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Sprawdź

Duże zmiany w programie „Rodzina 500+”
500 zł na każde dziecko –
to największa zmiana w programie „Rodzina 500+”, ale
niejedyna. Pieniądze wypłacane będą też na dzieci
umieszczone w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
wprowadzony zostanie szczególny 3-miesięczny termin na
składanie wniosków w przypadku wniosków o świadczenie na nowonarodzone dzieci, a także rozwiązanie pozwalające na przyznanie z zachowaniem ciągłości świadczenia w przypadku śmierci
rodzica. Zmiany będą obowiązywać od 1 lipca.

500+ dla jedynaków
Do tej pory na program „Rodzina 500+” państwo wydało 68,
mld zł. Obecnie korzysta z niego
3,6 mln dzieci, czyli 52 proc.
wszystkich dzieci do lat 18 (stan
na koniec lutego 2019 r.).
Od 1 lipca świadczenie będzie
przysługiwało na każde dziecko
do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika,
że wsparcie trafi łącznie do 6,8
mln dzieci (w tym do dwóch mi-

lionów jedynaków). Wśród nich
będą też wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. – Mamy
zabezpieczone pieniądze na ten
cel – zapewnia minister Elżbieta
Rafalska. – W tym roku będzie to
ok. 9,6 mld zł dodatkowych
środków w budżecie programu
„Rodzina 500+”. W latach kolejnych dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium

dochodowego wyniesie ok. 20
mld zł. W sumie będzie to 41 mld
zł rocznie – dodaje.

Kolejne zmiany
To jednak niejedyne zmiany.
Projekt zakłada też m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od
dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone

Zmiany w opiece medycznej nad uczniami

Pielęgniarki i higienistki
wracają do szkół

Rząd przyjął projekt ustawy
o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zakłada on między innymi
powrót do szkół pielęgniarek i
higienistek. Ponadto opieka
zdrowotna ma być taka sama w
każdej szkole bez względu na
jej typ. Nowe przepisy określają
też zasady opieki stomatologicznej oraz opieki w szkole
nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt ustawy po alarmującym raporcie Najwyższej Izby Kontroli. - W ponad 50 proc. szkół
podstawowych nie ma gabinetów
pomocy przedlekarskiej. Szczególnie źle jest na wsiach — brakuje
ich w blisko 70 proc. placówek.
Dlatego pielęgniarki często udzielają świadczeń w nieodpowiednich
warunkach np. w salach lekcyjnych, stołówkach, a nawet w piw-

nicach – czytamy w nim.
Za sprawą nowego projektu
sytuacja ta ma ulec poprawie.
Zakłada on bowiem zapewnienie
równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na
miejsce zamieszkania ucznia i
typ placówki oraz zwiększenie
efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Ciąg dalszy na str. 4

Co z dziećmi?

Gdy nagle zamkną szkołę..
W sytuacji, gdyby nagle okazuje się, że szkoła czy przedszkole, do którego
uczęszcza nasze dziecko, zostaje zamknięta, rodzic może zostać w domu i sprawować opiekę nad maluchem. Wystarczy, że złoży do pracodawcy oświadczenie o
nieprzewidzianym zamknięciu takiej placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku
opiekuńczego.
Ciąg dalszy na str. 7

malucha. Będzie to gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin
dziecka. Proponowane jest też
wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie –
z zachowaniem ciągłości –
świadczenia wychowawczego
drugiemu z rodziców dziecka
w przypadku śmierci rodzica,
któremu świadczenie zostało
przyznane lub który zmarł przed

rozpatrzeniem złożonego wniosku. – Obecnie, w takiej sytuacji
z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego
świadczenia wygasa, gdyż jest to
świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu
– tłumaczy szefowa resortu rodziny.
Zmianie ulegnie też okres
świadczeniowy, na jaki ustalane
jest prawo do świadczenia wychowawczego. Od 2021 r. znacząco przesunięty zostanie moment składania wniosków –
z lipca na luty, a także sam okres
świadczeniowy – dzisiaj jest to
październik-wrzesień, a proponowany czas to czerwiec-maj.
W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, wnioski składać można online od 1 lipca,
a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku do końca
września gwarantuje przyznanie
świadczenia z wyrównaniem od
1 lipca. Resort twierdzi, że procedury związane ze składaniem
dokumentów i wydawaniem decyzji będą w tym roku znacznie
uproszczone. Ma to pozwolić na
skrócenie czasu rozpatrywania
wniosków i odciążenie służb samorządowych.
Katarzyna Gwara

Stallone
na Targach Motoryzacyjnych!

Sylvester Stallone, jedna z największych gwiazd kina
światowego, będzie gościem specjalnym kolejnej edycji
Targów Motoryzacyjnych w naszym mieście (1, 2 czerwca)!
Amerykański aktor zawita do Częstochowy znacznie wcześniej
– w najbliższy poniedziałek pojawi się w naszej redakcji, aby
uzgodnić szczegóły występu.
Przy tej okazji spotka się również z prezydentem Krzysztofem
Matyjaszczykiem. Później poświęci chwilę na rozdawanie
autografów - zainteresowanych zapraszamy do naszej redakcji
w poniedziałek w godzinach 10.00 – 11.30.
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AKTUALNOŚCI
W dzielnicy Stradom

Zaatakowali rowerzystę...
Brutalny atak w dzielnicy
Stradom w Częstochowie.
Grupa młodych mężczyzn napadła na rowerzystę. Pobili
27-latka i ukradli mu jednoślad. Długo jednak nie cieszyli
się swoim łupem. Wkrótce staną przed sądem. Grozi im do
12 lat więzienia.
Częstochowscy policjanci w
bezpośrednim pościgu zatrzymali 5 mężczyzn, podejrzewa-

nych o dokonanie rozboju w
dzielnicy Stradom. Ze wstępnych ustaleń policjantów interweniujących na miejscu wynikało, że do 27-letniego rowerzysty podeszła grupa mężczyzn. Panowie pobili swoją
ofiarę i ukradli jednoślad. Gdy
pokrzywdzony próbował odzyskać skradzione mienie, ponownie został uderzony przez
jednego z mężczyzn. Po całym
zdarzeniu agresorzy – wraz ze

swoim łupem – wsiedli do
miejskiego autobusu. Policjanci ustalili, że sprawcami napaści było dwóch mieszkańców
Częstochowy w wieku 20 lat.
W chwili zatrzymania byli pijani. Mieli prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Prokurator zastosował
względem nich dozór policyjny.
Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.
Katarzyna Gwara

Częstochowa

Próbował wyłudzić kredyt.
Towarzyszyła mu teściowa
Częstochowscy policjanci zatrzymali dwie osoby, które usiłowały wyłudzić prawie 140 tys.
zł kredytu. 38-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego
wspólnie ze swoją teściową zostali zatrzymani w jednym
z częstochowskich banków
podczas próby zawarcia umowy
kredytowej. Grozi im do 8 lat
pozbawienia wolności.
Operacyjni z wydziału do
walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 38-letniego
mężczyznę i 58-letnią kobietę,
którzy w jednym z banków na
terenie Częstochowy próbowali
wyłudzić kredyt w wysokości
prawie 140 tys. zł. Mieszkanka

Częstochowy wraz ze swoim
zięciem przedłożyli pracownikowi banku sfałszowane zeznanie
podatkowe z 2017 roku oraz zestawienie fikcyjnych operacji na
kontach bankowych. Placówka
nie dała się jednak oszukać.

Decyzją prokuratora, przestępcy muszą się stawiać na komisariacie policji w wyznaczonych
dniach. O ich dalszym losie
zdecyduje sąd. Zatrzymani mogą spędzić do 8 lat w więzieniu.
Katarzyna Gwara

Strajk nauczycieli

Które placówki zapewnią opiekę?

Około 86% pracowników
placówek oświatowych w naszym mieście opowiedziało się
za strajkiem. W związku z
tym, miasto podjęło już
pierwsze kroki by być przygotowanym na ewentualne
skutki tej trudnej sytuacji. –
Po uzyskaniu od dyrektorów
szkół informacji na temat
liczby nauczycieli przystępujących do strajku, poinformujemy czy uczniowie będą
mieli zapewnioną opiekę czy
też rodzicie będą zmuszeni
taką opiekę swoim dzieciom
zapewnić we własnym zakresie – mówi Ryszard Stefaniak, zastępca prezydenta
miasta.

Przypomnijmy, podstawowe
żądanie nauczycieli to podwyżka o 1000 zł z wyrównaniem od
1 stycznia 2019 r. Strajk, który
będzie polegał na nie wykonywaniu swoich obowiązków, zaplanowano na 8 kwietnia. Poprzedziło go referendum, które
przeprowadzono w szkołach i
placówkach oświatowych w całej Polsce.
Częstochowski magistrat po
jego zakończeniu, zwrócił się do
dyrektorów szkół i placówek
oświatowych o udzielenie informacji na temat ilościowego i procentowego udziału nauczycieli w
strajku.
– Spytaliśmy także czy w kierowanych przez dyrektorów
szkołach i placówkach będzie
zapewniony prawidłowy przebieg procesu nauczania i wy-

chowania, w tym, czy zostaną
przeprowadzone egzaminy zewnętrzne – podkreśla Ryszard
Stefaniak.
– W związku z kierowanymi
do Urzędu Miasta Częstochowy
zapytaniami o stosunek organu
prowadzącego do ewentualnego
strajku i wypływających z niego
konsekwencji dla uczniów i rodziców, należy przypomnieć, że
prawo nauczycieli do strajku wynika z Ustawy o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych.
Organ prowadzący musi działać zgodnie z prawem i w granicach prawa, respektując ustawowe prawa nauczycieli, natomiast za prawidłowy przebieg
procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach, odpowiada dyrektor danej
jednostki oświatowej – wyjaśnia
zastępca prezydenta.
Sytuacja dotycząca ewentualnego strajku ma być przez władze miasta na bieżąco monitorowana.
– Po uzyskaniu od dyrektorów
szkół informacji na temat liczby
nauczycieli przystępujących do
strajku, 1 kwietnia przekażemy
komunikat dotyczący pracy
szkół i placówek oświatowych w
czasie ewentualnej akcji strajkowej. Planujemy w nim poinformować, czy uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę czy też rodzicie będą zmuszeni taką opiekę swoim dzieciom zapewnić we
własnym zakresie. Zasygnalizujemy też, czy inne placówki
oświatowe będą mogły dzieciom i
uczniom spoza danej jednostki

taką opiekę zapewnić – podkreśla Ryszard Stefaniak.
Zastępca prezydenta zaznacza, że intencją organu prowadzącego nie jest podważanie prawa nauczycielskich związków
zawodowych oraz pracowników
oświaty do wysuwania istotnych
branżowych postulatów płacowych czy zasadności prowadzenia przewidzianych prawem akcji protestacyjnych, łącznie ze
strajkiem.
– Jesteśmy jednak zobowiązani przypomnieć nauczycielom,
że za czas strajku nie mogą –
zgodnie z obowiązującym prawem – otrzymać wynagrodzenia
– zaznacza. Magistrat apeluje
również, aby uczciwie uprzedzić
uczniów i rodziców, że w przypadku rozpoczęcia strajku i nie
zakończenia tej akcji w stosownym czasie, muszą liczyć się z
faktem, że przeprowadzenie
szkolnych egzaminów zewnętrznych w terminach wyznaczonych przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną, będzie – ze
względów proceduralno-kadrowych – zagrożone.
– Ciągle liczymy jednocześnie,
że uniknięcie potencjalnych niedogodności związanych z planowaną akcją strajkową jest możliwe w przypadku dojścia do porozumienia między stroną rządową
a nauczycielami, przy woli porozumienia z obu stron i chęci
sukcesywnego rozwiązania obecnych problemów polskiej oświaty przez rządzących – podsumowuje Ryszard Stefaniak.
Katarzyna Gwara
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Szlak dziedzictwa kulturowego

Centralnym
punktem będzie
Jasna Góra
Zakon Paulinów i Śląski
Urząd Marszałkowski w Katowicach podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy
tworzeniu paulińskiego szlaku
dziedzictwa kulturowego w regionie. Jego najważniejszym
miejscem będzie Jasna Góra.

Klasztor centralnym
punktem
Szlak będzie centralną częścią
planowanego do realizacji projektu „Europejskiego Szlaku
Dziedzictwa Kulturowego Paulinów”. Nad jego tworzeniem czuwać będzie Województwo Śląskie
oraz Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika.
Jak podkreślił o. Arnold
Chrapkowski, generał Zakonu
Paulinów, inspiracją do powstania inicjatywy jest zbliżająca się
750. rocznica śmierci założyciela
Zakonu bł. Euzebiusza (2020 r.).
Projekt ma na celu pokazanie
dziedzictwa zakonu szerszemu
gronu odbiorców. Chodzi nie tylko o dziedzictwo duchowe, wypracowane przez wieki przez zakonników, ale także o ogromne
dziedzictwo materialne – zabytki
architektury, sztuki i kultury na
terenie Polski, Węgier, Słowacji
i Chorwacji, gdzie od wieków posługują paulini. - Jest to dla nas
paulinów wielkie wydarzenie.
Chcemy uzewnętrznić to wszystko, co do tej pory zostało wypracowane poprzez wieki przez naszych ojców w różnych częściach
świata. Ale w tym momencie
koncentrujemy się na woj. śląskim, i inauguracja szlaku zaczyna się od Polski. Pragniemy,
aby początkiem tego wielkiego
dzieła, które będzie łączyło kraje
współtworzące historię paulińskiego zakonu, była Jasna Góra
– zaznaczał o. Arnold Chrapkowski. I to właśnie częstochowski klasztor będzie najważniejszym miejscem na mapie tego
międzynarodowego szlaku dla
pielgrzymów i turystów. Obok
niego, do projektu wpisane zostały dwie inne perły kultury
paulińskiej z terenu województwa śląskiego – klasztor w Leśniowie oraz kompleks klasztorny św. Barbary w Częstochowie.
Dla pieszych, rowerzystów
i zmotoryzowanych
Pierwszym krokiem w kierunku stworzenia szlaku będzie
opracowanie międzynarodowych
zasad jego funkcjonowania.
Szlak obejmować ma trasy: piesze, rowerowe i samochodowe
z opisami miejsc, oprawą graficzną oznakowania, kwerendą historyczną, praktyczną platformą
informacyjną i siecią info-kiosków. Powstanie też specjalna
aplikacja dla zwiedzających.

Szlak będzie mieć oczywiście
charakter sakralny, ale ma również pokazywać czym te miejsca
żyją, czego uczą, co mogą przekazać dalej. – Ten początek to
również poszukiwania historyków, pokazywanie tych wszystkich dzieł w dziedzinie kultury –
a więc malarstwa, rzeźby, muzyki, i pokazanie znaczenia tych
trzech miejsc na ternie woj. śląskiego – dodał o. Arnold Chrapkowski. W następnych etapach
szlak ma zostać rozbudowany
o inne regiony i poza granice Polski. – Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów może stać się jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych województwa śląskiego – podkreślał Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego. – Chcemy w atrakcyjny
sposób, zgodnie z duchem czasu,
pokazać bogactwo kulturowe
i historię naszego regionu oraz
poprzez kilkusetletnią obecność
Paulinów, przykład jego zakorzenienia w dziedzictwie chrześcijańskim Europy – dodał.
Realizacją i promocją projektu
zajmie się Jasnogórski Instytut
Maryjny. Na jego stronie internetowej pojawi się zakładka, gdzie
będziemy mogli widzieć pierwsze
pomysły, ryciny. – Jasnogórski
Instytut Maryjny będzie koordynatorem, tu na Jasnej Górze będzie centrum projektu. Będziemy współpracować z Urzędem
Marszałkowskim, który będzie
pozyskiwał środki, aplikował te
środki, a my będziemy im służyli wiedzą i pomocą – podsumował o. Mariusz Tabulski, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu
Maryjnego, definitor generalny
Zakonu Paulinów, jeden z inicjatorów powstania szlaku.
Obecnie w Polsce szlaki kulturowe poświęcone dorobkom poszczególnych zakonów posiadają, np. cystersi i benedyktyni.
Katarzyna Gwara

W wielu miejscach Europy, a szczególnie w jej środkowej i południowej części, Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika pielęgnuje
wiele obiektów i zabytków związanych z europejską historią i tradycją kultu patrona. Mowa tutaj między innymi o węgierskiej kolebce
Ojców Paulinów, klasztorach w Chorwacji, na Słowacji i we Włoszech, Niemczech, Czechach. Te wszystkie miejsca zostaną połączone jednym szklakiem dziedzictwa kulturowego.
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Zmiany w opiece medycznej nad uczniami

Dietetyczka Agnieszka Szafrańska radzi

Pielęgniarki i higienistki
Jak zrobić
wracają do szkół
kurczakowe burgery?

Dokończenie ze str.

W myśl nowych przepisów
opiekę zdrowotną nad uczniami
sprawować będą: lekarz dentysta, pielęgniarka środowiska
nauczania i wychowania lub higienistka szkolna. Świadczenia
mają być realizowane w gabinetach profilaktyki zdrowotnej,
zaś opieka stomatologiczna - w
szkolnych gabinetach stomatologiczny, gabinetach współpracujących zlokalizowanych poza
szkołą lub dentobusach. Rodzice będą też mogli wybrać inne
miejsca udzielania świadczeń
stomatologicznych przez lekarza dentystę.
- Po raz pierwszy określono
też szeroki zakres współpracy

między rodzicami, a pielęgniarką środowiska nauczania
i wychowania albo higienistką
szkolną, a także współpracy
pomiędzy podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną
nad uczniami (pielęgniarka
lub higienistka szkolna, lekarz
dentysta), podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia
warunków organizacyjnych tej
opieki (dyrektor szkoły, organ
prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny) – wyjaśnia ministerstwo.
Szkoła ma nieodpłatnie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet

profilaktyki zdrowotnej. W przypadku braku szkolnego gabinetu dentystycznego, organ prowadzący będzie musiał podpisać umowę z dentobusem lub
przychodnią
wykonującą
świadczenia stomatologicznych
dla dzieci i młodzieży finansowane ze środków publicznych.
Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami będzie
realizowane przez wojewodów
oraz Instytut Matki i Dziecka.
Nowe przepisy mają wejść w
życie po 3 miesiącach od daty
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,
z wyjątkiem jednego przepisu,
który zacznie obowiązywać 1
stycznia 2020 r.

Burger kojarzy wam się z kawałkiem mięsa wołowego i ogromną, napompowaną bułką? Czas skończyć z takim myśleniem! Dietetyczka
Agnieszka Szafrańska radzi, jak przygotować kurczakowe burgery z papryką i kukurydzą.

Katarzyna Gwara

Potrzebujemy:
l fileta z kurczaka (ok.450 g); l 2 ząbki czosnku; l oregano, paprykę
słodką w proszku i trochę ostrej, również w proszku; l 4 gałązki natki
pietruszki; l 1 czerwoną paprykę; l 1/2 szklanki kukurydzy z puszki
l 1 jajo; l olej roślinny do smażenia
Przygotowanie krok po kroku.
Filety czyścimy z błonek i kostek. Kroimy na bardzo drobniutkie kawałki. Później mięso wkładamy do miski i dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, przyprawy i drobno posiekaną pietruszkę. Dokładnie mieszamy. Do koniec dodajemy pokrojoną w kosteczkę paprykę, odcedzoną
kukurydzę oraz jajko i ponownie wyrabiamy masę. Na zakończenie formujemy kotleciki mocząc ręce w chłodnej wodzie. Smażymy na rozgrzanym oleju bądź oliwie.

AKTUALNOŚCI
Dla autyzmu

Celem akcji jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy
na temat zaburzeń ze spektrum
autyzmu, a także kształtowanie wśród częstochowianek i
częstochowian postaw poszanowania dla „inności”, tolerancji i akceptacji dla osób z niepełnosprawnościami.
2 kwietnia, na znak solidarności z osobami z autyzmem, na
niebiesko podświetlane są najsłynniejsze budynki na świecie,
takie jak opera w Sydney czy
Wieża Eiffla w Paryżu. W Polsce
to m.in. Pałac Kultury i Nauki, a
w Częstochowie dotychczas był
to Ratusz, Miejska Galeria Sztuki i Pałac Ślubów. - W tym roku
w naszym mieście, po raz pierwszy w historii obchodów, w niebieskich barwach rozbłyśnie
częstochowski budynek znany
na całym świecie - wieża Jasnej Góry – mówi Roman Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Niepełnospraw-

nych, z Autyzmemi ZaburzeniamiPokrewnymi „DAJ MI CZAS”,
głównego organizatora akcji.
Akcja „Zapal się na niebiesko
dla autyzmu” to w Częstochowie
zawsze mnóstwo atrakcji. 1
kwietnia w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 odbędzie się pokaz filmu, prelekcja i dyskusja
na temat autyzmu; od 3 do 5
kwietnia, we współpracy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie, Fundacją dla Rozwoju oraz Dzielnicowymi Ośrodkami Społeczności
Lokalnej, mieszkanki i mieszkańcy zostaną zaproszeni do
punktów DOSL na spotkania

5.

Bezpłatne badania

Jasna Góra zapali się
na niebiesko
Częstochowa po raz ósmy
aktywnie włączy się w obchody Światowego Dnia Wiedzy
na temat Autyzmu. Kulminacyjnym punktem – 2 kwietnia - tegorocznej akcji będzie
koncert Cleo na placu Biegańskiego oraz podświetlenie
– po raz pierwszy w historii
– wieży Jasnej Góry.
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pod hasłem „Autyzm? Wytłumaczymy!”. Odbędzie się także
happening na Starym Mieście,
a 6 kwietnia organizatorzy zapraszają na Maraton Zumby
„Tanecznym krokiem w niebieski świat autyzmu”.
Organizatorem akcji „Zapal się
na niebiesko dla autyzmu” jest
Stowarzyszenie „Daj Mi Czas”.
Współorganizatorzy to:
Urząd
Miasta Częstochowy, Zespół Szkół
Specjalnych nr 23 im. Janusza
Korczaka, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, Fundacja dla
Rozwoju, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
Katarzyna Gwara

2 kwietnia, czyli w Światowym Dniu Świadomości
Autyzmu, przygotowano kilka ważnych wydarzeń:
SALA SESYJNA URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY
9.00 – 14.00 – Konferencja naukowa o autyzmie
PLAC BIEGAŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
10.00 - 12.00 – „Przystanek Autyzm” – happening dla
przedszkoli
17.30 – 21.00 – Imprezy finałowe
„Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu”
l Koncert – Phantoms, Zespól 69
l bieg dla autyzmu
l symboliczne podświetlenie sceny na niebiesko
l wspólne zaśpiewanie piosenki „Po prostu kochaj” (Maciek
Maślikowski)
l koncert gwiazdy wieczoru – CLEO
20.00 Uroczyste podświetlenie wieży Jasnej Góry
na niebiesko

Sprawdź stan
swoich płuc
Ruszyła ogólnopolska akcja
badań
spirometrycznych
„Weź głęboki oddech”. Na jej
trasie znajduje się również
Częstochowa. 1 kwietnia będzie można w naszym mieście
wykonać bezpłatne badanie
układu oddechowego, czyli
spirometrię. Fundacja NEUCA
dla Zdrowia apeluje o wczesną
profilaktykę. Badania pokazują bowiem, że zanieczyszczone powietrze jest bardziej zabójcze niż papierosy, alkohol
czy narkotyki.
Jedną z obserwowanych konsekwencji pogarszającej się kondycji układu oddechowego jest
występowanie POChP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc. Światowa Organizacja
Zdrowia szacuje, że do 2030 roku stanie się ona trzecią przyczyną zgonów na świecie. Rocznie z tego powodu umiera 20
000 osób, a prawie połowa, u
których nastąpiło rozpoznanie
umiera w ciągu kolejnych 10 lat.
Badania naukowe wskazują,
że palenie tytoniu, nie jest jedyną przyczyna powstawania POCHP. U podstawy rozwoju przewlekłego stanu zapalnego w płucach stoją także czynniki środowiskowe, czyli najprościej mówiąc fatalna jakość powietrza,
którym oddychamy - komentuje
dr med. Piotr Dąbrowiecki z Woj-

skowego Instytutu Medycznego,
przewodniczący Polskiej Federacji stowarzyszeń Chorych na
Astmę Alergię i POCHP. - Duże
stężenie pyłu zawieszonego w
powietrzu powoduje rozwój stanu zapalnego w płucach i powstanie takich objawów jak kaszel, świsty podczas oddychania
lub duszności – dodaje.
Ostatni raport NIK (2018) dotyczący ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniami wskazał, że
Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Dlatego
tak istotna jest wczesna profilaktyka.
Spirometria pozwala bowiem
ocenić sprawność układu oddechowego, czyli szybkość wydechu, pojemność oddechową płuc
czy zawartość CO2 oraz innych
gazów. Na jego podstawie można
wykryć między innymi obturacyjną chorobę płuc – jedną z
najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych.
Spirobus Fundacji NEUCA
dla Zdrowia będzie stacjonował
w Częstochowie 1 kwietnia, przy
ulicy Bohaterów Katynia 25A
(między 10.00 a 16.00). Następnie ruszy do Poznania. Aby wziąć
udział w badaniu należy zapisać
się wcześniej, w punkcie znajdującym się pod tym samym adresem, gdzie odbędą się badania.
Katarzyna Gwara
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Trwa kampania społeczna

Stop pożarom traw
Wypalanie traw to proceder,
który rokrocznie pojawia się
wraz z nadejściem wiosny.
-W roku bieżącym na terenie
naszego powiatu jedna osoba
poniosła już śmierć. Apelujemy o rozwagę i absolutnie nie
wypalanie traw. To śmiertelnie niebezpieczne dla ludzi,
zwierząt i mienia – ostrzega
Komenda Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie.
Należy pamiętać, że ogień potrafi wyrządzić nieodwracalne
szkody w środowisku naturalnym – zabija zwierzęta, niszczy
roślinność, a także wyjaławia
ziemię. W marcu ruszyła kampania społeczna „Stop pożarom
traw”, która jest już kolejną
edycją organizowaną przez Komendę Główną Państwowej
Straży Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Pomysłodawcy
kampanii
zwracają uwagę, że w minionym
roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których 48 767,
a więc 33% wszystkich pożarów
w Polsce były pożarami traw na
łąkach i nieużytkach rolnych.
Strażacy z terenu powiatu
częstochowskiego każdego dnia
wyruszają do akcji gaszenia pożarów tego typu.
– Od początku 2019 r. do 4
marca br. takich pożarów było
już ponad 150. W większości
przypadków są to pożary wywołane celowo – przez bezmyślność
ludzką. Pomimo corocznych
próśb i apeli wciąż kultywowana
jest bardzo niebezpieczna tradycja wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych – poinformowała Komenda Państwowej
Straży Pożarnej w Częstochowie.
– Należy pamiętać, że po zimie
trawy są wysuszone i palą się

bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także
wiatr. Osoby, które wbrew logice
decydują się na wypalanie traw,
przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety
mylą się i czasami kończy się to
tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru, taki pożar bardzo często wymyka
się spod kontroli i przenosi na
pobliskie lasy oraz zabudowania
– dodaje KPSP w Częstochowie.

Negatywne skutki
Niektórzy bezzasadnie uważają, że wypalanie ma pomóc użyźnić glebę, jednak skutki wypalania są negatywne – szkodzi ono
zarówno faunie, jak i florze. Te
sfery ponoszą ogromne straty,
a ekosystem dotyka degradacja.
– Gleba się wyjaławia, zostaje
wstrzymany bardzo pożyteczny,
naturalny rozkład resztek roślinnych, ulega zahamowaniu asymilacja azotu z powietrza – wyjaśnia Państwowa Straż Pożarna
wraz z Lasami Państwowymi
– Od palącego się poszycia gleby
może zapalić się podziemna warstwa torfu, który spala się nawet
do kilku metrów w głąb w zależności od jego porowatości związanej z dostępem tlenu. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku
miesięcy) i wyjątkowo trudne do
ugaszenia. Ponadto zwykła łąka
po pożarze traw regeneruje się
przez kilka lat, natomiast odtworzenie pokładów torfu wymaga
wielu wieków – dodaje.
Na szczególną uwagę zasługują zwierzęta – one często nie są
w stanie uciec przed szybko rozprzestrzeniającym się ogniem.
Nawet duże ssaki takie jak jelenie, sarny, czy dziki nie zawsze
są w stanie uciec – zwłaszcza, jeżeli dochodzi do tego lęk i kłopo-

Konkurs rozstrzygnięty

Powstaną kolejne
Zielone Pracownie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej poinformował, że rozstrzygnięto konkurs Zielona
pracownia_projekt’2019.
Wśród laureatów znalazły się
szkoły z naszego powiatu.
Aż 184 zgłoszenia wpłynęły na
konkurs Zielona pracownia_projekt’2019. Był on skierowany do
szkół podstawowych i średnich
z województwa śląskiego.
Oczywiście udział w konkursie wziąć mogły jedynie te placówki, które nie otrzymały dotąd
dofinansowania w ramach poprzednich edycji.
– Przedmiotem konkursu było
utworzenie projektu szkolnej
pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych,
geologicznych czy chemiczno-fizycznych
–
poinformował
WFOŚiGW w Katowicach.
W ramach nagrody, laureaci
Kolumnę opracowała: Paula Nogaj

otrzymają środki pieniężne, które pomogą wdrożyć nagrodzony
projekt ekopracowni w bieżącym
roku.
Wszystkie nadesłane projekty
oceniano, biorąc pod uwagę pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie jej przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność
rozwiązań, a także różnorodność
pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność
ich zakupu. Na ten cel Fundusz
przeznacza w tym roku niemal
450 tysięcy złotych.
Wśród laureatów konkursu
znalazła się Szkoła Podstawowa
Nr 29 im. Kr.Jadwigi w Częstochowie z projektem „Jurajscy
poszukiwacze wiedzy”, Szkoła
Podstawowa im. H.Sienkiewicza
w Rzerzęczycach z projektem
„Eko-sfera” a także Szkoła Podstawowa im.Wołyńskiej Brygady
Kawalerii w Starym Kocinie
z projektem „Zielona Kraina”.

ty z orientacją w płomieniach
i dymie. Ponadto, jak informują
pomysłodawcy wcześniej wspomnianej kampanii – w 2018 roku podczas akcji ratowniczych,
które związane były z gaszeniem
pożarów traw zużyto aż 123 153
186 litrów wody, co odpowiada
pojemności 32,8 basenów olimpijskich! Podczas pożarów lasu
do atmosfery przedostają się
także duże ilości dwutlenku węgla, metanu i innych gazów, co
z kolei przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego
i zmian klimatycznych.

Podstawa prawna
Podpalaczom grożą poważne
kary za proceder wypalania
traw. Ustawa z dnia 28 września

1991 roku o lasach (Dz. U.
z 2017 r. poz. 788) art. 30 ust. 3
pkt 3 mówi o zakazie: „w lasach
oraz na terenach śródleśnych,
jak również w odległości do 100
metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez
właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej
warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Ponadto inne akty prawne
także nawiązują zakazu – znajdują się one w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz.

142) w art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” oraz art. 131: „Kto wypala
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy,
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary –
podlega karze aresztu albo
grzywny”. Wykroczenia tego typu mogą grozić karą aresztu,
nagany bądź grzywny wynoszącej od 20 do 5000 tysięcy złotych. W innym przypadku, który może zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu
w wielkich rozmiarach, podpalacz może podlegać karze pozbawienia wolności od roku do
dziesięciu lat.

Protest uczniów w Częstochowie

Narodzie pomóż przyrodzie!
Na placu Biegańskiego odbyła się manifestacja uczniów,
którzy nie poszli do szkół w
ramach
ogólnoświatowego
strajku młodzieżowego dla klimatu. Inspiracją dla akcji była
szwedzka nastolatka Greta
Thunberg, która sama rozpoczęła strajk szkolny, aby zwrócić uwagę polityków na ogromny problem, jakim jest pogarszający się stan naszego klimatu.
15 marca w całej Polsce i wielu innych krajach młodzież wyszła na ulice, aby zaprotestować
przeciwko dalszemu niszczeniu
planety. Częstochowscy uczniowie w piątek o godz. 10:00 zebrali się na Placu Daszyńskiego, aby
przemaszerować pod Częstochowski Ratusz – tam z transparentami skandowali hasła nawiązujące do ochrony przyrody,
m.in. „Narodzie pomóż przyrodzie!”.
Greta Thunberg, która była
inspiracją dla akcji, jest zaledwie
16-letnią aktywistką, pochodzącą ze Szwecji. Zasłynęła ona z
przemówienia, które wygłosiła
na szczycie klimatycznym
COP24 w Katowicach. Jej kan-

dydaturę zgłoszono do Pokojowej
Nagrody Nobla.
Młodzi ludzie coraz częściej
poświęcają swoją uwagę zmianom klimatycznym i problemom
ekologicznym – w mediach społecznościowych powstał niedawno godny pochwały trend. Wcześniej Internauci rzucali sobie
wyzwanie tzw. Ice Bucket Challenge, w którym chodziło o oblanie się lodowatą wodą, nagranie
tej sytuacji i udostępnienie jej w
sieci. To często zabawne wideo
miało zwrócić uwagę społeczeństwa na poważny problem, jakim
jest choroba ALS, czyli stwardnienie zanikowe boczne.

Teraz podobną popularność
zdobywa wyzwanie #TrashTag, które wymyślił Byron Roman. Na swoim profilu w mediach społecznościowych napisał: „Oto nowe wyzwanie dla
wszystkich znudzonych nastolatków. Zrób zdjęcie terenu, który wymaga posprzątania, a następnie zrób zdjęcie
po tym, jak coś z tym zrobiłeś
i opublikuj”. Zauważyć można, że z dnia na dzień co raz
więcej ludzi podejmuje wyzwanie – bez względu na wiek. To
niezwykle dobry trend, który z
pewnością przyniesie wiele dobrego.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Co z dziećmi?

Gdy nagle zamkną szkołę..
Dokończenie ze str.

– Aby skorzystać z tego świadczenia należy spełnić trzy warunki: rodzic musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, dziecko
nie może ukończyć 8 lat, a sytuacja zamknięcia placówki rzeczywiście jest nieprzewidziane, a nie
wynika ona np. z zaplanowanego
remontu przedszkola, o którym
rodzice byli wcześniej poinformowani - podkreśla Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa śląskiego. –
Zamknięcie żłobka, przedszkola,
klubu dziecięcego, szkoły jest
nieprzewidziane, jeśli rodzic został o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed
ich zamknięciem – wyjaśnia
rzeczniczka.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje
nie tylko osobom zatrudnionym
na umowę o pracę, ale także tym,
które są objęte dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym w
ZUS, np. pracujący na umowie
zlecenie lub w prowadzą własną
działalność gospodarczą.
Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje bez
okresu wyczekiwania. W przypad-

ku osób prowadzących działalność
gospodarczą warunkiem posiadania prawa do zasiłku opiekuńczego
jest terminowe opłacanie dobrowolnej składki chorobowej i przerwanie
działalności na czas sprawowania
opieki. - Prawo do zasiłku mają na
równi matka, jak i ojciec dziecka.
Zasiłek może otrzymać jednak za
dany okres tylko jeden z rodziców,
czyli ten, który wystąpi z wnioskiem
o jego wypłatę. Wysokość zasiłku
opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia - dodaje rzeczniczka.
Rodzic chcący uzyskać taki zasiłek musi złożyć swojemu pracodawcy wniosek Z-15 A i dołączyć do niego oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (wzór druk
ZAS -36), przedszkola lub szkoły.
Katarzyna Gwara

Akcja ekologiczna

Godzina dla Ziemi
30 marca o godzinie 20.30 w
najważniejszych miejskich budynkach zapanuje ciemność. A
wszystko za sprawą kolejnej
edycji akcji „Godzina dla Ziemi”. Organizacja ekologiczna
WWF przekonuje wszystkich –
osoby prywatne, firmy, rządy
oraz organizacje na całym świecie – aby w tym jednym dniu
na jedną symboliczną godzinę
zgasić światła i tym samym manifestować swoje zaangażowanie w działania na rzecz Ziemi.
„Godzina dla Ziemi” to największa, globalna inicjatywa społeczna
zainspirowana przez organizację
ekologiczną WWF. Zapoczątkowano ją w roku 2007 w Sydney, kiedy dwa miliony ludzi zgasiły światło w swoich domach. Tegoroczna

edycja akcji, odbędzie się pod hasłem „Nie niszczmy naszego domu”. 30 marca o godzinie 20.30
na całym świecie symbolicznie na 60 minut - zgasną iluminacje
znanych budynków i obiektów architektonicznych oraz światło w
domach osób, które zdeklarowały
udział w akcji. Przyłączyła się do
nich - podobnie jak w latach ubiegłych – Częstochowa.
W tym roku w naszym mieście
zostanie wyłączone światło w Ratuszu Miejskim, Bibliotece Publicznej im. dr Władysława Biegańskiego, Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana,
Muzeum Częstochowskim, Miejskim Domu Kultury, Miejskiej
Galerii Sztuk, na Miejskich Kortach Tenisowych, Campingu
„Oleńka”, Sali Sportowej „Często-

chowianka”, w 90% zostanie wyłączone oświetlenie zewnętrzne
Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Dąbrowskiego i
obiektu Sztucznego Lodowiska
przy ul. Boya Żeleńskiego.
– Zachęcamy również mieszkanki i mieszkańców do włączenia
się w akcję, nie tylko poprzez zgaszenie światła 30 marca, ale
przede wszystkim przez zmianę
nawyków, które mogą negatywnie
wpływać na środowisko, zgodnie z
hasłem tegorocznej edycji Godziny dla Ziemi - „Nie niszczmy naszego domu”. Czasem wystarczy
zmienić swoje nawyki i pomagać
przyrodzie na co dzień. Niewielkie
zmiany wprowadzone przez miliony ludzi pomogą zmienić los cennych ekosystemów – zaznacza
magistrat.
Katarzyna Gwara

Uwaga: Wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A), należy złożyć
przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy, z wyjątkiem przypadków nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem.
Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS dodatkowo należy
złożyć wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:
l na druku Z-3 - dla pracownika
l na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych
Osoba prowadząca działalność gospodarczą składa zaświadczenie na druku Z-3b
Zasiłek opiekuńczy może być wypłacony przez ZUS lub płatnika składek. Jeżeli będzie wypłacany przez ZUS pieniądze zostaną wypłacone nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do
zasiłku. Jeżeli natomiast będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza on do ubezpieczenia chorobowego więcej
niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymamy w terminie wypłaty
wynagrodzenia, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do
zasiłku.

Konkurs cosplay

Galeria Jurajska
poszukuje Daenerys
i Jona Snow’a
Galeria Jurajska szykuje
największy w tej części Polski spotkanie fanów „Gry
o tron”. Zbiegnie się on
z
premierą
finałowego,
ósmego sezonu kultowego
serialu HBO. Poprzedzi go
konkurs cosplay, w którym
poszukiwane są osoby potrafiące wcielić się w głównych
bohaterów sagi!

Rusza konkurs cosplay
Chociaż mamy już wiosnę,
do Galerii Jurajskiej przyjdzie… zima, a razem z nią bohaterowie serialu „Gra o tron”
i atrakcje rodem z Westeros.
Centrum handlowe szykuje
bowiem wielkie spotkanie fanów serialu HBO i sagi Georga
R.R. Martina.
Zanim jednak ten się odbędzie, przez blisko 2 tygodnie
Jurajska szukać będzie w cały
kraju osób, które potrafią
upodobnić się m.in. do Danerys, Tyriona Lannistera, Sansy Stark, Jona Snowa, Cersei
Lannister, a nawet … do smoków. Wszystko za sprawą
konkursu cosplay, który zaczął się 26 marca i potrwa do
11 kwietnia.
– Szukamy osób, które dzięki swojej kreatywności potrafią
stać się bohaterem sagi - mówi
Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii
Jurajskiej. – W konkursie cosplay, może wziąć udział każdy, kto ma pomysł na to, jak
upodobnić się do wybranej
przez siebie postaci. Może to
być główny bohater, ale także
postać drugoplanowa lub epizodyczna. Ważne jednak jest,
aby poprzez strój i charakteryzację możliwie jak najbardziej
zbliżyć się wyglądem do oryginału – dodaje.
Konkurs cosplay otwarty
jest dla 2 grup wiekowych. Mogą się do niego zgłaszać dzieci
i młodzież w wieku od 3 do 18
lat oraz osoby, które ukończyły 18 r.ż. Żeby wziąć w nim

udział wystarczy przebrać się
za postać, a następnie zrobić
sobie zdjęcie w przebraniu
i charakteryzacji. Fotografię
razem ze zgłoszeniem, które
trzeba pobrać ze strony internetowej Galerii Jurajskiej, należy przesłać na cosplay@galeriajurajska.pl
– Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, a spodziewamy się setek, wybierzemy
osoby, które w sposób bezbłędny upodobniły się do postaci
i swoim strojem oddały klimat
sagi. Te osoby wezmą także
udział w finale, na którym zaprezentują się w swoich kostiumach przed publicznością.
Spośród finalistów wybierzemy
3 zwycięzców i nagrodzimy –
mówi Dziubin-Łuszczyk.

Finał z Żelaznym Tronem
Finał konkursu cosplay
w Jurajskiej zaplanowano 13
i 14 kwietnia, czyli tuż przed
premierą 8. sezonu „Gry
o tron”. W te dni w galerii będzie miał miejsce także wielkie
spotkanie fanów serialu i sagi.
Do Galerii Jurajskiej zjedzie
nawet kilkuset fanów Jona
Snowa, Daenerys czy Tyriona.
Nie zabraknie także atrakcji rodem z planu filmowego, w tym…
Żelaznego Tronu oraz okazji do
zdobycia gadżetów filmowych.
– Na 2 dni przeniesiemy na
Westeros, zamieniając Galerię
Jurajską w krainę z wyobraźni
Georga R.R. Martina. W centrum stanie wielki, Żelazny
Tron. Pojawią się także członkowie Grupy Westeros, czyli
największej w Polsce grupy fanów sagi. Na scenie odgrywane
natomiast będą sceny z kultowego serialu. Odbędzie się także Turniej Wojowników oraz
konkurs wiedzy o serialu – zapowiada
przedstawicielka
Jurajskiej.
Wstęp na wydarzenie jest
wolny. 13 i 14 kwietnia impreza zaczyna się o godz. 14.
oprac. Katarzyna Gwara
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Aby poprawić bezpieczeństwo

Ponad 400 przejazdów z dodatkowym oznakowaniem
W 2019 roku kolejne 52
przejazdy kolejowe zyskają
pasy akustyczno-wibracyjne. Dodatkowe oznakowanie
na drogach dojazdowych do
torów umieszczają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we
współpracy z zarządcami
dróg. Takie zabezpieczenie
ma już blisko 400 przejazdów w całej Polsce. To działanie na rzecz ograniczenia
liczby zdarzeń na skrzyżowaniach dróg z torami.
Pasy wibracyjno-akustyczne
mają przypominać kierowcom
o zachowaniu szczególnej
ostrożności i wyhamowaniu
przed przejazdem kolejowo-drogowym. To dodatkowe
oznakowanie
zwiększające
uwagę kierowców. PLK przy

współpracy z zarządcami dróg
zamontowały na 372 dojazdach do przejazdów poziome
wypukłe pasy na jezdni. Linie
są w kilkumetrowych odstępach, na ok. 25 m odcinku
przed przejazdem. „Wymuszają” ograniczenie prędkości,
dzięki powstającej wibracji
podczas przejeżdżania. Linie
są czerwone, by były bardziej
widoczne.
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. chcą zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Modernizacje
i rewitalizacje linii kolejowych
prowadzone w ramach Krajowego Programu Kolejowego
o wartości blisko 70 mld zł,
uwzględniają również budowę
wiaduktów, tuneli drogowych
i przejść podziemnych dla pie-

szych. Coraz więcej przejazdów
kolejowo-drogowych zyskuje
również nowoczesne urządzenia sterowania i sygnalizacji.
Uzupełnieniem działań PLK są
poprzeczne linie akustyczno-wibracyjne.

Żółta naklejka zapobiega
tragediom na torach
Oprócz inwestycji ważne są
działania organizacyjne i informacyjne na przejazdach
kolejowo-drogowych. W 2018
r. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. oznakowały 14 000 przejazdów kolejowo-drogowych
specjalnymi żółtymi naklejkami. Na każdej #ŻółtaNaklejkaPLK umieszczonej na słupku
rogatki lub wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja, znajdują się trzy ważne numery:

numer identyfikacyjny przejazdu, alarmowy nr 112 i numery do zespołów technicznych. W ten sposób stworzony
został system szybkiego powiadamiania o zdarzeniach na
skrzyżowaniach dróg i torów.
W momencie trudnej sytuacji
na przejeździe należy zadzwonić na numer 112 i podać
z naklejki numer identyfikacyjny przejazdu. Dzięki temu
operatorzy 112 i kolejarze mogą szybko wstrzymać ruch pociągów na linii i wysłać pomoc. To dodatkowa informacja, która może uratować życie
i zapobiec tragedii na torach.
Tylko w 2018 r. z danych z naklejki skorzystano 417 razy.
Kilkanaście zgłoszeń wymagało wstrzymania ruchu. W kilku przypadkach informacja

na 112 zapobiegła wypadkom.

#SzlabanNaRyzyko
Podczas akcji ulotkowych
na przejazdach, kolejarze
przypominają
kierowcom
o zasadach bezpiecznego przejeżdżania przez tory. Apelują
oni do kierowców o rozwagę,
ponieważ od ich zachowania
w dużej mierze zależy bezpieczeństwo. Statystyki wskazują, że za 99 % zdarzeń na
przejazdach odpowiadają nieostrożni kierowcy. Monitoring, coraz częściej montowany na przejazdach pokazuje,
że najczęstsze błędy kierowców przy przejeżdżaniu przez
tory to: omijanie rogatek,
wjeżdżanie pod opadające rogatki, ignorowanie znaków
stop.
Więcej informacji na temat
kampanii oraz realizowanych
w jej ramach działań na stronie
www.bezpieczny-przejazd.pl
Przy tej okazji warto wspomnieć, że każdego dnia o
bezpieczeństwo osób na terenach kolejowych dbają
funkcjonariusze
Straży
Ochrony Kolei. Monitorują
stacje, pociągi i szlaki,
współpracują z policją i strażą miejską. Funkcjonariusze
reagują na każde zgłoszenie.
Całą dobę jest czynny
numer alarmowy SOK:
22 474 00 00

O NAS:

Katarzyna Gwara

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

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

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

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

49.900 zł

AUDI A6 3.0 D, 4x4,
rok prod. 2014, kraj., I – wł.,

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

 28.900 – 33.900 zł

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

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

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



18.900 zł

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


42.800 zł

serwis., F-ra VAT

 128.900 zł





47.900 zł

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,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
9.900 zł
n CITROEN C4 1.6 E, rok prod. 2005, automat 
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
1.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
5.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,
19.900 zł
kraj., serwis.
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
9.900 zł
n HONDA HR-V 1.6 E, rok prod. 2003
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
14.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 24.900 zł
n 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
12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,
31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT

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

Wybrane samochody na dzień 28 marca 2018 r.
OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2007
12.900 zł
OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
8.800 zł
OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999.
3.900 zł
RENAULT CLIO 1.5 CDTi, rok prod. 2015,
27.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
RENAULT MEGANE 1.6 E, rok prod. 2013,
28.700 zł
kraj., I – wł., serwis.
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
RENAULT SCENIC 1.6 E,
8.900-9.900 zł
rok prod. 2004-2005
19.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
5.900 zł
SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.
6.900 zł
SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., I – wł.  27.900 zł
4.900 zł
SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2000, kraj.
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj.,
39.800 zł
I – wł., serwis. F. VAT
3.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2016,
33.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł. 55.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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C.H. Auchan Poczesna 30-31 marca

Przyjdź na Wiosenne Targi
Budowlane

Planujesz remont lub budowę domu? W dniach 30 i 31
marca wybierz się do Centrum
Handlowego Auchan Poczesna.
Podczas Wiosennych Targów
Budowlanych znajdziesz mnóstwo informacji, porad, a także
inspiracji. Wydarzenie zgromadzi specjalistów i znane marki
z segmentu budowy i wystroju
domu. Wstęp bezpłatny.

W trakcie dwudniowych targów odwiedzający będą mogli poznać oferty producentów materiałów budowlanych, jak również
skorzystać z porad specjalistów
z różnych dziedzin szeroko rozumianego budownictwa. Odwiedzający będą mogli obejrzeć m.in.
różnego rodzaju pokrycia dachowe, kotły i piece centralnego
ogrzewania na eko-groszek, miał
i drewno, materiały budowlane do
ocieplenia budynków, kostki brukowe i wiele innych. Dla zainteresowanych wystawcy przygotują
oferty na zakup elementów wyposażenia wnętrz, m.in. drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, płytek podłogowych i ściennych, kabin prysznicowych, blatów i parapetów, kominków, schodów, ogrodzeń oraz systemów wentylacyjnych. Będzie również można porozmawiać z instalatorami i ser-

wisantami pieców, pomp ciepła
czy kotłów. Wybrani przedstawiciele będą dopasowywać dane
rozwiązania do budynku i w razie
potrzeby przygotują kosztorys
montażu. Poza tym zainteresowani będą mogli zaczerpnąć informacji z zakresu odnawialnych
źródeł energii, zastosowania granitów oraz najnowszych trendów
wyposażenia domu, mieszkania
oraz ogrodu. Dodatkowo przygotowano także mnóstwo rabatów
i promocji. Z pewnością nie zabraknie również konkursów
z atrakcyjnymi nagrodami.
Wiosenne Targi Budowlane
odbędą się w dniach 30 i 31
marca, w godzinach 10.00 –
19.00 na terenie Centrum Handlowego Auchan przy ulicy Krakowskiej 10 w Poczesnej. Wstęp
bezpłatny.
Katarzyna Gwara

Świat ludzi wysokich
Wyjątkowa społeczność

Sylwia Kocemba na co dzień
pracuje jako handlowiec w rodzinnej firmie budowlanej Majerowie,
zajmującej się dekarstwem i blacharstwem. Jest atrakcyjna, pewna siebie i… należy do Ogólnopolskiego Klubu Wysokich z racji swoich 189 cm wzrostu.
Do tego elitarnego grona dołączyć mogą panie mierzące przynajmniej 180 cm wzrostu i panowie ze
wzrostem sięgającym 190 cm lub
więcej. Wspólnie spędzają czas – wychodzą do kawiarni, grillują, grają w
kręgle – są zwyczajnym gronem znajomych, ale wyróżnia ich wzrost. –
Najbardziej to widać, gdy wybieramy
się gdzieś większą grupą. Wtedy zdarza się, że ludzie oglądają się za nami
z zainteresowaniem – mówi pani Sylwia, która w wieku 15 lat mierzyła
175 cm wzrostu. – To jest uzasadnione, ponieważ moi rodzice są wysocy,
a sam mój pradziadek miał 192 cm
wzrostu. Babcia i tata mówią, że sylwetkę, sposób poruszania się oraz
mimikę mam właśnie po nim – zdradza nam rozmówczyni. Zapytana o
kompleks z tego powodu zaprzecza.
– Nie miałam kompleksów – to jest
coś, co dostałam w genach, po moich przodkach. Dlaczego miałabym
się tego wstydzić? – pyta, ale przyznaje też, że dla kobiet wysoki wzrost
może być problematyczny. – W dzisiejszych czasach wysokie dziewczy-

ny nie czują się aż tak wyobcowane.
Może faktycznie, kiedy ja dorastałam
było trochę inaczej ze względu na inne czasy i małą miejscowość, w której
mieszkałam… Zawsze czułam się
wysoka, chociaż nie miałam takiego
wyobrażenia o swoim wzroście, dopóki pierwszy raz nie przyszłam na
spotkanie klubu. Na ilu balach nie
byłam, zwykle zajmowałam jakieś
trzecie miejsce pod tym względem.
Może miałam szczęście, że niektóre
koleżanki nie przyjeżdżały – żartuje
pani Sylwia. – A tak na poważnie jest
bardzo dużo wysokich kobiet, które
niekoniecznie należą do klubu, po-

nieważ nie widzą potrzeby – tak samo mężczyźni. Mimo wszystko to
fajna rzecz – przekonuje.
Bohaterka naszego tekstu usłyszała o Balu Wysokich zupełnie przypadkiem i dopiero po jakimś czasie
zaczęła szukać na temat klubu, który
go organizuje, szczegółowych informacji. Błyskawicznie przyłączyła się
do inicjatywy. – Właściwie każde
większe województwo ma swój klub
– prężnie działa na przykład śląski,
łódzki, pomorski, mazowiecki… Każdy w swoim zakresie, jednak co roku
organizowany jest właśnie Bal Wysokich i wtedy zjeżdżają się na niego
wszyscy członkowie z różnych regionów – wyjaśnia nam pani Sylwia. – To
świetna inicjatywa, która pozwala ludziom się poznać. Często, tak jak w
moim przypadku, te znajomości
zmieniają się w przyjaźń na lata. Chodzi głównie o to, aby dobrze spędzić
ze sobą czas, pożartować, wymienić
się doświadczeniami. Oczywiście
zdarzają się przypadki, kiedy ktoś
znajduje w klubie życiowego partnera, jednak sama o tym nie myślałam –
swojego małżonka poznałam zupełnie gdzieś indziej – wyjaśnia.
Nasza rozmówczyni przyznaje, że
wysoki wzrost wiąże się z pewnymi
trudnościami – w wyborze butów,
ubrań czy nawet łóżka. Zdarza się, że
kupuje rzeczy, które są na nią dobre,
a niekoniecznie te, które naprawdę
się jej podobają. – Wysoka osoba

może mieć więc problem z posiadaniem „swojego” stylu – twierdzi. Na
pytanie o zalety uśmiecha się. – Czy
ktoś ma ładniejsze nogi od moich? –
odpowiada zaczepnym pytaniem i
chwilę później poważnieje. – Zasada
jest jedna – trzeba się kochać takim,
jakim się jest. Zawsze może nam się
coś w sobie nie podobać, możemy
mieć mniejsze czy większe wady, ale
miłość do siebie to podstawa.
Pani Sylwia w rozmowie z nami
przyznaje, że chciałaby zorganizować spotkanie osób wysokich w Częstochowie lub okolicy. Ma nadzieję,
że inicjatywa, z którą ma zamiar
wyjść, spotka się z pozytywnym odzewem. Musi jednak wszystko dopracować – zarówno od strony orga-

nizacyjnej, jak i logistycznej. – Chciałabym trochę bardziej się zaangażować w tym temacie, ponieważ z powodu różnych niesprzyjających okoliczności miałam długą przerwę –
mówi Pani Sylwia. Nasza redakcja
wspiera tę inicjatywę i zachęca do
śledzenia gazety, ponieważ z pewnością poinformujemy, jeżeli ustalone zostaną szczegóły.
Paula Nogaj

F.P.H.U. MAJEROWIE s.c.
42-160 KRZEPICE
ul. Kościuszki 41
34 3175 176
502 503 334 l 509 280 602
www.majerowie.pl
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Planowanie przestrzenne

Reforma systemu nabiera tempa
Minister inwestycji i rozwoju powołał zespół doradczy
do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu
planowania i zagospodarowania przestrzennego – teraz
prace nad reformą nabierają
tempa.
Jak informuje Gazeta Prawna, potwierdziła to dyrektor de-

partamentu
polityki
przestrzennej w resorcie Maria
Szwałko na posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. budownictwa. – Punktem wyjścia do
zmian ustawowych są założenia
opracowane przez ministerialny
zespół ekspertów. Jak pisaliśmy w grudniu, zaproponowali
oni nie tylko likwidację decyzji o
warunkach zabudowy, lecz także rezygnację ze studiów uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego –
wyjaśnia GP. Ministerstwo chce
nadać „impet” budownictwu w
Polsce właśnie za pomocą tej reformy. -Nowe zasady funkcjonowania budownictwa w Polsce, to będzie nie tylko przedsięwzięcie intelektualne, ale
przede wszystkim efekty prac
poprawią proces inwestycyjny
w Polsce. Chcemy stworzyć do-

ODZIE¯ ROBOCZA I OCHRONNA
RÊKAWICE ROBOCZE I OCHRONNE
OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

GAŒNICE

KOMPLETUJEMY DOSTAWY WED£UG ZAMÓWIEÑ
DORADZTWO – MO¯LIWOŒÆ NEGOCJACJI CEN
WARUNKI P£ATNOŒCI DO UZGODNIENIA
W ofercie pacho³ek drogowy 50 cm fluoroscencyjny
42-200 Czêstochowa, ul. Kiliñskiego 120, tel. 34/ 361 08 31, tel./fax 34/ 361 08 02
00
00
00
ZAPRASZAMY 800 – 16 SOBOTY 8 – 12
www.hurtex.com.pl e-mail: biuro@hurtex.com.pl

bre warunki do rozwoju budownictwa w Polsce – powiedział

minister Jerzy Kwieciński.
Paula Nogaj
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Konkurs

Zaprojektuj elewację
Wydział Budownictwa
Politechniki Częstochowskiej zaprasza do udziału
w drugiej edycji konkursu
„Zaprojektuj elewację”.
Na laureatów czekają
atrakcyjne nagrody –
wśród nich między innymi iPhone. Organizator
przewiduje również niespodzianki dla autorów
prac wyróżnionych.

Konkurs skierowany jest wyłącznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem - uczestniczyły w niej 22
szkoły, wpłynęło 90 prac. Organizatorzy zdecydowali się więc na kolejną. Chętni do uczestnictwa w rywalizacji muszą przygotować – dowolną techniką – koncepcję kolorystyki elewacji jednego z trzech
proponowanych przez uczelnię bu-

dynków (znajdziemy je na stronie
www.bud.pcz.pl). - Przy wykonaniu elewacji pomocne będą rozwiązania materiałowe w postaci strukturalnych tynków elewacyjnych i
rozwiązań detali ściennych firmy
Dreier. Paleta tynków strukturalnych, którą możną wykorzystać w
konkursie jest dostępna na stronie
internetowej: www.facebook.com/
dreiertynki/ - sugeruje Wydział
Budownictwa. Co ważne, prace

przekazane na konkurs muszą
być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi. Każdy
z uczniów może przekazać tylko
jeden pomysł (jeden wybrany
obiekt). Poza projektem należy
wysłać wypełnioną kartę zgłoszeniową, która powinna zawierać
imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz pieczątkę szkoły.
Dane te będą służyć do kontaktu
organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę. Dokumenty należy przekazać
w nieprzekraczalnym terminie do
15 maja na adres: konkurs@bud.
pcz.pl Rozstrzygnięcie konkursu
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oraz uroczyste wręczenie nagród
nastąpi do 30 maja. Nagrody rzeczowe są przewidziane za pierwsze trzy miejsca. Laureat pierwszego otrzyma iPhona 7, drugiego
Samsunga Galaxy A8, a trzeciego
smartfona Xiaomi Redmi. Sponsorem nagród jest firma „Dreier”
Producent Chemii Budowlanej.
Dodatkowo organizator przewiduje upominki dla autorów prac
wyróżnionych.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej organizatora
www.bud.pcz.pl oraz na profilu
na facebooku głównego sponsora
www.facebook.com/dreiertynki/.
Katarzyna Gwara

Bank Gospodarstwa Krajowego

Będą mieszkania dla najuboższych
Z analiz wynika, że w naszym
kraju brakuje od 0,5 do nawet 3
mln mieszkań. Na 1000 Polaków przypadają 363 mieszkania, natomiast mediana w Unii
Europejskiej wynosi 435. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych tych najuboższych
na rynku wkrótce ma pojawić
się 6 700 lokali. To efekt programu wsparcia budownictwa
socjalnego i komunalnego, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Nasza Praca” w Częstochowie

zawiadamia, że w dniu 16.04.2018 r. o godz. 1500
odbędzie się w biurze Spółdzielni przy
ul. Okólnej 113a, pok. 15 (sala konferencyjna)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU
MIESZKALNEGO

Mieszkanie nr 18 w budynku przy ul. Worcella 24 w Częstochowie,
usytuowane na parterze – 1 pokój o pow. użytkowej 25,00 m2;
wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi – 3 300 zł;
cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu
wynosi – 66 000 zł
Wpłata wadium winna być dokonana w PLN w kasie Zarządu
Spółdzielni, najpóźniej do godz. 1200 w dniu przetargu lub w
formie przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni podany w
ogłoszeniu o przetargu. Środki na wadium muszą wpłynąć na
rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej jeden dzień roboczy
przed dniem przetargu.
Nr rachunku bankowego Spółdzielni:
76102016640000310200197889
tytułem: wpłata wadium na przetarg 16.04.2019
– Worcella 24 m 18
Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34
325 73 55, wew. 145.
Informacje o wysokości opłat czynszowych można uzyskać w
dziale windykacji czynszów pod nr telefonu 34 325 73 55, wew.
116 i 133.
Informacje o mieszkaniu można uzyskać w Administracji Osiedla
„Wschód” pod nr telefonu 34 361 05 52.
Regulamin przetargu jest wyłożony do wglądu w biurze Zarządu
Spółdzielni, pokój 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podawania przyczyn.
Mieszkanie będzie można oglądać 12.04.2018 r. w godz. 900-1000

Potrzebujemy mieszkań
Ze statystyk wynika również, że na 1000 mieszkańców
przypadają 363 mieszkania, a
jedna osoba zamieszkuje średnio 27,6m2, podczas gdy średnia dla UE wynosi 40m2. Kolejny problem to wysoki wskaźnik poważnej deprywacji
mieszkaniowej – około 10%
Polaków zamieszkuje lokale
przeludnione, niedoświetlone,
w których brakuje łazienki lub
przecieka dach.

– Celem programu bezzwrotnego,
finansowego
wsparcia budownictwa jest
zwiększenie zasobu mieszkań i
pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najbardziej potrzebujących. Traktujemy naszą misję bardzo poważnie - mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.
- Od 2007 r., dzięki wsparciu z
budżetu państwa, w całej Polsce powstało prawie 19 000 lokali socjalnych, komunalnych,
mieszkań chronionych, miejsc
w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych. Kolejnych 6 700 pozostaje w trakcie
realizacji. Jak widać, to ponad
1/3 tego co udało się osiągnąć
w ciągu ostatnich 12 lat – mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.
Tylko w 2018 r. BGK przyznał 174 mln zł. wsparcia z
programu budownictwa socjalnego i komunalnego. Kwota ta wesprze inwestycje o wartości 449,5 mln zł.
Śląskie, dolnośląskie, mazowieckie i pomorskie najbardziej aktywne
BGK przyjmuje wnioski o
udzielenie
bezzwrotnego
wsparcia finansowego, które
mogą składać gminy, jednoosobowe spółki gminne, związki międzygminne, powiaty, organizacje pożytku publicznego
oraz spółki celowe.
- W zeszłym roku zakwalifikowaliśmy 114 wniosków. Dotyczyły one udzielenia bezzwrotnego wsparcia na utworzenie 2143 lokali socjalnych,
lokali komunalnych, mieszkań
chronionych oraz 341 miejsc w
noclegowniach i schroniskach
dla bezdomnych. W naborze
wiosennym najwięcej wniosków pochodziło z województwa śląskiego, dolnośląskiego i
mazowieckiego. Jesienią najbardziej aktywne były województwa śląskie, mazowieckie
i pomorskie. Cieszy nas zainteresowanie programem i czekamy na kolejne wnioski w 2019
roku – dodaje Przemysław
Osuch, dyrektor departamentu funduszy mieszkaniowych
w BGK.
Od początku trwania rządowego programu finansowego
wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, czyli od
2007 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje na ponad 1,22
mld zł. Pozwoliło to na współfinansowanie
przedsięwzięć
mieszkaniowych o wartości
prawie 3,58 mld zł.
Oprac. Katarzyna Gwara
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Wysoka ocena

Kłobuck bez barier
Kłobuck uzyskał bardzo wysoką ocenę w niezależnym raporcie z monitoringu dostępności usług samorządowych
dla osób z niepełnosprawnościami.
Monitoring w gminie Kłobuck,
którą wybrano poprzez losowanie, trwał od 13 lipca do 15 grudnia 2018 r. Oprócz Urzędu Miejskiego w Kłobucku badaniem

objęto także Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Miejski
Ośrodek Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie, Szkołę
Podstawową w Białej, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kłobucku
wraz z krytą pływalnią.
Obszary, które podlegały monitoringowi to między innymi:
dostosowanie formy informacji
do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w instytucji, działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, podnoszenie
świadomości dotyczącej praw i
godności osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudnienia
osób niepełnosprawnych, prowadzenie konsultacji społecznych w instytucji, dostępność
przestrzeni publicznych, dostęp-

ność usług i urządzeń dla osób
niepełnosprawnych, dostępność
wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu
oraz działania na rzecz dostępności transportu publicznego i
specjalistycznego, organizacja
oświaty.
Ocena jest bardzo wysoka. Co
ciekawe, od momentu zakończenia monitoringu w gminie udało
się wprowadzić kolejne standardy związane z pomocą osobom z
niepełnosprawnościami, np.
uruchomiono Centrum Usług
Społecznych.
- Gmina Kłobuck będzie stawiana jako wzór dla innych
mniejszych gmin, w jaki sposób

można pozyskiwać i wykorzystywać środki finansowe na dostosowanie przestrzeni publicznej z myślą o osobach z niepełnosprawnościami
– mówiła
Agnieszka Budzyńska ze Stowarzyszenia MOST, które jest liderem projektu „Śląskie bez barier”.
Celem głównym monitoringu
było zwiększenie zdolności Gminy Kłobuck do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
poprzez analizę działań oraz weryfikacja wykorzystania zalecanych przez monitorującego rekomendacji.
Katarzyna Gwara

Najwiêkszy dystrybutor tekstyliów technicznych

SP. Z O.O.

l AGROTKANINY

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

SPORT / BUDOWNICTWO
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Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

SP 29 najlepsza w siatkówkę
Zakończyły się Miejskie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w piłce siatkowej chłopców. W rozgrywkach o tytuł najlepszej szkoły w tej dyscyplinie rywalizowało 12 drużyn.
W tegorocznych mistrzostwach zdecydowanie,
bo bez straty seta, zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej 29 pod opieką Dariusz Szlubowskiego.

O kolejnych miejscach w finale rozgrywek
pomiędzy drużynami SP53, Gimnazjum 17 i
SP7 decydowały małe punkty w poszczególnych
setach.
Drużyna Szkoły Podstawowej 29 reprezentować
nas będzie w Zawodach Wojewódzkich. Życzymy
dotarcia do finału i zdobycia mistrzostwa!
ts

TABELA KOŃCOWA MISTRZOSTW
M-CE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

GIMNAZJUM
SP
Gim
SP
SP
SP
SP
SP
SP

NR
29
17
53
7
31
41
2
52

PKTY
6
4
4
4
6
5
4
3

SETY
6:0
2 : 4/87;84 1,03
2 : 4/74;74 1,0
2 :4/74;87
0,85
6:0
4:2
2:4
0:6

SP 29 – I miejsce

zdj. archiwum

Gimnazjum 17 – II miejsce

zdj. archiwum

Szkoła Podstawowa 29: Pośpiech Marcel, Płatkowski Wiktor, Kantorowicz Jakub, Kwiatecki Seweryn, Witecki Wiktor, Olczyk Maciej, Madej Patryk, Jaworski Antoni, Załucki Jakub, Kempa Mikołaj; nauczyciel Dariusz Szlubowski
Gimnazjum 17: Woźniak Igor, Szczygieł Marek,
Suchański Jakub, Kowal Bruno, Wójcik Mateusz,
Nowakowski Adrian, Nowak Arkadiusz: nauczyciel Magdalena Ruszkowska
Szkoła Podstawowa 53: Gap Jan, Grabowski Karol, Michalski Kacper, Rempała Dawid, Grzywaczewski Kacper, Kaazen Jakub, Kotliński Mateusz; nauczyciel Sławomir Siorek.
SP 53 – III miejsce

zdj. archiwum

14.

REKL AMA

PIĄTEK-NIEDZIELA, 29-31 MARCA 2019

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

ZAMIANA

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

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

tel. 34 365 53 14
l

Okna 5-kom.

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

1435 mm

1465 mm

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

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

ŚRODKI CZYSTOŚCI

BLACHARSTWO

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...

WAGI

AKUMULATORY

ZAPRASZAMY!!!

LOMBARDY

MEBLE / MOTORYZACJA

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

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

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

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

www.kapssc.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM MIESZKANIE M-3

w ścisłym centrum Częstochowy
(dwa pokoje z oddzielną kuchnią, łazienka
razem z toaletą) o pow. 50,18 m2.
Do mieszkania przynależy piwnica o pow.
5,28 m2. Zamknięte podwórko z możliwością
parkowania samochodu.
Cena 240 tys. zł. Tel. 509 048 588
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102
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

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e

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

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

n 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 samochód ford focus rocznik
1998. Przebieg 147 tys. km. Cena 1200 zł.
Tel. 692 234 971
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 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

POGRZEBY

PRACA
— DAM PRACĘ —
n PRACA opieka w Niemczech, WYSOKIE
zarobki – do 1650€ + 100€ premii na
Wielkanoc, tel. 61 666 2993

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

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 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

MATRYMONIALNE

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rędziny informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy
Rędziny przy ul. Wolności 87 oraz na stronie internetowej
BIP Urzędu Gminy został wywieszony przez okres 21 dni tj.
w terminie od 26 marca 2019 roku do dnia 17 kwietnia 2019
roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym.

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

SPORT
Żużel. Już wkrótce w Częstochowie

Inauguracja PGE Ekstraligi
Inauguracja PGE Ekstraligi
na SGP Arenie Częstochowa
odbędzie się w piątek 5 kwietnia o godz. 20:30. W pojedynku na torze zmierzą się forBET Włókniarz z drużyną truly.work Stal Gorzów.
– Od najbliższego czwartku
startujemy ze sprzedażą biletów na to niezwykle atrakcyjnie zapowiadające się spotkanie. Wejściówki zakupić będziecie mogli w siedzibie klubu oraz w sklepie komputero-

wym „Pat-Rox”. Wkrótce poinformujemy o kolejnych punktach sprzedaży – poinformował klub. Ceny biletów: sektor
centralny – 50 zł, bilet normalny – 35 zł, bilet ulgowy –
25 zł. Wstęp wolny obowiązuje
dzieci do lat 12 (urodzone w
2007 roku i później).
W ostatnim towarzyskim meczu forBET Włókniarz pokonał
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 4731. Na torze nie wystąpili Fredrik Lindgren a także Leon Madsen.

– Wysoką formę przed ligowymi zmaganiami potwierdził Matej Zagar. Słoweniec w trzech
biegach zdobył 9 punktów. Dla
gości z Gdańska najlepiej punktował Krystian Pieszczek, który
przy swoim nazwisku zapisał 8
punktów w trzech startach – poinformował klub.
W niedzielę z kolei Lwy zmierzyły się w sparingu z Betard
Spartą Wrocław. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem częstochowian – 49-41.
Paula Nogaj

Siatkówka. II faza play-off

Częstochowianka mistrzem
III grupy
Częstochowianka odnosi
kolejne sukcesy. Po drugiej
fazie play-off, która była niezwykle emocjonująca, zespół
został mistrzem III grupy II
ligi kobiet.
Podopieczne Anity Krzyczmonik wygrały z zespołem z Pszczyny, z kolei Olimpia niespodziewanie odniosła zwycięstwo z Płomieniem Sosnowiec, wobec czego częstochowianki zostały mistrzami w swojej grupie. Cieszymy się ogromnie, ale na chwilę
obecną jesteśmy w tym samym
miejscu co rok temu. Szczerze
pragniemy zrobić krok w przód
i awansować do bezpośredniej
walki o awans do I ligi. Bądźcie
zatem z Nami i wspierajcie nas –
poinformował klub.
Przed Częstochowianką kolejny etap rozgrywek o pierwszą ligę, czyli faza półfinałowa. Trzydniowy turniej w ramach tych
rozgrywek odbędzie się 5-7 kwietnia – każda drużyna będzie musiała zmierzyć się ze wszystkimi
rywalami, a najlepsza dwójka
awansuje do rundy finałowej. Ponadto w ramach rundy półfinałowej dwie czołowe drużyny z trzeciej grupy będą podejmować duet

Raków kontra Garbarnia
Garbarnia Kraków przyjedzie w sobotę do Częstochowy,
aby rozegrać mecz z Rakowem
Częstochowa w ramach 26.
kolejki Fortuny 1 Ligi. Spotkanie zaplanowano na godzinę
18:00, a sponsorem tego sportowego widowiska została firma Stolzle Częstochowa.
Obecnie Raków wciąż pewnie
lideruje w tabeli rozgrywek z ilością 58 punktów. Garbarnia z
kolei znajduje się na ostatnim
miejscu w tabeli z ilością 20
punktów – różnica jest więc
spora, zatem czysto matematycznie to częstochowianie są
faworytem tego spotkania. Klub
rozpoczął ostatnio projekt #RAKÓWKOMPLETNY w ramach

walki o stadion. W związku z
tym zaapelowali do kibiców:
-Głęboko wierzymy w potencjał
kibicowski naszego miasta, dlatego nie boimy się rzucić wyzwania mieszkańcom Częstochowy
zwłaszcza, że w takim mieście
jak nasze to żadne wyzwanie!
Wspólnie wypełnijmy stadion
przy ul. Limanowskiego 83 w
pięciu ostatnich kolejkach najważniejszego sezonu tego dwudziestolecia. Przyjdźcie, zaproście bliskich, przypomnijcie o
meczu znajomym. Kto nie przyjdzie, potem będzie żałował, że
zabrakło go w takim momencie!
Pierwsza okazja już w najbliższą
sobotę, 30 marca, o godzinie
18.00 – poinformował klub.
Paula Nogaj

Piłka nożna. Skra na wyjeździe

Ze Stalą Stalowa Wola

Spotkanie odbędzie się na stadionie w Stalowej Woli przy ul.
Hutniczej 15. Rywal obecnie zaj-

muje 7. miejsce w tabeli klasyfikacji ogólnej. W ostatnim swoim
meczu Skrzaki przegrały 2:4 ze
Zniczem Pruszków, co przełożyło
się na ustawienie tabeli. Skra
znajduje się teraz na 10 miejscu,
więc najbliższy pojedynek będzie
dla piłkarzy z Częstochowy niezwykle ważny.
Paula Nogaj

Hala Sportowa Częstochowa

Mecz pełen gwiazd
Dwa zespoły ONICO Warszawa i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – określane mianem
gigantów siatkarskiej PlusLigi – zmierzą się w najbliższy
piątek 29 marca w Hali Sportowej Częstochowa.

najlepszych drużyn z grupy
pierwszej.
– O lokalizacji turnieju decyduje konkurs, w którym mogą
wziąć udział wszystkie półfinałowe drużyny. Częstochowianka
stanęła również do walki o orga-

nizację tego sportowego przedsięwzięcia. Uważamy, że to świetna
promocja naszej drużyny w całej
Polsce. Decyzja o wyborze zapadnie już w piątek – dodaje klub.
Paula Nogaj
zdj. KS Częstochowianka

Kolejne zmagania Czterdziestolatków

– Mega sensacją zakończył się
pierwszy pojedynek, w którym
zmierzyły się drużyny Blachowni
i Volleya. Zawodnicy z Blachowni po tym jak w ubiegłym tygodniu praktycznie w swoim ostatnim meczu stracili tytuł mistrza,
nie byli w stanie odbudować się
psychicznie i w dwóch setach
ulegli znakomicie grającej drużynie Volleya, która od początku
spotkania zagrała bez kompleksów i wykorzystała słabość przeciwnika w tym dniu.

Piłka nożna. Fortuna 1 Liga

Skra Częstochowa rozegra
w najbliższą sobotę 30 marca
mecz w ramach 24. kolejki II
ligi ze Stalą Stalowa Wola.
Pierwszy gwizdek sędziego ma
zabrzmieć o godzinie 15:00.

Siatkówka. Puchar Ligi

Sezon ligowy czterdziestolatków dobiegł końca, jednak
zawodników czeka teraz rywalizacja o Puchar Ligi. W minioną niedzielę odbyły się już
ćwierćfinały – w najbliższy
weekend czekają natomiast
dalsze zmagania.
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Za małą sensacją można również uznać porażkę w dwóch setach Robelitu z zespołem Nowak-Mosty. Małym usprawiedliwieniem może być fakt, że trapiony
kontuzjami Robelit w tym meczu
wystąpił w 4-osobowym składzie.
W pozostałych meczach niespodzianek nie było. Flayspot
zdecydowanie zdominował Mikrusa Mykanów, a Rędziny pokonały Gminę Mykanów – zrelacjonował Marcin Mazik Kierownik ds. sportu i rekreacji z MOSiR.
Zespoły, które zwyciężyły w
najbliższą niedzielę zmierzą się
w walce o finał. Przegrani walczyć będą natomiast o pozostałe
miejsca.
Wyniki ostatnich spotkań: Klimas&Klimas Blachownia - Volley 0:2, Gmina Rędziny – Gmina

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

Mykanów 2:0, Flayspot - Jedność Mykanów Mikrus 2:0, Squadra Robelit – Nowak-Mosty 0:2.
Terminy kolejnych spotkań
Pucharu Ligi zaplanowano z kolei następująco: 31.03 (4 spotkania) półfinały o miejsca 5-8:
godz. 9.00 Squadra Robelit –
Jedność Mykanów Mikrus, godz.
10.00 Gmina Mykanów - Klimas&Klimas Blachownia; półfinały o miejsce 1-4: godz. 11.00
Nowak-Mosty – Flayspot, godz.
12.00 Gmina Rędziny – Volley:
07.04 (4 spotkania) godz. 9.00
mecz o 7 miejsce, godz. 10.00
mecz o 5 miejsce, godz. 11.00
mecz o 3 miejsce godz. 12.00 finał Pucharu Ligi. Rozgrywki odbywają się w Sali Sportowej
„Częstochowianka” przy ul. Rejtana 7 c.
Paula Nogaj

Mecz ma rozpocząć się o
godz. 19.00. ONICO Warszawa i
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to na
chwilę obecną dwie najlepsze
drużyny w PlusLidze. Niebawem powalczą one o medale.
Mecz w Częstochowie będzie
miał z kolei charakter sparingu.
– Dodatkową zachętą dla kibicek i kibiców powinien być
fakt, że na parkiecie będzie
można zobaczyć w sumie aż
siedmiu mistrzów świata. Po
stronie ONICO będą to Andrzej

Wrona, Bartosz Kurek, Bartosz
Kwolek i Damian Wojtaszek,
zaś w zespole ZAKSY – Mateusz
Bieniek, Aleksander Śliwka
oraz Paweł Zatorski.
Do tej siódemki trzeba doliczyć także trenera stołecznego
zespołu Stéphane’a Antigę, który w 2014 roku poprowadził biało-czerwonych do złotego medalu – informują organizatorzy i
zachęcają do przyjścia na mecz
– Na trybunach Hali Sportowej Częstochowa warto pojawić
się także po to, aby sprawdzić,
w jakiej formie są kandydaci do
reprezentacji Polski. Tuż przed
nią bowiem ważne turnieje –
choćby eliminacje do igrzysk
olimpijskich 2020 w Tokio czy
mistrzostwa Europy.

Paula Nogaj

Piłka nożna

Raków Częstochowa U17
wygrywa z Japończykami
Wtorek był dobrym dniem
dla piłkarzy Rakowa Częstochowa U17. Pokonali oni w
meczu kontrolnym zespół z
Hiroszimy U18. Spotkanie
zakończyło się wynikiem 2:1,
a bramki dla częstochowian
zdobył Adrian Krysik i Kamil
Chiliński.
Japończycy, w ramach krótkiego tournée, zagrali także z
Wisłą Kraków. – Dla adeptów
Rakowa Częstochowa mecz
kontrolny z drużyną z Japonii
był niecodziennym, ale potrzeb-

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

nym doświadczeniem. Podopieczni Filipa Raczkowskiego
nabyli wiedzę o tym, jak grać z
rywalami, prezentującymi odmienny styl, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości – poinformował klub.
Skład Rakowa Częstochowa U17: Mądrzyk (54. Wojciechowski) - Kuszaj (67. Cichuta),
Cierpiał, Błasik (41. Szymocha),
Krzyżak, Nowak (66. Wochnik),
Kucharczyk, Kaczmarek, Cuber
(49. Kobyłkiewicz), Krysik (58.
Wilk), Chiliński (51. Kubik).

Paula Nogaj

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

16.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 29-31 MARCA 2019

P RO G R A M T V – P I Ą T E K 2 9 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
04:40 TELEZAKUPY
05:15 Jeden z dziesięciu; 14/111;
teleturniej
05:50 Jaka to melodia?; odc. 4050;
teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 143;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 454; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 47 - Życie to
huśtawka; serial TVP
09:35 Kulisy To był rok!
09:40 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 99 - Do
ostatniego pocisku; serial kryminalny
TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 63 Zdobycz; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 197; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Bo ja wybieram zdrowie; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – Nurkowanie
wśród rekinów; film dokum.; USA
(2015)
14:00 Elif; s.III; odc. 455; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas;
magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 144;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4052;
teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3459; telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka historia..;
odc. 28; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 15/111;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 To był rok!; /4/
22:00 The Wall. Wygraj marzenia; /56/;
teleturniej
22:55 Wstrząs; dramat; USA (2017)
01:10 El Principe – dzielnica zła; odc. 25;
serial; Hiszpania (2014)
02:05 El Principe – dzielnica zła; odc. 26;
serial; Hiszpania (2014)
03:00 Magazyn kryminalny 997; magazyn
03:55 Ocaleni; reality show
04:50 Notacje – Witold Grzybowski.
Nazywamy się,, Doliniarzami”; cykl
dokumentalny

TVP ROZRYWKA
06:35 Familiada; odc. 2489; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Żołnierskie
dzieje ziemniaka; magazyn kulinarny
07:40 Postaw na milion; s.II; odc. 135;
teleturniej
08:40 Prywatne życie zwierząt – Haremy
nie tylko męskie; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 437 ed. 6;
teleturniej
09:45 Kabaret za kulisami (3); program
rozrywkowy
10:45 Muzeum Polskiej Piosenki; /96/ „Piosenka jest dobra na wszystko” Kabaret Starszych Panów
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /120/ „Tolerancja” - Stanisław Soyka
11:10 Familiada; odc. 2489; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /1/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kinoteatr Mumio;
widowisko rozrywkowe
13:15 Życie to Kabaret – Dobry wieczór z
Neo – Nówką – Ale jaja
14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /20/;
teleturniej
15:15 Gwiazdy opolskich kabaretonów –
Marcin Daniec
15:30 Kabaretowa Mapa Polski – IX
Mazurska Noc Kabaretowa - „Dwójki,
pary, duety” (1-3); widowisko
rozrywkowe
18:20 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia
żydowska czyli dawna kuchnia polska;
magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (77) Azja; cykl reportaży
19:25 To je Borowicz. Podróże ze
smakiem; odc. (4); magazyn kulinarny
19:50 Rodzina wie lepiej; /2/; teleturniej
20:20 Bardzo ostry dyżur - Elektroniczny
listonosz; program rozrywkowy
20:35 Big Music Quiz (7); teleturniej
muzyczny
21:45 Postaw na milion; odc. 189;
teleturniej
22:45 The Wall. Wygraj marzenia; /42/;
teleturniej
23:45 Dzięki Bogu już weekend; s.IV (4);
program rozrywkowy
00:50 Koło fortuny; odc. 436 ed. 6;
teleturniej
01:35 Kabaretowa Mapa Polski – Płocka
Noc Kabaretowa - Jestem Gwiazdą!
03:45 Kabaretowa Mapa Polski – OPOLE
na bis - Z PRL do Polski; /cz. 1/
04:40 Rozrywka Retro – Na festiwalowej
scenie – Irena Jarocka

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 254 ed. 4;
teleturniej
06:00 Egzamin z życia; odc. 31; serial TVP
06:55 Nabożeństwo Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Chełmie; relacja
07:45 Przepis dnia (19)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (327)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 143
„Wyprowadzka” sezon 6; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 255 ed. 4;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 54; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:00 Coś dla Ciebie; magazyn
14:35 Operacja Zdrowie!; magazyn
medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 63; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 462 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2481; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 29; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 37 „Pierwsza
praca Tomka”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (20)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /96/ „Piosenka jest dobra na wszystko” Kabaret Starszych Panów
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /46/ „Niech żyje bal” - Maryla Rodowicz
19:35 Barwy szczęścia; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial obyczajowy
TVP
20:45 O mnie się nie martw; s. X; odc.
5/13; serial komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl; odc. 256; sezon 14;
serial komediowy TVP
22:15 La La Poland; s.II; odc. (6); program
rozrywkowy
22:50 Żyć nie umierać; dramat; Polska
(2015); reż.:Maciej Migas; wyk.:Tomasz
Kot, Janusz Chabior, Jacek Braciak,
Ireneusz Czop, Andrzej Konopka
00:25 Teoria chaosu; komedia; USA (2008)
02:05 Legend; dramat; USA, Wielka
Brytania, Francja (2015)

TVN7
04:55 Gotowe na wszystko IV (10/17) serial, USA
05:55 Ukryta prawda (Zakazany związek)
(521) - program obyczajowy
06:55 Sąd rodzinny (Wesola wdowa)
(43/52) - program sądowy
07:50 Szpital (241) - program obyczajowy
08:45 Big Brother (9/65) - program
09:40 Doradca smaku 9 - Spaghetti z
krewetkami i chorizo (12/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka (10/64) program
09:55 Zakochani po uszy (44/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (50/165) - program
12:45 Ukryta prawda (Uczciwość i
ambicja) (305) - program obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (10/64) program
13:50 Sąd rodzinny (Przez narkotyki)
(44/52) - program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Mała bestia) (81/116) - program
sądowy
15:50 Szpital (242) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (10/64) program
16:55 Gotowe na wszystko IV (11/17) serial, USA
17:50 Przyjaciele (3/25) - serial
komediowy, USA
18:20 Singielka (18/57) - serial
18:55 Ugotowani 10 (2/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:00 Big Brother (10/65) - program
21:00 Naga broń - komedia, USA 1988.
Porucznik Frank Drebin (Leslie
Nielsen), najgłupszy wśród policjantów
służących w amerykańskiej policji,
otrzymuje wyjątkowo delikatne zadanie.
Ma zapewnić bezpieczeństwo
brytyjskiej królowej podczas jej wizyty
w Stanach. Jak łatwo zgadnąć, Jej
Wysokość zdana na opiekę szalonego
policjanta, nieuchronnie wpada w
poważne tarapaty…
22:45 Niezgodna - film przygodowy,
USA 2014. W metropolii wzniesionej na
ruinach Chicago idealne społeczeństwo
budowane jest na zasadzie selekcji.
Każdy nastolatek musi przejść test
predyspozycji określający jego
przynależność do jednej z pięciu grup.
Jeśli nie posiadasz żadnej z pięciu
kluczowych cech, będziesz żyć na
marginesie. Jeśli zaś masz więcej niż
jedną z nich, jesteś NIEZGODNYM i
czeka cię całkowita eliminacja…
01:35 Moc Magii (439) - program
03:45 Druga strona medalu (1/8) - talk
show – Jolanta Szczypińska

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 SuperPies (16); magazyn
poradnikowy. Dorota Deląg szuka
idealnego towarzysza dla swojej
19-letniej jamniczki Nikity. Prowadząca
postara się doradzić w wyborze. Oskar
i Ewelina mają...
9:30 Malanowski i partnerzy (689) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(106) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (869) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (150) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (851) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2853) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (897) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (320) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (310) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2854) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (417) serial
komediowy. Ciąg dalszy perypetii
Ferdynanda Kiepskiego i jego rodziny
oraz sąsiadów Paździochów i Boczka.
Kiepscy obchodzą 40. rocznicę ślubu.
20:05 Dancing with the Stars. Taniec
z gwiazdami 9 (5); program
rozrywkowy. Na parkiecie pojawi się 12
gwiazd. Pary będą tworzyć m.in.
Agnieszka Radwańska i Stefano
Terrazzino, Anna Jagodzińska i Michał
Jeziorowski,...
22:05 U Pana Boga w ogródku; komedia
obyczajowa, Polska 2007. W podlaskim
miasteczku Królowy Most ukrywa się
świadek koronny Jerzy Bocian.
Kontynuacja filmu „U Pana Boga za
piecem”.
0:45 Cienka czerwona linia; film wojenny,
USA 1998
4:30 Kabaretowa Ekstraklasa; program dla
fanów polskiej sceny kabaretowej.
Skecze w wykonaniu m.in. Ani Mru-Mru,
Kabaretu Młodych Panów, Łowców.B
i Neo-Nówki.

TVN STYLE
04:55 Gotowe na wszystko IV (10/17) serial, USA
05:55 Ukryta prawda (Zakazany związek)
(521) - program obyczajowy
06:55 Sąd rodzinny (Wesola wdowa)
(43/52) - program sądowy
07:50 Szpital (241) - program obyczajowy
08:45 Big Brother (9/65) - program
09:40 Doradca smaku 9 - Spaghetti z
krewetkami i chorizo (12/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka (10/64) program
09:55 Zakochani po uszy (44/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (50/165) - program
12:45 Ukryta prawda (Uczciwość i
ambicja) (305) - program obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (10/64) program
13:50 Sąd rodzinny (Przez narkotyki)
(44/52) - program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Mała bestia) (81/116) - program
sądowy
15:50 Szpital (242) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (10/64) program
16:55 Gotowe na wszystko IV (11/17) serial, USA
17:50 Przyjaciele (3/25) - serial
komediowy, USA
18:20 Singielka (18/57) - serial
18:55 Ugotowani 10 (2/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:00 Big Brother (10/65) - program
21:00 Naga broń - komedia, USA 1988.
Porucznik Frank Drebin (Leslie
Nielsen), najgłupszy wśród policjantów
służących w amerykańskiej policji,
otrzymuje wyjątkowo delikatne zadanie.
Ma zapewnić bezpieczeństwo
brytyjskiej królowej podczas jej wizyty
w Stanach. Jak łatwo zgadnąć, Jej
Wysokość zdana na opiekę szalonego
policjanta, nieuchronnie wpada w
poważne tarapaty…
22:45 Niezgodna - film przygodowy,
USA 2014. W metropolii wzniesionej na
ruinach Chicago idealne społeczeństwo
budowane jest na zasadzie selekcji.
Każdy nastolatek musi przejść test
predyspozycji określający jego
przynależność do jednej z pięciu grup.
Jeśli nie posiadasz żadnej z pięciu
kluczowych cech, będziesz żyć na
marginesie. Jeśli zaś masz więcej niż
jedną z nich, jesteś NIEZGODNYM i
czeka cię całkowita eliminacja…
01:35 Moc Magii (439) - program
03:45 Druga strona medalu (1/8) - talk
show – Jolanta Szczypińska

TVN
05:10 Uwaga! (5626) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (1/14) program kulinarno-rozrywkowy. Na
samo wspomnienie tej twarzy jedni
dostają gęsiej skórki, inni są od razu
ugotowani. Nic nie ujdzie jej uwadze,
zajrzy w każdy kąt, powącha, dotknie.
Mrożonki wyczuwa na kilometr, a każdą
fuszerkę wytknie palcem. Magda Gessler
powraca…
07:50 Doradca smaku 10 (16/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2423) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1014) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (903) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (666) - program
14:00 19 + (367) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 3 (1/12) program kulinarno-rozrywkowy.
Obrochtówka to jedna z najstarszych
restauracji w Zakopanem. Przez wiele lat
była prowadzona przez rodzinę
obecnych właścicieli, którzy chcieli
przywrócić blask znanemu lokalowi. To,
niestety, nie jest już takie proste.
Niegdyś legendarne miejsce, dziś jest
zapomniane…
15:30 Szkoła (667) - program
16:30 19 + (368) - program
17:00 Szpital (904) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1015) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7758)
19:35 Sport (7741)
19:45 Pogoda (7738)
19:49 Raport smogowy - poznaj kolory
powietrza (131)
19:50 Uwaga! (5627) - program
20:00 Szybcy i wściekli VI - film
sensacyjny, USA 2013. Hobbs tropi
organizację niebezpiecznych kierowców
– najemników. Jedynym sposobem na
pokonanie ich jest uliczny pojedynek.
Hobbs prosi więc Dom, by zgromadził
swoja elitarną grupę w Londynie…
22:40 Wzgórze krwi - horror, USA/
Kanada 2015
01:05 Kuba Wojewódzki 13 (18) - talk
show
02:10 Uwaga! (5627) - program
02:30 Moc Magii (439) - program

TVP SPORT
06:00 Skoki Narciarskie - Puchar Świata Podsumowanie sezonu 2018/19
08:25 Tenis ziemny - Turniej WTA - Miami
- 1/2F
10:05 Tenis ziemny - Turniej WTA - Miami
- 1/2F
11:45 Łyżwiarstwo figurowe - Mistrzostwa
Świata, Japonia - program dowolny
solistek
13:40 Łyżwiarstwo figurowe - Mistrzostwa
Świata, Japonia - program dowolny par
tanecznych
15:30 Biegi narciarskie - Puchar Świata,
Quebec - Finał sezonu 2018/19
17:00 Światowe Igrzyska Olimpiad
Specjalnych Dubaj 2019
17:35 Boks - Knockout Boxing Night w
Łomży - pozostałe walki
19:45 Boks - Knockout Boxing Night w
Łomży
21:00 Gala, Na żywo
23:05 Sportowy Wieczór
23:40 Hokej na lodzie - NHL - skróty
meczów
24:00 Hokej na lodzie - NHL: Pittsburgh
Penguins - Nashville Predators
03:05 Gala
05:05 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; mecz
fazy play-off
8:30 7. strefa; magazyn siatkarski. W
programie poruszane są tematy
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki
Kobiet i Champions League. Znajdą się
w nim także materiały poświęcone...
10:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw
Europy
12:30 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw
Europy
15:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz fazy play-off
17:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
ŁKS Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała
20:00 Boks: Gala Tymex Boxing Night w
Dzierżoniowie; waga półśrednia: Łukasz
Wierzbicki - Mikołaj Wowk
0:00 Tenis: Turniej ATP w Miami; mecz
półfinałowy gry pojedynczej
2:00 Boks

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 10
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 188
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
170
09:00 Rodzinny interes; serial; Polska; odc.
19
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. 9
14:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 46
15:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, 2006
16:00 Rodzinny interes; serial, Polska; odc.
19
17:00 Rodzinny interes; serial, Polska; odc.
20
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
170
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
171
20:00 Człowiek w ogniu; akcja, USA 2004.
John Creasy (Denzel Washington) – były
zabójca przyjeżdża do Meksyku, aby
objąć posadę ochroniarza
dziewięcioletniej Pity (Dakota Fanning).
Bandyci przed którymi Creasy miał
bronić dziecko, urządzają zasadzkę i Pita
zostaje porwana. Mężczyzna w ciężkim
stanie trafia do szpitala. Obiecuje jednak
wymierzyć sprawiedliwość sprawcom…
22:55 Cena powrotu; akcja, USA 2009.
Rolland Sallinger (Steven Seagal) to
policjant z Los Angeles. W trakcie akcji
zostaje zdradzony i postrzelony przez
swojego partnera. Po dojściu do siebie,
zatrudnia się u starego znajomego –
jako ochroniarz jego córki Nikity (Liezl
Carstens). Kiedy dziewczyna zostaje
porwana wyrusza, aby ją odnaleźć i
uwolnić…
00:50 Bez Litości; serial, Kanada, USA
2011; odc. 4
02:15 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997
03:05 Biesiada na cztery pory roku;
factual, Polska
03:30 Na jedwabnym szlaku; factual,
Polska 2015
03:55 Menu na miarę; serial fabularny,
Polska 2011
04:15 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 13
04:40 Dyżur; factual; odc. 21
05:10 Dyżur; factual; odc. 22
05:35 Niesamowite!; factual, Polska 2014;
odc. 13

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów (2) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w Butach (74) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w Butach (75) serial
animowany
7:55 Nasz nowy dom (80) reality show. Pan
Dariusz samotnie opiekuje się trójką
dzieci. Mimo kłopotów ze zdrowiem,
starał się pracować i remontować dom.
Córka pana Darka...
8:55 Septagon (54) serial kryminalny. Do
detektywów zgłasza się właścicielka
trzech mieszkań przeznaczonych na
wynajem, która starała się o unijne
dofinansowanie na remonty. Zaufała
pośredniczce,...
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia
(53) reality show
11:25 Anatomia głupoty (5) serial dokum.
11:55 Mecenas Lena Barska (7) serial
obyczajowy. Barska reprezentuje
szesnastoletnią Majkę, która jest jedyną
spadkobierczynią majątku swojego
niedawno zmarłego ojca. Nieoczekiwanie
pojawiła się jej matka, która porzuciła...
13:00 Detektywi w akcji (148) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (513) serial
16:00 Gliniarz i prokurator (50) serial
17:00 Joker (50) teleturniej
18:00 Septagon (53) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (514) serial
obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (17); program
21:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(273) serial kryminalny. Do rąk
Walczaka i Wach trafia zawiadomienie o
przestępstwie. To list z wyznaniem winy,
który został ukryty w starym meblu,...
22:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(274) serial kryminalny. Latoszek i Kubis
zajmują się sprawą zaginięcia
10-letniego Kacpra. Dziecko zniknęło z
domu, w którym nie ma włamania.
Rodzice Kacpra...
23:00 Klątwa laleczki Chucky; horror, USA
2013
1:05 Zagadkowe zgony (3) serial
dokumentalny
1:35 Zagadkowe zgony (4) serial
dokumentalny
2:05 Interwencja; magazyn reporterów
2:25 Interwencja; magazyn reporterów
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

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc. 147; telenowela
historyczna TVP
06:20 Na sygnale; odc. 26; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 27 „Groźny kaszel”;
serial fabularyzowany TVP
07:25 Na kłopoty... Bednarski; odc. 2/7 Bursztynowe serce; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1018; serial
TVP
09:25 Za marzenia; s.II; s. II; odc. 4/13;
serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.III; odc. 55 „Wirtualni
przyjaciele”; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 56 „Instrukcja
obsługi”; serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.III; odc. 27 - Płomień duży
i mały; serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.III; odc. 28 - Powrót
demona; serial obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 170 Stan zagrożenia; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 171 Cień podejrzeń; serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc. 260 Wszyscy
za jednego; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 27 „Groźny kaszel”;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.III; odc. 29 - W kleszczach
terroryzmu; serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.III; odc. 30 - Fakt prasowy;
serial obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 54 - Baron; serial
komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 172 Złoty saganek; serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.X; odc. 127 Kolory milczenia; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.III; odc. 31 - Radio
interaktywne; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.III; odc. 32 - Wielkie
odkrycie; serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 173 Ostatnie dni; serial kryminalny TVP
00:15 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 174 Panaceum; serial kryminalny TVP
01:05 Glina; odc. 22/25; serial kryminalny
TVP
01:55 Glina; odc. 23/25; serial kryminalny
TVP
02:55 Na kłopoty... Bednarski; odc. 2/7;
serial TVP
04:00 M jak miłość; s.I; odc. 1018; serial
TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.III; odc. 55; serial
komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 29 marca; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny – 29.03.1988
07:40 Chłopi; odc. 12/13 - Powroty; serial
TVP
08:45 Marzyciele – Marszałek Sejmu
Śląskiego; program publ.
09:20 Historia Polski – Bolesław
Wieniawa Długoszowski – żołnierz i
poeta; film dokumentalny
10:10 Sensacje XX wieku – Osaczeni; odc.
2; cykl dokumentalny
10:55 Historia jedzenia po amerykańsku;
odc. 3/6; cykl dokum.; USA (2014)
11:45 Polska Kronika Filmowa 1993 Wydanie 8; cykl dokumentalny
12:05 Czas honoru; odc. 10 Spotkania;
serial TVP
13:00 Krajobrazy Dzikiego Zachodu; odc.
1/3. Góry; serial dokumentalny; Wielka
Brytania (2014)
14:15 Dzikie konie kanadyjskich Gór
Skalistych; film dokumentalny; Francja
(2008)
15:15 Ostatnia bitwa Wikingów; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
16:25 Historia Polski – Tajemnice
początków Polski – Krzyż i korona; film
dokumentalny
17:30 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Hucisko 30
marca 1940
18:00 Ex Libris; odc. 377; magazyn
18:25 Polska Kronika Filmowa 1994 Wydanie 8; cykl dokumentalny
18:40 Czarne chmury; odc. 1/10 - Szafot;
serial TVP
19:40 Moi Rollingstonsi; film
dokumentalny
20:45 Utracony świat Aleksandra
Wielkiego; odc. 1/6; serial dokum.;
Wielka Brytania (2012)
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV
– Tele portret Wojciecha
Jaruzelskiego; magazyn
22:35 Szerokie tory – Szkoła kadetek;
reportaż
23:15 Instynkt przetrwania; odc. 1/6
Mistrzowie z lasu deszczowego; esej
dokum.; USA (2012)
00:20 „Sensacje XX wieku” – Strażnicy
skarbów; widowisko; Polska, Wielka
Brytania (2015)
01:15 Encyklopedia II wojny światowej –
Skazani; cz. 2; cykl dokumentalny
01:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Hucisko 30
marca 1940
02:15 Dziennik telewizyjny – 29.03.1988
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TVP1
05:10 Klan; odc. 3455; telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3456; telenowela TVP
05:55 Klan; odc. 3457; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 294; magazyn
dla niepełnosprawnych
08:20 To był rok - kulisy
08:30 wojsko – polskie.pl
08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres; magazyn
09:55 Korona królów – taka historia..;
odc. 27; telenowela historyczna TVP
10:25 Korona królów; odc. 190; telenowela
historyczna TVP
11:00 Korona królów; odc. 191; telenowela
historyczna TVP
11:30 Korona królów; odc. 192; telenowela
historyczna TVP
12:00 Korona królów; odc. 193; telenowela
historyczna TVP
12:35 Czołówka – Fascynujący świat
12:35 Fascynujący świat – Niewidzialne
miasta starożytności 3; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2018)
13:35 Z pamięci; felieton
13:45 Okrasa łamie przepisy; magazyn
kulinarny
14:20 Mistrzowie – Władysław
Kozakiewicz; cykl dokumentalny
14:50 Siostry; odc. 2; film obyczajowy;
Włochy (2016)
16:00 Skoki Narciarskie – Podsumowanie
sezonu
16:45 zapowiedź Teleexpress
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4053;
teleturniej muzyczny
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Hit na sobotę – Herkules; Film
fantasy; USA (2014)
22:20 Echo serca; odc. 11; serial TVP
23:15 W przebraniu mordercy; thriller;
USA (1980); Dozwolone od lat 18
01:05 Jaka to melodia?; odc. 4053;
teleturniej muz.
01:55 Wstrząs; dramat; USA (2017)
05:00 Z pamięci; felieton

TVP ROZRYWKA
06:15 Rozrywka Retro – Telepeerele (7)
07:15 Zakochaj się w Polsce; odc. 80
Złotów; magazyn
07:45 Fabryka śmiechu (odc. 7)
08:45 Koło fortuny; odc. 438 ed. 6;
teleturniej
09:20 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – Lora
Szafran; /cz. 1/; reportaż
09:50 Życie to Kabaret – Łowcy śmiechu –
Artur Andrus (5); program kabaretowy
10:40 KabareTOP Story; /2/ - „Drzwi”;
program rozrywkowy
10:55 Andre Rieu: Witaj w moim świecie;
s. 2; /4/ - Wesele; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – Lora
Szafran; /cz. 2/; reportaż
12:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /114/ „Boso” - Zakopower
12:35 Okrasa łamie przepisy – Morskie
grillowanie; magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.I; odc. 12
Prezydenckie siedziby; cykl
dokumentalny
13:40 Prywatne życie zwierząt – Kamuflaż
i oszustwo; reportaż
14:15 Postaw na milion; odc. 189;
teleturniej
15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /121/ „Jak się masz kochanie” - Happy End
15:20 Zakupy pod kontrolą; s.II (7); reality
show
15:50 Big Music Quiz (6); teleturniej
muzyczny
16:50 Wszystkie stworzenia duże i małe –
Sądny dzień; odc. 5 sezon II; serial;
Wielka Brytania (1978)
17:55 Wielki Test o Kościuszce
19:30 Dwoje i ich boje (1); program
rozrywkowy
20:35 Paranienormalni Tonight (10)
Zbigniew Wodecki; program rozrywkowy
21:25 Taka to robota czyli kabaretowy
przegląd zawodów – Urzędnik
21:50 Sanatorium miłości; odc. 5; reality
show
22:45 Kabaretowa Mapa Polski – 34.
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark
Warmiński (1-2)
00:40 Kabaretowa Mapa Polski – Opole Kabareton
01:30 Koło fortuny; odc. 437 ed. 6;
teleturniej
02:10 Kabaret na lato (33) - Krosny mim
radosny
02:45 Rozrywka Retro – Telepeerele (7)

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 256 ed. 4;
teleturniej
05:50 Barwy szczęścia; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc. 1431; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Pogoda Flesz sobota
11:20 Pytanie na śniadanie Extra (328)
11:50 To je Borowicz. Podróże ze
smakiem; odc. (17); magazyn kulinarny
12:30 Bake off – Ale ciacho! (4) ed. 5;
widowisko
13:25 Na sygnale; odc. 225 „Wszyscy
kłamią”; serial fabularyzowany TVP
14:00 Familiada; odc. 2535; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 463 ed. 6;
teleturniej
15:20 O mnie się nie martw; s. X; odc.
5/13; serial komediowy TVP
16:15 Rodzinka.pl; odc. 256; sezon 14;
serial komediowy TVP
16:40 Słowo na niedzielę – Synowie
marnotrawni
16:55 Zmiennicy; odc. 5/15 - Safari; serial
TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion; odc. 198;
teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na milion; odc. 198
19:35 Lajk!
20:05 Dance Dance Dance (9)
21:00 Dance Dance Dance (10)
22:00 Sierocki na sobotę; odc. 15;
program rozrywkowy
22:55 Legend; dramat; USA, Wielka
Brytania, Francja (2015); wyk.:Tom
Hardy, Emily Browning, David Thewlis,
Christopher Eccleston, Chazz Palminteri.
Lata 50. i 60. XX wieku. Londyńscy
gangsterzy-bliźniacy, Ronald oraz
Reginald Kray, terroryzują miasto.
01:15 Bestia; film akcji; Kanada, Hongkong,
Wielka Brytania (2003); reż.:Ching Siu
Tung; wyk.:Steven Seagal, Sarah
Malakul Lane, Tom Wu. W Tajlandii
zostają porwane dwie amerykańskie
turystki. Ojciec jednej z nich, były agent
CIA, starając się je odnaleźć na własną
rękę, odkrywa intrygę polityczną
ogromnej skali.
03:55 The Good Doctor; s.II; odc. 32; serial
obyczajowy; USA (2017)

TVN7
05:50 Ukryta prawda (Idealna miłość)
(522) - program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother (6/65) - program
09:55 Big Brother (7/65) - program
10:55 Big Brother (8/65) - program
12:00 Ukryta prawda (Być ojcem) (302) program obyczajowy
13:00 Ukryta prawda (Zemsta kochanka)
(303) - program obyczajowy
14:05 Przyjaciele (2/25) - serial
komediowy, USA
14:35 Inspektor Gadżet - film przygodowy,
USA 1999
16:05 Naga broń 2 1/2 - komedia,
USA 1991. Porucznik Frank Drebin
(Leslie Nielsen), niestrudzony
pogromca handlarzy narkotyków,
wraca do akcji…
17:55 Zaplątani - film animowany,
USA 2010. Flynn (Maciej Stuhr), uroczy
awanturnik ścigany przez rozbójników,
znajduje schronienie w opuszczonej
wieży. Spotyka tam piękną i pełną
temperamentu Roszpunkę (Julia
Kamińska), dziewczynę, której złote
włosy mają magiczną moc. Żyjąca na
odludziu księżniczka marzy, by poznać
świat i przeżyć coś ekscytującego.
Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej
przepustką do wolności...
20:00 Big Brother Raport (2/13) program, live
20:35 Powrót Batmana - film przygodowy,
USA 1992. Batman (Michael Keaton),
niezwyciężony książę ciemności i
niestrudzony obrońca miasta Gotham
powraca, aby kolejny raz bronić jego
mieszkańców przed nikczemnym
Pingwinem (Danny DeVito) i jego
równie podłymi sprzymierzeńcami,
przebiegłą i uwodzicielską kobietąkotem (Michelle Pfeiffer) oraz
bezwzględnym i występnym
biznesmenem Maxem Shreckiem
(Christopher Walken)…
23:10 Big Brother Nocą + (2/13) program, live
23:45 Pierwsza piątka - komedia,
USA 2014. Komik próbuje rozpocząć
karierę filmową. Dzień przed ślubem z
egocentryczną gwiazdą telewizji,
spaceruje ulicami Nowego Jorku i
spotyka na swej drodze czarującą
dziennikarkę. Wspólnie zmierzą się z
jego przeszłością i ludźmi, których
porzucił w drodze na szczyt kariery.
01:55 Moc Magii (440) - program
04:05 Druga strona medalu (2/8) - talk
show – córka Lecha Wałęsy, Anna
Domińska z domu Wałęsa

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Piotruś Pan: Wielki powrót; film
animowany, Kanada/Australia/USA 2002
10:15 Ewa gotuje (356); magazyn kulinarny
10:45 Sekrety rodziny (10) serial
paradokumentalny
11:45 Sekrety rodziny (11) serial
paradokumentalny
12:45 Sekrety rodziny (12) serial
paradokumentalny
13:45 Świat według Kiepskich (191) serial
komediowy. Perypetie mieszkańców
starej kamienicy: bezrobotnego piwosza
Ferdynanda Kiepskiego, jego żony
Haliny, ich syna i sąsiadów...
14:25 Świat według Kiepskich (192) serial
komediowy
15:05 Świat według Kiepskich (193) serial
komediowy
15:45 Kabaret na żywo (54); program
rozrywkowy. Formacja Chatelet stworzy
kabaretowy koncert życzeń. Widzowie
będą mieli okazję zobaczyć swoje
ulubione skecze. Satyrycy pokażą
scenki, które cieszyły się...
17:45 SuperPies (17); magazyn
poradnikowy. Aneta Awtoniuk pokaże,
jak wychować psa. W każdym odcinku
pojawią się dwie rodziny, w tym
gwiazda, ze swoimi pupilami.
Specjalistka...
18:15 Chłopaki do wzięcia (153) serial
dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (418) serial
komediowy. Ciąg dalszy perypetii
Ferdynanda Kiepskiego i jego rodziny
oraz sąsiadów Paździochów i Boczka.
Kiepscy obchodzą 40. rocznicę ślubu.
20:10 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej
wioski; film animowany, Hongkong/USA
2017. Smerfetka chce poznać prawdę na
swój temat. Zabiera tajemniczą mapę i
rusza w podróż w nieznane. Wraz z
Mądralą, Osiłkiem...
22:00 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11 (6);
program rozrywkowy. O prestiżowy tytuł
i 100 tys. zł na cel charytatywny walczyć
będą m.in. Elżbieta Romanowska,
Stanisław Karpiel-Bułecka, Antek
Smykiewicz, Kazimierz...
0:05 Gliniarze z Brooklynu; dramat
sensacyjny, USA 2009. Losy trzech
policjantów krzyżują się w
dramatycznych okolicznościach.
3:05 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom

TVN STYLE
05:05 Wiem, co jem na diecie(4/12) program lifestylowy
05:35 Zdrowo, mądrze i oszczędnie
06:20 Wszystko o jedzeniu 2(12/13) program lifestylowy
06:50 Ostre cięcie 6(3/12) - program
07:35 Nowa misja ratunkowa(4/7) program rozrywkowy
08:35 Co nas truje 3(2/10) - program
lifestylowy
09:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
6(7/13) - program lifestylowy
10:05 Sablewska od stylu. Na okazje(4/12)
- program rozrywkowy
10:50 Kto tu mieszka?
11:35 Powrót Doktora Szczyta
12:35 Śluby marzeń
13:35 Panny młode ponad miarę
14:40 W roli głównej - Aida(4/6) - talk
show
15:10 Pani Gadżet 15(5/22) - magazyn
15:40 Pani Gadżet 17(4/12) - magazyn
16:10 Tak powstaje
16:40 Nowa misja ratunkowa(5/7) program rozrywkowy
17:40 Kobieta na krańcu świata 8(5/6) program
18:15 Kulisy sławy EXTRA 3
18:45 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
6(9/13) - program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
6(10/13) - program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 13(10/12) - magazyn
20:45 SOS - Sablewska od stylu(9/10) program rozrywkowy
21:30 SOS - Sablewska od stylu(10) program rozrywkowy
22:15 Pogromcy medycznych mitów
23:15 Transmodele(2/6) - program
rozrywkowy
00:15 Apetyt na miłość 5(3/12) - program
rozrywkowy
01:15 Randka z Internetu
01:50 Wiem, co kupuję(11/12) - program
lifestylowy
02:20 Wiem, co kupuję(12) - program
lifestylowy
02:50 Wiem, co jem 4(5/15) - magazyn
03:20 W roli głównej - Paweł
Małaszyński(6/16) - talk show
03:50 W roli głównej - Kuba
Wojewódzki(7/16) - talk show
04:20 W roli głównej - Magdalena
Środa(8/16) - talk show

TVN
05:20 Uwaga! (5627) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1147) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (725) serial obyczajowy
12:50 MasterChef Junior 4 (4/10) program
14:25 Agent - Gwiazdy 4 (5/13) - program
15:25 Efekt Domina 6 (4/8) - program
16:00 Kuchenne rewolucje 19 (5/13) program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Dorota inspiruje 2 (3/8) - program
18:00 36,6 5 (5/12) - program
19:00 Fakty (7759)
19:25 Sport (7742)
19:35 Pogoda (7739)
19:44 Raport smogowy - poznaj kolory
powietrza (132)
19:45 Uwaga! (5628) - program
20:00 Chyłka – Zaginięcie; Joanna Chyłka
należy do czołówki najlepszych
karnistów w Polsce. Jest gwiazdą w
kancelarii Żelazny & McVay. Na sali
sądowej nie ma sobie równych. Pewnej
nocy zgłasza się do niej z prośbą o
pomoc dawna znajoma – Angelika
Szlezyngier. Jej 3-letnia córka zginęła z
domu w niewyjaśnionych
okolicznościach. Szlezyngierowie
wyczuwają, że z braku dowodów na
porwanie, są w kręgu podejrzanych…
21:00 Raj dla par - komedia, USA 2009.
Cztery pary przyjaciół wyruszają na
tropikalną wyspę na kursy dla
małżeństw. Jedna para chce poddać się
terapii i uzdrowić swój związek, pozostali
jadą dla towarzystwa. Na miejscu
okazuje się, że terapia małżeńska to
ciężka praca i wcale nie służy
rozrywce…
23:20 Szybcy i wściekli VI - film
sensacyjny, USA 2013. Hobbs tropi
organizację niebezpiecznych kierowców
– najemników. Jedynym sposobem na
pokonanie ich jest uliczny pojedynek.
Hobbs prosi więc Dom, by zgromadził
swoja elitarną grupę w Londynie…
01:55 Kuchenne rewolucje 19 (5/13) program
03:00 Uwaga! (5628) - program
03:20 Moc Magii (440) - program

TVP SPORT
05:55 piłka nożna - Eliminacje EURO 2020
- podsumowanie
07:55 Hokej na lodzie - NHL: Pittsburgh
Penguins - Nashville Predators
10:00 Piłka nożna
11:30 Stan Futbolu, Na żywo
12:45 Piłka ręczna kobiet - Ekstraklasa runda finałowa, Na żywo
15:05 Skoki Narciarskie - Puchar Świata Podsumowanie sezonu 2018/19
17:30 Światowe Igrzyska Olimpiad
Specjalnych
18:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Miami
- Finał
20:15 Sporty walki - DSF Kickboxing
Challenge - Gala sportów walki w
Mysłowicach
23:30 Sportowy Wieczór
00:05 Hokej na lodzie - NHL: Tampa Bay
Lightning - Washington Capitals
03:00 Sporty walki - DSF Kickboxing
Challenge - Gala sportów walki w
Mysłowicach
05:05 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; mecz
fazy play-off
8:30 Boks: Gala Tymex Boxing Night w
Dzierżoniowie; waga półśrednia: Łukasz
Wierzbicki - Mikołaj Wowk
10:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
ŁKS Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała
12:30 Koszykówka mężczyzn: Energa
Basket Liga; mecz: Anwil Włocławek MKS Dąbrowa Górnicza
14:45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz fazy play-off
17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz o miejsca 7-12
20:00 Boks: Walka o pas EBU European w
Liverpoolu; waga superlekka: Liam
Smith - Sam Eggington
0:00 Boks: Polsat Boxing Night: Noc
Zemsty; waga ciężka: Tomasz Adamek Joey Abell. Przypomnienie walki z 21
kwietnia 2018 roku. Pojedynkiem
wieczoru podczas gali w Częstochowie
było starcie Tomasza Adamka z Joey’em
Abellem....
4:00 Sporty walki: UFC on ESPN: Barboza
vs. Gaethje; waga lekka: Edson Barboza
- Justin Gaethje

TV PULS
06:00 Pan wzywał, Milordzie?; serial,
Wielka Brytania 1993; odc. 2
07:00 Taki jest świat; factual
07:50 Tajemnice medyczne; serial akcji,
Polska 2016; odc. 13
08:50 13 Posterunek 2; serial fabularny;
odc. 10
09:30 13 Posterunek 2; serial fabularny,
odc. 11
10:10 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
167
11:10 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
168
12:05 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
169
13:05 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
170
14:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
171
15:00 Rodzinny interes; serial; odc. 16
16:00 Rodzinny interes; serial; odc. 17
17:00 Rodzinny interes; serial; odc. 18
18:00 Rodzinny interes; serial; odc. 19
19:00 Rodzinny interes; serial; odc. 20
20:00 Rambo: Pierwsza krew; akcja, USA
1982. John Rambo, były żołnierz,
bohater wojny w Wietnamie, postanawia
odnaleźć przyjaciela z frontu. W
miasteczku, do którego dociera, wdaje
się w konflikt z szeryfem…
21:50 Człowiek w ogniu; akcja, USA 2004.
John Creasy (Denzel Washington)
przyjeżdża do Meksyku, aby objąć
posadę ochroniarza dziewięcioletniej Pity
(Dakota Fanning). Bandyci przed którymi
Creasy miał bronić dziecko, urządzają
zasadzkę i pomimo bohaterskiej walki
ochroniarza, Pita zostaje porwana…
00:35 Asy bez kasy; komedia, 2016. David
Ghnatt (Zach Galifianakis) to kierowca
opancerzonej ciężarówki. Mężczyzna
codziennie przewozi nią wiele milionów
dolarów. Pewnego dnia razem z
kolegami z pracy postanawiają okraść
swojego pracodawcę…
03:05 Taki jest świat; factual
03:55 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 13
04:20 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 1
04:40 Dyżur; factual; odc. 24
05:10 Dyżur; factual; odc. 25
05:35 Niesamowite!; factual, Polska 2014;
odc. 15

TV4
6:00 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(26) serial animowany
6:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(27) serial animowany
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(28) serial animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(29) serial animowany
8:05 Flintstonowie (27) serial animowany
8:35 Flintstonowie (28) serial animowany
9:15 Tom i Jerry: Magiczna fasola; film
animowany, USA 2013. Tom i Jerry
zamieszkali w parku rozrywki Storybook
Town. Pewnego dnia dowiadują się o
zamknięciu parku przez chciwego
biznesmena.
10:20 Policjantki i Policjanci (510) serial
obyczajowy
11:20 Policjantki i Policjanci (511) serial
obyczajowy
12:20 Policjantki i Policjanci (512) serial
obyczajowy
13:20 STOP Drogówka; magazyn policyjny
14:30 Uciekająca panna młoda; komedia
romantyczna, USA 1999
16:50 Krótkie spięcie; komedia SF, USA
1986. Na skutek uderzenia pioruna
wojskowy robot zyskuje ludzkie uczucia.
19:00 Galileo (734); program
popularnonaukowy, którego twórcy
prezentują rozmaite ciekawostki z
różnych stron świata.
20:00 Policjantki i Policjanci (513) serial
obyczajowy
21:00 Policjantki i Policjanci (514) serial
obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(275) serial kryminalny. Ktoś wsunął
pod drzwi mieszkania prokuratora donos
sugerujący, że dojdzie do morderstwa.
Bolek dochodzi do wniosku, że autorem
jest religijna...
23:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(276) serial kryminalny. Walczak i Iza
rozmawiają na temat swojego
niedoszłego ślubu i zdrady, która go
uniemożliwiła. Kuba odkrywa wówczas,
że dowody winy...
0:00 BloodRayne; horror, Niemcy/USA
2005. XVIII-wieczna Rumunia. Rayne
jest pół kobietą, pół wampirzycą. Chce
odszukać ojca, króla wampirów, aby
zemścić się na nim za śmierć...
3:10 Interwencja; magazyn reporterów
3:25 Graffiti; program publicystyczny
3:40 Top 10 – lista przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 – lista przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:35 Na sygnale; odc. 222 „A miało być
tak pięknie”; serial fabularyzowany TVP
06:10 Alternatywy 4; odc. 5/9 - Dwudziesty
stopień zasilania; serial komediowy TVP
07:20 Alternatywy 4; odc. 6/9 - Gołębie;
serial komediowy TVP
08:35 Bulionerzy; odc. 25/75 - Kukła; serial
komediowy TVP
09:05 Bulionerzy; odc. 26/75 - Jadło
domowe; serial komediowy TVP
09:35 Ranczo; s.II; odc. 22 - Diler
pierogów; serial obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.II; odc. 23 - Do dobrego
lepiej przymusić; serial obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 49 „Jesienny
blues”; serial komediowy TVP
12:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 50 „Boscy u
doktora”; serial komediowy TVP
12:45 Rodzinka.pl; s.II; odc. 51”Golono strzyżono”; serial komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 165 Piotruś Pan; serial kryminalny TVP
14:20 Ranczo; s.II; odc. 24 - Siła władzy;
serial obyczajowy TVP
15:20 Ranczo; s.II; odc. 25 - Plan awaryjny;
serial obyczajowy TVP
16:25 Ranczo; s.II; odc. 26 - Zgoda po
polsku; serial obyczajowy TVP
17:25 Czterdziestolatek; odc. 13/21 Kozioł ofiarny, czyli rotacja; serial TVP
18:30 Komisarz Alex; s.X; odc. 127 Kolory milczenia; serial kryminalny TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 166 Pogubieni; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 167 Diabelski śmiech; serial kryminalny TVP
21:20 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 168 Reportaż z domu; serial kryminalny TVP
22:15 Ranczo; s.III; odc. 27 - Płomień duży
i mały; serial obyczajowy TVP
23:15 Ranczo; s.III; odc. 28; serial
obyczajowy TVP
00:10 Echo serca; odc. 4; serial TVP
00:55 Echo serca; odc. 5; serial TVP
01:55 Dublerzy; odc. 1/4; serial TVP
03:50 Instynkt; odc. 10 „Łagodna”; serial
TVP
04:45 Rodzinka.pl; odc. 254 „Rozliczenia”
sezon 14; serial komediowy TVP
05:15 Rodzinka.pl; odc. 255; sezon 14;
serial TVP

TVP HISTORIA
06:15 Był taki dzień – 30 marca; felieton
06:20 Dziennik telewizyjny – 30.03.1989
07:00 Wszystkie kolory świata – Holandia.
Bez pośpiechu; serial dokumentalny;
Francja (2008)
08:05 Koło się kręci – Wokół krzyża;
reportaż
08:20 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 31
Filtry warszawskie; magazyn
08:50 Szaleństwa Panny Ewy; odc. 2 W
jaskini potwora; serial TVP
10:00 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia
bez mleka; magazyn kulinarny
10:35 Grecka odyseja Joanny Lumley;
odc. 1/4; Wielka Brytania (2011)
11:35 Bizancjum: opowieść o trzech
miastach; odc. 2/3; film dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
12:40 Olbrzymy Oceanów; cz. 1; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2011)
13:45 Szerokie tory – Jeden dzień z życia
weterynarza w Moskwie
14:15 Z Andrusem po Galicji –
Kolbuszowa
14:45 Amerykańska broń; odc. 3 Broń
strzelecka wojny secesyjnej; serial
dokumentalny; Kanada (2013)
15:45 Spór o historię – Pochodzenie
słowian; debata
16:25 Historia jedzenia po amerykańsku;
odc. 3/6; cykl dokumentalny; USA
(2014)
17:30 Marzyciele – Mościce Mościckiego;
program publicystyczny
18:00 Kariera Nikodema Dyzmy; odc. 3/7;
serial TVP
19:05 Kazimierz Leski
20:15 Opowieść o Chinach; odc. 1/6; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
21:20 Stawka większa niż życie; odc.
13/18 - Bez instrukcji; serial TVP
22:30 Ira Goetz; reportaż
23:20 Historia w postaciach zapisana –
Tutanchamon. Największy z faraonów;
cykl dokumentalny; Francja (2013)
00:35 Fotograf; dramat
02:30 Piekło sprawiedliwych
03:05 Dziennik telewizyjny – 30.03.1989
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05:15 Klan; odc. 3458; telenowela TVP
05:40 Klan; odc. 3459; telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski - talk - show
prof. Jana Miodka
06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy Świętej z
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce; odc. 125
Września; magazyn
09:05 Ziarno – Przypowieść o synu
marnotrawnym; magazyn
09:35 Weterynarze z sercem; /61/
10:15 Kowboj; western; USA (1958)
11:55 Między ziemią a niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański; Watykan (2019)
12:15 Między ziemią a niebem; magazyn
12:30 Misja w Afryce – Edukacja; reportaż
12:50 Z pamięci; felieton
13:00 Gala wręczenia nagród im. Jana
Rodowicza „Anody” transmisja 2019
13:50 Wiktoria; s.II; odc. 10 Zielonooki
potwór; serial kostiumowy; Wielka
Brytania (2016)
14:50 To był rok!
16:00 The Wall. Wygraj marzenia; /56/;
teleturniej
16:50 zapowiedź Teleexpress
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 268;
serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?; odc. 4054;
teleturniej muzyczny
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych; odc. 4; serial TVP
21:15 Sanatorium miłości; odc. 10; reality
show
22:10 Zakochana Jedynka – Każdy chce
być Włochem; komedia romantyczna;
USA (2007); reż.:Jason Todd Ipson;
wyk.:Cerina Vincent, Jay Jablonski,
Richard Libertini, Ben Livingston
00:05 Herkules; Film fantasy; USA (2014);
reż.:Brett Ratner; wyk.:Dwayne Johnson,
Ian McShane, John Hurt, Joseph
Fiennes, Aksel Hennie
01:55 Jaka to melodia?; odc. 4054;
teleturniej muz.
02:50 W przebraniu mordercy; thriller;
USA (1980)
04:35 Z pamięci; felieton

05:10 Słowo na niedzielę - Synowie
manotrwani
05:20 Barwy szczęścia; serial obyczajowy
TVP
05:50 Barwy szczęścia; serial obyczajowy
TVP
06:20 Barwy szczęścia; serial obyczajowy
TVP
06:55 M jak miłość; odc. 1432; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Rodzinne oglądanie – Wydry i ich
tajemnice; film dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
12:10 Gwiazdy w południe – Szlachetna
rasa; western; USA (1966); reż.:Ric
Hardman; wyk.:James Stewart, David
Brian, Don Galloway
14:00 Familiada; odc. 2536; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 464 ed. 6;
teleturniej
15:15 Na dobre i na złe; odc. 737; serial
TVP
16:15 Dance Dance Dance
17:10 Dance Dance Dance
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 256; sezon 14;
serial komediowy TVP
19:05 Za marzenia; s.II; odc. 4/13; serial
TVP
20:05 Poltergeist; thriller; USA (2015);
reż.:Gil Kenan; wyk.:Sam Rockwell,
Rosemarie DeWitt, Saxon Sharbino.
Podmiejski dom rodziny Bowenów
opanowują złe duchy. Po zniknięciu
córki domownicy jednoczą siły, by ją
odzyskać.
21:45 Kino bez granic – Kincsem. Miłość i
hazard; film przygodowy; Węgry (2017);
reż.:Gabor Herendi, Buda Gulyas;
wyk.:Ervin Nagy, Andrea Petrik, Lehel
Kovacs, Tibor Gaspar
24:00 Mustang; dramat; Francja, Niemcy,
Turcja, Katar (2015). Pięć sióstr próbuje
przeciwstawić się opiekunom,
pragnącym wydać je za mąż.
01:50 Poltergeist; thriller; USA (2015);
reż.:Gil Kenan; wyk.:Sam Rockwell,
Rosemarie DeWitt, Saxon Sharbino

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:50 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(49) serial animowany
9:20 Asterix i Obelix: W służbie Jej
Królewskiej Mości; komedia
przygodowa, Francja/Włochy/Hiszpania/
Węgry 2012
11:45 Samoloty; film animowany, USA
2013
13:45 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej
wioski; film animowany, Hongkong/USA
2017. Smerfetka chce poznać prawdę
na swój temat. Zabiera tajemniczą mapę
i rusza w podróż w nieznane. Wraz z
Mądralą, Osiłkiem...
15:45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11 (6);
program rozrywkowy. O prestiżowy tytuł
i 100 tys. zł na cel charytatywny walczyć
będą m.in. Elżbieta Romanowska,
Stanisław Karpiel-Bułecka, Antek
Smykiewicz, Kazimierz...
17:45 Nasz nowy dom (135) reality show
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; program
publicystyczny
20:00 W rytmie serca (45) serial
obyczajowy. Dalsze losy doktora Adam
Żmudy (Mateusz Damięcki), osiadłego
w Kazimierzu Dolnym. W każdym
odcinku widzowie będą śledzić
medyczną i kryminalną...
21:05 Kabaret na żywo (55); program
rozrywkowy
23:05 Ladykillers, czyli zabójczy kwintet;
komedia kryminalna, USA 2004
1:20 2012; film katastroficzny, Kanada/USA
2009
4:40 Kabaretowa Ekstraklasa; program dla
fanów polskiej sceny kabaretowej.
Skecze w wykonaniu m.in. Ani MruMru, Kabaretu Młodych Panów,
Łowców.B i Neo-Nówki.

05:20 Uwaga! (5628) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1148) - magazyn
11:00 Efekt Domina 6 (5/8) - program
11:30 Co za tydzień (895) - magazyn
12:00 Diagnoza 4 (5/13) - serial
13:00 Lotnisko (1/8) - program
14:00 Agencie, podaj łapę - komedia,
USA 2001. Listonosz Gordon (David
Arquette) to człowiek, którego
prześladuje pech, ale przynajmniej
przybłąkał się do niego bardzo
sympatyczny pies. Gordon nie domyśla
się, że i tym razem los spłatał mu
okropnego figla. Jego nawy pupil jest
psem-agentem, specjalistą od
wyszukiwania narkotyków, który ma na
pieńku z mafią…
16:00 Odlot - komedia, USA 2009. Carl
Fredricksen, zwyczajny staruszek
postanawia zrealizować marzenie
swojego życia i wyruszyć w podróż do
Ameryki Południowej. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie to, że Carl
podróżuje we własnym domu
unoszonym przez setki balonów, a w
wyprawie towarzyszy mu pasażer na
gapę – 8-letni skaut, Russel…
18:00 Big Brother – Tydzień (2/13) program
19:00 Fakty (7760)
19:25 Sport (7743)
19:35 Pogoda (7740)
19:44 Raport smogowy - poznaj kolory
powietrza (133)
19:45 Uwaga! (5629) - program
20:00 MasterChef Junior 4 (5/10) program
21:30 Szóstka (1/6) - program
22:30 Tożsamość - film sensacyjny, USA/
Kanada/Niemcy/Francja/Japonia/Wielka
Brytania 2011. Doktor Martin Harris
(Liam Neeson) budzi się po wypadku
samochodowym w Berlinie i odkrywa,
że jego żona (January Jones) go nie
rozpoznaje, a jego tożsamość przyjął
inny mężczyzna (Aidan Quinn)…
00:55 Big Brother – Tydzień (2/13) program
01:55 Amok - film sensacyjny 2017
04:00 Uwaga! (5629) - program
04:20 Moc Magii (441) - program

06:00 Flash; serial fabularny, USA 2014;
odc. 13
06:55 Flash; serial fabularny, USA 2014;
odc. 14
07:50 Przygody Merlina; serial fabularny,
Wielka Brytania 2011; odc. 3
08:50 Przygody Merlina; serial fabularny,
Wielka Brytania 2011; odc. 4
09:45 Przygody Merlina; serial fabularny,
Wielka Brytania 2011; odc. 5
10:40 Bibliotekarze; serial fabularny, USA
2014; odc. 6
11:35 Żandarm na emeryturze; komedia,
Francja 1970
13:35 Najpiękniejsze baśnie: Kraina
obfitości; baśń, Niemcy 2015
14:45 Góra Czarownic; familijny, USA
2009. Taksówkarz z Las Vegas – Jack
Bruno, zabiera dwójkę pasażerów dzieci obdarzonych nadnaturalnymi
zdolnościami. Okazuje się, że jedyną
drogą do ocalenia świata jest odkrycie
sekretu Góry Czarownic…
16:40 Syn prezydenta; komedia, USA
1996. Agent Simms Secret Service
otrzymuje nowe zadanie - ma zostać
prywatnym ochroniarzem
prezydenckiego syna Luke’a, który nie
cieszy się sympatią pracowników…
18:40 Sezon na misia 3; animacja, USA
2011
20:00 Furia; akcja, Chiny, USA, Wielka
Brytania 2014. Jest rok 1945, zbliża się
koniec wojny. Czołgiem Furia dowodzi
sierżant Don Collier „Wardaddy” (Brad
Pitt). Do jego załogi dołącza Norman
Ellison (Logan Lerman). Chłopak jest w
armii dopiero od kilku tygodni. Wzbrania
się przed rozlewem krwi. Niestety musi
dostosować się do realiów wojny…
22:20 Akt odwagi; akcja, USA 2012
00:25 Skorpion; serial fabularny, USA
2016; odc. 17
01:20 Dyżur; factual, Polska 2009; odc. 2
01:50 Dyżur; factual, Polska 2010; odc. 27
02:20 Na jedwabnym szlaku; factual,
Polska 2015
02:45 Taki jest świat; factual, Polska 2019
03:25 Na jedwabnym szlaku; factual,
Polska 2015
04:00 Menu na miarę; serial fabularny,
Polska 2011
04:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 7
04:45 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 8
05:10 Dyżur; factual, Polska 2010; odc. 28
05:35 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 8

TVP ROZRYWKA

TVN7

TVN STYLE

TVP SPORT

TV4

06:15 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM –
Bajki dla potłuczonych (1) dłuższa
07:05 Zakochaj się w Polsce; odc. 81
Niemodlin; magazyn
07:35 Fabryka śmiechu
(odc. 8)
08:40 Koło fortuny; odc. 439 ed. 6;
teleturniej
09:15 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka –
Andrzej Rosiewicz; /cz. 1/
09:45 Życie to Kabaret – Scena Dobrego
Humoru – „Z młodymi jak najbardziej”
(2); program
10:40 To był rok!
11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka –
Andrzej Rosiewicz; /cz. 2/;
12:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /34/ „Chłopcy radarowcy” - Andrzej
Rosiewicz
12:35 Okrasa łamie przepisy – W
neolitycznym garnku
13:05 Podróże z historią; s.I; odc. 13
Piękno wykute w stali; cykl
dokumentalny
13:40 Prywatne życie zwierząt – Leniuchy
i pracusie; reportaż
14:15 Wszystkie stworzenia duże i małe –
Sądny dzień; odc. 5 sezon II; serial;
Wielka Brytania (1978)
15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /122/ „Jej portret” - Bogusław Mec
15:20 Zakupy pod kontrolą; s.II (8); reality
show
15:50 Big Music Quiz (7); teleturniej
muzyczny
16:55 Andre Rieu: Witaj w moim świecie;
s. 2; /5/ - Przetańczmy całą noc; cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2017)
17:55 Wielki Test. Sportowiec Stulecia
19:25 Kabaret za kulisami (3); program
rozrywkowy
20:25 Paranienormalni Tonight – Marcin
Gortat; program rozrywkowy
21:30 Dwoje i ich boje (4); program
rozrywkowy
22:35 La La Poland; s.I - the best of;
program rozrywkowy
23:30 Koło fortuny; odc. 438 ed. 6;
teleturniej
00:15 Kabaretowa Mapa Polski – XVIII
Mazurska Noc Kabaretowa Mrągowo Moda na swetry - The Best of;
widowisko
01:15 Kabaretowa Mapa Polski – Lubuskie
warte zachodu – wino, kabaret i śpiew
(1-2); widowisko rozrywkowe
03:25 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM –
Bajki dla potłuczonych (1) dłuższa;
program

05:30 Ukryta prawda (Braciszek) (523) program obyczajowy
06:30 Mango - Telezakupy
08:35 Big Brother (9/65) - program
09:30 Big Brother (10/65) - program
10:25 Zakochani po uszy (41/120) program
10:55 Zakochani po uszy (42/120) program
11:25 Zakochani po uszy (43/120) program
11:55 Zakochani po uszy (44/120) program
12:30 Zaplątani - film animowany,
USA 2010
14:35 Powrót Batmana - film przygodowy,
USA 1992. Batman (Michael Keaton),
niezwyciężony książę ciemności i
niestrudzony obrońca miasta Gotham
powraca, aby kolejny raz bronić jego
mieszkańców przed nikczemnym
Pingwinem (Danny DeVito) i jego
równie podłymi sprzymierzeńcami,
przebiegłą i uwodzicielską kobietąkotem (Michelle Pfeiffer) oraz
bezwzględnym i występnym
biznesmenem Maxem Shreckiem
(Christopher Walken)…
17:10 Niezgodna - film przygodowy,
USA 2014. W metropolii wzniesionej na
ruinach Chicago idealne społeczeństwo
budowane jest na zasadzie selekcji.
Każdy nastolatek musi przejść test
predyspozycji określający jego
przynależność do jednej z pięciu grup.
Jeśli nie posiadasz żadnej z pięciu
kluczowych cech, będziesz żyć na
marginesie. Jeśli zaś masz więcej niż
jedną z nich, jesteś NIEZGODNYM i
czeka cię całkowita eliminacja…
20:00 Big Brother Arena (3/14) - program
21:30 47 roninów - film przygodowy,
Wielka Brytania/USA/Węgry/
Japonia 2013. W XVIII-wiecznej Japonii
grupa roninów (samurajów bez pana)
chce pomścić śmierć swego
przywódcy…
23:55 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.
Gdy postanawia po raz ostatni ulec
swoim instynktom i pozbawić życia
młodą parę popełnia błąd…
02:30 Moc Magii (441) - program

05:05 Wiem, co jem na diecie(5/12) program lifestylowy
05:35 Gwiazdy od kuchni(5/8) - program
lifestylowy
06:10 Zamiana żon. USA(5/7) - program
lifestylowy
07:15 Apetyt na miłość 5(3/12) - program
rozrywkowy
08:15 Kulisy sławy EXTRA 3
08:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler 3(5/8)
- program
09:20 Sztuka mięsa(1/12) - program
09:50 Patenciary(5/8) - program
10:25 Śluby marzeń
11:30 Co nas truje 3(3/10) - program
lifestylowy
12:15 Sablewska od stylu. Na okazje(5/12)
- program rozrywkowy
13:00 Panny młode ponad miarę
14:05 No to lecę!(4) - program
15:05 Kto tu mieszka?
15:50 Pogromcy medycznych mitów
16:50 Kobieta na krańcu świata 8(6) program
17:25 Subiektywny ranking naj… 2(2/6) program
18:00 Zdrowo, czyli jak?(9/10) - program
lifestylowy
18:35 Co nas truje 2(6/12) - program
lifestylowy
19:20 Co nas truje 3(3/10) - program
lifestylowy
20:05 Pani Gadżet 17(4/12) - magazyn
20:40 Tak powstaje
21:15 Miłość od kuchni
22:15 Powrót Doktora Szczyta
23:15 Chińskie sesje przedślubne –
wymarzone życie ze zdjęcia - dokument
00:25 Kulisy sławy EXTRA 3
00:55 W dobrym stylu 3(5/8) - program
lifestylowy
01:40 Wiem, co jem na diecie(4/12) program lifestylowy
02:10 Wiem, co kupuję(9/12) - program
lifestylowy
02:40 Wiem, co kupuję(10/12) - program
lifestylowy
03:10 Wiem, co jem 5(1/10) - magazyn
03:40 W roli głównej - Sebastian Karpiel
Bułecka(9/16) - talk show
04:10 W roli głównej - Iwona
Pavlovicz(10/16) - talk show
04:40 W roli głównej - Maryla
Rodowicz(11/16) - talk show

06:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Miami
- Finał
07:55 Hokej na lodzie - NHL: Tampa Bay
Lightning - Washington Capitals
10:00 Badminton - Polish Open 2019,
Częstochowa - Finały
13:10 Wyścigi konne - Wyścigi konne
Dubaj World Cup 2019
14:15 piłka nożna - Eliminacje EURO 2020
- podsumowanie meczów 1 i 2 kolejki,
Na żywo
16:15 (Benefis Włodzimierza Szaranowicza)
18:30 Hokej na lodzie - NHL: Philadelphia
Flyers - New York Rangers
21:15 Sportowy Wieczór
21:55 Sporty walki - DSF Kickboxing
Challenge - Gala sportów walki w
Mysłowicach
00:05 (Benefis Włodzimierza Szaranowicza)
02:15 Boks
03:15 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
7:00 Boks: Gala w Indio; waga lekka: Ryan
Garcia - Jose Lopez
9:00 Boks: Walka o mistrzowski pas WBC
World w Filadelfii; waga półciężka:
Aleksander Gwozdyk - Doudou Ngumbu
11:00 Cafe Futbol; magazyn piłkarski.
Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy związane z
piłką nożną.
12:30 Koszykówka mężczyzn: Energa
Basket Liga; mecz: Arged BM Slam Stal
Ostrów Wielkopolski - Arka Gdynia
14:45 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz:
Car Gwarant Start Gniezno - Zdunek
Wybrzeże Gdańsk
17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz o miejsca 7-12
20:00 Atleci; magazyn dla wszystkich,
którzy kochają sport. W programie
relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami,
a także praktyczne porady,...
20:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz fazy play-off
22:30 Boks: Walka o pas EBU European w
Liverpoolu; waga superlekka: Liam
Smith - Sam Eggington
23:50 Piłka nożna: MLS; mecz: Los
Angeles Galaxy - Portland Timbers
2:00 Boks: POLSAT Boxing Night 7: Nowe
rozdanie; waga ciężka: Tomasz Adamek
- Solomon Haumo. Przypomnienie gali z
6 czerwca 2017 r. Walką wieczoru było
starcie w wadze ciężkiej pomiędzy
Tomaszem Adamkiem a Solomonem
Haumo

6:00 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(28) serial animowany
6:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(29) serial animowany
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(30) serial animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(31) serial animowany
8:05 Flintstonowie (28) serial animowany
8:35 Flintstonowie (29) serial animowany
9:15 Tom i Jerry, i Sherlock Holmes; film
animowany, USA 2010. W Londynie
giną cenne klejnoty. Zagadkę może
rozwiązać tylko legendarny Sherlock
Holmes. Pomagają mu w tym doktor
Watson, Tom i...
10:05 Dzielna mysz (16) serial animowany.
Zabawne przygody tajnego agenta białej myszy zwanej Dangermouse oraz
chomika Penfoldema. Ich praca ma
ocalić świat przed złem.
10:35 Galileo (733); program
popularnonaukowy. Reporterzy
udowadniają, że gotówka to przeżytek.
Wyjaśniają, kto oprócz ratowników dba
o bezpieczeństwo w aquaparku i jak
powstają wodne zjeżdżalnie....
11:35 Galileo (734); program
popularnonaukowy, którego twórcy
prezentują rozmaite ciekawostki z
różnych stron świata.
12:40 Gliniarz w przedszkolu 2; komedia
obyczajowa, USA 2016. Agent FBI Reed
(Dolph Lundgren) musi odzyskać
skradzione dane. Dla dobra misji podaje
się za nauczyciela przedszkolnego. Praca
z dziećmi...
14:50 Quest; film sensacyjny, Kanada/USA
1996
16:50 Ja Cię Kręcę (5); program
rozrywkowy
19:00 Galileo (735); program
popularnonaukowy
20:00 Obcy – decydujące starcie; horror
SF, Wielka Brytania/USA 1986
22:55 Klątwa laleczki Chucky; horror, USA
2013. Nica (Fiona Dourif) od urodzenia
porusza się na wózku inwalidzkim. Po
śmierci matki młoda kobieta otrzymuje
przesyłkę z rudowłosą lalką.
0:55 Ameryka pod ostrzałem (3) serial
dokumentalny
2:05 Ameryka pod ostrzałem (4) serial
dokumentalny
3:15 Zagadkowe zgony (3) serial
dokumentalny
3:40 Top 10 – lista przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 – lista przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:50 Na sygnale; odc. 223 „W co ty się,
chłopie, pakujesz?”; serial
fabularyzowany TVP
06:25 Czterdziestolatek; odc. 12/21 - Nowy
zastępca, czyli meteor; serial TVP
07:35 Czterdziestolatek; odc. 13/21 Kozioł ofiarny, czyli rotacja; serial TVP
08:40 O mnie się nie martw; s. X; odc.
5/13; serial komediowy TVP
09:35 Ranczo; s.II; odc. 25 - Plan awaryjny;
serial obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.II; odc. 26 - Zgoda po
polsku; serial obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 52 „Kociaki
domowe”; serial komediowy TVP
12:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 53 „Praca,
dom, kanapki”; serial komediowy TVP
12:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 54 „Prawko”;
serial komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 168 Reportaż z domu; serial kryminalny TVP
14:20 Ranczo; s.III; odc. 27 - Płomień duży
i mały; serial obyczajowy TVP
15:20 Ranczo; s.III; odc. 28 - Powrót
demona; serial obyczajowy TVP
16:20 Ranczo; s.III; odc. 29 - W kleszczach
terroryzmu; serial obyczajowy TVP
17:20 Alternatywy 4; odc. 7/9 - Spisek;
serial komediowy TVP
18:20 Na sygnale; odc. 224 „Dużo
miłości”; serial fabularyzowany TVP
18:50 Na sygnale; odc. 225 „Wszyscy
kłamią”; serial fabularyzowany TVP
19:20 Rodzinka.pl; odc. 255; sezon 14;
serial komediowy TVP
19:55 Rodzinka.pl; odc. 256; sezon 14;
serial TVP
20:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 169;
serial kryminalny TVP
21:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 170;
serial kryminalny TVP
22:25 Ranczo; s.III; odc. 30 - Fakt prasowy;
serial TVP
23:25 Ranczo; s.III; odc. 31; serial
obyczajowy TVP
00:30 Za marzenia; s.II; s. II; odc. 4/13;
serial TVP
01:20 Korona królów; odc. 108; telenowela
TVP
01:50 Korona królów; odc. 109; telenowela
TVP
02:25 Londyńczycy; odc. 11/13; serial TVP
03:25 Glina; odc. 23/25; serial kryminalny
TVP
04:20 Bulionerzy; odc. 25/75 - Kukła; serial
TVP
04:50 Bulionerzy; odc. 26/75 - Jadło
domowe; serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:15 Był taki dzień – 31 marca; felieton
06:15 Dziennik telewizyjny – 31.03.1984
06:55 Life – Życie; cz. 2. Gady i płazy;
serial dokumentalny; Wielka Brytania
(2009)
08:00 Misjonarz; film dokumentalny
09:05 Szaleństwa Panny Ewy; odc. 3 Mur
Graniczny; serial TVP
10:05 Okrasa łamie przepisy – Pięknie
zalane potrawy; magazyn kulinarny
10:40 Krajobrazy Dzikiego Zachodu; odc.
1/3. Góry; serial dokumentalny; Wielka
Brytania (2014)
11:50 Dzikie konie kanadyjskich Gór
Skalistych; film dokumentalny; Francja
(2008)
12:50 Afryka; cz. 5. Sahara; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
13:55 Archiwum zimnej wojny – Wyrwać
Polaków z Gułagu; magazyn
14:35 Stawka większa niż życie; odc.
13/18 - Bez instrukcji; serial TVP. 18-to
odcinkowy serial „Stawka większa niż
życie”, powstał w latach 1967-68.
Odtwórca roli J-23 vel Hansa Klossa Stanisław Mikulski stał się
rozpoznawalny w każdym kraju na
wschód od Łaby, co zresztą złamało mu
karierę aktorską.
15:35 Tajemnice Państwa Podziemnego –
Piekło kanałów; cykl dokumentalny
16:10 Wielka Gra; teleturniej
17:05 Wojownicy czasu – Polskie
Termopile, czyli Węgrów 1863; cykl
reportaży
17:45 Kariera Nikodema Dyzmy; odc. 4/7;
serial TVP
18:50 Ira Goetz; reportaż
19:40 Utracony świat Aleksandra
Wielkiego; odc. 1/6; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2012)
20:55 Wołyń; dramat historyczny
23:30 Wielki test o Chopinie
01:05 Wesoła noc smutnego biznesmena;
film TVP
01:50 Moi Rollingstonsi; film
dokumentalny
02:55 Jak to z tym marcem było....?; film
dokumentalny
03:45 Dziennik telewizyjny – 31.03.1984
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05:05 Jeden z dziesięciu; 15/111
05:35 Jaka to melodia?; odc. 4052;
teleturniej muz.
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 144;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 455; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 48 - Casting;
serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 100;
serial TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 65; serial
TVP
11:30 Korona królów – taka historia...;
telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – Europejskie
Forum Rolnicze
13:00 Natura w Jedynce – Las Bawarski –
rozległy, mroczny, czarodziejski; film
dokumentalny; Niemcy (2016)
14:00 Elif; s.III; odc. 456; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn
kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 145;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4055;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3460; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 198; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 16/111;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 107
21:00 Teatr Telewizji
22:30 Ekstradycja I; odc. 2/6; serial
kryminalny TVP
23:40 Indie – Nowi maharadżowie; film
dokumentalny; Francja (2017);
reż.:Olivier Le Hellard
00:45 Sanatorium miłości; reality show
01:45 Film fabularny
03:35 Fabryka mózgu; film dokumentalny;
Francja (2017); reż.:Cecile Denjean
04:35 Notacje – Ewa Szykulska –
Beznamiętność Jest Bez Sensu; cykl
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 257 ed. 4;
teleturniej
05:55 O mnie się nie martw; s. X; odc.
5/13; serial komediowy TVP
06:50 Coś dla Ciebie; magazyn
07:15 Na sygnale; odc. 30; serial
fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 144
„Rodzicem być!” sezon 6; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2033; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 258 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 55; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 O mnie się nie martw; s. X; odc.
5/13; serial komediowy TVP
15:05 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 64; serial; Niemcy (2008)
15:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 5;
serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 465 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości; odc. 30; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 38
„Dziadkowie”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:10 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2033; serial
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2034; serial
TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia; odc.
95; felieton
20:55 M jak miłość; odc. 1433; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”; odc.
1166
21:55 Za marzenia; s.II; s. II; odc. 5/13;
serial TVP
22:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 5;
serial TVP
22:55 Terror w podziemiach; odc. 4; serial;
Dania (2017)
23:55 Fałszerze. Powrót sfory; odc. 1/14;
serial sensacyjny TVP
00:55 Kincsem. Miłość i hazard; film
przygodowy; Węgry (2017)
03:05 Mustang; dramat; Francja, Niemcy,
Turcja, Katar (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 (690) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (691) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(107) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (870) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (151) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (852) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2854) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (898) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (321) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (311) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2855) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (419) serial
komediowy. Ciąg dalszy perypetii
Ferdynanda Kiepskiego, jego rodziny i
sąsiadów. Ferdynand i Halina będą
obchodzić m.in. czterdziestą rocznicę
ślubu.
20:10 Megahit: 2012; film katastroficzny,
Kanada/USA 2009
23:35 Ślad (49) serial kryminalny
0:45 Uprowadzona 3; film sensacyjny,
Francja 2014. Były agent służb
specjalnych zostaje wrobiony w
zbrodnię. Ponownie podejmuje walkę o
sprawiedliwość.
3:05 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! (5629) - program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (5/39) program
07:55 Akademia ogrodnika (5/39) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2424) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1015) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (904) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (667) - program
14:00 19 + (368) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 3 (2/12) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (668) - program
16:30 19 + (369) - program
17:00 Szpital (905) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1016) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7761) - informacje, Polska
19:35 Sport (7744) - informacje
19:45 Pogoda (7741) - informacje
19:50 Uwaga! (5630) - program
20:10 Doradca smaku 10 (17/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2850) - serial
obyczajowy. Z uzależnionym Kamilem
jest coraz gorzej! Kamil ma „zjazd” po
odstawieniu tabletek. W domu
zachowuje się agresywnie w stosunku
do Uli! Na dodatek Ostrowski wzywa go
do szpitala na pilny przeszczep serca.
Przed operacją Hoffer jest w panice –
musi wziąć prochy! Błaga o nie
zaprzyjaźnioną doktor Górską…
20:55 Milionerzy (248) - program
21:30 Odwróceni. Ojcowie i córki (6/8) program. Gołąbek jest nadal
przekonany, że to nie Mnich stoi za
zabójstwami byłych gangsterów. Lato
namierza ciężarówkę, która zepchnęła
Blachę i Kaśkę z drogi…
22:30 Chyłka – Zaginięcie
23:30 Ostrza chwały - komedia, USA 2007.
Kiedy bardzo męski Chazz Michael
Michaels (Will Ferrell) wjeżdża na taflę
lodowiska pozostawia za sobą ślad
pokruszonego lodu i poruszone do głębi
fanki. Jedynym zawodnikiem, który
może mu dorównać jest cudowne
dziecko, Jimmy MacElroy (Jon Heder).
Zauważony podczas wykonywania
potrójnego lutza na zamarzniętym stawie
sierocińca, MacElroy został wciągnięty
w rutynę treningów i teraz stanowi
uosobienie najwyższych ideałów
męskiego sportu…
01:25 Co za tydzień (895) - magazyn
02:05 Uwaga! (5630) - program
02:25 Moc Magii (442) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 11
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 189
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
171
09:00 Rodzinny interes; odc. 20
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2006
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2018
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 9-10
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 47
16:00 Rodzinny interes; odc. 20
17:00 Rodzinny interes; odc. 21
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
171
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
172
20:00 Dziedzictwo krwi; akcja, Francja,
USA 2016. John Link stara się trzymać z
dala od kłopotów. Po wyjściu z więzienia
znalazł sobie miejsce, w którym wiedzie
spokojne życie. Niestety, błogi czas
dobiegł końca kiedy w drzwiach jego
domu zjawia się 17-letnia córka. Nie
wiedział jej od lat, a teraz może ją
stracić, ponieważ ścigana jest przez
meksykański gang narkotykowy.
Dziewczyna ma nadzieję, że ojciec jej
pomoże…
21:45 Rambo: Pierwsza krew; akcja, USA
1982. John Rambo, były żołnierz
jednostek specjalnych Armii Stanów
Zjednoczonych, bohater wojny w
Wietnamie, postanawia odnaleźć
przyjaciela z frontu. W miasteczku, do
którego dociera, wdaje się w konflikt z
szeryfem. Po ucieczce z aresztu,
rozpoczyna samotną wojnę ze ścigającą
go policją i Gwardią Narodową.
Powstrzymać go może tylko jego dawny
dowódca - Samuel Trautman, który
szkolił Rambo w sztuce walki i
przetrwania…
23:40 Krwawa rozgrywka; akcja, Chiny
2017
01:50 Taki jest świat; factual, Polska 2019
02:30 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997
03:30 Na jedwabnym szlaku; factual,
Polska 2015
04:00 Biesiada na cztery pory roku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 9
05:00 Dyżur; factual, Polska 2010; odc. 29
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 9

TVN7

TVN STYLE

TVP SPORT

TV4

TVP ROZRYWKA
06:50 Familiada; odc. 2490; teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia
żydowska czyli dawna kuchnia polska;
magazyn kulinarny
07:55 Big Music Quiz (6); teleturniej
muzyczny
08:55 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 40
Pułtusk i Serock; magazyn
09:30 Koło fortuny; odc. 440 ed. 6;
teleturniej
10:15 To był rok!; /2/
11:20 Familiada; odc. 2490; teleturniej
11:55 Rodzina wie lepiej; /2/; teleturniej
12:25 Życie to Kabaret – Kinoteatr Mumio;
widowisko rozrywkowe
13:25 Życie to Kabaret – Dobry wieczór z
Neo - Nówką - Ale jaja
14:30 The Wall. Wygraj marzenia; /21/;
teleturniej
15:20 Tylko jeden skecz – „Wylęgarnia
smaków” - Kabaret Moralnego
Niepokoju; program rozrywkowy
15:40 Kabaretowa Mapa Polski – Opole Kabareton
16:35 Kabaretowa Mapa Polski – 34.
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark
Warmiński (1-2); widowisko
rozrywkowe
18:20 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia
dla narciarzy i kuracjuszy; magazyn
kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (78) - Słoń domowy; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 43
Kanada - Quebeck (168) Pierwsze nacje;
magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /3/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.II; odc. 136;
teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy (1); program rozrywkowy
22:30 Dance Dance Dance (7-8)
00:20 Koło fortuny; odc. 439 ed. 6;
teleturniej
00:55 Sierocki na sobotę; odc. 13;
program rozrywkowy
01:55 Niezapomniane Koncerty – Opole
na bis – Ich Troje, Feel; koncert
02:50 Dzięki Bogu już weekend; s.IV (3);
program rozrywkowy
03:55 Rozrywka Retro – Telepeerele (3)

04:55 Gotowe na wszystko IV (11/17) serial, USA
05:55 Ukryta prawda (Kebabisz) (524) program obyczajowy
06:55 Sąd rodzinny (Przez narkotyki)
(44/52) - program sądowy
07:50 Szpital (242) - program obyczajowy
08:45 Big Brother Tydzień (2/13) program
09:50 Big Brother Pobudka (11/64) program
09:55 Przyjaciele (3/25) - serial
komediowy, USA
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (51/165) - program
12:35 Doradca smaku 10-Chiccken butter
z chlebkami naan (13/40) - program
12:45 Ukryta prawda (Bulimia) (306) program obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (11/64) program
13:50 Sąd rodzinny (Bol Rozlaki) (45/52) program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Morderstwo bez motywu) (82/116) program sądowy
15:50 Szpital (243) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (11/64) program
16:55 Gotowe na wszystko IV (12/17) serial, USA
17:50 Przyjaciele (4/25) - serial
komediowy, USA
18:20 Singielka (19/57) - serial
18:55 Singielka (20/57) - serial
19:30 Zakochani po uszy (45/120) program
20:00 Big Brother (11/65) - program
21:00 Kochaj i tańcz - komedia 2009.
Hania (Izabella Miko) to początkująca
dziennikarka. Wiedzie spokojne życie i
właśnie sposobi się do ślubu ze swoim
narzeczonym (Wojciech
Mecwaldowski). Wszystko zmienia się
za sprawą powrotu do kraju znanego
tancerza i choreografa - Jana Kettlera
(Jacek Koman)…
23:35 Big Brother Nocą (9/52) - program
00:05 Sygnał - film S-F, USA 2014.
Podczas wspólnej wyprawy Nick i
dwóch przyjaciół zostają zwabieni przez
komputerowego geniusza na
pustkowie, gdzie wkrótce rzeczywistość
zacznie przypominać koszmar.
02:10 Moc Magii (442) - program

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
2(5/13) - program lifestylowy
05:55 Wszystko o jedzeniu 2(12/13) program
06:25 Nowa Maja w ogrodzie 3(5/39) program
06:55 Ostre cięcie 6(3/12) - program
07:40 Sablewskiej sposób na modę
7(5/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 5(1/12) - program
09:25 W czym do ślubu? 3(2/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
6(3/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 4(12/13) program
11:45 Kuchenne rewolucje 3(1/12) program
12:50 Miłość od kuchni
13:50 Co za tydzień(895) - magazyn
14:25 Tak powstaje
15:00 Pani Gadżet 13(10/12) - magazyn
15:35 Ugotowani 8(49) - program
16:10 Ugotowani 8(50) - program
16:45 Ugotowani 8(51) - program
17:15 Ugotowani 8(52) - program
kulinarno-rozrywkowy
17:50 Kuchenne rewolucje 15(8/14) program kulinarno-rozrywkowy
18:50 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
5(1/10) - reality show
19:35 Powrót Doktora Szczyta
20:35 Kobieta na krańcu świata 8(6) program
21:10 Sablewska od stylu. Na okazje(5/12)
- program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 17(4/12) - magazyn
22:25 Eks-tra zmiana 2(1/8) - program
lifestylowy
23:25 W roli głównej - Aida(4/6) - talk
show
23:55 Afera fryzjera 6(5/12) - program
rozrywkowy
00:40 Oddać dziecko 2(4/12) - program
dokumentalny
01:40 Wiem, co jem na diecie(1/12) program lifestylowy
02:10 Wiem, co jem na diecie(2/12) program lifestylowy
02:40 Wiem, co jem 4(15) - magazyn
03:10 W roli głównej - Joanna
Chmielewska(1/16) - talk show
03:40 W roli głównej - Dorota
Wellman(2/16) - talk show
04:10 W roli głównej - Kayah(3/16) - talk
show

06:00 Retro TVP Sport - Puchar UEFA:
Lazio Rzym - Wisła Kraków
08:10 piłka nożna - 2. liga
10:10 piłka nożna - mecz towarzyski
reperezentacji U 20: Polska - Japonia
12:10 Oko w oko - Jakub Błaszczykowski
12:45 wyścigi konne - Dubaj World Cup
2019
13:45 łyżwiarstwo figurowe - MŚ Saitama program dowolny solistów
14:45 łyżwiarstwo figurowe - MŚ Saitama gala
16:35 tenis - Turniej WTA Miami - finał
18:25 piłka nożna - Ekstraklasa, 27. kolejka:
Wisła Kraków - Legia Warszawa
20:30 4–4–2, Na żywo
20:55 4–4–2, Na żywo
21:30 Sportowy wieczór, Na żywo
22:00 Gol Ekstra, Na żywo
23:35 Gol - magazyn piłkarski
00:15 hokej na lodzie - NHL - skróty
meczów
01:05 kickboxing - Gala sportów walki
Myślenice
03:20 boks - Gala Knock Out Promotion
Łomża
05:20 Sportowy wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
8:30 Cafe Futbol; magazyn piłkarski.
Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy związane z
piłką nożną.
10:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
12:30 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz:
Car Gwarant Start Gniezno - Zdunek
Wybrzeże Gdańsk
15:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
17:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz fazy play-off
20:30 Magazyn Fortuna 1. ligi; magazyn
piłkarski. Podsumowanie wydarzeń
kolejki na zapleczu Ekstraklasy.
Widzowie zobaczą bramki ze wszystkich
meczów oraz wywiady z zawodnikami i
trenerami. Nie zabraknie...
23:00 Boks: Walka o pas EBU European w
Liverpoolu; waga superlekka: Liam
Smith - Sam Eggington
0:30 Sporty walki: Z archiwum UFC
1:00 Boks: POLSAT Boxing Night:
Głowacki vs Usyk; waga junior ciężka:
Krzysztof Głowacki - Oleksandr Usyk

6:00 Buffy, postrach wampirów (59) serial
przygodowy. Buffy zostaje studentką i
przenosi się do kampusu. Wkrótce
zauważa, że znikają studenci.
Podejrzewa, że na terenie grasuje gang
wampirów.
7:05 Przygody Kota w Butach (76) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (1) serial anime.
Goku wiedzie życie farmera. Na
horyzoncie pojawia się jednak nowe
zagrożenie. Beerus, jeden z bogów
zniszczenia i strażnik równowagi w...
8:00 Nasz nowy dom (81) reality show.
Strażak Waldemar mieszka z 9-letnim
synem Kubą w budynku gospodarczym,
którzy został przerobiony na mieszkanie.
Jedną część zajmują schorowani
rodzice...
9:00 Septagon (53) serial kryminalny. Szef
przyjmuje sprawę kobiety, która brała
udział stłuczce z winy innego kierowcy.
Mimo to zostaje oskarżona o
spowodowanie kolizji drogowej....
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 6
(4) reality show
11:25 Anatomia głupoty (6) serial
dokumentalny
11:55 Galileo (733); program
13:00 Detektywi w akcji (149) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (514) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (19) serial
kryminalny
17:00 Joker (51) teleturniej
18:00 Nokaut (5) serial komediowy
19:00 Policjantki i Policjanci (515) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(277) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (17); program
rozrywkowy
22:00 Galileo (734); program
popularnonaukowy, którego twórcy
prezentują rozmaite ciekawostki z
różnych stron świata.
23:00 Tylko jeden; thriller SF, USA 2001
0:50 STOP Drogówka; magazyn policyjny
1:50 Interwencja; magazyn reporterów
2:10 Interwencja; magazyn reporterów
2:35 Cafe Futbol; magazyn piłkarski.
Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy związane z
piłką nożną.
4:05 Atleci; magazyn
4:40 Trans World Sport; magazyn
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc. 148; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 27 „Groźny kaszel”;
serial fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 28 „Pszczoła a
ustawa o ratownictwie medycznym”;
serial fabularyzowany TVP
07:25 Na kłopoty... Bednarski; odc. 3/7 Złote runo; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1019; serial
TVP
09:25 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 268 Akcja; serial kryminalny TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.III; odc. 56 „Instrukcja
obsługi”; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 57 „Nudzi mi
się”; serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.III; odc. 28 - Powrót
demona; serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.III; odc. 29 - W kleszczach
terroryzmu; serial obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 171 Cień podejrzeń; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 172 Złoty saganek; serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc. 261 Sprawy
rodzinne; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 28 „Pszczoła a
ustawa o ratownictwie medycznym”;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.III; odc. 30 - Fakt prasowy;
serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.III; odc. 31 - Radio
interaktywne; serial obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 55 - Mąż w
delegacji; serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 173 Ostatnie dni; serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.X; odc. 128 Śmierć w aquaparku; serial kryminalny
TVP
21:25 Ranczo; s.III; odc. 32 - Wielkie
odkrycie; serial obyczajowy TVP
22:25 Ranczo; s.III; odc. 33 - Sprawca;
serial obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 174;
serial TVP
00:20 O mnie się nie martw; s. X; odc.
5/13; serial TVP
01:20 Dublerzy; odc. 1/4; serial TVP;
Polska (2006)
02:15 Dublerzy; odc. 2/4; serial TVP;
Polska (2005)
03:15 Na kłopoty... Bednarski; odc. 3/7 Złote runo; serial TVP
04:20 M jak miłość; s.I; odc. 1019; serial
TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 1kwietnia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 1.04.1989
07:50 Czarne chmury; odc. 1/10 - Szafot;
serial TVP; Polska (1973)
08:55 Ex Libris; odc. 377; magazyn
09:25 Historia Polski – Tajemnice
początków Polski – Krzyż i korona; film
dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku – Ambasador
Andropow informuje; cykl dokum.
11:00 Olbrzymy Oceanów; cz. 1; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2011)
12:05 Polska Kronika Filmowa 1994 Wydanie 8; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 11; serial TVP
13:10 Solny skarb UNESCO; odc. 4 SKARB; reportaż
13:25 Tragarz puchu; dramat; Polska
(1983)
15:05 Afryka; cz. 5. Sahara; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
16:10 Spór o historię – Potop szwedzki;
debata
16:50 Historia Polski – W pogoni za
wiosną; film dokum.; Polska (2017)
17:55 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii.; odc. 161
18:25 Flesz historii; odc. 436; cykl
reportaży
18:45 Polska Kronika Filmowa 1990 Wydanie 25; cykl dokumentalny
19:00 Czarne chmury; odc. 2/10; serial TVP
20:15 Historia w postaciach zapisana –
Tutanchamon. Największy z faraonów;
cykl dokumentalny; Francja (2013)
21:20 Całym życiem Ryszarda
Kaczorowskiego prezydencki
testament; film dokumentalny
22:00 Archiwum zimnej wojny – Sprawa
Józefa Światły; magazyn; Polska
(2018); reż.:Jan Sosiński
22:40 Marzyciele – Mościce Mościckiego;
program publicystyczny
23:15 Wojna stuletnia; odc. 2/3; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
00:20 Dominum montes – góry Jana
Pawła II; film dokumentalny; Polska
(2017)
01:25 Sensacje XX wieku – Największy
wróg Hitlera; widowisko; Polska, Wielka
Brytania (2015)
02:15 Encyklopedia II wojny światowej –
U–boot; cz. 1; cykl dokumentalny
02:50 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii.; odc. 161
03:20 Dziennik telewizyjny – 1.04.1989
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05:05 Jeden z dziesięciu; 16/111;
teleturniej
05:40 Jaka to melodia?; odc. 4055;
teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 145;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 456; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 49; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 101;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 66 Obrona konieczna; serial kryminalny
TVP
11:30 Korona królów; odc. 198; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – Sięgnij po
wołowinę
12:55 Natura w Jedynce – Najmłodsi
mieszkańcy lasów; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2014);
reż.:Veronica Fury
14:00 Elif; s.III; odc. 457; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 107
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 146;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4056;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3461; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 199; telenowela
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 17/111;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 108
21:00 Głębia ostrości; cykl reportaży
21:40 Echo serca; odc. 12; serial TVP
22:35 Kompania X; s.III; odc. 26; serial;
Kanada (2015)
23:30 Miasto Gniewu; serial
fabularyzowany TVP
00:15 Ośmiorniczka; film sensacyjny;
Wielka Brytania, USA (1983)
02:30 Serial fabularny
03:30 Zaczęły odrastać nam skrzydła; film
dokumentalny; Polska (2018)
04:25 Notacje – Kard. Henryk
Gulbinowicz. Jan Paweł II; cykl dokum.

05:20 Koło fortuny; odc. 259 ed. 5;
teleturniej
06:00 M jak miłość; odc. 1433; serial TVP
06:50 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 31 „Mały książę”;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 145 sezon 6;
serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2034; serial
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 260 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 56; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1433; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 65; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 466 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości; odc. 31; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 39 „Wakacje
pod Ełkiem”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2034; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2035; serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia; odc.
96; felieton
20:55 M jak miłość; odc. 1434; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”; odc.
1167
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Świat bez fikcji – Nieznane życie
Jana Pawła II; film dokum.
23:50 Za marzenia; s.II; s. II; odc. 5/13;
serial TVP
00:40 Rodzinka.pl; odc. 256; sezon 14;
serial komediowy TVP
01:20 Terror w podziemiach; odc. 4; serial;
Dania (2017)
02:20 Magazyn Ekspresu Reporterów
(powtórka)
03:20 Spotkanie ze Stephenem
Hawkingiem; film dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (692) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (693) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(108) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (871) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (152) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (853) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2855) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (899) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (322) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (312) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2856) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (420) serial
komediowy. Ciąg dalszy perypetii
Ferdynanda Kiepskiego, jego rodziny i
sąsiadów. Ferdynand i Halina będą
obchodzić m.in. czterdziestą rocznicę
ślubu.
20:10 Uprowadzona 3; film sensacyjny,
Francja 2014. Były agent służb
specjalnych zostaje wrobiony w
zbrodnię. Bierze sprawiedliwość w
swoje ręce.
22:30 Ślad (49) serial kryminalny. Tuż
przed swoimi 50. urodzinami Wiktoria
Tomczak w tajemnicy przed rodziną
wychodzi za mąż za 15 lat młodszego
Miłosza. Trzy...
23:40 Skazany na piekło; dramat
sensacyjny, USA 2003. Więzienie
okazuje się krwawym ringiem.
1:50 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom dzwoniącym do
studia

05:10 Uwaga! (5630) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (2/14) program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (17/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2425) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1016) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (905) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (668) - program
14:00 19 + (369) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 3 (3/12) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (669) - program
16:30 19 + (370) - program
17:00 Szpital (906) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1017) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7762) - informacje, Polska
19:35 Sport (7745) - informacje
19:45 Pogoda (7742) - informacje
19:50 Uwaga! (5631) - program
20:10 Doradca smaku 10 (18/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2851) - serial
obyczajowy. Eliza nie chce powiadomić
rodziców o swoich zaręczynach! Jarek i
Eliza oświadczają na rodzinnym
obiedzie, że się zaręczyli. Bogdan i
Joanna gratulują i bardzo się cieszą!
Pytają Elizę, jak zareagowali jej rodzice.
Dziewczyna odpowiada, że nic nie
wiedzą…
20:55 Milionerzy (249) - program
21:30 Diagnoza 4 (6/13) - serial. Anna
wreszcie oddycha z ulgą, dzieci
szczęśliwie wróciły ze szpitala do domu.
Leśniewska ma jednak inny problem –
ma dość rozmów z Michałem na temat
Artmana. Uważa, że Wolski się do niego
uprzedził. Między nimi panuje lekki
dystans. Anna nie ma jednak pojęcia, że
jej parter wcale nie zamierza w tej
sprawie odpuszczać...
22:30 Kuba Wojewódzki 13 (19) - talk
show
23:30 Superwizjer (1155) - magazyn
reporterów
00:05 36, 6 5 (5/12) - program
01:05 Strzelec (2/8) - serial, USA. Bob Lee
bada sprawę ataku terrorystycznego,
którego celem mogła być jednostka
Marine. Wspomnienia z Afganistanu
mogą doprowadzić ich do potencjalnego
sprawcy.
02:00 Uwaga! (5631) - program
02:20 Moc Magii (443) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 12
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 190
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
172
09:00 Rodzinny interes; odc. 21
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2006
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2003
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2003
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 10
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 11
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 48
16:00 Rodzinny interes; odc. 21
17:00 Rodzinny interes; odc. 22
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
172
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
173
20:00 W pogoni za zemstą; akcja, USA
2011.Kierowca (Dwayne Johnson) w
dniu zwolnienia z więzienia, jest
nastawiony na zemstę, na czterech
mężczyznach odpowiedzialnych za
śmierć jego brata. Mając listę nazwisk i
adresów, po wyjściu z więzienia i
natychmiast rozpoczyna misję.
22:00 Likwidator; akcja, USA 2013. Szeryf
Owens wiedzie spokojny żywot stróża
prawa w małej mieścinie Sommerton
Junction na granicy z Meksykiem. Nikt
tutaj nie zna jego przeszłości, choć
każdy się domyśla, że skrywa jakieś
mroczne tajemnice…
00:10 Nikomu ani słowa; thriller, 2001.
Nathan Conrad (Michael Douglas) to
ceniony nowojorski psychiatra.
Mężczyzna prowadzi spokojne życie u
boku ukochanej żony Aggie (Famke
Janssen) i córeczki Jessie (Skye McCole
Bartusiak). Pewnego dnia Nathan
zostaje poproszony o zbadanie Elisabeth
Burrows (Brittany Murphy) –
dziewczyny, z którą nie można nawiązać
kontaktu i która ma niekontrolowane
wybuchy agresji…
02:20 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997
03:20 Biesiada na cztery pory roku;
factual, Polska 2015
04:00 Biesiada na cztery pory roku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 10
05:00 Dyżur; factual, Polska 2009; odc. 14
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 10

TVP ROZRYWKA
06:35 Familiada; odc. 2491; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia
dla narciarzy i kuracjuszy; magazyn
kulinarny
07:40 Big Music Quiz (7); teleturniej
muzyczny
08:50 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 41
Frombork; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 441 ed. 6;
teleturniej
09:55 Andre Rieu: Witaj w moim świecie;
s. 2; /5/ - Przetańczmy całą noc; cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2017)
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /119/ „Krakowski spleen” - Maanam
11:05 Familiada; odc. 2491; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /3/; teleturniej
12:10 Życie to Kabaret – Kabaret Hrabi
„Pojutrze” (1-2); widowisko
14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /22/;
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 – W krainie
dźwięków i smaków; magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (79) - Poganiacz słoni; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 44 Sardynia (169) Costa Smeralda;
magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /4/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.II; odc. 137;
teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy (2); program rozrywkowy
22:25 To był rok!; /3/
23:35 Koło fortuny; odc. 440 ed. 6;
teleturniej
00:10 Sierocki na sobotę; odc. 11;
program rozrywkowy
01:10 Niezapomniane Koncerty – Sopot na
bis - Kayah; koncert
02:10 Dzięki Bogu już weekend; s.IV (4);
program rozrywkowy
03:20 Rozrywka Retro – Telepeerele (7)

TVN7
04:55 Gotowe na wszystko IV (12/17) serial, USA
05:55 Ukryta prawda (Despaeracja) (525)
- program obyczajowy
06:55 Sąd rodzinny (Bol Rozlaki) (45/52) program sądowy
07:50 Szpital (243) - program obyczajowy
08:45 Big Brother (11/65) - program
09:40 Doradca smaku 10-Chiccken butter
z chlebkami naan (13/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka (12/64) program
09:55 Zakochani po uszy (45/120) program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (52/165) - program
12:35 Doradca smaku 10-Risotto z
portobello i parmezanem (15/40) program
12:45 Ukryta prawda (Podwójny dramat)
(307) - program obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (12/64) program
13:50 Sąd rodzinny (Nic już nie jest
możliwe) (46/52) - program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Wiadomość od zmarłej) (83/116) program sądowy
15:50 Szpital (244) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (12/64) program
16:55 Gotowe na wszystko IV (13/17) serial, USA
17:50 Przyjaciele (5/25) - serial
komediowy, USA
18:20 Singielka (21/57) - serial
18:55 Singielka (22/57) - serial
19:30 Zakochani po uszy (46/120) program
20:00 Big Brother (12/65) - program
21:00 Wykidajło - film sensacyjny,
USA 1989. Dalton (Patrick Swayze), to
znany wykidajło, który zostaje wynajęty
do utrzymania porządku w lokalu
„Double Deuce”. Największym
problemem jest gang, którego
przywódcą jest bezwzględny Brad
Wesley (Ben Gazzara)…
23:25 Big Brother Nocą (10/52) - program
23:55 47 roninów - film przygodowy,
Wielka Brytania/USA/Węgry/
Japonia 2013. W XVIII-wiecznej Japonii
grupa roninów (samurajów bez pana)
chce pomścić śmierć swego
przywódcy…
02:30 Moc Magii (443) - program

TVN STYLE
05:00 Pod okiem Goka(3/4) - program
rozrywkowy
06:05 Co za tydzień(895) - magazyn
06:35 Śluby marzeń
07:40 Sablewskiej sposób na modę
7(6/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 5(2/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 3(3/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
6(4/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 4(13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne Rewolucje
12:45 Pani Gadżet 17(4/12) - magazyn
13:20 Tak powstaje
13:55 Sablewska od stylu. Na okazje(5/12)
- program rozrywkowy
14:40 Powrót Doktora Szczyta
15:40 W roli głównej - Aida(4/6) - talk
show
16:10 Afera fryzjera 6(5/12) - program
rozrywkowy
16:55 Eks-tra zmiana 2(1/8) - program
lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 15(9/14) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
5(2/10) - reality show
19:40 Pogromcy medycznych mitów
20:40 Nowa misja ratunkowa(5/7) program rozrywkowy
21:40 Co nas truje 3(3/10) - program
lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka?
23:10 Panny młode ponad miarę
00:15 Miłość od kuchni
01:15 Wiem, co kupuję(1/12) - program
lifestylowy
01:45 Wiem, co jem na diecie(3/12) program lifestylowy
02:15 Wiem, co jem na diecie(4/12) program lifestylowy
02:45 Wiem, co jem 3(1/16) - magazyn
03:15 W roli głównej - Małgorzata
Braunek(4/16) - talk show
03:45 W roli głównej - Marek
Kondrat(5/16) - talk show
04:15 W roli głównej - Paweł
Małaszyński(6/16) - talk show

TVP SPORT
06:00 Retro TVP Sport - Puchar UEFA:
Wisła Kraków - Lazio Rzym
08:05 piłka nożna - Eliminacje EURO 2020:
Austria - Polska
10:15 piłka nożna - mecz towarzyski
reprezentacji U20: Polska - Niemcy
12:20 kickboxing - Gala sportów walki
Myślenice
14:30 4–4–2
14:55 4–4–2
15:30 Gol Ekstra
17:05 Gol - magazyn piłkarski
17:45 hokej na lodzie - PHL finał (1.tercja),
Na żywo
20:35 Retro w TVP Sport
22:00 Sportowy Wieczór, Na żywo
22:40 hokej na lodzi e- PHL finał
00:35 hokej na lodzie - NHL (skróty)
01:00 hokej na lodzie NHL:, Na żywo
04:05 Boks Gala Knock Out Promotion,
Łomża - walka wieczoru: K.Włodarczyk 05:10 Sportowy Wieczór, Na żywo

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
8:30 Magazyn Fortuna 1. ligi; magazyn
piłkarski
10:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
12:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
ŁKS Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała
14:30 Atleci; magazyn
15:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
17:00 Boks: Walka o mistrzowski pas WBC
World w Filadelfii; waga półciężka:
Aleksander Gwozdyk - Doudou Ngumbu.
W walcze wieczoru zmierzą się
Aleksander Gwozdyk i Doudou Ngumbu.
Stawką tego pojedynku jest pas WBC
World w wadze półciężkiej....
20:55 Piłka nożna: Puchar Francji; mecz
półfinałowy: Olympique Lyon - Stade
Rennes FC. Pierwsze spotkanie
półfinałowe Pucharu Francji. W obu
meczach Ligue 1 bieżącego sezonu lepsi
okazali się Stade Rennes, dwa razy
pokonując...
23:00 Magazyn koszykarski; poświęcony
koszykarskiej ekstraklasie mężczyzn.
Skróty spotkań ostatniej kolejki, analizy i
zapowiedzi meczów oraz wywiady.
23:30 Sporty walki: Z archiwum UFC
0:00 Boks: Gala POLSAT Boxing Night:
Adamek vs Saleta; waga ciężka: Tomasz
Adamek - Przemysław Saleta.
Przypomnienie gali z 26 września 2015
roku. W walce wieczoru skrzyżują
rękawice Tomasz Adamek i Przemysław
Saleta

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów (60) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w Butach (77) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (2) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (82) reality show.
Nowakowie z Łochowa opiekują się
dwuletnią wnuczką Mają. Mieszkają w
starym domu, który wymaga remontu.
Panują w nim wilgoć i...
9:00 Nokaut (5) serial komediowy.
Perypetie pracowników firmy
telemarketingowej. Scenki z życia
biurowego sprzedawców przeplatane są
barwnymi historiami potencjalnych
nabywców. Klienci nie zawsze kupują
proponowane...
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 6
(5) reality show
11:25 Anatomia głupoty (7) serial
dokumentalny. Zaprezentowane zostaną
najbardziej odważne nagrania
odnalezione w internecie, ukazujące
nieszczęśliwe wypadki kaskaderów
amatorów
11:55 Galileo (734); program
popularnonaukowy. Pewna seniorka
zamalowuje nienawistne hasła na
murach. Reporterzy odwiedzą też
plantację bananów
13:00 Detektywi w akcji (150) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (515) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (20) serial
kryminalny
17:00 Joker (52) teleturniej
18:00 Septagon (55) serial kryminalny.
Detektywi przyjmują zlecenie od
rodziców dziewczyny, którzy
podejrzewają, że ktoś chciał skrzywdzić
ich córkę podczas treningu na ściance.
Zarządca obiektu...
19:00 Policjantki i Policjanci (516) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(278) serial kryminalny. W willi państwa
Majów znaleziony zostaje chłopak z
pociętą twarzą. Jest w ciężkim stanie...
21:00 Wściekły pies; dramat wojenny, USA
2017
23:00 Obcy – decydujące starcie; horror
SF, Wielka Brytania/USA 1986
1:55 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:55 Interwencja; magazyn reporterów
3:15 Interwencja; magazyn reporterów
3:40 Trans World Sport; magazyn sportowy
4:35 SuperLudzie (12) serial dokumentalny
5:10 SuperLudzie (13) serial dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc. 149; telenowela
historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 28; serial
fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 29 „Fachowiec”;
serial fabularyzowany TVP
07:20 Na kłopoty... Bednarski; odc. 4/7 Statek nadziei; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1020; serial
TVP
09:25 O mnie się nie martw; s. X; odc.
5/13; serial komediowy TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.III; odc. 57 „Nudzi mi
się”; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 58 „Pstrykasz
więc jesteś”; serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.III; odc. 29- W kleszczach
terroryzmu; serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.III; odc. 30 - Fakt prasowy;
serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 172 Złoty saganek ; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 173 Ostatnie dni; serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 262
Zagadkowe omdlenia; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 29 „Fachowiec”;
serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.III; odc. 31 - Radio
interaktywne; serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.III; odc. 32 - Wielkie
odkrycie; serial obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 56 - Salsa; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 174 Panaceum; serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.X; odc. 129 - In
vino veritas; serial kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.III; odc. 33 - Sprawca;
serial obyczajowy TVP
22:25 Ranczo; s.III; odc. 34 - Odsiecz;
serial obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 175 Drift; serial kryminalny TVP
00:20 Na dobre i na złe; odc. 737; serial
TVP
01:20 Czas honoru; odc. 47
„Oświadczyny”; serial TVP
02:20 Czas honoru; odc. 48”Niemieckie
porachunki”; serial TVP
03:20 Na kłopoty... Bednarski; odc. 4/7 Statek nadziei; serial TVP
04:25 M jak miłość; s.I; odc. 1020; serial
TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 2 kwietnia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 02.04.1987
07:50 Czarne chmury; odc. 2/10 - Krwawe
swaty; serial TVP
08:55 Flesz historii; odc. 436; cykl
reportaży
09:20 Historia Polski – Bez komentarza –
Jan Paweł II w Warszawie 1983; cykl
dokumentalny; Polska (2009)
09:50 Bez komentarza – Jan Paweł II w
Warszawie 1999; cykl dokumentalny;
Polska (2009)
10:20 Sensacje XX wieku – Tragedia i
nadzieja; cz. 1; cykl dokumentalny
10:50 Spór o historię – Polityka
historyczna; debata
11:30 Z Radzionkowa na ołtarze; film
dokumentalny
12:00 Polska Kronika Filmowa 1990 Wydanie 25; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 12 Za murem;
serial TVP
13:25 Życie; cz. 2. Gady i płazy; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
14:30 Pielgrzym; film dokum.; Polska
(1979)
15:55 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV
– Tele portret Wojciecha
Jaruzelskiego; magazyn
16:25 Marzyciele – Mościce Mościckiego;
program publicystyczny
16:50 Historia Polski – Jan Paweł II i Jego
przyjaciel; film dokumentalny
18:05 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Karaś z
tygrysiej eskadry
18:35 Ale nam się wydarzyło... Jan Paweł
II; odc. 11; rozmowa
18:45 Polska Kronika Filmowa 1991
- Wydanie 9
19:05 Czarne chmury; odc. 3/10 - Zawiść;
serial TVP
20:05 Święty uśmiechnięty; film dok.;
Polska (2012)
21:00 Zaginiona flota Kolumba; film
dokum.; USA (2010)
22:00 Po PRLu; odc. 5
22:35 Wołyń; dramat historyczny; Polska
(2016)
01:10 „Sensacje XX wieku” – Enigma; cz.
1; widowisko; Polska, Wielka Brytania
(2015)
02:00 Encyklopedia II wojny światowej –
U–boot; cz. 2; cykl dokumentalny
02:35 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Karaś z
tygrysiej eskadry
03:10 Dziennik telewizyjny – 02.04.1987

P RO G R A M T V – Ś RO DA 3 K W I E T N I A 2 0 1 9 r.
TVP1

TVP2

POLSAT

TVN

TV PULS

05:05 Jeden z dziesięciu; 17/111;
teleturniej
05:35 Jaka to melodia?; odc. 4056;
teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 146;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 457; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 50 - Ujawnione
tajemnice; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 102 Feralna impreza; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 67 Sonata; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 199; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Najmłodsi
mieszkańcy plaży; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014); reż.:Veronica
Fury
14:00 Elif; s.III; odc. 458; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 108
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 147;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4057;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3462; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 200; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 18/111;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 109
21:00 Wielki test
22:25 Na własne oczy – Mała Zagłada;
film dokum.; Polska (2018)
23:40 Bez tożsamości; odc. 28; serial;
Hiszpania (2016)
00:30 Warto rozmawiać; program
publicystyczny
01:25 Głębia ostrości; cykl reportaży
01:55 wojsko – polskie.pl
02:30 Ośmiorniczka; film sensacyjny;
Wielka Brytania, USA (1983)
04:35 Notacje – Aleksander Doba. Albo
sam, albo wcale; cykl dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 261 ed. 5;
teleturniej
05:55 M jak miłość; odc. 1434; serial TVP
06:50 Pożyteczni.pl; magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 32 „Powrót
Wiktora”; serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (22)
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl s.VI; odc. 146
„Podejmowanie decyzji” sezon 6; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2035; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 262 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 57; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1434; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 66; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 467 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości; odc. 32; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 40 „Dorosłe
nastolatki”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (23)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2035; serial
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2036; serial
TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 42; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc. 738; serial
TVP
21:55 Na sygnale; odc. 226 „Nigdy nie
wiesz”; serial fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks – Uziemieni; komedia;
Belgia, Francja (2013)
00:15 O mnie się nie martw; s. X odc.
5/13; serial komediowy TVP
01:10 Świat bez tajemnic – Transport
morski – prawdziwe koszty; film
dokumentalny; Francja (2015)
02:10 Codzienna 2 m. 3; odc. 58; serial
TVP
02:45 Codzienna 2 m. 3; odc. 59; 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 (694) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (695) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(109) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (872) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (153) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (854) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2856) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (900) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (323) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (313) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2857) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (50) serial
komediowy
20:00 Świat według Kiepskich (545) serial
komediowy
20:30 Śpiewajmy razem. All Together
Now (5); 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 (50) serial kryminalny.
Dziennikarka zostaje ugodzona nożem w
mieszkaniu przyjaciółki. Mąż ofiary ma
alibi. Śledczy z CWŚ podejrzewają brata
właścicielki lokalu. Sądzą, że...
23:25 44 minuty; dramat sensacyjny, USA
2003
1:05 Nasz nowy dom (59) reality show. We
Strzyżynie na Mazowszu w maleńkim
domku letniskowym mieszka pan
Wojciech z synami. Rodzinę czeka zima
bez ogrzewania i łazienki....
2:05 Nasz nowy dom (60) reality show.
Pan Tadeusz z Nowego Modlina
samotnie wychowuje ośmioletnią
Martynkę. Oboje mieszkają w
nieremontowanym od 20 lat mieszkaniu
pełnym usterek. Ekipa...
3:05 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom

05:10 Uwaga! (5631) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (3/14) program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (18/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2426) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1017) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (906) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (669) - program
14:00 19 + (370) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 3 (4/12) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (670) - program
16:30 19 + (371) - program
17:00 Szpital (907) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1018) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7763) - informacje, Polska
19:35 Sport (7746) - informacje
19:45 Pogoda (7743) - informacje
19:50 Uwaga! (5632) - program
20:10 Doradca smaku 10 (19/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2852) - serial
obyczajowy. Żaneta w drastyczny
sposób rozwiązuje problem Wojtka i
Mira! Wojtek i Miro spotykają się w
warsztacie. Po wczorajszych offroadowych wyczynach Miro ma złamaną
rękę…
20:55 Milionerzy (250) - program
21:30 Agent - Gwiazdy 4 (6/13) - program
22:30 Dziewczyna z tatuażem - film
sensacyjny, USA/Szwecja/
Norwegia 2011. Dyskredytowany
dziennikarz Mikael Blomkvist (Daniel
Craig) otrzymuje prywatne zlecenie od
bogatego przemysłowca (Christopher
Plummer). Ma wyjaśnić ponurą
rodzinną tajemnicę. W jej rozwikłaniu
pomaga mu niezwykła dziewczyna,
Lisbeth (Rooney Mara), która sama
skrywa mroczną przeszłość…
01:40 American Horror Story I: Murder
House (9/12) - serial, USA. Ofiara
głośnego morderstwa z w974 powraca
na teren posiadłości, nieświadoma tego
co jej się przytrafiło. Moira podejmuje
kolejną próbę, by uwieść Bena. Vivien
trafia do szpitala psychiatrycznego.
Hayden powraca, by rozdzielić Bena i
jego ciężarną żonę. Constance zwraca
się do medium, by znaleźć ukojenie po
szokującym odkryciu na temat śmierci
syna. Ben nie może pogodzić się z
prawda na temat ciąży Vivien.
02:40 Uwaga! (5632) - program
03:00 Moc Magii (444) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 13
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998, ; odc. 191
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
173
09:00 Rodzinny interes; odc. 22
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2006
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2003
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2003
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 11
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 12
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 49
16:00 Rodzinny interes; odc. 22
17:00 Rodzinny interes; odc. 23
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
173
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
174
20:00 Nikomu ani słowa; thriller, 2001.
Nathan Conrad (Michael Douglas) to
ceniony nowojorski psychiatra.
Mężczyzna prowadzi spokojne życie u
boku ukochanej żony Aggie (Famke
Janssen) i córeczki Jessie (Skye McCole
Bartusiak). Pewnego dnia Nathan
zostaje poproszony o zbadanie Elisabeth
Burrows (Brittany Murphy) –
dziewczyny, z którą nie można nawiązać
kontaktu i która ma niekontrolowane
wybuchy agresji…
22:15 Akt odwagi; akcja, USA 2012.
Żołnierze elitarnej jednostki Navy Seals
dostają wezwanie do akcji odbicia
porwanej agentki CIA. Okazuje się, że
rozpracowywała ona międzynarodową
operację terrorystyczną wymierzoną w
USA, a której zapobiec muszą teraz
komandosi.
00:20 Code Black: Stan krytyczny; serial
fabularny, USA 2015; odc. 17
01:15 Flash; serial fabularny, USA 2014;
odc. 13
02:10 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997
03:05 Taki jest świat; factual, Polska 2019
04:00 Biesiada na cztery pory roku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 12
05:00 Dyżur; factual, Polska 2009; odc. 15
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 11

TVP ROZRYWKA

TVN7

TVN STYLE

TVP SPORT

TV4

06:45 Familiada - odcinek specjalny 2492;
teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy – W krainie
dźwięków i smaków
07:50 Postaw na milion; s.II; odc. 136;
teleturniej
08:50 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 42
Puszcza Kampinoska; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 442 ed. 6;
teleturniej
09:55 Sanatorium miłości; odc. 5; reality
show
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /120/ „Tolerancja” - Stanisław Soyka
11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /106/ „Kiedy powiem sobie dość” - ONA
11:15 Familiada - odcinek specjalny 2492;
teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /4/; teleturniej
12:20 Życie to Kabaret – Łowcy śmiechu –
Artur Andrus (5); program kabaretowy
13:20 Życie to Kabaret – Scena Dobrego
Humoru - „Z młodymi jak najbardziej”
(2)
14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /23/;
teleturniej
15:10 Gwiazdy opolskich kabaretonów –
Maciej Stuhr
15:25 Kabaretowa Mapa Polski – 30.
Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry „30 lat minęło” - kabareton [2]
16:25 Kabaretowa Mapa Polski – XXI
Festiwal Kabaretu w Koszalinie
(1-2)
18:20 Okrasa łamie przepisy – Piernikowa
kuchnia Kopernika
18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (80) - Łódka Pana Makarona; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 44 Sardynia (170) Koral, korek i langusta
19:55 Rodzina wie lepiej; /5/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.II; odc. 138;
teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub Dwójki (43) - PKP
22:30 Dwoje i ich boje (5); program
rozrywkowy
23:30 Koło fortuny; odc. 441 ed. 6;
teleturniej
00:05 Opole na bis – Marcin Daniec;
koncert
00:35 Sierocki na sobotę; odc. 12
01:35 Niezapomniane Koncerty – Sopot
2006 na bis – Perfect i goście
02:35 Olga Lipińska zaprasza (38); talkshow
03:20 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM –
Bajki dla potłuczonych (1)

04:55 Gotowe na wszystko IV (13/17) serial, USA
05:55 Ukryta prawda (Koleżanki) (526) program obyczajowy
06:55 Sąd rodzinny (Nic już nie jest
możliwe) (46/52) - program sądowy
07:50 Szpital (244) - program obyczajowy
08:45 Big Brother (12/65) - program
09:40 Doradca smaku 10-Risotto z
portobello i parmezanem (15/40) program
09:50 Big Brother Pobudka (13/64) program
09:55 Zakochani po uszy (46/120) program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (53/165) - program
12:35 Doradca smaku 10-Trecki burek ze
szpinakiem (16/40) - program
12:45 Ukryta prawda (Nowy Adam) (308)
- program obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (13/64) program
13:50 Sąd rodzinny (Sine dziecko) (47/52)
- program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Dzień zapłaty) (84/116) - program
sądowy
15:50 Szpital (245) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (13/64) program
16:55 Gotowe na wszystko IV (14/17) serial, USA
17:50 Przyjaciele (6/25) - serial
komediowy, USA
18:20 Singielka (23/57) - serial
18:55 Singielka (24/57) - serial
19:30 Zakochani po uszy (47/120) program
20:00 Big Brother (13/65) - program
21:00 Uczciwa gra - film obyczajowy,
USA/Zjednoczone Emiraty
Arabskie 2010. Valerie Plame Wilson
(Naomi Watts) jest agentką CIA, a przy
okazji żoną amerykańskiego dyplomaty
Josepha (Sean Penn). Kiedy jej mąż na
łamach New York Timesa oskarża
prezydenta Busha o okłamywanie opinii
publicznej w sprawie posiadania przez
Irak broni masowego rażenia, do
mediów zaczynają przeciekać
informacje o działalności Valerie...
23:15 Big Brother Nocą (11/52) - program
23:50 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. Po kilku
tygodniach do Bena telefonuje Alison i
informuje go, że zostanie ojcem…
02:30 Moc Magii (444) - program

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
2(6/13) - program lifestylowy
06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3(5/39) program
06:30 Ugotowani 8(49) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 8(50) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę
7(7/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 5(3/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 3(4/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
6(5/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5(1/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne Rewolucje
12:45 Kto tu mieszka?
13:30 Panny młode ponad miarę
14:35 Śluby marzeń
15:35 Kobieta na krańcu świata 8(6) program
16:10 Ostre cięcie 6(4/12) - program
16:55 Nowa misja ratunkowa(5/7) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 15(10/14) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
5(3/10) - reality show
19:40 Afera fryzjera 6(6/12) - program
rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni
21:25 Eks-tra zmiana 2(1/8) - program
lifestylowy
22:25 W roli głównej(5/6) - talk show
23:00 Powrót Doktora Szczyta
00:00 Walka o lżejsze życie(2/5) - program
01:05 Dzieci na rozstaju(1/3) - miniserial
dokum., Wielka Brytania
02:15 Wiem, co jem 5(1/10) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 3(2/16) - magazyn
03:15 W roli głównej - Kuba
Wojewódzki(7/16) - talk show
03:45 W roli głównej - Magdalena
Środa(8/16) - talk show
04:15 W roli głównej - Sebastian Karpiel
Bułecka(9/16) - talk show

06:00 Retro TVP Sport
08:05 piłka nożna - Eliminacje EURO 2020:
Polska - Łotwa
10:15 piłka nożna - 2.liga, 26.kolejka
12:20 boks - Gala Knock Out Promotion
Łomża
14:30 boks - Gala Knock Out Promotion
Łomża
15:35 Pełnosprawni
16:05 Legia TV - magazyn piłkarski
16:45 piłka nożna - Lotto Ekstraklasa 28.
kolejka: Lech Poznań - Pogoń Szczecin
(studio), Na żywo
17:55 piłka nożna - Lotto Ekstraklasa 28.
kolejka: Lech Poznań - Pogoń Szczecin
21:20 Sportowy Wieczór, Na żywo
22:00 set 1, gem 1-3 tenis - Turniej WTA
Charleston
23:55 Z kamerą TVP
00:20 Gala MMA Wilanów
02:10 boks - GAla Grande Synthe
03:15 boks - Gala w Grande Synthe
04:20 Boks - Gala Filadelfia
05:15 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Piłka nożna: MLS; mecz: Los Angeles
Galaxy - Portland Timbers
8:10 Cafe Futbol; magazyn piłkarski.
Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy związane z
piłką nożną.
10:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
12:10 Atleci; magazyn dla wszystkich,
którzy kochają sport. W programie
relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami,
a także praktyczne porady,...
12:50 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
ŁKS Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała
15:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
17:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
PGE FKS Stal Mielec - Sandecja Nowy
Sącz
20:15 Sporty walki: Z archiwum UFC
20:55 Piłka nożna: Puchar Francji; mecz
półfinałowy: Paris Saint-Germain - FC
Nantes
23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW 26: Materla vs.
Silva III; waga średnia: Michał Materla Jay Silva. Przypomnienie gali z 2014
roku w Warszawie

6:00 Buffy, postrach wampirów (61) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w Butach (78) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (3) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (83) reality show.
Edyta samotnie wychowuje Kacpra i
Nikolę. Jej mąż alkoholik znęcał się nad
rodziną. Pilną potrzebą matki i dzieci jest
remont...
9:00 Septagon (55) serial kryminalny.
Detektywi przyjmują zlecenie od
rodziców dziewczyny, którzy
podejrzewają, że ktoś chciał skrzywdzić
ich córkę podczas treningu na ściance.
Zarządca obiektu...
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 6
(6) reality show
11:25 Anatomia głupoty (8) serial
dokumentalny
11:55 Galileo (735); program
popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (151) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (516) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator: Gdyby nie
troska (21) serial kryminalny
17:00 Joker (53) teleturniej
18:00 Septagon (56) serial kryminalny.
Dwunastoletni Grześ chce rozmawiać z
Lili, która pracowała przy sprawie jego
matki. Chłopiec nie pamięta ojca, który
odszedł, kiedy on...
19:00 Policjantki i Policjanci (517) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(279) serial kryminalny. Wach i Walczak
wyjaśniają sprawę próby samobójczej
młodego mężczyzny. Ustalają, że kilka
miesięcy wcześniej, podczas imprezy
firmowej, wydarzyło się coś,...
21:00 Uciekający pociąg; dramat
sensacyjny, Izrael/USA 1985. Dwaj
zbiegowie zostają uwięzieni w
rozpędzonym pociągu bez maszynisty.
23:15 Traffik; thriller, USA 2018.
Dziennikarka Brea i jej chłopak John
wybierają się na romantyczną wyprawę
w góry. Po drodze natykają się na
członków gangu...
1:25 Żona dla milionera 5 (7) reality show
2:25 Interwencja; magazyn reporterów
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

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc. 150; telenowela
historyczna TVP
06:05 Na sygnale; odc. 29 „Fachowiec”;
serial fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 30 „Oddajcie mi
dziecko”; serial fabularyzowany TVP
07:10 Na kłopoty... Bednarski; odc. 5/7 Znak węża; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1021; serial
TVP
09:20 Na dobre i na złe; odc. 737; serial
TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.III; odc. 58 „Pstrykasz
więc jesteś”; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 59 „Młodość
nie zna strachu”; serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.III; odc. 30 - Fakt prasowy;
serial obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.III; odc. 31 - Radio
interaktywne; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 173 Ostatnie dni; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 174 Panaceum; serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc. 263
Niedokończona rozmowa; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 30 „Oddajcie mi
dziecko”; serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.III; odc. 32 - Wielkie
odkrycie; serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.III; odc. 33 - Sprawca;
serial obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 57 - Świadkowie;
serial komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 175 Drift; serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.X; odc. 130 - Trzeci
człowiek; serial kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.III; odc. 34 - Odsiecz;
serial obyczajowy TVP
22:25 Ranczo; s.III; odc. 35; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 176 ;
serial kryminalny TVP
00:20 Rodzinka.pl; odc. 256; sezon 14;
serial TVP
00:50 Na sygnale; odc. 225; serial
fabularyzowany TVP
01:25 Londyńczycy; odc. 12/13; serial TVP
02:20 Londyńczycy; odc. 13/13; serial TVP
03:15 Na kłopoty... Bednarski; odc. 5/7 Znak węża; serial TVP
04:30 M jak miłość; s.I; odc. 1021; serial
TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 3 kwietnia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 03.04.1989
07:50 Czarne chmury; odc. 3/10 - Zawiść;
serial TVP
08:45 Ale nam się wydarzyło... Jan Paweł
II; odc. 11; rozmowa
08:55 Archiwum zimnej wojny – Krucjata
wolności; magazyn; Polska (2018);
reż.:Jan Sosiński
09:30 Historia Polski – Jan Paweł II i Jego
przyjaciel; film dokumentalny; Polska
(1999)
10:25 Sensacje XX wieku – Tragedia i
nadzieja; cz. 2; cykl dokumentalny
11:00 Święty uśmiechnięty; film dok.;
Polska (2012)
12:00 Polska Kronika Filmowa 1991
- Wydanie 9
12:20 Czas honoru; odc. 13 Władek; serial
TVP
13:20 Wszystkie kolory świata – Tunezja.
Gwiazda Afryki; serial dokum.; Francja
(2008)
14:25 Ira Goetz; reportaż; Polska (2018)
15:25 Wojna stuletnia; odc. 2/3; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
16:30 Historia Polski – Wielcy znani i
nieznani – Eugeniusz Kwiatkowski; film
dok; Polska (1978)
17:45 Było, nie minęło - kronika
zwiadowców historii. – Śląska bitwa o
benzynę
18:15 Niezwykłe Dwudziestolecie. Historia
gospodarcza II RP – Kolej linowa; odc.
5
18:45 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 9; cykl dokumentalny
18:55 Czarne chmury; odc. 4/10; serial TVP
20:00 Tajne akta III Rzeszy; odc. 2/6;
Wielka Brytania (2015)
21:00 Szkocki sen o Kanadzie; film
dokum.; Wielka Brytania (2017)
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci;
reportaż
22:35 Polana pośród brzeziny; dramat;
Francja, Niemcy, Polska (2003)
00:15 „Sensacje XX wieku” – Enigma; cz.
2; widowisko; Polska, Wielka Brytania
(2015)
01:10 Encyklopedia II wojny światowej –
M – Maginota Linia; cykl dokumentalny
01:40 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Śląska bitwa o
benzynę
02:15 Dziennik telewizyjny – 03.04.1989
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05:00 Jeden z dziesięciu; 18/111;
teleturniej
05:35 Jaka to melodia?; odc. 4057;
teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 147;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 458; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 51; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 103;
serial TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 68; serial
TVP
11:30 Korona królów; odc. 200; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Najmłodsi
mieszkańcy afrykańskiej sawanny;
serial dokumentalny; Wielka Brytania
(2014); reż.:Veronica Fury
14:00 Elif; s.III; odc. 459; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 109
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 148;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4058;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3463; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 201; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 19/111;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 269 Powołanie; serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas;
magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz i Kłopotowski
komentują świat; talk-show
01:40 Bez tożsamości; odc. 28; serial;
Hiszpania (2016)
02:30 Kompania X; s.III; odc. 26; serial;
Kanada (2015)
03:25 Sprawa dla reportera
04:20 Magazyn śledczy Anity Gargas;
magazyn

05:10 Koło fortuny; odc. 263 ed. 5;
teleturniej
05:50 Na dobre i na złe; odc. 738; serial
TVP
06:45 Operacja Zdrowie!; magazyn
medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 33 „Dobry łotr”;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 147 sezon 6;
serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2036; serial
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 264 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 58; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc. 738; serial
TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 67; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 468 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości; odc. 33; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 41 „Kryzys”;
serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2036; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2037; serial
obyczajowy TVP
20:45 The Good Doctor; s.II; odc. 33; serial
obyczajowy; USA (2017)
21:40 Duff [#ta brzydka i gruba]; USA
(2015); reż.:Ari Sandel; wyk.:Mae
Whitman, Robbie Amell, Bella Thorne,
Skyler Samuels
23:30 Na sygnale; odc. 226 „Nigdy nie
wiesz”; serial fabularyzowany TVP
00:05 Uziemieni; komedia; Belgia, Francja
(2013); reż.:Alexandre Coffre;
wyk.:Valerie Bonneton, Dany Boon,
Denis Menochet, Albert Delpy
01:45 La La Poland; s.II; odc. (6); program
rozrywkowy
02:25 Riviera; odc. 3; serial; Wielka
Brytania (2017)
03:20 Art Noc

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (696) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (697) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(110) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (873) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (154) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (855) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2857) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (901) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (324) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (314) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2858) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (421) serial
komediowy. Ciąg dalszy perypetii
Ferdynanda Kiepskiego, jego rodziny i
sąsiadów. Ferdynand i Halina będą
obchodzić m.in. czterdziestą rocznicę
ślubu.
20:05 Nasz nowy dom (136) reality show
21:10 Przyjaciółki (152) serial obyczajowy
22:15 Ślad (51) serial kryminalny
23:20 Mój chłopak się żeni; komedia
romantyczna, USA 1997
1:40 Chirurdzy (149) serial obyczajowy. W
ósmym sezonie lekarzy ze szpitala
Seattle Grace czekają kolejne poważne
decyzje. Rozpoczyna się piąty rok
rezydentury.
2:40 Chirurdzy (150) serial obyczajowy
3:40 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom dzwoniącym do
studia. Występują eksperci

05:10 Uwaga! (5632) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (4/14) program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (19/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2427) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1018) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (907) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (670) - program
14:00 19 + (371) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 3 (5/12) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (671) - program
16:30 19 + (372) - program
17:00 Szpital (908) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1019) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7764) - informacje, Polska
19:35 Sport (7747) - informacje
19:45 Pogoda (7744) - informacje
19:50 Uwaga! (5633) - program
20:10 Doradca smaku 10 (20/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2853) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (251) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 19 (6/13) program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Wkręceni - komedia, Polska 2014.
Opowieść o trójce przyjaciół ze Śląska.
Franczesko (Piotr Adamczyk), Fikoł
(Bartosz Opania) i Szyja (Paweł
Domagała) znają się od lat, razem
pracują i razem spędzają wolny czas.
Kiedy tracą pracę w lokalnej fabryce,
postanawiają spędzić szalony weekend
w stolicy. Jednak prawdziwa przygoda
ma się dopiero zacząć, gdy - podczas
przymusowego postoju w urokliwych
okolicach Zarzecza - trzech kumpli
zostaje omyłkowo wziętych za
niemieckich inwestorów.
00:30 Odwróceni. Ojcowie i córki (6/8) program. Gołąbek jest nadal
przekonany, że to nie Mnich stoi za
zabójstwami byłych gangsterów. Lato
namierza ciężarówkę, która zepchnęła
Blachę i Kaśkę z drogi. Daniel proponuje
Kaśce, żeby razem gdzieś daleko zaczęli
nowe życie. Lidka przeprasza swojego
partnera Latę za to, że nie mówiła mu
pewnych rzeczy. Lato przyjmuje
przeprosiny, razem przeglądają raz
jeszcze nagranie z dworca. Laura
postanawia sprzedać firmę – Daniel
prosi ją, żeby się jeszcze zastanowiła.
Stan Laury ciągle się pogarsza – Kaśka
robi wszystko, żeby Laura wyzdrowiała.
01:40 Uwaga! (5633) - program
02:00 Moc Magii (445) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 14
07:05 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 192
08:00 Lombard. Życie pod zastaw;
odc. 174
09:00 Rodzinny interes; odc. 23
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2006
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2003
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 12-13
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 50
16:00 Rodzinny interes; odc. 23
17:00 Rodzinny interes; odc. 24
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
174
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
175
20:00 Wakacje Jasia Fasoli; komedia,
Great Britain 2007. Pewnego popołudnia
Jaś Fasola dowiaduje się, że został
szczęśliwcem, który w loterii parafialnej
wygrał tygodniową wycieczkę do Francji
oraz kamerę. Okazuje się, że podróżnik
trafia prosto na festiwal filmowy w
Cannes, gdzie rozpoczynają się jego
przygody. Sytuacja staje się coraz
bardziej absurdalna, gdy jego produkcja
trafia na ekrany ekspertów festiwalu, a
on sam zostaje oskarżony o porwanie
nieletniej osoby.
21:55 Twarda laska; komedia, Australia,
USA 2001. Darren (Jason Biggs),
Wayne (Steve Zahn) i J.D. (Jack Black)
mimo że są przyjaciółmi, traktują się jak
bracia. Niespodziewanie w ich życiu
pojawia się piękna Judith (Amanda
Peet), w której zakochuje się Darren. Od
tej chwili pomiędzy trójką przyjaciół
coraz częściej dochodzi do konfliktów…
23:55 American Pie: Księga miłości;
komedia, USA 2009
01:50 Chłopcy pani Brown; serial
fabularny, Irlandia, Wielka Brytania
2012; odc. 3
02:25 Chłopcy pani Brown; serial
fabularny, Irlandia, Wielka Brytania
2012; odc. 4
03:00 Chłopcy pani Brown; serial
fabularny, Irlandia, Wielka Brytania
2012; odc. 5
03:40 Chłopcy pani Brown; serial
fabularny, Irlandia, Wielka Brytania
2012; odc. 6
04:25 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997
05:25 Dyżur; factual, Polska 2009; odc. 16

TVP ROZRYWKA

TVN7

TVN STYLE

TVP SPORT

TV4

06:35 Familiada; odc. 2493; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Piernikowa
kuchnia Kopernika; magazyn kulinarny
07:40 Postaw na milion; s.II; odc. 137;
teleturniej
08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 Haremy nie tylko męskie; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 443 ed. 6;
teleturniej
09:45 Dwoje i ich boje (4); program
rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej Piosenki; /118/ „Niepokonani” - Perfect
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /121/ „Jak się masz kochanie” - Happy End
11:10 Familiada; odc. 2493; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /5/; teleturniej
12:10 Życie to Kabaret – Historia literatury
według Kabaretu Moralnego Niepokoju
(1-2); widowisko
14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /24/;
teleturniej
15:10 KabareTOP Story – „Sęk” - kabaret
Dudek
15:30 Kabaretowa Mapa Polski – IX
Mazurska Noc Kabaretowa – „Dwójki,
pary, duety” (1-3); widowisko
rozrywkowe
18:20 Okrasa łamie przepisy – Gotowanie
dla strażaków; magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (100) - Cywilizacje; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży – Makłowicz
w podróży. Podróż 44 - Sardynia (171)
Górska Barbagia; magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /6/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz (8); teleturniej
muzyczny
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki (45) Wesołe jest życie staruszka; widowisko
rozrywkowe
22:35 Kabaret za kulisami (4); program
rozrywkowy
23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.IV (6);
program rozrywkowy
00:45 Koło fortuny; odc. 442 ed. 6;
teleturniej
01:25 Kabaretowa Mapa Polski – Płocka
Noc Kabaretowa – Jestem Gwiazdą!;
program rozrywkowy
03:35 Kabaretowa Mapa Polski – OPOLE
na bis – Z PRL do Polski; /cz. 1/
04:30 Rozrywka Retro – Na festiwalowej
scenie – Izabela Trojanowska;
widowisko rozrywkowe

04:55 Gotowe na wszystko IV (14/17) serial, USA
05:55 Ukryta prawda (Walka o spadek)
(527) - program obyczajowy
06:55 Sąd rodzinny (Sine dziecko) (47/52)
- program sądowy
07:50 Szpital (245) - program obyczajowy
08:45 Big Brother (13/65) - program
09:40 Doradca smaku 10-Trecki burek ze
szpinakiem (16/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka (14/64) program
09:55 Zakochani po uszy (47/120) program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (54/165) - program
12:35 Doradca smaku 9 - Ciasto
kokosowe z orzechami (24/40) program
12:45 Ukryta prawda (Po aborcji) (309) program obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (14/64) program
13:50 Sąd rodzinny (Policjantka) (48/52) program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Niekochane dziecko) (85/116) program sądowy
15:50 Szpital (246) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (14/64) program
16:55 Gotowe na wszystko IV (15/17) serial, USA
17:50 Przyjaciele (7/25) - serial
komediowy, USA
18:20 Singielka (25/57) - serial
18:55 Singielka (26/57) - serial
19:30 Zakochani po uszy (48/120) program
20:00 Big Brother (14/65) - program
21:00 Failure to Launch - komedia,
USA 2006. Tripp (Matthew
McConaghuey) ma ciekawą pracę,
dobry samochód, jest zapalonym
żeglarzem, ale wciąż mieszka z
rodzicami. Jego rodzice zaś ze
wszelkich sił starają się, by się
usamodzielnił. Postanawiają zgłosić się
do ekspertki w takich sprawach - Pauli
(Sarah Jessica Parker)…
23:05 Big Brother Nocą (12/52) - program
23:40 Wyrolowani - komedia, USA 2008.
Danny i Wheeler podróżują po stanach
ciężarówką z ogromnym napojem
energetyzującym na dachu, zachwalając
swój specyfik. Pewnego dnia rozbijają
swoją machinę i dostają do wyboru
więzienie lub 150 godzin opieki nad
niesfornymi dziećmi. . .
01:45 Moc Magii (445) - program
03:55 Druga strona medalu (3/8) - talk
show – Aleksander Gawronik

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
2(7/13) - program lifestylowy
05:55 Subiektywny ranking naj… 2(2/6) program
06:30 Ugotowani 8(51) - program
07:05 Ugotowani 8(52) - program
07:40 Sablewskiej sposób na modę
7(8/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 5(4/12) - program
09:25 W czym do ślubu? 3(5/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
6(6/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5(2/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 15(1/14) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler 3(5/8)
- program
13:20 Sztuka mięsa(1/12) - program
13:50 Patenciary(5/8) - program
14:25 Pogromcy medycznych mitów
15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
6(10/13) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3(3/10) - program
lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 15(11/14) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
5(4/10) - reality show
19:40 Ugotowani 8(53) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:15 Ugotowani 8(54) - program
kulinarno20:50 W czym do ślubu 4(8/12) - reality
show
21:20 Panny młode ponad miarę
22:25 Pani Gadżet 17(5/12) - magazyn
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje(5/12)
- program rozrywkowy
23:45 Pogromcy medycznych mitów
00:45 W roli głównej(5/6) - talk show
01:15 Subiektywny ranking naj… 2(2/6) program
01:45 Wiem, co jem na diecie(5/12) program
02:15 Wiem, co jem na diecie(6/12) program
02:45 Wiem, co jem 3(3/16) - magazyn
03:15 W roli głównej - Iwona
Pavlovicz(10/16) - talk show
03:45 W roli głównej - Maryla
Rodowicz(11/16) - talk show
04:15 W roli głównej - Katarzyna
Figura(12/16) - talk show

06:00 piłka nożna - mecz towarzyski
reprezentacji U20: Polska - Japonia
08:10 piłka nożna - mecz towarzyski
reprezentacji U20: Polska - Niemcy
10:15 tenis ziemny - Turniej WTA
Charleston
12:00 Oko w oko - Mateusz Ponitka
12:35 boks - Gal Filadelfia: Sułęcki - Rosado
13:35 piłka nożna - Ekstraklasa: Lech
POznań - Pogoń Szczecin
15:40 Legia TV - magazyn piłkarski
16:15 Retro TVP Sport
17:45 Hokej na lodzie - PHL: finał, Na żywo
20:35 piłka nożna - Ekstraklasa: Lech
Poznań - Pogoń Szczecin
22:30 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:00 set 1, gem 1-3 tenis - Turniej WTA
Charleston, Na żywo
01:00 hokej na lodzie - NHL:, Na żywo
04:00 Boks - Gala Filadelfia: pozostałe walki
05:20 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
8:30 Magazyn Fortuna 1. ligi; magazyn
piłkarski. Podsumowanie wydarzeń
kolejki na zapleczu Ekstraklasy.
Widzowie zobaczą bramki ze wszystkich
meczów oraz wywiady z zawodnikami i
trenerami. Nie zabraknie...
10:40 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz:
Car Gwarant Start Gniezno - Zdunek
Wybrzeże Gdańsk
12:50 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
PGE FKS Stal Mielec - Sandecja Nowy
Sącz
15:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
17:30 Siatkówka mężczyzn: 1. liga; mecz
półfinałowy fazy play-off
20:30 7. strefa; magazyn siatkarski. W
programie poruszane są tematy
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki
Kobiet i Champions League. Znajdą się
w nim także materiały poświęcone...
22:00 Boks: Gala w Liverpoolu; waga
półśrednia: Liam Smith - Sam Eggington
1:00 Sporty walki: KSW 31: Materla vs.
Drwal; waga średnia: Michał Materla Tomasz Drwal

6:00 Buffy, postrach wampirów (62) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w Butach (21) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (4) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (90) reality show.
Dom Moniki i Roberta został zniszczony
przez wichurę. Razem z dziećmi para
przeniosła się do mieszkania socjalnego.
Dzięki ciężkiej pracy...
9:00 Septagon (56) serial kryminalny.
Dwunastoletni Grześ chce rozmawiać z
Lili, która pracowała przy sprawie jego
matki. Chłopiec nie pamięta ojca, który
odszedł, kiedy on...
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 6
(7) reality show
11:25 Anatomia głupoty (9) serial
dokumentalny
11:55 Mecenas Lena Barska (8) serial
obyczajowy. Lena niepokoi się o Aśkę,
która późno wraca do domu. Jurek
obiecuje, że przemówi córce do
rozsądku. Prawniczka prowadzi
sprawę...
13:00 Detektywi w akcji (152) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (517) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator: Doprowadzasz
mnie do szału (22) serial kryminalny
17:00 Joker (54) teleturniej
18:00 Septagon (57) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (518) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
(280) serial kryminalny
21:00 Nasza niania jest agentem;
komedia, USA 2010
23:00 Ameryka pod ostrzałem (3) serial
dokumentalny. Serial przybliża m.in.
strzelaniny w miasteczku Aurora stanie
Kolorado, w San Bernardino, Charleston,
Waszyngtonie...
0:05 Ameryka pod ostrzałem (4) serial
dokumentalny
1:10 Żona dla milionera 5 (8) reality show.
Patti Stanger jest doświadczoną swatką,
założycielką ekskluzywnego Klubu
Milionerów, w którym mężczyźni
sukcesu poznają swoje przyszłe żony.
2:15 Zagadkowe zgony (4) serial
dokumentalny
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

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc. 151; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 30 „Oddajcie mi
dziecko”; serial fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 31 „Mały książę”;
serial fabularyzowany TVP
07:25 Na kłopoty... Bednarski; odc. 6/7 Ostatnie lato; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1022; serial
TVP
09:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 173 Ostatnie dni; serial kryminalny TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.III; odc. 59 „Młodość
nie zna strachu”; serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 60 „Gwiazda
rocka”; serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.III; odc. 31 - Radio
interaktywne; serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.III; odc. 32 - Wielkie
odkrycie; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 174 Panaceum; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 175 Drift; serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc. 264 Bolesna
nieśmiałość; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 31 „Mały książę”;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.III; odc. 33 - Sprawca;
serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.III; odc. 34 - Odsiecz;
serial obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 58 - Mezalians;
serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 176 Świadek oskarżenia; serial kryminalny
TVP
20:20 Komisarz Alex; s.XI; odc. 131; serial
TVP
21:20 Ranczo; s.III; odc. 35 - Upadek
obyczajów; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.III; odc. 36 - Miedź
brzęcząca; serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 177 Amfetamina; serial kryminalny TVP
00:10 Echo serca; odc. 6; serial TVP
00:55 Instynkt; odc. 10 „Łagodna”; serial
kryminalny TVP
01:55 Instynkt; odc. 11; serial kryminalny
TVP
02:50 Na kłopoty... Bednarski; odc. 6/7 Ostatnie lato; serial TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc. 1022; serial
TVP
04:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 59; serial
komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 4 kwietnia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 04.04.1989
07:40 Czarne chmury; odc. 4/10; serial TVP
08:45 Historia Polski – Wielcy znani i
nieznani – Eugeniusz Kwiatkowski; film
dokumentalny; Polska (1978)
09:55 Po PRLu; odc. 5
10:30 Sensacje XX wieku – Zemsta; cykl
dokum.
11:05 Amerykańska broń; odc. 4 Broń
która podbiła Dziki Zachód; serial
dokum.; Kanada (2013)
12:00 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 9; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 14; s. II; serial
TVP
13:20 Grecka odyseja Joanny Lumley;
odc. 2/4; Wielka Brytania (2011)
14:20 Bizancjum: opowieść o trzech
miastach; odc. 3/3; film dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
15:25 Zaginiona flota Kolumba; film
dokumentalny; USA (2010)
16:30 Historia Polski – Racławice 1794;
film dokum.; Polska (1979)
17:55 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – To wzgórze
kryje skarb
18:25 Taśmy bezpieki – Rozliczenie
zbrodniarzy hitlerowskich po II wojnie
światowej
18:50 Polska Kronika Filmowa 1993 Wydanie 9; cykl dokumentalny
19:05 Czarne chmury; odc. 5/10; serial TVP
20:05 Instynkt przetrwania; odc. 2/6
Pustynni łowcy; esej dokum.; USA
(2012)
21:05 Opowieść o Chinach; odc. 2/6; serial
dokum.; Wielka Brytania (2016)
22:05 Spór o historię – Władcy polscy:
Stefan Batory; debata
22:45 Szerokie tory – Szerokie tory. Sekta
wyznawców Putina; reportaż
23:20 Tajne akta III Rzeszy; odc. 2/6;
Wielka Brytania (2015)
00:20 „Sensacje XX wieku” – Enigma; cz.
3; widowisko; Polska, Wielka Brytania
(2015)
01:15 Encyklopedia II wojny światowej –
Niezwykłe rozkazy Hitlera; cykl
dokumentalny
01:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – To wzgórze
kryje skarb
02:20 Dziennik telewizyjny – 04.04.1989

