w ustaleniu tożsamości 
sprawców, proszone są o kontakt z ka-
towickimi stróżami prawa lub z naj-
bliższą jednostką policji.

Do zdarzenia doszło we wtorek (19.03.), 
kilka minut po godzinie 9:00. Do placówki 
bankowej   w Katowicach weszło dwóch 
mężczyzn. Przedmiotami przypominający-
mi broń sterroryzowali pracowników pla-
cówki i zażądali wydania pieniędzy. Po za-
braniu gotówki uciekli. W chwili zdarzenia 
w banku oprócz pracowników przebywało 
kilku klientów. Nikomu nic się nie stało.  

Powiadomieni o wszystkim mundurowi 
natychmiast wkroczyli do akcji i rozpoczę-
li poszukiwania sprawców. Policyjna gru-
pa dochodzeniowo-śledcza przeprowadzi-
ła oględziny oraz przesłuchała świadków. 
Na miejsce skierowano również przewod-
nika z psem. Zabezpieczone zostały na-
grania z monitoringu. Obecnie policjanci 
prowadzą czynności nie tylko procesowe, 
ale i operacyjne, aby ustalić tożsamość i 
zatrzymać sprawców napadu. Za rozbój 
grozi im do 12 lat więzienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą poli-
cjanci z Wydziału Kryminalnego KMP Ka-
towice. Wszystkie osoby posiadające in-
formacje na temat napadu lub przestęp-
ców, których wizerunki zarejestrowały ka-
mery, proszone są o kontakt z policjan-
tem prowadzącym sprawę pod numerem 
telefonu 32 200 20 00 w godzinach od 
8.00 do 15.00, 32 200 25 55 całodobowo 
lub z najbliższą jednostką policji tel. 112.

Kolejne zarzuty za dopalacze

Pseudokibice z narkotykami

Strzelał z wiatrówki  
do samochodu

Śląscy policjanci zwalczający prze-
stępczość pseudokibiców, wspierani 
przez mundurowych z gliwickiej auto-
stradówki zatrzymali 35-latkę z Mysło-
wic oraz 43-letniego mieszkańca woje-
wództwa łódzkiego, którzy w samocho-
dzie przewozili narkotyki. W audi, któ-
rym podróżowali, kryminalni znaleźli 
przeszło kilogram marihuany. Zatrzy-
mani związani są ze środowiskiem 
pseudokibiców. Kobieta usłyszała za-
rzut za posiadanie znacznej ilości nar-
kotyków. Grozi jej do 10 lat więzienia.

Kryminalni z Wydziału do spraw Zwal-
czania Przestępczości Pseudokibiców Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
dowiedzieli się, że przez nasze wojewódz-
two może być przewożona spora ilość ma-
rihuany. We wtorek, na autostradzie A4 w 
Mysłowicach, wspierani przez policjantów 
z gliwickiej autostradówki oraz przewod-
nika z psem z katowickiej komendy miej-
skiej, zatrzymali do kontroli kierowcę au-
di. Samochodem podróżował 43-letni 
mieszkaniec województwa łódzkiego oraz 
35-latka z Mysłowic. W pojeździe stróże 
prawa znaleźli ponad kilogram marihu-

any. Podczas przeszukania mieszkania 
kobiety, kryminalni zabezpieczyli dodat-
kowo kilka gramów amfetaminy. Obie 
osoby zostały zatrzymane. Zarówno 
35-latka, jak i 43-latek związani są ze śro-
dowiskiem pseudokibiców, sympatyzują-
cych ze śląską oraz łódzką drużyną pił-
karską. Zatrzymani zostali przesłuchani, 
a kobiece postawiono zarzut posiadania 
znacznej ilości narkotyków.  Na poczet 
przyszłych kar zabezpieczone zostało au-
di, służące do popełnienia przestępstwa 
oraz blisko 13 tysięcy złotych, które zna-
leziono w samochodzie i mieszkaniu 
35-latki.  Za popełnione przestępstwo gro-
zi jej 10 lat więzienia.

Policjanci z wydziału kryminalnego 
rudzkiej komendy zatrzymali mężczy-
znę, który strzelał z wiatrówki w jadą-
cy samochód. W ten sposób chciał za-
łatwić pseudokibicowskie porachunki. 
„Snajper” usłyszał prokuratorskie za-
rzuty.

Prokurator zastosował środek zapobie-
gawczy wobec 21-latka, który ostrzelał z 
pistoletu pneumatycznego jadący samo-
chód innego młodego mężczyzny. Całe zaj-
ście miało podtekst związany ze zwaśnio-
nymi grupami pseudokibiców. Gdy do ak-
cji wkroczyli detektywi z rudzkiej komen-
dy, na co dzień zajmujący się sprawami 
pseudokibiców, sprawca został zatrzyma-
ny. 21-latek został przesłuchany i dopro-
wadzony do prokuratury, gdzie usłyszał 
zarzuty związane ze zniszczeniem mienia i 
narażeniem na utratę zdrowia, lun nawet 

życia, osób jadących ostrzelanym samo-
chodem. Chuligan będzie pozostawał pod 
nadzorem policji.  Prokurator zastosował 
też wobec niego poręczenie majątkowe i 
zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzo-
nych oraz kontaktu z nimi. Za przestęp-
stwo, którego się dopuścił, grozi mu 5 lat 
więzienia. O jego dalszym losie i wymiarze 
kary, zdecyduje niebawem rudzki sąd.

Ukradł paletę ze złotą 
biżuterią

Najpierw pił z nimi alkohol, 
później go pobili

Policjanci z komisariatu VI w Kato-
wicach poszukują sprawcy kradzieży 
biżuterii. Mężczyzna wszedł do sklepu 
jubilerskiego i skradł paletę ze złotą bi-
żuterią o wartości około 40 tys. zł. Mo-
ment kradzieży zarejestrowały kamery 
monitoringu. Wszystkie osoby, które 
posiadają informacje mogące pomóc w 
ustaleniu tożsamości sprawcy widocz-
nego na nagraniach i zdjęciach proszo-
ne są o kontakt. Mundurowi gwarantu-
ją anonimowość.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 18 
marca kilkanaście minut po 10.00. Do 
sklepu jubilerskiego przy ulicy Mickiewi-
cza wszedł mężczyzna. Poprosił o pokaza-
nie złotego pierścionka. Pracownica wyjęła 
na ladę paletę ze złotą biżuteria. Mężczy-
zna obejrzał pierścionek i odłożył. W pew-
nym momencie złapał paletę z precjozami 
i wybiegł ze sklepu. W sumie skradł on po-
nad 60 złotych pierścionków o łącznej 
wartości około 40 tys. zł. Moment kradzie-

ży zarejestrowały kamery monitoringu.
Wszystkie osoby, które posiadają in-

formacje mogące pomóc w ustaleniu toż-
samości sprawcy widocznego na nagra-
niu z monitoringu oraz zdjęciach, pro-
szone są o kontakt z policjantami z ko-
misariatu VI w Katowicach pod nume-
rem całodobowego telefonu: 32 200 
2555, 32 200 3850 lub 112, e-mail: 
kp6@katowice.ka.policja.gov.pl.

Na wniosek śledczych i prokuratora 
jastrzębski sąd tymczasowo aresztował 
dwóch mężczyzn, podejrzanych o po-
bicie i rozbój. Dodatkowo starszy 
z nich znieważył oraz naruszył niety-
kalność cielesną interweniujących po-
licjantów. Za popełnione przestępstwa 
grozi im kara do 12 lat więzienia.

Tragicznie mogła zakończyć się libacja 
alkoholowa w jednym z mieszkań na osie-
dlu Tysiąclecia. Do zdarzenia doszło w no-
cy z 19 na 20 marca. Około 4.00 dyżurny 
jastrzębskiej komendy odebrał zgłoszenie, 
że pewien mężczyzna potrzebuje pomocy, 
jednak zgłaszający nie podał swoich da-
nych personalnych. Dyżurny szybko 
ustalił na kogo zarejestrowany jest nu-
mer, z którego dzwonił pokrzywdzony.

Policjanci pojechali na miejsce inter-
wencji, jednak pod wskazanym adresem 
zastali tylko kobietę, która powiedziała, że 
numer z którego dzwoniono należy do jej 
syna, a ten obecnie przebywa w innym 
mieście. Kobieta zadzwoniła w obecności 
mundurowych na jego numer, jednak te-
lefon odebrał inny mężczyzna, który po-
dawał się za niego i zapewniał, że wszyst-
ko jest w porządku. Gdy próbowała po-
nownie się z nim skontaktować, już nikt 
nie odebrał.

Policjanci rozpoczęli patrolowanie osie-
dla i po chwili zauważyli mężczyznę, który 
na ich widok zaczął uciekać. Gdy mundu-
rowi dogonili go, w rozmowie z nimi przy-
znał, że wraca od znajomego. Jak się póź-

niej okazało, posiadał przy sobie telefon 
zgłaszającego, ale nie chciał powiedzieć 
skąd go ma. Wraz z napotkanym mężczy-
zną policjanci poszli do budynku, z klatki 
którego wyszedł. Tam, na parterze, zna-
leźli leżącego, półprzytomnego i zakrwa-
wionego mężczyznę. Mundurowi ustalili, 
że został on pobity przez dwóch znajo-
mych, z którymi pił wcześniej alkohol, 
a jednym z nich okazał się napotkany 
przez stróżów prawa mężczyzna.

Drugi ze sprawców nadal przebywał 
w mieszkaniu, w którym odbywała się li-
bacja. Policjanci wezwali na miejsce 
wsparcie i poszli do wskazanego mieszka-
nia, gdzie zastali drugiego ze sprawców. 
W trakcie interwencji lokator znieważył 
mundurowych i naruszył ich nietykal-
ność cielesną.

W efekcie mieszkańcy Jastrzębia trafili 
do policyjnego aresztu. Na wniosek poli-
cjantów i prokuratora, Sąd Rejonowy 
w Jastrzębiu-Zdroju tymczasowo areszto-
wał obu zatrzymanych na trzy miesiące. 
Grozi im kara do 12 lat więzienia.

Oprac. Katarzyna Gwara

Policjanci z wydziału kryminalnego 
zawierciańskiej komendy zatrzymali 
43-letniego mieszkańca Łaz. W jego 
mieszkaniu znaleźli ponad 50 gr. do-
palaczy. Mężczyzna usłyszał zarzut po-
siadania środków odurzających. Za ta-
kie przestępstwo może mu grozić do 3 
lat więzienia.

W miniony poniedziałek zawierciańscy 
policjanci złożyli „niezapowiedzianą wizy-
tę” jednemu z mieszkańców Łaz. Wcze-
śniej kryminalni uzyskali informację, że 
43-letni mężczyzna w swoim domu może 
posiadać środki odurzające. W takcie 
przeszukania jego mieszkania, stróże pra-
wa znaleźli dwa woreczki foliowe wypeł-
nione białym proszkiem. Zabezpieczone 
dopalacze trafią do laboratorium, gdzie 
zostanie określony ich skład chemiczny 
oraz ile odurzających porcji można było z 
nich przygotować. Zatrzymany mężczy-
zna usłyszał zarzut posiadania substancji 
psychoaktywnych.

Apelujemy: aby skutecznie walczyć z 
tym niebezpiecznym zjawiskiem, musimy 

zdać sobie sprawę, że dopalacze są śmier-
telną trucizną. Zażywając ją, ryzykujemy 
swoim życiem, a chroniąc kierujących się 
zyskiem bezwzględnych dilerów, także ży-
ciem innych. Kierujmy się rozsądkiem i 
wzajemną troską. Każdego, kto ma infor-
macje dotyczące tych środków i osób nimi 
handlujących, prosimy o kontakt z policją 
pod nr 997 lub 112. Jeżeli mamy wiedzę 
o osobach rozprowadzających narkotyki 
lub dopalacze, poinformujmy o tym poli-
cję – nie miejmy żadnych skrupułów. 
Dzięki takiej postawie możemy uratować 
niejedno życie!

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A



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

PRZYJMĘ

n PZYJMĘ krzyżyki, różańce, medaliki, stare 
telefony komórkowe, klucze, srebro (może być 
złom). Tel. 667 499 164, 663 626 576

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

SPRZEDAM

n SPRZEDAM płaszcz, rozmiar 38. 
Tel. 667 499 164, 663 626 576

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 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 21 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  

HYUNDAI TUCSON  
1.6 E, rok prod. 2017,
kraj., I – wł., gwarancja

  77.900 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 GRAND C-MAX 1.6 D, rok prod. 2012 28.900 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 HONDA HR-V 1.6 E, rok prod. 2003 9.900 zł
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,  

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

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

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

 kraj., F. VAT  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 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. 2007 12.900 zł
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 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 MEGANE 1.6 E, rok prod. 2013, 

kraj., I – wł., serwis. 28.700 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, kraj., I – wł.  27.900 zł
n SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2000, kraj. 4.900 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 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n SUZUKI SX4 1.6 E, rok prod. 2008, 4x4  17.800 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 PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł. 55.900 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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Ciąg dalszy na str. 
Dokończenie ze str. 
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PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 25 MARCA 2019 r.

05:45 TELEZAKUPY
06:20 Jeden z dziesięciu; 10/111; 

teleturniej
06:50 Jaka to melodia?; odc. 4045; 

teleturniej muzyczny
07:20 Natura w Jedynce – Planeta lasów. 

W rytmie pływów; film dokum.; 
Hiszpania (2017)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 43; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 95; serial 

TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 59; serial 

TVP
11:30 Korona królów – taka historia..; 

odc. 28; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Wójt roku – 2018 - sylwetki; felieton
13:00 Natura w Jedynce – Las Bawarski – 

rozległy, mroczny, czarodziejski; film 
dokumentalny; Niemcy (2016)

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 451; serial; Turcja 

(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – Sosy ze 

świeżych ziół; magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 140; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4047; 

teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3455; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 194; telenowela 

TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 11/111; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 104
21:00 Teatr Telewizji – Doktor Halina; 

spektakl teatralny
22:15 Ekstradycja I; odc. 1/6; serial 

kryminalny TVP
23:25 Diabelne szczęście; film dokum.
00:25 Przyjaciel do końca świata; komedia 

romantyczna; USA (2012)
02:15 Saudyjska wiosna; cykl 

dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
03:20 Walcząc z Państwem Islamskim; 

film dokum.; USA (2015)
04:10 Notacje – Henryk Leopold 

Kalinowski Z Wołynia do Berlina; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 245 ed. 4; 
teleturniej

05:55 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
4/13; serial TVP

06:50 Coś dla Ciebie; magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 26; serial 

fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (15)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (323)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 139 sezon 

6; serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial obyczajowy 

TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 246 ed. 4; 

teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 50; serial; 

Turcja (2016)
14:10 O mnie się nie martw; s. X; odc. 

4/13; serial TVP
15:05 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 59; serial; Niemcy
15:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 4; 

serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 458 ed. 6; 

teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2477; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 25; Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 33 „Trudne 

decyzje”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (16)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /1/ - 

„Śpiewać każdy może” - Jerzy Stuhr
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /33/ - 

„Wars wita was” - Wały Jagiellońskie
19:35 Barwy szczęścia; serial TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia; 

odc. 93; felieton
20:55 M jak miłość; odc. 1431; serial 

TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”; 

odc. 1164
21:55 Za marzenia; s.II; odc. 4/13; serial 

TVP
22:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 4; 

serial TVP
23:00 Terror w podziemiach; odc. 3; 

serial; Dania (2017)
23:55 Sfora; odc. 9/9; serial TVP
01:05 Dzikie historie; komediodramat; 

Hiszpania, Argentyna (2014)
03:15 Głośniej od bomb; Dania, Francja 

(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 (681) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (682) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(102) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (865) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (146) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (847) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2849) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (893) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (316) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (306) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2850) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (414) 

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

20:10 Megahit: Avatar; film SF, Wielka 
Brytania/USA 2009. . Rok 2154. Były 
komandos, Jake Sully (Sam 
Worthington), zostaje wysłany na 
Pandorę w układzie Alfa Centauri. 
Celem misji jest uzyskanie dostępu do 
złóż cennego minerału o nazwie 
unobtainium…

23:35 Ślad (45) serial kryminalny
0:45 Uprowadzona 2; film sensacyjny, 

Francja 2012. Były as wywiadu 
wyrównuje rachunki z bandytami, 
którzy zagrażają jego rodzinie.

2:45 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia. Występują 
eksperci, zajmujący się między innymi 
tarotem...

05:50 Uwaga! (5622) - program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (4/39) - 

program
07:55 Akademia ogrodnika (4/39) - 

program
08:00 Dzień Dobry TVN (2419) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1010) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (899) - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła (662) - program
14:00 19 + (363) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2 (10/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Paroles, paroles to nazwa restauracji 
znajdującej się na krakowskim 
Kazimierzu, która głównie serwuje 
dania .... włoskie. Restaurację założyły 
do spółki dwie koleżanki, Joanna i 
Katarzyna. Z początku było nieźle, 
niestety od jakiegoś czasu nie idzie…

15:30 Szkoła (663) - program
16:30 19 + (364) - program
17:00 Szpital (900) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1011) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7754) 
19:35 Sport (7737)  
19:45 Pogoda (7734)  
19:49 Raport smogowy - poznaj kolory 

powietrza (127) 
19:50 Uwaga! (5623) - program
20:10 Doradca smaku 10 (13/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej 17 (2846) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (244) - program
21:30 Odwróceni. Ojcowie i córki (5/8) - 

program
22:30 Śmiertelna głębia - film 

sensacyjny, USA/Wielka Brytania/RPA/
Niemcy/Francja 2012. Kate 
Mathiesonpowraca na głębokie wody z 
niewielką grupką turystów i biologów 
morskich. Gdy ich statek rozbija się 
podczas szalejącego sztormu, Kate 
będzie musiała zmierzyć się ze swymi 
demonami i znaleźć drogę ucieczki, 
zanim pojawią się ogromne i 
mięsożerne drapieżniki.

00:55 Kuchenne rewolucje 19 (4/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

01:55 Co za tydzień (894) - magazyn
02:30 Uwaga! (5623) - program
02:50 Moc Magii (435) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 6

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 184

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
166

09:00 Rodzinny interes; serial, Polska; 
odc. 15

10:00 Zaklinaczka duchów; serial 
fabularny, 2006; odc. 30

11:00 Kobra – oddział specjalny; serial, 
2018

12:00 Kobra – oddział specjalny; serial, 
2018

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2013; odc. 5

14:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
42

15:00 Zaklinaczka duchów; serial, 2006; 
odc. 31

16:00 Rodzinny interes; serial, Polska; 
odc. 15

17:00 Rodzinny interes; serial, Polska; 
odc. 16

18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
166

19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
167

20:00 Nieobliczalny; akcja, USA 2006. 
Pięć lat po śmierci jego żony i syna, 
Jack Foster, były pracownik CIA, jedzie 
ze swoją ośmioletnią córką do 
Bukaresztu. Ku nieszczęściu Jacka, 
Amanda zostaje porwana przez obcego 
agenta. Ojciec przeczesuje całe miasto 
w poszukiwaniu swojego ukochanego 
dziecka…

22:00 Pod ścianą; akcja, Canada 2011
00:00 W obliczu ciemności; akcja, USA 

2009. Jednostka złożona z byłych 
wojskowych ma za zadanie pokonać 
wampiry, które grasują w 
apokaliptycznym świecie i zagrażają 
każdej żywej istocie. Ocalała jedynie 
grupa ludzi uwięziona w szpitalu…

01:45 Taki jest świat; factual, Polska 
2019

02:20 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial, USA 1997; odc. 10

03:10 Na jedwabnym szlaku; factual, 
Polska 2015

03:35 Na jedwabnym szlaku; factual, 
Polska 2015

04:00 Z archiwum policji; serial 
fabularny, Polska 2010; odc. 9

04:20 Dyżur; factual, Polska 2009; odc. 
14-15

05:35 Niesamowite!; factual, Polska 
2014; odc. 9

05:50 Korona królów; odc. 143; 
telenowela historyczna TVP

06:20 Na sygnale; odc. 22; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 23; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Czarne chmury; odc. 8/10 - Wilcze 
doły; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1014; serial 
TVP

09:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 165 - 
Piotruś Pan; serial kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 51”Golono - 
strzyżono”; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc. 52 „Kociaki 
domowe”; serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.II; odc. 23 - Do dobrego 
lepiej przymusić; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Ranczo; s.II; odc. 24 - Siła władzy; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 166 - 
Pogubieni; serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 167 - 
Diabelski śmiech; serial kryminalny 
TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 256 Między 
wierszami; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 23; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.II; odc. 25 - Plan 
awaryjny; serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.II; odc. 26 - Zgoda po 
polsku; serial obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 50 - Syndrom 
weterana; serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 168 - 
Reportaż z domu; serial kryminalny 
TVP

20:20 Komisarz Alex; s.X; odc. 123 - 
Wszystko w rodzinie; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.III; odc. 27 - Płomień 
duży i mały; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.III; odc. 28 - Powrót 
demona; serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 169 - 
Portret psychologiczny; serial 
kryminalny TVP

00:20 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
4/13; serial komediowy TVP

01:15 Zbrodnia II; odc. 3; serial
02:05 Dublerzy; odc. 1/4; serial TVP
02:55 Czarne chmury; odc. 8/10; serial 

TVP
03:55 M jak miłość; s.I; odc. 1014; serial 

TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.II; odc. 51; serial 

komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:45 Familiada; odc. 2485; teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy – Karp nie 

tylko na Wigilię; magazyn kulinarny
07:50 Big Music Quiz - Sławomir Big 

Music Quiz; /4/; teleturniej muzyczny
08:55 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 37 

Wałcz; magazyn
09:30 Koło fortuny; odc. 433 ed. 6; 

teleturniej
10:10 To był rok!
11:20 Familiada; odc. 2485; teleturniej
11:50 Rodzina wie lepiej; /78/; teleturniej
12:25 Życie to Kabaret – Rejs z 

kabaretem (1); widowisko
13:15 Życie to Kabaret – Kabaret 

Paranienormalni - Niebezpiecznie 
śmieszni; program rozrywkowy

14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /16/; 
teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa Polski – XVIII 
Mazurska Noc Kabaretowa Mrągowo 
- Moda na swetry - The Best of; 
widowisko

16:15 Kabaretowa Mapa Polski – 
Lubuskie warte zachodu - wino, 
kabaret i śpiew (1-2); widowisko 
rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Końska 
dieta czyli owies i siano w kuchni; 
magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (74) - Na ryby; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 43 
Kanada – Quebeck (164) Słodkie 
klonowanie; magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /79/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.I; odc. 132; 

teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub Dwójki (43) - 

PKP; widowisko rozrywkowe
22:30 Dance, dance, dance
23:30 Dance, dance, dance
00:20 Koło fortuny; odc. 432 ed. 6; 

teleturniej
00:55 Sierocki na sobotę; odc. 12; 

program rozrywkowy
01:55 Niezapomniane Koncerty – Sopot 

2006 na bis - Perfect i goście; koncert
02:55 Dzięki Bogu już weekend; s.III 

(34); program rozrywkowy
04:00 Rozrywka Retro – Telepeerele (2)

04:55 Gotowe na wszystko IV (6/17) - 
serial, USA

05:55 Ukryta prawda (517) - program 
obyczajowy

06:55 Sąd rodzinny (39/52) - program 
sądowy

07:50 Szpital (237) - program obyczajowy
08:45 Big Brother Tydzień (1/13) - 

program
09:50 Big Brother Pobudka (6/64) - 

program
09:55 Przyjaciele (22/24) - serial 

komediowy, USA
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (46/165) - program
12:35 Doradca smaku 10-Racuszki z 

cukinii i twarogu (9/40) - program
12:45 Ukryta prawda (301) - program 

obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (6/64) - 

program
13:50 Sąd rodzinny (40/52) - program 

sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(77/116) - program sądowy
15:50 Szpital (238) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (6/64) - 

program
16:55 Gotowe na wszystko IV (7/17) - 

serial, USA
17:50 Przyjaciele (23/24) - serial 

komediowy, USA
18:20 Singielka (10/57) - serial
18:55 Singielka (11/57) - serial
19:30 Zakochani po uszy (41/120) - 

program
20:00 Big Brother (6/65) - program
21:00 Psy - film sensacyjny 1992. Na 

przełomie lat 80. i 90 oficerowie SB 
poddawani są procesowi weryfikacji. 
Franz Maurer (Bogusław Linda), był w 
czasach PRL-u wielokrotnie 
nagradzanym i awansowanym 
oficerem. Wraz z kolegami ze służby 
palą na wysypisku śmieci stare akta, 
chcąc zatrzeć ślady swej działalności. 
Do grupy Franza dołącza porucznik 
Waldemar Morawiec (Cezary Pazura), 
który jest donosicielem polityków, 
przejmujących władzę w Polsce…

23:20 Big Brother Nocą (5/52) - program
23:55 Mgła - film horror, USA 1980. 

Stuletnie miasteczko położone w 
południowej Kalifornii, dawna kolonia 
chorych na trąd, staje się celem ataku 
zabójczej mgły, z kórej wyłaniają się 
zombie-duchy poszukujące zemsty.

01:50 Moc Magii (435) - program
04:00 Druga strona medalu 4 (8) - talk 

show.– Weronika Marczuk

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 2 
(1/13) - program lifestylowy

05:55 Wszystko o jedzeniu 2 (11/13) - 
program

06:25 Ostre cięcie 6 (2/12) - program
07:10 Nowa Maja w ogrodzie 3 (4/39) - 

program
07:40 Sablewskiej sposób na modę 

6 (13) - program 
08:25 Apetyt na miłość 4 (6/12) - 

program 
09:25 W czym do ślubu? 2 (7/10) - reality 

show
10:00 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(6/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 4 (7/13) - 

program 
11:45 Kuchenne rewolucje 16 (6/13) - 

program 
12:50 Miłość od kuchni
13:50 Co za tydzień (894) - magazyn
14:25 Pani Gadżet 15 (4/22) - magazyn
15:00 Pani Gadżet 13 (9/12) - magazyn
15:35 Ugotowani 8 (45) - program 
16:10 Ugotowani 8 (46) - program 
16:45 Ugotowani 8 (47) - program 
17:15 Ugotowani 8 (48) - program 
17:50 Kuchenne rewolucje 15 (3/14) - 

program 
18:50 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(5/8) - reality show
19:35 Powrót Doktora Szczyta
20:35 Kobieta na krańcu świata 8 (5/6) - 

program
21:10 Sablewska od stylu. Na okazję 

(4/12) - program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 17 (3/12) - magazyn
22:25 No to lecę! (4) - program 
23:25 W roli głównej (3/6) - talk show
23:55 Afera fryzjera 6 (4/12) - program 

rozrywkowy
00:40 Oddać dziecko 2 (3/12) - program 

dokumentalny
01:40 Wiem, co kupuję (1/12) - program 

lifestylowy
02:10 Wiem, co kupuję (2/12) - program 

lifestylowy
02:40 Wiem, co jem 5 (2/10) - magazyn
03:10 Najsztub słucha - Maja 

Ostaszewska (4/6) - talk show
03:40 Najsztub słucha - Patrycia Kazadi 

(5/6) - talk show
04:10 Najsztub słucha - Maja 

Sablewska (6) - talk show
04:40 W roli głównej – Anna Głogowska 

(6/17) - talk show

06:00 Piłka nożna - Eliminacje EURO 
2020: Anglia - Czechy

10:15 Piłka ręczna kobiet - turniej 
towarzyski: Polska - Angola

11:55 Tenis stołowy - Liga Mistrzyń - 1/2 
finału: Siarka Tarnobrzeg

13:30 Skoki Narciarskie - Puchar Świata 
- Planica - konkurs drużynowy 

15:15 Skoki Narciarskie - Puchar Świata 
- Planica - konkurs indywidualny 

17:05 Piłka nożna - Eliminacje EURO 
2020: Polska - Łotwa

18:10 Piłka nożna - Eliminacje EURO 
2020: Polska - Łotwa

19:10 4–4–2
19:40 4–4–2
20:15 Piłka nożna - Eliminacje EURO 

2020: Francja - Islandia (studio)
20:45 Piłka nożna - Eliminacje EURO 

2020: Francja - Islandia 
23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Miami - 4 runda 
01:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Miami - 4 runda 
03:05 Boks - Knockout Boxing Night w 

Łomży - pozostałe walki
05:15 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach wampirów (20) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (70) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w Butach (71) serial 
animowany

7:55 Nasz nowy dom (71) reality show. W 
Łubowie, małej wsi niedaleko 
Czaplinka, pan Piotr sam wychowuje 
troje dzieci. Kupił pół zrujnowanego 
domu. Mają jeden pokój, zimną...

8:55 Septagon (49) serial kryminalny. Do 
Septagonu przychodzi Bartek, kolega z 
wojska Serba. Dowiedział się, że w 
biurze jest szansa na pracę. Max 
dziwnie na...

10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 
(49) reality show

11:25 Anatomia głupoty (2) serial 
dokumentalny

11:55 Galileo (730); program 
popularnonaukowy. Na smartfonach 
czai się mnóstwo drobnoustrojów, w 
tym także zarazki wywołujące 
nieprzyjemne dolegliwości. Reporterzy 
Galileo przetestowali skuteczność 
urządzenia, które umożliwia...

12:55 Detektywi w akcji (144) serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

14:55 Gliniarz i prokurator (51) serial 
kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator (52) serial 
kryminalny

16:55 Policjantki i Policjanci (509) serial 
obyczajowy

18:00 Septagon (53) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (510) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (273) serial kryminalny
21:00 Nokaut (3) serial komediowy
22:00 Gwiazdy Kabaretu (16); program 

rozrywkowy 
23:00 Jarhead 3: Oblężenie; dramat 

wojenny, USA 2016
1:05 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:10 Interwencja; magazyn reporterów
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 – 25 marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 25.03.1989
07:50 Chłopi; odc. 8/13 - Gospodynie; 

serial TVP
08:55 Ex Libris; odc. 376; magazyn
09:25 Historia Polski – Honor generała; 

film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku – Dwa żywioły. 

Pancerz; cz. 2; cykl dokumentalny
11:05 Opowieści o Yellowstone; odc. 3. 

Jesień; cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:05 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 7; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 6 Pawiak; serial 
TVP

13:20 Cesarskie cięcie; komedia
15:15 Afryka; cz. 4. Na południu; serial 

dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
16:10 Spór o historię – Sowieckie 

deportacje Polaków; debata
16:45 Historia Polski – Londyńskie dni 

generała Sikorskiego; film 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii; odc. 160

18:30 Flesz historii; odc. 435; cykl 
reportaży

18:45 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 24; cykl dokumentalny

19:05 Chłopi; odc. 10/13 - Śmierć 
Boryny; serial TVP

20:10 Historia w postaciach zapisana – 
Izabela Pierwsza Kastilijska; cykl 
dokumentalny; Francja (2013)

22:00 Archiwum zimnej wojny – Wolna 
Europa wczoraj i dzisiaj; magazyn

22:35 Marzyciele – Marszałek Sejmu 
Śląskiego; program publicystyczny

23:10 Wojna stuletnia; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)

00:05 Jak to z tym marcem było....?; 
film dokumentalny

00:55 Sensacje XX wieku – Decydująca 
bitwa; cz. 1; cykl dokumentalny

01:50 Encyklopedia II wojny światowej – 
Cena zwycięstwa; cz. 2; cykl 
dokumentalny

02:20 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii; odc. 160

02:50 Dziennik telewizyjny – 25.03.1989

6:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 
Europy; mecz: Irlandia - Białoruś

8:30 Cafe Futbol; magazyn 
11:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 

Północ - Południe
12:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 

mecz: Cuprum Lubin - Aluron Wirtu 
Warta Zawiercie

14:40 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 
Europy; mecz: Holandia - Niemcy

16:50 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 
Europy; mecz: Polska - Łotwa

19:00 Magazyn Fortuna 1. ligi; magazyn 
piłkarski

20:35 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 
Europy; mecz: Francja - Islandia

22:50 Sporty walki: Z archiwum UFC
23:30 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 

Europy; magazyn
0:30 Sporty walki: Z archiwum UFC
1:00 Tenis: Turniej ATP w Miami; mecz 

3. rundy gry pojedynczej
3:00 Boks

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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04:40 TELEZAKUPY
05:15 Jeden z dziesięciu; 11/111; 

teleturniej
05:50 Jaka to melodia?; odc. 4047; 

teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 140; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 451; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 44 - Bimber 

wraca; serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 96; 

serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 60 - 

Urwisko; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 194; 

telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – Struś – życie 

w biegu; film dokumentalny; Austria 
(2015)

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 452; serial; Turcja 

(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 104
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 141; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4048
18:00 Klan; odc. 3456; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 195; 

telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 12/111; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 105
21:00 Głębia ostrości; /11/; cykl report.
21:40 Echo serca; odc. 11; serial TVP
22:35 Kompania X; s.III - III,; odc. 7; 

serial; Kanada (2015)
23:30 Miasto Gniewu; s.II; /4/; serial TVP
00:15 Tylko dla twoich oczu; film 

sensac.; USA (1981)
02:30 Stracona noc; film TVP
03:25 Izrael na rozdrożu; cykl 

dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
04:25 Notacje – Alfred Schreyer. Buty z 

cholewami; cykl dokum.

05:20 Koło fortuny; odc. 248 ed. 4; 
teleturniej

05:55 M jak miłość; odc. 1431; serial 
TVP

06:50 Powrócić w góry; reportaż
07:15 Na sygnale; odc. 27; serial 

fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (16)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (324)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 140 sezon 

6; serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 249 ed. 4; 

teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 51; serial 

obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1431
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 60; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 459 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2478; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 26; Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 34 „Jaki 

masz zawód?”; serial komediowy TVP
19:10 Przepis dnia (17)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /15/ - 

„Jeszcze się tam żagiel bieli” - Alicja 
Majewska

19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /29/ - 
„Jesienna zaduma” - Elżbieta Adamiak

19:40 Barwy szczęścia; serial TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia; 

odc. 94; felieton
20:55 M jak miłość; odc. 1432; serial 

TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”; 

odc. 1165
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Świat bez fikcji – Nestorzy 

narzucają tempo; film dokum.; Wielka 
Brytania (2018)

00:10 Za marzenia; s.II; odc. 4/13; serial 
TVP

01:00 Rodzinka.pl; odc. 255; sezon 14; 
serial TVP

01:35 Terror w podziemiach; odc. 3; 
serial; Dania (2017)

02:30 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:35 Ostatnia tajemnica Goeringa; film 

dokumentalny; Wielka Brytania (2011)

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (683) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (684) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(103) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (866) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (147) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (848) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2850) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (894) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (317) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (307) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2851) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (415) 

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

20:05 Uprowadzona 2; film sensacyjny, 
Francja 2012. Były as wywiadu 
wyrównuje rachunki z bandytami, 
którzy zagrażają jego rodzinie.

22:00 Ślad (46) serial kryminalny
23:00 Sprawiedliwość ulicy; film 

sensacyjny, USA 2007. Były komandos 
obmyśla intrygę, której celem jest 
zemsta za śmierć syna.

1:20 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia. Występują 
eksperci, zajmujący się między innymi 
tarotem...

05:10 Uwaga! (5623) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 (10/12) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Barcelonato restauracja prowadzona 
przez byłego piłkarza, pana Rolanda. 
Niestety ta druga nie ma zbyt dobrej 
sławy…

07:50 Doradca smaku 10 (13/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2420) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1011) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (900) - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła (663) - program
14:00 19 + (364) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2(12/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Czarcią Łapę w Lublinie zna prawie 
każdy, odwiedza mało kto. Klienci 
rzyznają, że jest tu smaczna kuchnia i 
lokal ma świetną lokalizację sam 
środek rynku, jednak z drugiej strony 
jest ciemno, duszno i mroczno. W tej 
restauracji naprawdę można znaleźć 
diabła, ale tkwi on w szczegółach…

15:30 Szkoła (664) - program
16:30 19 + (365) - program
17:00 Szpital (901) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1012) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7755) 
19:35 Sport (7738)  
19:45 Pogoda (7735)  
19:49 Raport smogowy - poznaj kolory 

powietrza (128) 
19:50 Uwaga! (5624) - program
20:10 Doradca smaku 10 (14/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej 17 (2847) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (245) - program
21:30 Diagnoza 4 (5/13) - serial
22:30 Kuba Wojewódzki 13 (18) - talk 

show
23:30 Superwizjer (1154) - magazyn 

reporterów
00:05 36,6 5 (4/12) - program
01:05 Strzelec (1/8) - serial, USA. Bob 

Lee Swagger i jego żona Julie 
wyruszają w drogę do byłego obozu 
Marine w Niemczech. Z trudem udaje 
im się uciec przed atakiem 
terrorystycznym…

02:05 Uwaga! (5624) - program
02:25 Moc Magii (436) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 7

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 185

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
167

09:00 Rodzinny interes; serial, Polska; 
odc. 16

10:00 Zaklinaczka duchów; serial, 2006; 
odc. 31

11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2013; odc. 6
14:00 Lombard. Życie pod zastaw;  

odc. 43
15:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2006
16:00 Rodzinny interes; serial, Polska; 

odc. 16-17
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

167
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

168
20:00 Krwawa rozgrywka; akcja, Chiny 

2017. Inspektor Lin otrzymuje 
niebezpieczne zadanie. Jest nim 
przetransportowanie naukowca i jego 
broni biologicznej w bezpieczne 
miejsce. Niestety, po drodze napotyka 
wiele przeszkód…

22:10 W obronie własnej; akcja, USA 
2013. Odesłany na emeryturę były 
agent Phil Broker (Jason Statham) 
przeprowadza się wraz z dorastającą 
córką do niewielkiego miasteczka w 
Luizjanie. Szybko okazuje się, że 
sielankowa miejscowość ma również 
swoją mroczną stronę…

00:10 Pod ścianą; akcja, Canada 2011. 
Shane (Gary Daniels) zostaje 
zmuszony do walki na ringu. Jeżeli 
tego nie zrobi jego rodzina znajdzie się 
w wielkim niebezpieczeństwie…

01:55 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial fabularny, USA 1997

02:40 Dyżur; factual, Polska 2009; odc. 
16

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

03:40 Z archiwum policji; serial 
fabularny, Polska 2010; odc. 10

04:05 Biesiada na cztery pory roku; 
factual, Polska

04:40 Z archiwum policji; serial 
fabularny, Polska 2010; odc. 11

05:10 Dyżur; factual, Polska 2009; odc. 
17

05:35 Niesamowite!; factual, Polska 
2014; odc. 10

05:45 Korona królów; odc. 144; 
telenowela historyczna TVP

06:20 Na sygnale; odc. 23; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 24; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Czarne chmury; odc. 9/10 - 
Zaręczyny; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1015; serial 
TVP

09:25 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
4/13; serial komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 52 „Kociaki 
domowe”; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 53 „Praca, 
dom, kanapki”; serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.II; odc. 24 - Siła władzy; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.II; odc. 25 - Plan 
awaryjny; serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 167 - 
Diabelski śmiech; serial kryminalny 
TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 168 - 
Reportaż z domu; serial kryminalny 
TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 257 
Porzucona; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 24; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.II; odc. 26 - Zgoda po 
polsku; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.III; odc. 27 - Płomień 
duży i mały; serial obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 51 - Młody; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 169 - 
Portret psychologiczny; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.X; odc. 124 - 
Ostatni mecz; serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.III; odc. 28 - Powrót 
demona; serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.III; odc. 29 - W 
kleszczach terroryzmu; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 170 - 
Stan zagrożenia; serial kryminalny TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 736; serial 
TVP

01:15 Czas honoru; odc. 46 „Znak 
Rosenfarba”; serial TVP

02:15 Czas honoru; odc. 47 
„Oświadczyny”; serial TVP

03:10 Czarne chmury; odc. 9/10 - 
Zaręczyny; serial TVP

04:15 M jak miłość; s.I; odc. 1015; serial 
TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Familiada; odc. 2486; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Końska 

dieta czyli owies i siano w kuchni
07:45 Big Music Quiz (5); teleturniej 

muzyczny
08:50 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 38 

Dęblin; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 434 ed. 6; 

teleturniej
09:55 Andre Rieu: Witaj w moim 

świecie; s. 2; /4/ - Wesele; cykl 
dokum.; Wielka Brytania (2017)

10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /117/ - 
„Lubię wracać tam gdzie byłem” - 
Zbigniew Wodecki

11:10 Familiada; odc. 2486; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /79/; teleturniej
12:10 KabareTOP Story; /5/ - „Piłem w 

Spale, spałem w Pile”; program
12:20 Życie to Kabaret – Łowcy śmiechu 

- Artur Andrus (5); program
13:20 Życie to Kabaret – Scena Dobrego 

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

14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /17/; 
teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa Polski – 30. 
Lidzbarskie Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - kabareton 
[2]; widowisko 

16:15 Kabaretowa Mapa Polski – XXI 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie  
(1-2)

18:05 Tylko hity! Opole; odc. 10 - Maciej 
Stuhr; koncert

18:20 Okrasa łamie przepisy – Z 
paleniska i z fajerki

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (75) Jedzenie dżungli; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 43 
Kanada - Quebeck (165) Z pól i 
sadów; magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /80/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.I; odc. 133; 

teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub Dwójki (45) - 

Wesołe jest życie staruszka
22:30 To był rok!
23:35 Koło fortuny; odc. 433 ed. 6; 

teleturniej
00:15 Sierocki na sobotę; odc. 10; 

program rozrywkowy
01:25 Niezapomniane Koncerty – Sopot 

na bis - Edyta Bartosiewicz; koncert
02:25 Dzięki Bogu już weekend; s.IV (2); 

program rozrywkowy
03:35 Rozrywka Retro – Telepeerele (6); 

widowisko rozrywkowe

04:55 Gotowe na wszystko IV (7/17) - 
serial, USA

05:55 Ukryta prawda (518) - program 
obyczajowy

06:55 Sąd rodzinny (40/52) - program 
sądowy

07:50 Szpital (238) - program obyczajowy
08:45 Big Brother (6/65) - program
09:40 Doradca smaku 10-Racuszki z 

cukinii i twarogu (9/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka (7/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (41/120) - 

program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (47/165) - program
12:35 Doradca smaku 10-Kurczak coq au 

vin (10/40) - program
12:45 Ukryta prawda (302) - program 

obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (7/64) - 

program
13:50 Sąd rodzinny (41/52) - program 

sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(78/116) - program sądowy
15:50 Szpital (239) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (7/64) - 

program
16:55 Gotowe na wszystko IV (8/17) - 

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

USA
18:20 Singielka (12/57) - serial
18:55 Singielka (13/57) - serial
19:30 Zakochani po uszy (42/120) - 

program
20:00 Big Brother (7/65) - program
21:00 Mr. Brooks - film sensacyjny, 

USA 2007. Earl Brooks (Kevin Costner) 
ma wszystko o czym mógłby zamarzyć: 
kochającą żonę (Marg Helgenberger), 
oddaną córkę (Danielle Panabaker) i 
własną firmę. Ten pozornie idealny mąż 
i ojciec skrywa jednak mroczną 
tajemnicę – jest seryjnym mordercą…

23:30 Big Brother Nocą (6/52) - program
00:05 Imperium wilków - film sensacyjny, 

Francja 2005. Annę Heymes (Arly 
Jover) od miesiąca dręczą ją okropne 
halucynacje i regularne napady amnezji. 
W ich wyniku czasem nie rozpoznaje 
nawet swojego męża i zaczyna 
powątpiewać w jego uczciwość. W tym 
samym czasie kapitan paryskiej policji, 
Paul Nertaux (Jocelyn Quivrin), 
prowadzi w Dziesiątej Dzielnicy 
śledztwo w sprawie brutalnych 
morderstw 3 Turczynek…

02:45 Moc Magii (436) - program

05:00 Pod okiem Goka(2/4) - program 
rozrywkowy

06:05 Co za tydzień(894) - magazyn
06:35 Śluby marzeń 
07:40 Sablewskiej sposób na modę 

7(1/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 4(7/12) - 

program rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2(8/10) - reality 

show 
10:00 I nie opuszczę cię aż do ślubu 

7(7/8) - reality show 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 4(8/13) - 

program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 2(5/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Pani Gadżet 17(3/12) - magazyn 
13:20 Pani Gadżet 15(4/22) - magazyn 
13:55 Sablewska od stylu. Na 

okazje(4/12) - program rozrywkowy
14:40 Powrót Doktora Szczyta
15:40 W roli głównej - Paweł 

Domagała(3/6) - talk show
16:10 Afera fryzjera 6(4/12) - program 

rozrywkowy
16:55 No to lecę!(4) - program 
17:55 Kuchenne rewolucje 15(4/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

6(6/8) - reality show 
19:40 Pogromcy medycznych mitów
20:40 Nowa misja ratunkowa(4/7) - 

program rozrywkowy
21:40 Co nas truje 3(2/10) - program 

lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka?
23:10 Panny młode ponad miarę
00:15 Miłość od kuchni
01:15 Wiem, co kupuję(11/12) - program 

lifestylowy
01:45 Wiem, co kupuję(3/12) - program 

lifestylowy
02:15 Wiem, co kupuję(4/12) - program 

lifestylowy
02:45 Wiem, co jem 5(9/10) - magazyn
03:15 Najsztub słucha - Natalia 

Siwiec(1/5) - talk show
03:45 Najsztub słucha - Anna 

Wendzikowska(2/5) - talk show
04:15 Najsztub słucha - Anna 

Czartoryska-Niemczycka(3/5) - talk 
show

04:45 Najsztub słucha - Magdalena 
Mielcarz(4/5) - talk show

06:00 Piłka nożna - Eliminacje EURO 
2020: Austria - Polska 

08:10 Piłka nożna - Eliminacje EURO 
2020: Francja - Islandia 

10:10 Hokej na lodzie - NHL: Anaheim 
Ducks - San Jose Sharks

12:15 Tenis ziemny - Turniej WTA - 
Miami - 4 runda 

14:00 Skoki Narciarskie - Puchar Świata 
- Planica - konkurs indywidualny 

15:00 Skoki Narciarskie - Puchar Świata 
- Planica - konkurs indywidualny 

15:50 Skoki Narciarskie - Puchar Świata 
- Planica - konkurs drużynowy 

17:40 Piłka nożna, Na żywo
20:35 PN - Eliminacje Euro 2020  - 

podsumowanie meczów 1i 2, Na żywo
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Miami - 1/4F 
24:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Miami - 1/4F 
02:05 Boks - Knockout Boxing Night w 

Łomży - pozostałe walki
04:15 Boks - Knockout Boxing Night w 

Łomży
05:15 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach wampirów (21) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (71) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w Butach (72) serial 
animowany

7:55 Nasz nowy dom (73) reality show. 
Kowalscy z czwórką dzieci niegdyś 
mieszkali u dziadków, a potem w 
wynajętym pomieszczeniu przy sklepie. 
W końcu udało im się...

8:55 Septagon (53) serial kryminalny
9:55 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 

(50) reality show
11:55 Galileo (731); program. Kulisy 

produkcji zegara atomowego oraz 
sposoby twórczego wykorzystania 
niepotrzebnych przedmiotów...

12:55 Detektywi w akcji (145) serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

14:55 Gliniarz i prokurator (53) serial 
kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator (54) serial 
kryminalny

16:55 Policjantki i Policjanci (510) serial 
obyczajowy

18:00 Septagon (54) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (511) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (274) serial kryminalny
21:00 Nokaut (4) serial komediowy
22:00 Selekcja; film kryminalny, Polska 

2018. Do rezydencji biznesmena 
włamują się bandyci. Pozostają 
nieuchwytni. O współpracę z mafią 
zostaje oskarżony komandos 
Niedźwiedzki. Były antyterrorysta 
Mikołaj Białach...

22:50 Obcy – ósmy pasażer „Nostromo”; 
horror SF, Wielka Brytania/USA 1979

1:15 Zagadkowe zgony (1) serial 
dokumentalny

1:40 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:45 Interwencja; magazyn reporterów
3:00 Atleci; magazyn sportowy
3:40 Trans World Sport; magazyn 

sportowy
4:35 SuperLudzie (10) serial 

dokumentalny
5:10 SuperLudzie (11) serial 

dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 26 marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 26.03.1989
07:50 Chłopi; odc. 9/13 - Wielkanoc; 

serial TVP
08:55 Flesz historii; odc. 435; cykl 

reportaży
09:20 Historia Polski – Londyńskie dni 

generała Sikorskiego; film 
dokumentalny

10:25 Sensacje XX wieku – Bitwa o 
Suez; cykl dokumentalny

10:55 Spór o historię – Intelligenzaktion; 
debata

11:30 Śladami historii – Lot i rejs ku 
wolności; cykl dokumentalny

12:05 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 24; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 7 Wielkanoc 41; 
serial TVP

13:15 Życie; cz. 1. Trudna sztuka 
przetrwania; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

14:20 Śpiew syreny; film dokumentalny
15:30 Śladami historii – Ostra Brama; 

cykl dokumentalny
16:10 Marzyciele – Marszałek Sejmu 

Śląskiego; program publicystyczny
16:40 Historia Polski – Sokoły wolności; 

film dokumentalny; Polska, USA 
(2017)

17:40 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Bychawy 
historia sekretna

18:10 Ale nam się wydarzyło... Jan 
Paweł II; odc. 10; rozmowa

18:25 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 8

18:40 Chłopi; odc. 11/13 - Scheda; serial 
TVP

19:45 Polskie Państwo Podziemne 1939 
- 1945; film dokumentalny

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

22:00 Po PRLu
22:40 Syberiada polska; dramat
01:00 Sensacje XX wieku – Decydująca 

bitwa; cz. 2; cykl dokumentalny
02:00 Encyklopedia II wojny światowej – 

Inwazja; cz. 1; magazyn historyczny
02:40 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii. – Bychawy 
historia sekretna

03:15 Dziennik telewizyjny – 26.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE 
Skra Bełchatów

8:30 Magazyn Fortuna 1. ligi; magazyn 
piłkarski

10:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 
Europy; mecz: Portugalia - Serbia

12:30 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 
Europy; mecz: Francja - Islandia

14:30 Atleci; magazyn 
15:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 

Europy; mecz: Polska - Łotwa
17:30 Puncher Extra Time; magazyn 

sportów walki
17:50 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 

Europy; mecz: Armenia - Finlandia
20:35 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 

Europy; mecz: Szwajcaria - Dania
22:50 Magazyn; poświęcony 

koszykarskiej ekstraklasie mężczyzn
23:30 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 

Europy; magazyn
0:30 Sporty walki: Z archiwum UFC
1:00 Tenis: Turniej ATP w Miami; mecz 

4. rundy gry pojedynczej
4:00 Sporty walki; KSW

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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04:40 TELEZAKUPY
05:15 Jeden z dziesięciu; 12/111; 

teleturniej
05:50 Jaka to melodia?; odc. 4048; 

teleturniej muz.
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 141; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 452; serial; Turcja 

(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 45; serial 

TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 97; 

serial TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 61 - 

Krowy tłuste, krowy chude; serial 
kryminalny TVP

11:30 Korona królów; odc. 195; 
telenowela historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – Australia. 

Inwazja obcych; film dokumentalny; 
Francja (2016)

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 453; serial; Turcja 

(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 105
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 142; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4049; 

teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3457; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 196; 

telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 13/111; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 106
21:00 Wielki test
22:25 Na własne oczy – Miasto duchów. 

Rakka; film dokumentalny; USA 
(2017)

24:00 Bez tożsamości; odc. 27; serial; 
Hiszpania (2016)

00:50 Warto rozmawiać; program 
publicystyczny

01:50 Głębia ostrości; /11/; cykl 
reportaży

02:25 wojsko – polskie.pl
02:50 Tylko dla twoich oczu; film 

sensacyjny; USA (1981)
04:55 Notacje – Andrzej Sikorowski. 

Wyznania Krakauera; cykl 
dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 250 ed. 4; 
teleturniej

05:50 M jak miłość; odc. 1432; serial 
06:45 Pożyteczni.pl; magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 28; serial 

fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (17)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (325)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 141 „Zima 

zła”; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 251 ed. 4; 

teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 52; serial 

obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1432; serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 61; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 460 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2479; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 27; Turcja 

(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 35 „Koniec 

świata”; serial komediowy TVP
19:10 Przepis dnia (18)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /41/ - 

„Czarny blues o czwartej nad ranem” - 
Stare Dobre Małżeństwo

19:25 Muzeum Polskiej Piosenki; /27/ - 
„Statki na niebie” - De Mono

19:35 Barwy szczęścia; serial TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre i na złe i 

Na sygnale; odc. 41; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc. 737; serial 

TVP
21:55 Na sygnale; odc. 225; serial 

fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks – Zakochani w 

Rzymie; komedia romantyczna; USA, 
Włochy (2012)

00:35 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
4/13; serial komediowy TVP

01:35 Świat bez tajemnic – Nasz świat w 
2050 r. – Marzenia o przyszłości. 
Dom; serial dokumentalny; Francja 
(2016)

02:30 Codzienna 2 m. 3; odc. 56; serial 
komediowy TVP

03:05 Codzienna 2 m. 3; odc. 57; 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 (685) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (686) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(104) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (867) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (148) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (849) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2851) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (895) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (318) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (308) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2852) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (38) serial 

komediowy. Głową rodziny Kiepskich 
jest Ferdynand, od zawsze bezrobotny, 
pijak i leń. Jego żona Halina z pensji 
pielęgniarki musi utrzymywać cały...

20:00 Świat według Kiepskich (544) 
serial komediowy

20:30 Śpiewajmy razem. All Together 
Now (4); 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 (47) serial kryminalny
23:05 12 rund 2; film sensacyjny, USA 

2013. Chory psychicznie Patrick 
zmusza sanitariusza do udziału w 
makabrycznej grze. Musi on wykonać 
12 zadań.

1:05 28 dni; komediodramat, USA 2000
3:30 Tajemnice losu; program 

rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia. Występują 
eksperci, zajmujący się między innymi 
tarotem...

05:10 Uwaga! (5624) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 (11/12) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (14/40) - 

program
08:00 Dzień Dobry TVN (2421) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1012) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (901) - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła (664) - program
14:00 19 + (365) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2 (13/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (665) - program
16:30 19 + (366) - program
17:00 Szpital (902) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1013) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7756) 
19:35 Sport (7739)  
19:45 Pogoda (7736)  
19:49 Raport smogowy - poznaj kolory 

powietrza (129) 
19:50 Uwaga! (5625) - program
20:10 Doradca smaku 10 (15/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej 17 (2848) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (246) - program
21:30 Agent - Gwiazdy 4 (5/13) - 

program
22:30 Amok - film sensacyjny 2017. We 

Wrocławiu w Odrze zostaje znalezione 
zmasakrowane ciało architekta 
Mariusza Roszewskiego. Tajemnicze 
zabójstwo zostaje nagłośnione przez 
wszystkie polskie media. Jednak 
poszukiwanie winnych okazuje się 
trudną sprawą. Brakuje dowodów i 
świadków. Po czterech latach policja 
otrzymuje anonimowy donos, według 
którego zabójstwo jest związane z 
fabułą powieści „Amok” Krystiana Bali 
(Mateusz Kościukiewicz)…

00:45 American Horror Story I: Murder 
House (8/12) - serial, USA. Violet 
zaczyna popadać w paranoję. Hayden 
powraca, by wykorzystać słabość 
rywali. Zawiązuje również dość 
niespodziewany sojusz…

01:45 Uwaga! (5625) - program
02:05 Moc Magii (437) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 8

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 186

08:00 Lombard. Życie pod zastaw;  
odc. 168

09:00 Rodzinny interes; serial, Polska; 
odc. 17

10:00 Zaklinaczka duchów; serial 
fabularny, 2006

11:00 Kobra – oddział specjalny; serial, 
2018

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2013; odc. 7

14:00 Lombard. Życie pod zastaw;  
odc. 44

15:00 Zaklinaczka duchów; serial 
fabularny, 2006

16:00 Rodzinny interes; serial, Polska; 
odc. 17-18

18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
168

19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
169

20:00 Cena powrotu; akcja, USA 2009. 
Rolland Sallinger (Steven Seagal) 
zatrudnia się u starego znajomego – 
bogatego przedsiębiorcy naftowego – 
jako ochroniarz jego córki Nikity (Liezl 
Carstens). Kiedy dziewczyna zostaje 
porwana przez gangsterów dla okupu 
Rolland wyrusza, aby ją odnaleźć i 
uwolnić…

21:55 Siła rażenia; akcja, Rumunia, 
Wielka Brytania 2006. Obcy gatunek 
nawiązał sekretne kontakty ze Stanami 
Zjednoczonymi. Przybysze ustalają z 
amerykańskim rządem porozumienie, 
którego ceną jest pewna wymiana…

23:55 Code Black: Stan krytyczny; serial 
fabularny, USA 2015; odc. 16

00:50 Flash; serial fabularny, USA 2014; 
odc. 11

01:30 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial fabularny, USA 1997

02:15 Dyżur; factual; odc. 18
02:45 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, Polska
03:10 Niesamowite!; factual, Polska 

2014; odc. 16
03:35 Taki jest świat; factual, Polska 

2019
04:15 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, Polska
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, Polska 2010; odc. 12
05:10 Dyżur; factual; odc. 19
05:35 Niesamowite!; factual, Polska 

2014; odc. 11

05:40 Korona królów; odc. 145; 
telenowela historyczna TVP

06:15 Na sygnale; odc. 24; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 25; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Czarne chmury; odc. 10/10 - 
Pościg; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1016; serial 
TVP

09:25 Na dobre i na złe; odc. 736; serial 
TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.III; odc. 53 „Praca, 
dom, kanapki”; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 54 
„Prawko”; serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.II; odc. 25 - Plan 
awaryjny; serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.II; odc. 26 - Zgoda po 
polsku; serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 168 - 
Reportaż z domu; serial kryminalny 
TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 169 - 
Portret psychologiczny; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 258 Bez 
odwrotu; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 25; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.III; odc. 27 - Płomień 
duży i mały; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.III; odc. 28 - Powrót 
demona; serial obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 52 - Domek letni; 
serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 170 - 
Stan zagrożenia; serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.X; odc. 125 - 
Wirtualne życie, prawdziwa śmierć; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.III; odc. 29 - W 
kleszczach terroryzmu; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.III; odc. 30 - Fakt 
prasowy; serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 171 - 
Cień podejrzeń; serial kryminalny TVP

00:15 Rodzinka.pl; odc. 255; sezon 14; 
serial komediowy TVP

00:45 Na sygnale; odc. 224 „Dużo 
miłości”; serial fabularyzowany TVP

01:20 Londyńczycy; odc. 11/13; serial 
obyczajowy TVP

02:20 Londyńczycy; odc. 12/13; serial 
obyczajowy TVP

03:15 Czarne chmury; odc. 10/10 - 
Pościg; serial TVP

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 1016; serial 
TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:50 Familiada; odc. 2487; teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy – Z 

paleniska i z fajerki
07:50 Postaw na milion; s.I; odc. 132; 

teleturniej
08:50 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 39 

Reszel; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 435 ed. 6; 

teleturniej
09:55 Sanatorium miłości; odc. 4; reality 

show
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /118/ - 

„Niepokonani” - Perfect
11:05 KabareTOP Story; /4/ - „Z tyłu 

sklepu”; program 
11:20 Familiada; odc. 2487; teleturniej
11:50 Rodzina wie lepiej; /80/; teleturniej
12:25 Życie to Kabaret – Historia 

literatury według Kabaretu Moralnego 
Niepokju - Zabawy przyjemne i 
pożyteczne  
(1-2); widowisko

14:30 The Wall. Wygraj marzenia; /18/; 
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 – Jabłka ze 
Starych Jabłonek; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (76) Kosmici; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 43 
Kanada - Quebeck (166) Win ogrody i 
jagody; magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /81/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.II; odc. 135; 

teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub Dwójki (41) - 

Fiesty i festyny; widowisko rozrywkowe
22:30 Dwoje i ich boje (4); program 

rozrywkowy
23:30 Koło fortuny; odc. 434 ed. 6; 

teleturniej
00:15 Sierocki na sobotę; odc. 11; 

program rozrywkowy
01:15 Niezapomniane Koncerty – Sopot 

na bis - Kayah; koncert
02:10 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów - Lekarz; program 
rozrywkowy

02:30 Olga Lipińska zaprasza (37); talk-
show

03:20 Rozrywka Retro – Kabaret 
„Potem”. Robin Hood - czwarta 
strzała; widowisko

04:55 Gotowe na wszystko IV (8/17) - 
serial, USA

05:55 Ukryta prawda (519) - program 
obyczajowy

06:55 Sąd rodzinny (41/52) - program 
sądowy

07:50 Szpital (239) - program obyczajowy
08:45 Big Brother (7/65) - program
09:40 Doradca smaku 10-Kurczak coq au 

vin (10/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka (8/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (42/120) - 

program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (48/165) - program
12:35 Doradca smaku 10-Solianka 

rosyjska (11/40) - program
12:45 Ukryta prawda (303) - program 

obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (8/64) - 

program
13:50 Sąd rodzinny (42/52) - program 

sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(79/116) - program sądowy
15:50 Szpital (240) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (8/64) - 

program
16:55 Gotowe na wszystko IV (9/17) - 

serial, USA
17:50 Przyjaciele (1/25) - serial 

komediowy, USA
18:20 Singielka (14/57) - serial
18:55 Singielka (15/57) - serial
19:30 Zakochani po uszy (43/120) - 

program
20:00 Big Brother (8/65) - program
21:00 Teoria wszystkiego - film 

obyczajowy, Japonia/Wielka Brytania/
USA 2014. Historia związku wybitnego 
fizyka Stephena Hawkinga i Jane Wilde. 
Małżeństwo spędziło ze sobą prawie 
trzydzieści lat i doczekało się trójki 
dzieci.

23:35 Big Brother Nocą (7/52) - program
00:10 Jonestown: Raj utracony - 

dokument, Kanada/Francja/RPA 2007. 
Relacja ostatnich 5 dni poprzedzających 
masowy mord i zbiorowe samobójstwo 
członków Świątyni Ludu Jima Jonesa. 
Ten sądny dzień nastąpił 18 listopada 
1978 r. Zginęło wtedy ponad 900 
mężczyzn, kobiet i dzieci…

02:25 Moc Magii (437) - program

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 2 
(2/13) - program lifestylowy

06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3 (4/39) - 
program

06:30 Ugotowani 8 (45) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:05 Ugotowani 8 (46) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób na modę 7 
(2/12) - program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 4 (8/12) - 
program rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 2 (9/10) - reality 
show

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

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 4 (9/13) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 16 (8/13) - 
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 (5/6) - 

program
16:10 Ostre cięcie 6 (3/12) - program
16:55 Nowa misja ratunkowa (4/7) - 

program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 15 (5/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(7/8) - reality show
19:40 Afera fryzjera 6 (5/12) - program 

rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni
21:25 No to lecę! (4) - program 
22:25 W roli głównej (4/6) - talk show
23:00 Powrót Doktora Szczyta
00:00 Walka o lżejsze życie (1/5) - 

program 
01:05 Okiełznać agresję 2 (4) - serial 

dokumentalny, Wielka Brytania
02:10 Wiem, co kupuję (5/12) - program 

lifestylowy
02:40 Wiem, co kupuję (6/12) - program 

lifestylowy
03:10 Najsztub słucha - Maria Rotkiel (5) 

- talk show
03:40 Najsztub słucha - Paulina 

Krupińska (1/6) - talk show
04:10 Najsztub słucha - Dorota Wellman 

(2/6) - talk show
04:40 Najsztub słucha - Magdalena 

Cielecka (3/6) - talk show

06:00 Piłka nożna - Eliminacje EURO 
2020: Polska - Łotwa 

08:15 PN - Eliminacje Euro 2020  - 
podsumowanie meczów 1 i 2 kolejki

10:05 Hokej na lodzie - NHL: Vanvouver 
Canucks - Calgary Flames

12:15 Tenis ziemny - Turniej WTA - 
Miami - 1/4F 

13:35 Pełnosprawni
14:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata, 

Japonia - GALA
16:00 PN -Eliminacje Euro 2020  

Podsumowanie meczów 1 i 2
18:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Miami - 1/4F 
19:50 Hokej na lodzie - PHL, 2.runda 

play - off 
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Miami - 1/4F 
24:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Miami - 1/4F 
02:00 Piłka nożna - Eliminacje EURO 

2020: Francja - Islandia 
03:00 Piłka nożna - Eliminacje EURO 

2020: Francja - Islandia 
04:05 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach wampirów (22) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (72) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w Butach (73) serial 
animowany

7:55 Nasz nowy dom (77) reality show. 
Marianna wychowała wnuczkę Monikę. 
Teraz ona opiekuje się babcią oraz 
dwojgiem swoich dzieci. Jej mąż zginął 
w wypadku. Ich dom...

8:55 Septagon (54) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 

(51) reality show
11:25 Anatomia głupoty (3) serial 

dokumentalny
11:55 Galileo (732); program 

popularnonaukowy. Reporterzy pokażą 
rower, który bardzo trudno ukraść. 
Okrągły placek ciasta z dodatkami robi 
furorę na całym świecie. Nie wszędzie 
przypomina...

12:55 Detektywi w akcji (146) serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

14:55 Gliniarz i prokurator (55) serial 
kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator (56) serial 
kryminalny

16:55 Policjantki i Policjanci (511) serial 
obyczajowy

18:00 Septagon (55) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (512) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (275) serial kryminalny
21:00 Jarhead 3: Oblężenie; dramat 

wojenny, USA 2016
23:05 Wywiad z wampirem; horror, USA 

1994. Louis, który po stracie 
najbliższych został wampirem, 
opowiada historię swojego życia.

1:40 Żona dla milionera (5) reality show. 
Patti Stanger jest doświadczoną 
swatką, założycielką ekskluzywnego 
Klubu Milionerów, w którym mężczyźni 
sukcesu poznają swoje przyszłe żony.

2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 27 marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 27.03.1989
07:40 Chłopi; odc. 10/13 - Śmierć 

Boryny; serial TVP
08:35 Ale nam się wydarzyło... Jan 

Paweł II; odc. 9; rozmowa
08:50 Archiwum zimnej wojny – 

Terroryści na zlecenie; magazyn
09:35 Historia Polski – Sokoły wolności; 

film dokumentalny; Polska, USA 
(2017)

10:30 Sensacje XX wieku – Zadanie 
specjalne; cykl dokumentalny

11:05 Polskie Państwo Podziemne 1939 
- 1945; film dokumentalny

12:15 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 8

12:30 Czas honoru; odc. 8 Odwet; serial 
TVP

13:30 Wszystkie kolory świata – 
Holandia. Bez pośpiechu; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:35 Karski i władcy ludzkości; film 
dokumentalny

15:40 Wojna stuletnia; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)

16:45 Historia Polski – Przez 
Wilhelmshaven i Maczków; film 
dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Na poboczach 
frontowych dróg

18:10 Niecała nieprawda czyli PRL w 
DTV; odc. 68; magazyn

18:40 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 8; cykl dokumentalny

18:55 Chłopi; odc. 12/13 - Powroty; serial 
TVP

20:00 Tajne akta III Rzeszy; odc. 1/6 
Narkotyki w armii Hitlera; Wielka 
Brytania (2015)

21:00 Ostatnia bitwa Wikingów; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)

22:00 Weterani. Wyrwani śmierci; 
reportaż

22:35 Chopin. Pragnienie miłości; 
dramat

00:40 Lanckorońskie okopy konfederacji
01:10 Sensacje XX wieku – Najwyższa 

stawka; cykl dokumentalny
02:10 Encyklopedia II wojny światowej – 

Inwazja; cz. 3; magazyn historyczny
02:45 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii. – Na poboczach 
frontowych dróg

03:20 Dziennik telewizyjny – 27.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz: Trefl Gdańsk - MKS Będzin

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

9:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 
Europy; mecz: Polska - Łotwa

11:30 Trans World Sport; magazyn 
12:30 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 

Europy; mecz: Norwegia - Szwecja
15:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 

Europy; mecz: Szwajcaria - Dania
17:00 Atleci; magazyn 
17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 

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

mecz fazy play-off
22:30 Boks
2:00 Tenis: Turniej ATP w Miami; 2. 

mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej
4:00 Sporty walki: KSW; relacja z gali

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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04:40 TELEZAKUPY
05:20 Jeden z dziesięciu; 13/111; 

teleturniej
05:50 Jaka to melodia?; odc. 4049; 

teleturniej muz.
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 142; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 453; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 46; serial 
09:40 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 98
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 62 - 

Paragraf 23; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 196
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca; magazyn
13:00 Natura w Jedynce – Namorzyny 

świata Majów; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 454; serial; Turcja 
(2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 106
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 143; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4050
18:00 Klan; odc. 3458; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 197
18:55 Jeden z dziesięciu; 14/111; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 268; 

serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

/107/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 997; 

magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz i 

Kłopotowski komentują świat; talk-
show

01:40 Bez tożsamości; odc. 27; serial; 
Hiszpania (2016)

02:35 Kompania X; s.III - III,; odc. 7; 
serial; Kanada (2015)

03:30 Sprawa dla reportera
04:25 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

magazyn

05:10 Koło fortuny; odc. 252 ed. 4; 
teleturniej

05:45 Na dobre i na złe; odc. 737; serial 
TVP

06:45 Operacja Zdrowie!; magazyn 
medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 29 „Fachowiec”; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia (18)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (326)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 142 

„Śmierć w ogrodzie”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 253 ed. 4; 
teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 53; serial 
obyczajowy; Turcja (2016)

14:10 Na dobre i na złe; odc. 737; serial 
TVP

15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 
rozdział; odc. 62; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 461 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2480; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 28; Turcja 

(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 36 „Czy 

siedzi z nami pilot”; serial TVP
19:05 Przepis dnia (19)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /73/ - 

„Czerwony jak cegła” - Dżem
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /53/ - 

„Jeszcze będzie przepięknie” - Tilt
19:35 Barwy szczęścia; serial TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial TVP
20:45 The Good Doctor; s.II; odc. 32; 

serial obyczajowy; USA (2017)
21:40 Teoria chaosu; komedia; USA 

(2008)
23:15 Na sygnale; odc. 225 „Wszyscy 

kłamią”; serial fabularyzowany TVP
23:45 Zakochani w Rzymie; komedia 

romantyczna; USA, Włochy (2012)
01:40 La La Poland; program 

rozrywkowy
02:20 Riviera; odc. 2; serial; Wielka 

Brytania (2017)
03:15 Art Noc – Enej akustyczno 

elektrycznie. 55 lat Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu; koncert

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (687) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (688) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(105) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (868) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (149) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (850) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2852) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (896) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (319) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (309) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2853) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (416) 

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 (135) reality show
21:10 Przyjaciółki (151) serial 

obyczajowy. Dalsze losy czterech 
przyjaciółek: Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi (Małgorzata 
Socha), Zuzy (Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna Liszowska). Seria liczy 
12...

22:15 Ślad (48) serial kryminalny
23:15 28 dni; komediodramat, USA 2000
1:30 Chirurdzy (147) serial obyczajowy. 

Lekarze ze szpitala Seattle Grace wciąż 
przekonują się, że tak w medycynie, jak 
i w związkach międzyludzkich, nic nie 
jest...

2:30 Chirurdzy (148) serial obyczajowy
3:30 Tajemnice losu; program 

rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia. Występują 
eksperci, zajmujący się między innymi 
tarotem,...

05:10 Uwaga! (5625) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 (12) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (15/40) - 

program
08:00 Dzień Dobry TVN (2422) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1013) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (902) - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła (665) - program
14:00 19 + (366) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2 (14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Tawerna Dominikańska znajduje się 
przy Żurawiu w starej części 
Gdańska…

15:30 Szkoła (666) - program
16:30 19 + (367) - program
17:00 Szpital (903) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1014) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7757) 
19:35 Sport (7740)  
19:45 Pogoda (7737)  
19:49 Raport smogowy - poznaj kolory 

powietrza (130) 
19:50 Uwaga! (5626) - program
20:10 Doradca smaku 10 (16/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej 17 (2849) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (247) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 19 (5/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Disco polo - komedia 2015. Tomek 

i Rudy – chłopaki z prowincji 
napędzani pasją i marzeniami – 
żegnają szarą rzeczywistość i ruszają 
na podbój discopolowych list 
przebojów. Karierę zaczynają od 
koncertów w remizach i wiejskich 
dyskotekach, by w końcu jako grupa 
LASER brawurowo wedrzeć się na 
muzyczne salony, czyli do wytwórni 
Alfa, w której króluje jedyny prawdziwy 
Polak – Daniel Polak. Tam Tomek 
zakochuje się w pięknej i 
ekscentrycznej diwie Gensoninie, 
zdobywa kasę i sławę, a wszystkie 
dziewczyny tańczą już tylko dla niego. 
Lecz sukces ma swoją cenę…

00:45 Odwróceni. Ojcowie i córki (5/8) - 
program

01:50 Uwaga! (5626) - program
02:10 Moc Magii (438) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 9

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 187

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
169

09:00 Rodzinny interes; serial, Polska; 
odc. 18

10:00 Zaklinaczka duchów; serial 
fabularny, 2006

11:00 Kobra – oddział specjalny; serial, 
2018

12:00 Kobra – oddział specjalny; serial, 
2018

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2013; odc. 8

14:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
45

15:00 Zaklinaczka duchów; serial 
fabularny, 2006

16:00 Rodzinny interes; serial, Polska; 
odc. 18

17:00 Rodzinny interes; serial, Polska; 
odc. 19

18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
169

19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
170

20:00 Asy bez kasy; komedia, 2016. 
David Ghnatt (Zach Galifianakis) to 
kierowca opancerzonej ciężarówki. 
Razem z kolegami z pracy postanawia 
okraść swojego pracodawcę. Ich akcja 
kończy się powodzeniem. Jednak to 
nie koniec, od tej pory muszą uciekać 
przed policją. Czy im się to uda i będą 
mogli cieszyć się zrabowaną gotówką?

22:00 Boski żigolo w Europie; komedia, 
USA 2005. Deuce Bigalow zapisuje się 
do szkoły dla żigolaków w Wielkiej 
Brytanii, gdzie rozwinie swoje 
nieprzeciętne umiejętności. Nie obędzie 
się bez zabawnych sytuacji!

23:30 Siła rażenia; akcja, Rumunia, 
Wielka Brytania 2006

01:25 Chłopcy pani Brown; serial, 
Irlandia, Wielka Brytania 2011; odc. 5

01:55 Chłopcy pani Brown; serial, 
Irlandia, Wielka Brytania 2011; odc. 6

02:20 Chłopcy pani Brown; serial, 
Irlandia, Wielka Brytania 2012; odc. 1

02:50 Chłopcy pani Brown; serial, 
Irlandia, Wielka Brytania 2012; odc. 2

03:20 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial fabularny, USA 1997

04:10 Taki jest świat; factual, Polska 
2019

04:45 Dyżur; factual; odc. 20
05:35 Niesamowite!; factual, Polska 

2014; odc. 12

05:45 Korona królów; odc. 146; 
telenowela historyczna TVP

06:15 Na sygnale; odc. 25; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 26; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Na kłopoty... Bednarski; odc. 1/7 - 
Kurier z Ankary; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1017; serial 
TVP

09:30 Stulecie Winnych; odc. 3; serial 
TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.III; odc. 54 
„Prawko”; serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.III; odc. 55 
„Wirtualni przyjaciele”; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.II; odc. 26 - Zgoda po 
polsku; serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.III; odc. 27 - Płomień 
duży i mały; serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 169 - 
Portret psychologiczny; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 170 - 
Stan zagrożenia; serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 259 
Gorączkowa noc

16:20 Na sygnale; odc. 26; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.III; odc. 28 - Powrót 
demona; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.III; odc. 29 - W 
kleszczach terroryzmu; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 53 - Piramida; 
serial komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 171 - 
Cień podejrzeń; serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.X; odc. 126 - 
Szkoła strachu; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.III; odc. 30 - Fakt 
prasowy; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.III; odc. 31 - Radio 
interaktywne; serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 172 - 
Złoty saganek; serial kryminalny TVP

00:20 Echo serca; odc. 5; serial TVP
01:15 Instynkt; odc. 9 „Sąsiedzi”; serial 

kryminalny TVP
02:05 Instynkt; odc. 10 „Łagodna”; serial 

kryminalny TVP
02:55 Na kłopoty... Bednarski; odc. 1/7 - 

Kurier z Ankary; serial TVP
04:05 M jak miłość; s.I; odc. 1017; serial 

TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.III; odc. 54 

„Prawko”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:35 Familiada; odc. 2488; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Jabłka ze 

Starych Jabłonek; magazyn kulinarny
07:40 Postaw na milion; s.I; odc. 133; 

teleturniej
08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 

(odc. 2) - Być atrakcyjnym; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 436 ed. 6; 

teleturniej
09:45 Dwoje i ich boje (3); program 

rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej Piosenki; /90/ - 

„Ściernisko” - Golec uOrkiestra
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /119/ - 

„Krakowski spleen” - Maanam
11:10 Familiada; odc. 2488; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /81/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Mariolka 

Prawdę ci powie (1-2); widowisko 
rozrywkowe

14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /19/; 
teleturniej

15:10 Herbatka z kabaretem (17); 
program rozrywkowy

15:40 Kabaretowa Mapa Polski – 34. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (1-2); widowisko 
rozrywkowe; 

17:30 Kabaretowa Mapa Polski – Opole - 
Kabareton

18:20 Okrasa łamie przepisy – 
Żołnierskie dzieje ziemniaka; magazyn 
kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (99) - Tepui; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 43 
Kanada - Quebeck (167) Ville de 
Quebec; magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /1/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz (6); teleturniej 

muzyczny
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki (42) - 

Wirtualny świat; widowisko 
rozrywkowe

22:35 Kabaret za kulisami (3); program 
rozrywkowy

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.IV (3); 
program rozrywkowy

00:45 Koło fortuny; odc. 435 ed. 6; 
teleturniej

01:25 Kabaretowa Mapa Polski – IX 
Mazurska Noc Kabaretowa - „Dwójki, 
pary, duety” (1-3); widowisko 
rozrywkowe

04:10 Rozrywka Retro – Na festiwalowej 
scenie - 2 plus 1; widowisko 
rozrywkowe

04:55 Gotowe na wszystko IV (9/17) - 
serial, USA

05:55 Ukryta prawda (Fanka) (520) - 
program obyczajowy

06:55 Sąd rodzinny (On nienawidzi dzieci) 
(42/52) - program sądowy

07:50 Szpital (240) - program obyczajowy
08:45 Big Brother (8/65) - program
09:40 Doradca smaku 10-Solianka 

rosyjska (11/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka (9/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (43/120) - 

program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (49/165) - program
12:35 Doradca smaku 9 - Spaghetti z 

krewetkami i chorizo (12/40) - program
12:45 Ukryta prawda (Ulubieniec kobiet) 

(304) - program obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (9/64) - 

program
13:50 Sąd rodzinny (Wesola wdowa) 

(43/52) - program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(80/116) - program sądowy
15:50 Szpital (241) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (9/64) - 

program
16:55 Gotowe na wszystko IV (10/17) - 

serial, USA
17:50 Przyjaciele (2/25) - serial 

komediowy, USA
18:20 Singielka (16/57) - serial
18:55 Singielka (17/57) - serial
19:30 Zakochani po uszy (44/120) - 

program
20:00 Big Brother (9/65) - program
21:00 Wpadka - komedia, USA 2007. 

Alison (Katherine Heigl) chce zrobić 
karierę jako dziennikarka telewizyjna. 
Ben (Rogen) nie ma specjalnych 
ambicji na przyszłość. Alison i Ben 
spędzają noc razem. Rozchodzą się i 
zapominają o sobie. Po kilku 
tygodniach do Bena telefonuje Alison i 
informuje go, że zostanie ojcem…

23:35 Big Brother Nocą (8/52) - program
00:10 Imperium wilków - film sensacyjny, 

Francja 2005. Annę Heymes (Arly 
Jover) od miesiąca dręczą ją okropne 
halucynacje i regularne napady amnezji. 
Kapitan paryskiej policji, Paul Nertaux 
(Jocelyn Quivrin), prowadzi śledztwo w 
sprawie morderstw 3 Turczynek. 
Pomocą w kontaktach z miejscową 
ludnością służy mu Jean-Louis Schiffer 
(Jean Reno), niegdyś jeden z 
najtwardszych gliniarzy w stolicy…

02:45 Moc Magii (438) - program

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 2 
(3/13) - program lifestylowy

05:55 Subiektywny ranking naj… 2 (1/6) 
- program 

06:30 Ugotowani 8 (47) - program
07:05 Ugotowani 8 (48) - program 
07:40 Sablewskiej sposób na modę 7 

(3/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 4 (9/12) - 

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

show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(1/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 4 (10/13) - 

program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 16 (9/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler 3 

(4/8) - program 
13:20 Sztuka mięsa (12) - program
13:50 Patenciary (4/8) - program 
14:25 Pogromcy medycznych mitów
15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 6 

(8/13) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3 (2/10) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 15 (6/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

6 (8) - reality show
19:40 Ugotowani 8 (49) - program 
20:15 Ugotowani 8 (50) - program 
20:50 W czym do ślubu 4 (6/12) - reality 

show
21:20 Panny młode ponad miarę
22:25 Pani Gadżet 17 (4/12) - magazyn
23:00 Sablewska od stylu. Na okazję 

(4/12) - program rozrywkowy
23:45 Pogromcy medycznych mitów
00:45 W roli głównej (4/6) - talk show
01:15 Subiektywny ranking naj… 2 (1/6) 

- program 
01:45 Wiem, co jem 4 (8/15) - magazyn
02:15 Wiem, co jem 6 (10/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 6 (11/16) - magazyn
03:15 Najsztub słucha - Katarzyna 

Bosacka (4/6) - talk show
03:45 Najsztub słucha - Margaret (5/6) - 

talk show
04:15 Najsztub słucha - Roma 

Gąsiorowska (6) - talk show
04:45 Najsztub słucha - Anna Mucha 

(1/6) - talk show

05:55 Piłka nożna - Eliminacje EURO 
2020: Francja - Islandia 

08:05 Piłka nożna - Eliminacje EURO 
2020: Austria - Polska 

10:10 Piłka nożna - Eliminacje EURO 
2020: Anglia - Czechy 

12:20 Tenis ziemny - Turniej WTA - 
Miami - 1/4F 

14:05 Piłka nożna - Eliminacje EURO 
2020: Polska - Łotwa 

16:15 Skoki Narciarskie - Puchar Świata 
- Planica - konkurs indywidualny

18:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 
Miami - 1/2F 

20:05 Skoki Narciarskie - Puchar Świata 
- Podsumowanie sezonu 2018/19 

22:20 Sportowy Wieczór
23:00 Biegi narciarskie - Puchar Świata, 

Quebec - Finał sezonu 2018/19 
00:20 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Miami - 1/2F 
02:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Miami - 1/2F 
04:10 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach wampirów (1) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (73) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w Butach (74) serial 
animowany

7:55 Nasz nowy dom (78) reality show. 
Pani Dorota jest pielęgniarką. Po 
śmierci męża została sama z dwójką 
dzieci. Nieco ponad rok temu na świat 
przyszła jej...

8:55 Septagon (55) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 

(52) 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 (4) serial 
dokumentalny. Zaprezentowanych 
zostanie dwadzieścia nowych 
kompilacji z serii „Anatomia głupoty”. 
W zestawieniu znajdą się najlepsze 
filmiki z różnych sezonów programu.

11:55 Galileo (733); program 
popularnonaukowy. Reporterzy 
udowadniają, że gotówka to przeżytek. 
Wyjaśniają, kto oprócz ratowników dba 
o bezpieczeństwo w aquaparku...

12:55 Detektywi w akcji (147) serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

14:55 Gliniarz i prokurator (57) serial 
kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator (58) serial 
kryminalny

16:55 Policjantki i Policjanci (512) serial 
obyczajowy

18:00 Septagon (56) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (513) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (276) serial kryminalny
21:00 Gliniarz w przedszkolu 2; komedia 

obyczajowa, USA 2016
23:10 Ameryka pod ostrzałem (1) serial 

dokumentalny
0:25 Ameryka pod ostrzałem (2) serial 

dokumentalny
1:30 Żona dla milionera (6) reality show
2:30 Graffiti; program publicystyczny
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 – lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 – lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 28 marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 28.03.1989
07:50 Chłopi; odc. 11/13 - Scheda; serial 

TVP
08:55 Historia Polski – Przez 

Wilhelmshaven i Maczków; film 
dokum.

09:50 Po PRLu
10:25 Sensacje XX wieku – Osaczeni; 

odc. 1; cykl dokumentalny
11:00 Amerykańska broń; odc. 3 Broń 

strzelecka wojny secesyjnej; serial 
dokumentalny; Kanada (2013)

11:55 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 8; cykl dokumentalny

12:15 Czas honoru; odc. 9 W matni; serial 
TVP

13:15 Grecka odyseja Joanny Lumley; 
odc. 1/4; Wielka Brytania (2011)

14:15 Bizancjum: opowieść o trzech 
miastach; odc. 2/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

15:20 Pancerni pogromcy Hitlera; odc. 
2/2; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

16:25 Historia Polski – Bolesław 
Wieniawa Długoszowski – żołnierz i 
poeta; film dokumentalny

17:05 Śladami historii – Ostra Brama; 
cykl dokum.

17:40 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Na 
rozstajnych drogach

18:10 Taśmy bezpieki; odc. 14 
Zwalczanie Kościoła przez SB

18:40 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 8; cykl dokumentalny

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

20:00 Instynkt przetrwania; odc. 1/6 
Mistrzowie z lasu deszczowego; esej 
dokum.; USA (2012)

21:05 Opowieść o Chinach; odc. 1/6; 
serial dokum.; Wielka Brytania (2016)

22:10 Spór o historię – Władcy polscy: 
Anna Jagiellonka; debata

22:45 Szerokie tory – Potiomkinowska 
wioska

23:20 Tajne akta III Rzeszy; odc. 1/6 
Narkotyki w armii Hitlera; Wielka 
Brytania (2015)

00:25 „Sensacje XX wieku” – Krew, 
miłość, zdrada; widowisko; Polska, 
Wielka Brytania (2015)

01:15 Encyklopedia II wojny światowej – 
Skazani; cz. 1; cykl dokumentalny

01:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Na 
rozstajnych drogach

02:20 Dziennik telewizyjny – 28.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz fazy play-off

8:30 Atleci; magazyn dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W programie 
relacje z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także praktyczne 
porady,...

9:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 
Europy

11:30 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 
Europy

13:00 Magazyn narciarski; poświęcony 
narciarstwu alpejskiemu. Widzowie 
znajdą w nim analizy i zapowiedzi 
zawodów Pucharu Świata, rozmowy z 
zawodnikami oraz ciekawostki z...

13:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz fazy play-off

16:00 7. strefa; magazyn siatkarski. W 
programie poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki 
Kobiet i Champions League. Znajdą się 
w nim także materiały poświęcone...

17:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki 
Kobiet; mecz fazy play-off

20:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki 
Kobiet; mecz fazy play-off

22:30 Boks
0:00 Tenis: Turniej ATP w Miami; 4. 

mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej
1:00 Boks
2:00 Boks

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


