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Reforma emerytalna

Likwidacja OFE. Co z pieniędzmi?
Likwidacja
Otwartych
Funduszy Emerytalnych powoli staje się faktem. Jak
zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, 100 proc.
pochodzących z nich środków trafi na Indywidualne
Konta Emerytalne Polaków.
Mają być one w całości prywatne i dziedziczone. Jednak, żeby nie było tak kolorowo, będziemy musieli ponieść
opłatę przekształceniową.
– Chcemy uporządkować
system emerytalny, który jest
kluczową częścią w obszarze
bezpieczeństwa finansowego
Polaków – twierdzi premier Mateusz Morawiecki. Rząd proponuje więc, by uczestnicy OFE
mieli wolny wybór, co zrobić ze
zgromadzonymi środkami. Będą
one mogły trafić na prywatne Indywidualne Konta Emerytalne
lub do ZUS. - Środki z OFE będzie można wypłacić jednorazowo lub w ratach, bez podatku po
osiągnięciu wieku emerytalnego,
zgodnie z pierwotnymi celami reformy z 1999 r – czytamy w wyjaśnieniu premiera.

Opłata przekształceniowa,
czyli 15% podatku
Przypomnijmy, Otwarte Fundusze Emerytalna zostały utworzone w roku 1999. Na tzw. II filar ZUS przekazuje część odprowadzanej do niego składki – to

podatek wyegzekwować. W rzeczywistości jest to jednak podatek, który Polacy mieli zapłacić
standardowo już na emeryturze
(po zmianach w momencie przejścia na emeryturę te pieniądze
mają już nie być obłożone podatkiem dochodowym ani podatkiem od zysków kapitałowych). Ze wstępnych założeń wynika, że opłata przekształceniowa byłaby pobrana już w 2020 r.
(teoretycznie ma być rozłożona
na dwie raty po 7,5 proc. w 2020
i 2021 roku). Ministerstwo Finansów spodziewa się, że wpływy z opłaty przekształceniowej
wyniosą 19,3 mld zł!

2,92 proc. naszej podstawy wynagrodzenia. Po kilkunastu latach część środków przeniesiono
z powrotem do ZUS. Wprowadzono też dobrowolność płacenia
składek. Jednak przez niemal 20
lat funkcjonowania członkami
OFE stało się 15,8 miliona Polaków. Obecnie środki w OFE wy-

noszą blisko 162 mld zł. Średnio
każdy członek ma ponad 10 tysięcy w aktywach funduszy (stan
konta możemy sprawdzić na
Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub za pośrednictwem
banków
współpracujących
z platformą). Tyle jednak nie zostanie przelane – od każdego

transferu do Indywidualnych
Kont Emerytalnych będzie bowiem pobierany 15 procentowy
podatek – tzw. opłata przekształceniowa. Dlaczego? Bo środki
przekazywane na OFE były odliczane od dochodu do opodatkowania. Jeśli więc zostaną uwolnione, partia rządząca chce ten

W ZUS podatek później
Z kolei transfer do ZUS początkowo nie będzie opodatkowany. W tym przypadku podatek
zapłacimy dopiero na emeryturze
przy wypłacie środków – progi
mają wynosić 18 proc. i 23 proc.
Co warto podkreślić, zgodnie
z pomysłem w roku 2020 wszystkie środki z OFE mają automatycznie trafić na Indywidualne
Konto Emerytalne. Nie będzie to
wymagało żadnych naszych
działań. Jednak, jeśli chcemy,
aby pieniądze trafiły na podstawowe konto emerytalne w ZUS,
musimy złożyć stosowną deklarację (z kolei aktywa w postaci
akcji i obligacji trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej).
Katarzyna Gwara
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Zwolnienia lekarskie

Pracodawca może
500 zł
skontrolować
na każde dziecko
Rząd zdecydował o rozszerzeniu
od 1 lipca 2019 r. programu Rodzina 500 plus. Świadczenie będzie
przysługiwać także na pierwsze lub
jedyne dziecko do 18. roku życia –
bez kryterium dochodowego.
Przypomnijmy, od 1 kwietnia 2016
r. realizowany jest program, na podstawie którego na drugie i każde kolejne
dziecko do 18. roku życia wypłacane
jest 500 zł miesięcznie – niezależnie od
dochodów rodziny (a na dziecko pierwsze lub jedyne świadczenie przysługuje
po spełnieniu kryterium dochodowego).
Od 1 lipca, po rozszerzeniu programu, świadczenie 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18. roku życia. - Rozwiązanie to pozwoli poprawić jakość życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi kontynuację polityki
prorodzinnej rządu rozumianej jako inwestycja w kapitał ludzki, od którego w
dużej mierze zależy kondycja społeczno-gospodarcza państwa – twierdzą
przedstawiciele partii rządzącej.
Po zmianach zniknie dotychczasowe
kryterium dochodowe przy ubieganiu
się o świadczenie wychowawcze 500
plus. Obecnie, aby otrzymać pieniądze
na pierwsze lub jedyne dziecko nie
można przekroczyć dochodu 800 zł
netto miesięcznie na osobę w rodzinie
lub 1200 zł netto miesięcznie w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Świadczenie wychowawcze
będzie wypłacane bez względu na sytuację materialną rodziny, dlatego nie
trzeba będzie składać dodatkowych dokumentów, jak choćby zaświadczenia o
dochodach czy orzeczenia o alimentach lub orzeczenia o niepełnosprawności.
Prawo do świadczenia z programu
Rodzina 500 plus będą miały również
dzieci umieszczone w
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (do 18.
roku życia). W związku z tym, że placówki te dysponują środkami na utrzymanie dzieci, to dodatek w wysokości
świadczenia 500 plus, powinien być
przeznaczany na ich dodatkowe potrzeby, a w szczególności na rozwój zainteresowań, zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych.

Znowelizowana ustawa wprowadza
także trzymiesięczny termin – liczony
od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie
skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Dziś świadczenie 500
plus przysługuje – co do zasady – od
miesiąca, w którym złożono wniosek.
Projekt umożliwi także przyznanie –
z zachowaniem ciągłości – świadczenia
wychowawczego drugiemu rodzicowi
dziecka w przypadku śmierci rodzica,
któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed
rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć
swój wniosek o świadczenie.
Wnioski o przyznanie świadczenia
na nowych zasadach, tj. bez kryterium
dochodowego będzie można składać w
dwóch formach: w wersji papierowej –
od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.
W przypadku złożenia wniosku w
okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać
będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec
i sierpień.
Wnioski będzie można składać w
sposób tradycyjny (osobiście w urzędzie lub na poczcie) i elektronicznie za
pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz
platformy usług elektronicznych ZUS
(PUE ZUS).
Od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu uruchomienia programu, przeznaczono na niego ok. 70 mld zł (stan
na marzec 2019 r.). Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8
mln dzieci. Po zmianach w 2019 r. na
program trzeba będzie przeznaczyć ok.
31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł.
Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2019 r.
Katarzyna Gwara

W 2018 roku Polacy spędzili na
zwolnieniach lekarskich blisko
243,7 mln dni. Koszty sięgają 18,5
mld zł, z czego 37,5 proc. ponoszą
pracodawcy. Do kontroli zwolnień
uprawniony jest nie tylko ZUS, ale
także płatnicy składek. Aby wspomóc ich działania ZUS przeszkoli
właścicieli małych i średnich firm z
kontroli zwolnień lekarskich.

Koszty związane z nieobecnością w
pracy liczone są w miliardach złotych,
ponoszą je zarówno ZUS, jak i sami
pracodawcy. W ubiegłym roku lekarze
wystawili blisko 20 mln zwolnień, a
Polacy spędzili na nich 243 692 552
dni. Biorąc pod uwagę, że aktywnych
zawodowo jest ok. 17 mln osób oznacza to, że średnio Polak chorował
przez 14,3 dni w ciągu roku.
Przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich kosztowało w
2018 roku ponad 18,4 mld zł, z czego

pracodawcy ponieśli ponad 6,9 mld zł
kosztów, czyli ok. 37,5 proc. To o 570
mln więcej niż rok wcześniej.
Zdaniem ZUS zapobieganie nieuzasadnionej absencji może te koszty
znacząco ograniczyć. Tylko w 2018 roku zakład przeprowadził 496,3 tys.
kontroli osób mających zaświadczenie
o czasowej niezdolności do pracy. W
konsekwencji wydał 32,6 tys. decyzji
wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 31,2 mln
zł.
Nie tylko ZUS może jednak kontrolować prawidłowość wykorzystywania
zwolnień lekarskich, uprawnieni do
tego są także płatnicy składek wypłacający zasiłki. Aby wspomóc działania
przedsiębiorców w zakresie kontroli,
pracownicy ZUS przeprowadzą szkolenia w formie warsztatów dla przedstawicieli płatników składek.

Katarzyna Gwara

Oszuści

Podszywali się
pod policjantów
i prokuratorów
12 zarzutów postawiono trzem
oszustom, którzy podszywali się
pod policjantów i prokuratorów.
Przestępcy, którzy działali na terenie województwa śląskiego i świętokrzyskiego, zostali zatrzymani
przez lublinieckich policjantów.
Ofiarami oszustów najczęściej padały osoby starsze.
Sposób działania przestępców był
zawsze podobny. Dzwonili do wytypowanych wcześniej osób podając się za
policjanta lub prokuratora i informowali swoich rozmówców o nieprawdziwych zdarzeniach drogowych, których
sprawcami miały być osoby bliskie
rozmówcy. Za rzekomą pomoc w czynnościach żądali przekazania pienię-

dzy. Kwoty, na jakie udało się im
oszukać wielu łatwowiernych, wahały
się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W sumie ich łupem padło ponad
150 tys. złotych.
Zatrzymani to 34-letni mężczyzna i
38-letnia kobieta, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego oraz 45-letni mieszkaniec województwa śląskiego.
Oszuści działali od 2017 r. na terenie województw: śląskiego i świętokrzyskiego. Wobec jednego ze sprawców sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztu, a w najbliższym czasie sprawa trafi z aktem oskarżenia do lublinieckiego sądu. Podejrzanym grozi
kara do 8 lat więzienia.
Katarzyna Gwara
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Nie miłość

Kiedy patrzysz
Wzrok nie ucieka

Kiedy dotykasz
Nie płonę z daleka
Kiedy przytulasz
Nie fruwają motyle
Kiedy całujesz
Miło i tyle
Uwierzyłeś?
Nie miłość
„Nie” skreśliłeś
Choć oszukać chciałam siebie
Nie udało mi się Ciebie

Półsenni

W połowie tu,
drugą połową tam jeszcze;
przeżywający senne dreszcze.
Budząc się,
już z dnia korzystają;
lecz w świadomości nocne
przygody mają.
Już swit zawitał,
już zmusił do wstania;
a oni biedni szukają spania.
Rozdzieleni,
na pół rozdarci;
ale w tym wszystkim dnia życia
warci.
Majaczą,
nierozbudzeni;
półsenni strudzeni.

Tatry

Tęsknię góry, tęsknię góry,
kiedy będę bliżej chmury.
Kiedy będą bliżej Boga,
wielka szkoda, wielka szkoda.
Płaczę wierchy, płaczę wierchy,
szukam w Was pociechy.
Szukam ukojenia,
zapomnienia, zapomnienia.
Kocham doliny, kocham doliny,
piękne jak serce dziewczyny.
Wody pełne strumienie,
moje natchnienie, moje
natchnienie.

Drzwi
Otwarła drzwi do serca
Po bardzo długim czasie
A tam bałagan wielki
Jak po balandze w szałasie
Stara miłość umarła
O litość prosi
Żal wielki się panoszy
Tęsknotę na rękach nosi
Radość walczy ze smutkiem
Widząc miłość w oddali
Wszystko się kołysze
Jak statek na fali
Spojrzała po raz ostatni
Wzrokiem ogarnęła
Przelękła się ogromnie
I drzwi zatrzasnęła
Wiersze autorstwa Sylwii Rogalskiej.
Aktywnej zawodowo mieszkanki Zawady k/Kłomnic,
miłośniczki gór i poezji

AKTUALNOŚCI
W naszym województwie

Wzrasta liczba pracujących
cudzoziemców
Już prawie 600 tysięcy cudzoziemców płaci w Polsce składki do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W województwie śląskim ta liczba
przekroczyła 51 tysięcy osób, a w
samej Częstochowie wynosi blisko 9
tysięcy. Największą grupę stanowią
obywatele Ukrainy.
Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrosła na koniec lutego 2019 roku do 584 tysięcy w skali kraju. Ten
wzrost odnotowano także w śląskich
oddziałach ZUS. Gdy na koniec stycznia w naszym województwie do ubezpieczeń zgłoszonych było ponad 49 tys.
osób innej narodowości, to pod koniec
lutego liczba ta wzrosła o 2 051 osób
do ponad 51 tys.
- Najwięcej pracujących i ubezpieczonych obcokrajowców w naszym regionie zgłoszonych jest w oddziale ZUS
w Chorzowie, bo ponad 10,3 tysiąca
osób, najmniej w sosnowieckim oddziale, bo prawie o połowę mniej, czyli
5,2 tysiąca - mówi Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Wśród cudzoziemców płacących
składki w ZUS najwięcej jest Ukraińców zarówno w skali całego kraju, jak i
w województwa śląskiego. W Polsce legalnie pracuje już 431 tysięcy obywateli Ukrainy, natomiast w województwie
śląskim - 42 130, Białorusini są drugą
najliczniejszą grupą pracowników z zagranicznym paszportem zarówno w
kraju (ponad 35 tys.), jak i w województwie śląskim ( 1157). Trzecią społecznością co do liczby zgłoszonych osób w
śląskich oddziałach ZUS są Gruzini 988 osób. Wśród zagranicznych pracowników nie brakuje przedstawicieli
tak odległych krajów jak np.: Tanzania,
Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, czy
Panamy, Nowej Zelandii, Kostaryki, czy
Brazylii.
Ponad 2/3 wszystkich cudzoziemców to mężczyźni, z czego najwięcej
znajduje się w przedziale wiekowym
25-29 lat. Jeżeli chodzi o kobiety to ponad 18 proc. jest w wieku 30-35 lat.
- Na niecałe 584 tys. ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców, aż 352 tys.
nie przekroczyło 40 roku życia. Są to
więc pracownicy w wieku produkcyjnym. Z tego grona, ponad 100 tys. osób
to ludzie między 25 a 29 rokiem życia.

Ponad 13, 8 tysiąca aktywnych zawodowo cudzoziemców to osoby, które
ukończyły 60 lat i więcej - dodaje rzeczniczka.
58 proc. legalnie pracujących cudzoziemców jest zatrudnionych w oparciu
o umowę o pracę, pozostali pracują na
podstawie umów cywilnoprawnych.
Obcokrajowcy zatrudniani są głównie
w takich branżach jak usługi administrowania i działalność wspierająca, to
m.in. działalność usługowa związana z
utrzymaniem porządku w budynkach i
zagospodarowaniem terenów zieleni
(24,8 proc.); kolejne branże to przemysł
i przetwórstwo (15,3 proc.) oraz budownictwo (12,4 proc.), a następnie transport i gospodarka magazynowa (11,7
proc.).
W skali kraju prawie 18 tys. obywateli innych państw prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Na Śląsku na prowadzenie własnego biznesu
zdecydowało się ponad 1,2 tysiąca cudzoziemców, z czego najwięcej firm
otworzyli obywatele Ukrainy
(236
osób), a tuż za nimi Włosi (91 osób).

Analizując wysokość odprowadzanych składek wynika, że średnie wynagrodzenia cudzoziemców są niższe niż
Polaków. Od stycznia do wrzesień 2018
roku przeciętna miesięczna podstawa
wymiaru, od której zostały obliczone
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe dla cudzoziemców jest o ponad
20 proc. niższa od przeciętnej miesięcznej podstawy dla ogółu ubezpieczonych
w ZUS i wynosiła we wrześniu 2018 roku 2,6 tys. zł dla cudzoziemców i 3,4
tys. zł dla ogółu ubezpieczonych w
ZUS.
- Liczba cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym w
Polsce rośnie. Przy czym największy
wzrost obserwowany jest w ostatnich
czterech latach. Ubezpieczeni cudzoziemcy niewątpliwie poprawiają sytuację finansową ubezpieczeń społecznych w Polsce, gdyż podlegają oni obowiązkowo taki samym ubezpieczeniom
z tytułu umowy o pracę, czy umowy
zlecenia, jak obywatel naszego kraju podsumowuje rzeczniczka.
Katarzyna Gwara

Dane dla poszczególnych Oddziałów ZUS w woj. śląskim
na 28.02.2019 r.

Oddział

Liczba
cudzoziemców
ogółem (umowa
o pracę, umowy
na zasadach
cywilnoprawnych i
działalność gosp.)

Prowadzących
Zatrudnionych na własną
działalność
umowę o pracę
gospodarczą

Top 3 największa liczba
cudzoziemców z danego kraju
wg obywatelstwa

Bielsko-Biała

9 053

6404

216

1. Ukraińskie - 7625
2. Gruzińskie -259
3. Białoruskie - 165

Chorzów

10 384

5198

285

1. Ukraińskie - 8044
2. Gruzińskie - 260
3. Białoruskie 205

Częstochowa

8 923

6969

127

1. Ukraińskie - 7800
2. Mołdawskie - 219
3. Białoruskie 202

Rybnik

7 873

5054

217

1. Ukraińskie - 6489
2. Białoruskie - 197
3. Gruzińskie - 111

Sosnowiec

5 225

2778

151

1. Ukraińskie - 4132
2. Białoruskie - 172
3. Chińskie -156

Zabrze

9 764

3742

212

1. Ukraińskie - 8040
2. Gruzińskie -248
3. Białoruskie -216

Kwietniowa sesja rady województwa

Dodatkowe pieniądze na kulturę
i promocję
Od przyjęcia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Województwa
Śląskiego oraz w budżecie województwa rozpoczęli wojewódzcy radni
procedowanie kwietniowej sesji. Zdecydowano przeznaczyć dodatkowe
pieniądze na kulturę i promocję.
Część środków trafi do Częstochowy.
Na co będą przeznaczone dodatkowe
pieniądze? Zarząd województwa śląskiego postanowił zwiększyć tegoroczną dotację na kulturę o blisko 13 mln
zł, w tym na działalność bieżącą instytucji kultury o prawie 11,5 mln zł.
Beneficjentami dodatkowych pieniędzy będą m.in.: Biblioteka Śląskiej w
Katowicach (4 mln zł); Muzeum Śląskiego w Katowicach (ponad 3 mln zł);
Teatr Śląskiego im. St. Wyspiańskiego

w Katowicach (1,5 mln zł); Teatr Rozrywki w Chorzowie (1 mln zł); Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
(1,5 mln zł) oraz Regionalny Ośrodek
Kultury w Częstochowie (420 tys. zł, w
tym 12 tys. zł na współorganizację
sympozjum „Samarytanie z Markowej
– Rodzina Ulmów”).
Ale dodatkowe pieniądze na instytucje kultury to nie wszystko. Województwo zaciąga również długoterminowy
kredyt, z którego ma być pokryta m.in.
modernizacja Planetarium Śląskiego
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie,
remont Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego w Tarnowskich Górach, czy odnowienie budynku przy
placu Sejmu Śląskiego. Ostatnia pozycja wywołała dyskusję na temat przyszłej siedziby Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Śląskiego, który obecnie jest rozbity w kilku budynkach.
Ponadto podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli
uchwałę określającą, na które zadania
Samorząd Województwa Śląskiego
przeznaczy w 2019 r. pieniądze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Przyjęto również informację z realizacji programu „Śląskie dla Rodziny –
Karta Dużej Rodziny” oraz „Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2017-2020
ubiegłym roku”. Śląscy radni zaaprobowali również informację o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach.
Oprac. Katarzyna Gwara
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Pracodawco

Zgłoś wolne miejsce na staż zawodowy
Biuro projektu ,,Z nową
pracą w lepszą przyszłość”
poszukuje pracodawców zainteresowanych
pozyskaniem pracowników na staż
zawodowy, przeszkolonych
zgodnie z potrzebami pracodawcy lub niewykwalifikowanych.
Biuro projektu poszukuje pracodawców, którzy zainteresowani są pozyskaniem pracowników:

l na 3 miesięczny staż zawodo-

wy lub
l przeszkolonych zgodnie z potrzebami pracodawcy lub
l do prac niewykwalifikowanych
Pracodawcy mogą kontaktować się z Biurem Projektu –
Fundacja Dla Rozwoju, al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa, adres e-mail: znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com, tel. 787-682-912.
Biuro prowadzi bazę ofert pra-

cy oraz uczestników i uczestniczek projektu gotowych do podjęcia zatrudnienia. Dla zainteresowanych pracodawców istnieje
możliwość zorganizowania rozmów kwalifikacyjnych.
W przypadku stażu, pracodawca nie ponosi kosztów przyjęcia osoby bezrobotnej. Biuro Projektu pokrywa koszty stypendium stażowego, wstępnych badań lekarskich i odzieży roboczej
stażystki/stażysty. Pracodawca

otrzyma od Biura Projektu środki
finansowe na refundację dodatku
do wynagrodzenia opiekuna lub
opiekunki stażu zawodowego z
tytułu sprawowania opieki.
Z uwagi na konieczność osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej staży finansowanych
przez Unię Europejską od pracodawcy wymagana jest deklaracja
zatrudnienia osoby po okresie
stażu, w oparciu o jedną z trzech
możliwości:

n umowę o pracę na okres min.

3 miesięcy i przynajmniej na
1/2 etatu
n umowę cywilnoprawną na
min. 3 miesiące (min. wartość
umowy – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za
pracę)
n umowę o dzieło (wartość umowy – min. trzykrotność minimalnego wynagrodzenia)
oprac. Katarzyna Gwara
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Policjanci z Kłomnic

Skuteczni w walce z narkobiznesem
Policjanci z Kłomnic rozpracowali grupę osób, która zajmowała się handlem narkotykami. Zatrzymano 6 osób. Podejrzanym
przedstawiono
łącznie 25 zarzutów o uprawę,
handel oraz posiadanie środków odurzających i psychotropowych. Wobec 4 z nich
prokurator zastosował dozory
policyjne i poręczenia majątkowe.

Policjanci z Kłomnic zatrzymali 4 osoby, które w samochodzie przewoziły kilkanaście gramów marihuany, wagę oraz dużą ilość woreczków strunowych.
W toku dalszych czynności ustalono, że dwóch z nich, 21-letnich
mieszkańców Pacierzowa, zajmowało się dystrybucją marihuany na terenie gminy Kłomnice.
Następnie trop zaprowadził
mundurowych do Częstochowy,
gdzie dokonano kolejnych za-

trzymań. Jak się okazało, 26-latek z Częstochowy uprawiał
krzaki konopi i handlował pozyskanym w ten sposób narkotykiem. Ponadto, w mieszkaniu
zatrzymanego policjanci znaleźli
też amfetaminę i tabletki ekstazy. W rozprowadzaniu środków
odurzających pomagał mu
21-letni mieszkaniec Częstochowy. Handlarzom grozi do 10 lat
więzienia.
Katarzyna Gwara

Hosanna 2019

Wielkanocny koncert
z charytatywną nutą
Kościół adwentystów zaprasza do Filharmonii Częstochowskiej na tradycyjny
wielkanocny koncert. W sobotę, 20 kwietnia, na głównej
scenie wystąpią dwa zespoły
- Agape z Chorwacji i Emaus
z Polski. Nie zabraknie też
akcentu charytatywnego. Początek o godzinie 19.00.
Koncert jest finałowym akcentem Chrześcijańskiego Festiwalu
Form Artystycznych „HOSANNA
2019”, który co roku gości

w progach Filharmonii Częstochowskiej. Już od piątku młodzi
artyści z całej Polski będą prezentować swoje talenty, a sobotni, wieczorny koncert jest dobroczynnym akcentem całego wydarzenia. - Cieszymy się, że przy
podniosłych dźwiękach muzyki
możemy w wymierny sposób komuś pomóc. Zbiórkę koordynować będzie Chrześcijańska Służba Charytatywna, a cała kwota
przekazana zostanie potrzebującej rodzinie – informują organizatorzy.

Poszukiwania

Wydarzenie w Filharmonii
Częstochowskiej zaplanowano
na Wielką Sobotę (20 kwietnia). Początek o godzinie
19.00. Miejsca można zajmować już od 18.30. Wstęp jest
bezpłatny, ale konieczna jest
wcześniejsza rezerwacja. Można to zrobić wysyłając smsa
pod numer 692 70 7777.
W treści należy podać imię
i liczba wejściówek. Więcej informacji znajdziemy na stronie
www.koncert.gr8.com
Katarzyna Gwara

Wyszedł ze szpitala i zaginął
Częstochowscy policjanci poszukują 31-letniego Łukasza.
Mężczyzna 16 kwietnia w godzinach wieczornych wyszedł ze
szpitala przy ulicy PCK i do tej
pory nie skontaktował się z bliskimi.

Łukasz SKUPIEŃ, 31 lat
Rysopis: wzrost 184 cm, szczupłej
budowy ciała, włosy krótkie koloru ciemny blond, brak zarostu,
oczy niebieskie, uszy przylegające
Ubrany: spodnie koloru szarego,
buty sportowe koloru czarnego z
napisem „reebok”, czarny wełniany płaszcz
Znaki szczególne: tatuaż na prawej łopatce - napis „PRINCE”
Osoby, które widziały zaginionego lub znają miejsce jego pobytu,
proszone są o przekazanie informacji dyżurnemu Komisariatu III
Policji w Częstochowie pod nr tel.
34 369 15 11 lub na numer alarmowy 112.
Katarzyna Gwara

Uczniowie ZST

Wywalczyli
miejsce w finale

Reprezentantki i reprezentanci Zespołu Szkół
Technicznych w
Częstochowie
zakwalifikowali
się do finałowego
etapu konkursu
,,Proszę Was, pozostańcie wierni
temu dziedzictwu … – Jan Paweł II.” Finał odbędzie się 10
czerwca.

Konkurs ma na celu rozwijanie postaw poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego
regionu przy równoczesnej
otwartości na wartość kultury
innych rejonów Polski oraz narodów europejskich. Chodzi
także m.in. o rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzinami
sztuki.
Zadaniem konkursowym było
przygotowanie projektu ,,Życie
muzyczne w mojej miejscowości
i regionie – gra planszowa z wykorzystaniem multimediów”.

Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych – pod opieką Katarzyny Walasek i Krzysztofa Stępnia
– stworzyła grę i jako jedyna z
Częstochowy dostała się to etapu finałowego w kategorii III:
uczniowie oddziałów gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych.
Finał konkursu, organizowanego przez Śląskie Kuratorium
Oświaty w Katowicach, zaplanowano na 10 czerwca w siedzibie
Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk”
w Koszęcinie.
Oprac. Katarzyna Gwara
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Śniadanie na Starym Mieście

Zatrzymaj się i siądź
przy wielkanocnym stole
Wielka Sobota to dzień wyciszenia i oczekiwania. To również dzień, w którym co roku w dzielnicy Stare Miasto organizowana jest uroczystość wprowadzająca w radosną atmosferę świąt i bliskości z drugim człowiekiem - „Śniadanie Wielkanocne”. Tego dnia ugoszczonych zostanie niemal 400
osób, które zasiądą przy wspólnych stołach w Zespole Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych przy ul. Targowej 29 – placówce
z niemal 100-letnią tradycją.

Rekordowy wynik wielkanocnej zbiórki

Zebrano o przeszło
23 tony więcej niż
w minionym roku
Na terenie 2500 sklepów
w całej Polsce miała miejsce
coroczna Wielkanocna Zbiórka Żywności. Tysiące wolontariuszy Banków Żywności
zachęcało do podzielenia się
żywnością z osobami w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki
ofiarności darczyńców aż
381 ton artykułów spożywczych trafiło do najbardziej
potrzebujących przed Wielkanocą.
Tegoroczny wynik wspomnianych działań znacząco
przewyższa rezultaty ubiegłorocznej zbiórki. W 2018 roku w
ramach akcji udało się zgromadzić 358 ton żywności. Do
tej edycji zbiórki przyłączyły
się 24 Banki Żywności zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności. Łącznie w wydarzeniu brało udział ponad
33 tysiące wolontariuszy stacjonujących w 400 miastach
na terenie całego kraju. Pomoc
żywnościowa trafiła m.in. do
osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych
rodziców i dzieci. W naszym
kraju żyje około 1,6 mln takich
ludzi, a dla wielu z nich pusty
talerz stanowi przykrą codzienność.
– Sukces tegorocznej zbiórki
bardzo nas cieszy. Naszą misją
od wielu lat jest przekazywanie
jedzenia potrzebującym. Nie
byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pomoc darczyńców. Te
381 ton zebranych artykułów
spożywczych to setki tysięcy

drobnych gestów życzliwości i
zrozumienia wobec trudnej sytuacji innych ludzi, które składają się na realną pomoc –
podkreśla Marek Borowski,
prezes Federacji Polskich Banków Żywności.
Wielkanocna Zbiórka Żywności ma charakter lokalny
i była zorganizowana przez 24
Banki Żywności zrzeszone
w Federacji Polskich Banków
Żywności. Objęła prawie
wszystkie województwa. Niezależnie od zbiórki, na co dzień
wszystkie 31 Banków Żywności ratuje jedzenie przed zmarnowaniem – odbierają ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo
artykuły i przekazują je potrzebującym. Ratowane w ten
sposób produkty to głównie
owoce i warzywa, napoje, mleko, sery, pieczywo czy mięso.
Podczas zbiórek żywności
Banki zachęcają do kupowania brakujących produktów,
takich jak olej, mąka, cukier,
makaron, ryż, konserwy czy
słodycze, dbając w ten sposób
o zapewnienie osobom potrzebującym pełnowartościowych
posiłków.
Produkty ze zbiórki zostały
przetransportowane do magazynów, gdzie zostały policzone, posortowane i spakowane w paczki. Stamtąd zostały przekazane
do lokalnych organizacji pomocowych. Dzięki temu osoby potrzebujące otrzymały wsparcie
jeszcze przed świętami.
Katarzyna Gwara

Federacja Polskich Banków Żywności jest organizacją pożytku
publicznego, której misją od ponad 20 lat istnienia, jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i pomoc żywnościowa w Polsce.
Zrzeszonych w Federacji 31 Banków Żywności specjalizuje się w
pozyskiwaniu, transportowaniu i dystrybucji produktów żywnościowych. Organizacje są w stanie przyjąć i rozdysponować każdy
rodzaj żywności, nawet z krótkim terminem przydatności do spożycia, w tym produkty świeże i wymagające warunków chłodniczych, spełniając przy tym wszystkie kryteria bezpieczeństwa. Banki Żywności dzięki codziennym działaniom na masową skalę, pozyskują średnio 80 000 ton jedzenia rocznie (dane z ostatnich 5
lat), które dystrybuują do ponad 1 600 000 najbardziej potrzebujących osób, za pośrednictwem 3500 organizacji pomocowych i instytucji społecznych. Żywność pochodzi m.in. od producentów,
rolników, sieci handlowych i ze zbiórek żywności. Duża część produktów jest dystrybuowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej. Organizacja aktywnie działa również na rzecz
niemarnowania żywności i zdrowego odżywiania poprzez edukację
skierowaną do różnych grup społecznych, w tym kampanii społecznych i warsztatów. Banki Żywności w ciągu ostatniego roku przeprowadziły około 5.000 szkoleń i warsztatów.

Wykorzystaj dobrze czas
świąt – to realne przesłanie dla
nas wszystkich, aby świąteczne
spotkania spędzić na ciepłych
rozmowach i byciu razem. - W
codziennej gonitwie zapominamy o najważniejszym lekarstwie na większość naszych
trudów i problemów, jakim jest
kontakt z bliskimi, życzliwymi
nam ludźmi. Dlatego w tym
świątecznym czasie podkreślamy formę tradycyjnego śniadania. Święta to czas, kiedy ludzie
nie powinni czuć się samotni –
mówi Ania Klim-Jaworska z
Fundacji
Chrześcijańskiej
„Adullam”, która co roku organizuje „Śniadanie Wielkanocne”. Współfinansuje je częstochowski magistrat. - Pierwsze
założenia tegorocznego śniadania powstały na początku roku
podczas spotkania Partnerstwa

na Rzecz Aktywności Lokalnej
„Stare Miasto – Nowe Życie”,
gdzie szczegółowo omówiony
został program i podział zadań.
W przypadku tak dużego przedsięwzięcia nie ma mowy o działaniu w pojedynkę, dzięki partnerskiej współpracy udaje się
zorganizować wydarzenie o wielu wymiarach – zaznacza Ania
Klim-Jaworska.
Ponad 20 partnerów włączyło
się aktywnie w przygotowania. To dowód na to, że dobrem należy się dzielić także poprzez talenty, umiejętności i zasoby,
które posiadamy. Radość i
wdzięczność uczestników i
uczestniczek jest najlepszym
podziękowaniem - dodaje. Każdy z uczestników śniadania
otrzyma paczkę, do której produkty zostały zakupione z małego grantu. Do składu paczki

dołączyli się jak co roku Caritas
Archidiecezji Częstochowskiej,
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” oraz Fundacja
Św. Barnaby.
Tegoroczne śniadanie zaplanowano na Wielką Sobotę. Rozpocznie się ono o godzinie 11.00
występem dzieci i młodzieży ze
świetlicy „Życie poza szkołą” w
przedstawieniu pt. „Aslan”,
które symbolicznie przedstawi
zwycięstwo dobra nad złem objawione nam w Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu. O godzinie 12.00 odbędzie się oficjalna
część uroczystości, podczas
której oprawę muzyczną zapewni Arkadiusz Kluba i zespół
„The Shelter” (złożony z członków Klubu Abstynenta „Droga
do wolności” oraz wolontariuszy).
Katarzyna Gwara
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Instytut Transportu Samochodowego alarmuje

Coraz więcej kierowców
jednośladów ginie
– W krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce,
rośnie liczba wypadków z
udziałem kierowców jednośladów – alarmuje Instytut
Transportu Samochodowego.
W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na zmianę
sposobu podróżowania. Zamiast
samochodu wybieramy rowery,
motorowery, motocykle lub
urządzenia transportu osobistego (np. hulajnogi). W wielu przypadkach decyzja o wyborze środka lokomocji podyktowana jest
względami
ekonomicznymi
(ograniczenie kosztów przejazdu)
oraz praktycznymi (dogodniejszy
sposób poruszania się po zatłoczonych ulicach i drogach).
Ewolucję w trendach mobilności obywateli wspiera także Unia
Europejska, m.in. poprzez dokumenty programowe, upatrując w
tym remedium na problemy związane z zatłoczeniem miast, dewastacją przestrzeni publicznej, zanieczyszczeniem powietrza i z
chorobami cywilizacyjnymi. Niestety wzrostowi liczby użytkowników dróg, korzystających z innych niż samochód środków
transportu towarzyszą także niekorzystne zjawiska, do których
należy zaliczyć wypadki drogowe.
- W 2018 roku na polskich drogach zginęło 286 rowerzystów (o
65 osób więcej niż rok wcześniej.),
238 motocyklistów (+7) i 75 moto-

rowerzystów (+21). Oznacza to, że
w stosunku do 2017 roku liczba
zabitych rowerzystów wzrosła o
30 proc., motocyklistów o 3 proc.,
a motorowerzystów o 38 proc. Podobne tendencje obserwujemy w
innych krajach Unii Europejskiej
- wylicza Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.
Niekorzystna statystyka dotyczy zwłaszcza rowerzystów.
Wskaźnik zabitych na 1 milion
mieszkańców wynosi w Polsce 7,1
i jest blisko dwa razy wyższy, niż
średnia europejska (4,0). Gorzej
wypadają tylko Rumunia, Łotwa i
Węgry. Co gorsza wskaźnik ofiar
śmiertelnych wśród motocyklistów i motorowerzystów jest jeszcze wyższy, niż dla rowerzystów i
wynosi 8,5, choć w tym przypadku wpisuje się on w średnią dla
krajów Unii Europejskiej - 8,2 na
milion mieszkańców. - Dane te
budzą uzasadniony niepokój, tym
bardziej, że wstępne analizy
wskazują, iż duża część tragicznych zdarzeń spowodowana została błędami w komunikacji między różnymi grupami użytkowników dróg. Dlatego z początkiem
2015 roku, na zlecenie Komisji
Europejskiej, rozpoczęto realizację
unijnego
programu
SaferWheels. Jego celem było zebranie bardzo szczegółowych informacji o okolicznościach i przyczynach wypadków drogowych z
udziałem kierujących pojazdami

jednośladowymi (motocyklami,
motorowerami i rowerami) - tłumaczy Ilona Buttler, kierownik
projektu z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.
W ramach projektu przeprowadzono szczegółowe badania
500 wypadków (w sześciu krajach) - 394 wypadki z udziałem
motocyklistów i motorowerzystów oraz 132 wypadki z udziałem rowerzystów. Z analiz wynika, że wśród motocyklistów i
motorowerzystów uczestniczących w wypadkach przeważali
mężczyźni (90 proc.), w wśród
rowerzystów stanowili oni 67
proc. ogółu. Według kryterium
wieku, to osoby młode (18-45
lat) brały udział w co najmniej
połowie wypadków motocyklowych (54 proc.). Rowerzyści
uczestniczący w wypadkach to w
większości osoby w wieku powyżej 46 lat (54%).
Nadmierna prędkość, jako
przyczyna wypadku, została
stwierdzona u 22 proc. motocyklistów i motorowerzystów oraz
w 7 proc. wśród rowerzystów. Za
szybko poruszali się najczęściej
ludzie młodzi, w wieku poniżej
25 lat (37 proc.). Inne ryzykowne
zachowania, tj. potrzeba silnych
wrażeń czy niebezpieczne manewry wyprzedzania dotyczyły
tylko 5 proc. kierujących motocyklami, motorowerami i rowerami.
Katarzyna Gwara
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Wśród nich reprezentanci Częstochowy

Poznaliśmy najlepszych piłkarzy
Zakończyła się kolejna edycja turnieju „Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku”.
Wśród najlepszych piłkarzy z
całego województwa znaleźli
się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie.
To właśnie oni staną przed
szansą zagrania na PGE Narodowym. Duży sukces odniosły
też piłkarki ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie.
3 dni sportowej rywalizacji,
blisko 140 drużyn chłopców i
dziewczynek, 1484 strzelonych
goli, tysiące uśmiechów na dziecięcych twarzach i wreszcie
wszystko jest jasne. Mistrzami
województwa śląskiego w XIX
edycji Turnieju „Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku”
zostali chłopcy z SP 17 Zabrze
(kategoria do lat 8), SP 7 Częstochowa (U-10) i SMS-u Katowice
(U-12), a także dziewczynki z
KKS-u Katowice (U-8 i U-10) i
Sprintu Katowice (U-12). Zawodnicy i zawodniczki z dwóch starszych kategorii awansowali do
Finału Ogólnopolskiego, który
odbędzie się od 29 kwietnia do 2
maja w Warszawie. Mistrzowie
regionów powalczą tam o występ
w wielkim finale na PGE Narodowym.
Gospodarzem Finałów Wojewódzkich na Śląsku był Chorzów, a dokładniej tamtejszy
Stadion Śląski przy ul. Katowickiej 10, który widział w swojej historii tysiące pięknych bramek,
a po jego murawie biegały setki
słynnych piłkarzy. To tutaj spotkały się drużyny chłopców i
dziewczynek ze wszystkich 36
powiatów. – To na tym obiekcie
grałem przeciwko wielkiemu Pele. Mnie wygrać z Brazylią się nie
udało, ale mam nadzieję, że dziś
tu na Turnieju „Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku”
jest piłkarz, a może piłkarka,
która tego dokona – powiedział
podczas ceremonii rozpoczęcia
wybitny piłkarz Ruchu Chorzów,
Eugeniusz Lerch.
Na Turnieju pojawił się też
skaut Polskiego Związku Piłki
Nożnej i asystent trenera Jacka
Magiery w reprezentacji U-20,
Tomasz Łuczywek. – Jestem tu

piłkarzom i piłkarkom z regionu. W Chorzowie świetnie bawili się nie tylko zawodnicy, ale
też ich trenerzy, rodzice i kibice,
którzy dopingowali młodych
sportowców.

po to, żeby wyławiać perełki i kilka takich już widziałem. Wśród
chłopków U-12 zwracam uwagę
przede wszystkim na walory
techniczne. W tym wieku piłkarz
powinien już umieć przyjąć, obrócić się, kiwnąć i strzelić. Motoryka nie jest jeszcze kluczowym
elementem – podkreślił Łuczywek.
Zmagania rozpoczęli młodzi
sportowcy z kategorii U-12 i ten
dzień zdecydowanie należał do
Katowic. Wśród chłopców triumfował tamtejszy SMS. To właśnie
do tego klubu oprócz złotych medali i biletu do Warszawy powędrowały dwie nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem
został Mateusz Pruchniewski, a
statuetka króla strzelców trafiła
w ręce Jakuba Kokosińsiego.
Dziewczyny z województwa
śląskiego w Finale Ogólnopolskim reprezentowały będą piłkarki Sprintu Katowice, które w
finale swojej kategorii okazały się
lepsze od UKS-u Herkules Kochanowice. W barwach Sprintu
– nie po raz pierwszy w Turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” – błyszczała
Zuzia Witek. – Mój wzór? Andres
Iniesta. Staram się go podpatrywać i szukać wolnego miejsca,
żeby zagrać prostopadłą piłkę do
którejś z koleżanek – zdradziła
pomocniczka.
W kategorii U-10 dziewcząt
znów triumfowały Katowice, a
konkretniej tamtejszy KKS, który ze Sprintem połączyła rodzina

Finały Wojewódzkie w województwie śląskim
– klasyfikacja generalna
Kategoria

Chłopcy

U-8

1. SP 17 Zabrze
2. GKS Jastrzębie
3. AMP Orzeł

Najlepszy bramkarz

Nataniel Łój (AMP Orzeł)

Najlepszy zawodnik

Mateusz Kokoszka (GKS Jastrzębie)

Król strzelców

Maciej Gęskowski (SP 17 Zabrze) – 15 bramek

U-10

1. SP 7 Częstochowa
2. RKP ROW Rybnik
3. SP 1 Zabrze

Najlepszy bramkarz

Paweł Lach (RKP ROW Rybnik)

Najlepszy zawodnik

Filip Przepiórka (SP 7 Częstochowa)

Król strzelców

Dawid Kasperczyk (SP 7 Częstochowa) – 12 bramek

U-12

1. SMS Katowice
2. SP 7 Częstochowa
3. SP 13 Żory

Najlepszy bramkarz

Mateusz Pruchniewski (SMS Katowice)

Najlepszy zawodnik

Bartłomiej Zieliński (SP 7 Częstochowa)

Król strzelców

Jakub Kokosiński (SMS Katowice) – 15 bramek

Thammów. Pierwszego dnia Michalina wygrała z koleżankami
kategorię do lat 12, a drugiego
okazało się, że na Finał Ogólnopolski pojedzie również jej młodsza siostra Malwina, która ze
swoim KKS-em pokonała w finale SP 38 Częstochowa.
U chłopców w kategorii U-10
najlepsza okazała się Szkoła
Podstawowa nr 7 z Częstochowy.
W finale „Siódemka” pokonała
RKP ROW Rybnik. Rozgrywkom
czujnie przyglądał się Radosław
Gilewicz. – Szczególnie spodobał
mi się Filip Przepiórka z SP 7
Częstochowa. Widziałem u niego
błysk, poruszał się po boisku w
bardzo inteligentny sposób –
komplementował najlepszego
zawodnika Turnieju asystent Jerzego Brzęczka.
Wśród najmłodszych dziewczynek ponownie najlepsza okazała się drużyna KKS-u Katowice. Drugą lokatę zajął Diamond
Academy, a trzecią – United Żywiec. Występy 8-latków przyciągnęły na trybuny tłumy rodziców. Najgłośniejsi byli kibice
chłopców z GKS-u Jastrzębie.
Żywiołowy doping doprowadził
ten zespół do finału, tam jednak
młodzi piłkarze musieli uznać
wyższość SP 17 Zabrze. Brązowe
medale powędrowały do drużyny
AMP Orzeł.
Finały Wojewódzkie były
wielkim świętem futbolu i okazją do przyjrzenia się najbardziej utalentowanym młodym

Szansa na odkrycie talentu
W Turnieju „Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku”
uczestniczyło już ponad 50 późniejszych reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych, w tym m.in. Arkadiusz
Milik, Piotr Zieliński czy Paulina Dudek. Co roku setki tysięcy dzieci walczy o spełnienie
marzeń, zwycięstwa swoich
drużyn i nagrody indywidualne.
Najlepsi są wybierani przez trenerów i skautów z Polskiego
Związku Piłki Nożnej i dostają
zaproszenie na Letnią Akademię Młodych Orłów, na której
spotykają się z najbardziej utalentowanymi rówieśnikami z
całego kraju. W następnych latach do części z nich trafiają
pierwsze powołania do najmłodszej reprezentacji Polski do
lat 15.

Wielki Finał na PGE
Narodowym
W Chorzowie chłopcy i dziewczynki z kategorii U-8 zdobyli tytuł mistrzów województwa śląskiego. Ich starsi koledzy i koleżanki ze zwycięskich drużyn
U-10 i U-12 wywalczyli ponadto
awans na Finał Ogólnopolski,
który odbędzie się w Warszawie
od 29 kwietnia do 2 maja. Triumfatorów XIX edycji Turnieju „Z
Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” poznamy po Wielkim Finale na PGE Narodowym.
Decydujące mecze zostaną rozegrane 2 maja, na kilka godzin
przed finałem Pucharu Polski w
obecności takich widzów jak prezes PZPN Zbigniew Boniek czy
selekcjoner Jerzy Brzęczek.
Organizatorem Turnieju jest
Polski Związek Piłki Nożnej, głównym sponsorem od 13 lat firma
Tymbark, a sponsorem brązowym
od dwóch edycji – Electrolux.
Szczegółowe informacje o trwających rozgrywkach znajdują się na
stronach www.zpodworkanastadion.pl oraz www.laczynaspilka.pl.
Katarzyna Gwara
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W podstawówkach i gimnazjach

Koniec egzaminacyjnych
zmagań

Środa, 17 kwietnia, była ostatnim dniem egzaminu ósmoklasisty, który
zakończył jednocześnie
dwa cykle egzaminacyjne: po gimnazjum i ósmej
klasie. Do obu egzaminów
przystąpiło ponad 727
tys. uczniów z całego kraju. Ich wyniki będą znane
w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty z
języka obcego
nowożytnego
Do egzaminu z języka obcego nowożytnego przystąpiło ponad 377 tys. uczniów.
Najwięcej z nich, 358 tys.,
zdawało język angielski.
Ósmoklasiści
wybierali
również: język niemiecki (17
tys. osób), język rosyjski
(1600 osób), język francuski
(125 osób), język hiszpański
(86 osób) oraz język włoski
(11 osób). – Nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów z
żadnej okręgowej komisji
egzaminacyjnej, żadnego
kuratorium, aby były jakiekolwiek problemy z przeprowadzeniem egzaminu
ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego – poinformował Dyrektor CKE dr
Marcin Smolik. Uczniowie
pisali egzamin przez 90 minut. O 45 minut dłużej zadania mogli rozwiązywać
ósmoklasiści, którzy korzy-

stali z dostosowań. Podsumowanie egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty
Egzaminy gimnazjalny i
ósmoklasisty w zdecydowanej większości przypadków
przebiegły bez zakłóceń,
zgodnie z procedurami. W
jednej szkole nie został
przeprowadzony egzamin z
historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzamin z języka polskiego (część humanistyczna), a w dwóch z
historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminy w tych
placówkach odbędą się w
czerwcu.
Do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ogółem ponad 727 tys. uczniów z całego kraju – ponad 350 tys.
gimnazjalistów i ponad 377
tys. ósmoklasistów. Egzamin gimnazjalny został
przeprowadzony w ponad 7
300 szkołach, a egzamin po
ósmej klasie w ponad 12
700 szkołach. Uczniowie
rozwiązali zadania w ponad
3 190 000arkuszy.
Warto podkreślić, że do
obu egzaminów przystępowali uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. z autyzmem, w
tym z zespołem Aspergera,
słabowidzący i niewidomi,
słabosłyszący i niesłyszący,
z niepełnosprawnością inte-

1. Z wizytą na Targach Edukacyjnych w MDL-u
W tym roku Targi Edukacyjne odbyły się 5 marca w Miejskim Domu Kultury. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych, szkół policealnych i językowych zarówno z miasta, regionu, jak i innych województw. Targom towarzyszył spektakl pt. „My,
dzieci z dworca ZOO” w wykonaniu aktorów z Teatru Kamienica.
2. Dzień św. Patryka w naszej szkole
Dzień Świętego Patryka, który obchodzimy 17 marca, nie jest jedynie świętem narodowym Irlandii, ale również jednym z najchętniej
obchodzonych świąt na świecie.
W naszej szkole również obchodziliśmy Dzień św. Patryka. Zielone akcenty stroju, koniczynki i flagi Irlandii królowały zarówno w klasach, jak i na szkolnych korytarzach. Uczniowie brali również udział
w zmaganiach dotyczących znajomości historii, tradycji i symboli Irlandii. Rywalizację wygrała klasa III a LO, drugie miejsce zajęła klasa
II b LO, a trzecie III c Gimnazjum oraz III b Gimnazjum.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszym anglistom za zorganizowanie tak wspaniałej zabawy oraz przybliżenie
społeczności szkolnej kultury, zwyczajów i obyczajów Irlandii.
3. Niecodzienna lekcja przyrody
Gościliśmy w naszej szkole fizjoterapeutę Michała Zarębskiego z
Jest Lepiej, który przeprowadził dla nas niezwykłą i niecodzienną lekcję przyrody. Tematem spotkania był kręgosłup jako układ biomechaniczny. Nie obyło się również bez ćwiczeń praktycznych i cennych
wskazówek naszego gościa. Serdecznie dziękujemy gościowi za ciekawą lekcję i informacje, jak zadbać o nasza postawę.
4. Sadzimy Dąb Niepodległości
W pierwszy i długo wyczekiwany
dzień wiosny społeczność VIII LO Samorządowego była świadkiem doniosłej i uroczystej chwili, a mianowicie na
terenie ogrodu szkolnego został wkopany Dąb Niepodległości . W ten sposób społeczność naszej szkoły uczciła
100 – lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 roku.

lektualną w stopniu lekkim,
dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także
cudzoziemcy. Łącznie do
przeprowadzenia obu egzaminów CKE we współpracy
z OKE opracowały 335 różnego rodzaju arkuszy i 62
różnego rodzaju płyty.
Podczas obu egzaminów
w zespołach nadzorujących
pracowały osoby z przygotowaniem pedagogicznym. Do
kuratoriów oświaty w całym
kraju zgłosiło się ponad 10
tys. takich wolontariuszy.
Przeprowadzenie egzaminów to duże przedsięwzięcia
logistyczne i organizacyjne.
Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do
obu egzaminów kosztowały
ok. 12 700 000zł.
Zarówno przystąpienie
do egzaminu ósmoklasisty,
jak i egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem koniecznym do ukończenia
gimnazjum i szkoły podstawowej. Rezultaty uzyskane
na
egzaminach
będą
uwzględnianie podczas rekrutacji na kolejny poziom
edukacyjny.
Wyniki obu egzaminów
zostaną ogłoszone
14
czerwca. Termin wydania
zaświadczeń i informacji
zdającym to 21 czerwca.
Katarzyna Gwara

Na staże do Włoch

Z doświadczeniem
w przyszłość

Uczniowie Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie kolejny raz mają okazję zdobyć doświadczenie w zagranicznych
przedsiębiorstwach. A wszystko to
w ramach projektu „Z doświadczeniem w przyszłość II” realizowanego we współpracy z firmą IFOM z
Bolonii. Jest on dofinansowany
przez Unię Europejską.

„Z doświadczeniem w przyszłość II”
to projekt skierowany do 58 uczniów,
kształcących się w kierunkach technik
elektronik, technik geodeta, technik
mechatronik, fototechnik, drukarz i
fotograf. Uczniowie ci wyjadą na staże
do Włoch, zorganizowane w dwóch
mobilnościach. Pierwszy wyjazd obędzie się w kwietniu 2019, kolejny w
styczniu 2020 roku.
– Udział w zagranicznym stażu wpłynie na zwiększenie szans na zatrudnienie naszych uczniów po ukończeniu nauki. Uczestnicy projektu staną się bardziej innowacyjni, otwarci na inne kultury, komunikatywni i przedsiębiorczy.
Podniosą również kompetencje zawodowe, osobiste, społeczne i organizacyjne
– informują przedstawiciele szkoły.
– Projekt ten to także szansa na
ugruntowanie pozycji międzynarodowej naszej placówki, poszerzenie partnerstw zagranicznych i podniesienie
kompetencji naszej kadry. Realizacja
przedsięwzięcia przyczyni się także do
podniesienia jakości nauczania w naszej szkole i dostosowania go do wymogów europejskiego rynku pracy.
Projekt przyniesie też korzyści naszemu partnerowi, który zdobędzie kolej-

5. Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Na Felieton
Rozstrzygnięty został I Ogólnopolski Konkurs Na Felieton dla
Szkół Ponadgimnazjalnych organizowany przez VIII LO Samorządowe.  Na tegoroczny konkurs wpłynęło 50 prac z kilkudziesięciu miast
w Polsce. Wybór zwycięzców nie był łatwy. Prace prezentowały bardzo zróżnicowany poziom merytoryczny. Dziękujemy za duże zainteresowanie naszym konkursem i zachęcamy do udziału w kolejnej
edycji, już za rok.
A oto laureaci:
I miejsce – Jakub Strzelec, opiekun Piotr Bajer, II LO im. Emilii Plater, Sosnowiec
II miejsce Martyna Kundzicz, opiekun Agnieszka Henel, I LO im. J.
Słowackiego, Częstochowa
III miejsce Konrad Polak, opiekun Michał Orczyk, IV LO im. S. Staszica, Sosnowiec
Wyróżnienia:
Wiktoria Kasprzyk, opiekun Alina Grabna,  ZSS-B,  Częstochowa
Agnieszka Migas, opiekun Agnieszka Stanaszek, ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte, Garwolin
Na szczególne uznanie zasługują również prace: Wiktorii Kubickiej, IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu; Aleksandry Szydłowskiej z IV LO w Szczecinie, Zuzanny Żelazny z I LO w Krakowie
oraz Barbary Zagrodnickiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie.
Serdecznie gratulujemy.
6. Spotkanie z panią Petrą Skarbek-Kozietulską
W ramach realizacji projektu Start the Change spotykamy się z obcokrajowcami, którzy zamieszkali w Polsce. 22 marca
2019 r. w murach naszej
szkoły gościliśmy    Petrę
Skarbek-Kozietulską z Niemiec. Nasz gość opowiedział
nam o swoim życiu, rodzinie
oraz pracy na UJD. Dziękujemy za cenną wiedzę, wspaniałe refleksje i dobry humor.

ne cenne doświadczenia organizacyjne
oraz wiedzę o polskim szkolnictwie zawodowym. Dzięki temu będzie mógł
tworzyć jeszcze lepsze programy praktyk w przyszłości – dodają.
Organizacją pobytu uczniów we
Włoszech zajmie się partner szkoły –
firma IFOM z Bolonii. Grupa będzie
mieszkać w akademikach, w apartamentach kilkuosobowych, ze wspólną
kuchnią i łazienką. Zakwaterowanie
uczniów w warunkach przypominających własne mieszkanie pozwoli im na
rozwój takich kompetencji, jak samodzielność, zdolność do gospodarowania budżetem domowym, umiejętność
przygotowywania posiłków, dbania o
czystość otoczenia.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki do Werony i Florencji oraz przejazdy lokalne
we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.
Obecnie uczniowie (29) zakwalifikowani do I tury mobilności, odbywają
zajęcia przygotowawcze, w tym nauka
języka włoskiego. Poprzednie projekty
realizowane były w Niemczech.
Katarzyna Gwara
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Już obowiązują

E-faktury w zamówieniach publicznych
Od 18 kwietnia e-faktury
obowiązują w zamówieniach
publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii do obsługi e-faktur, wspólnie z brokerami,
uruchomiło dla przedsiębiorców i jednostek publicznych
bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania.
– Konsekwentnie realizujemy program Od Polski papierowej do cyfrowej. Ostatnie lata to
dynamiczny rozwój usług e-administracji publicznej. Polacy
przekonali się, że cyfryzacja
ułatwia życie, a sprawy urzędowe można załatwiać z domu,
bez wizyt w urzędach. Popularność e-usług rośnie systematycznie i cieszą się one coraz

większym zainteresowaniem –
zauważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga
Emilewicz. Według ministerstwa dzięki e-fakturom w zamówieniach publicznych zaoszczędzimy czas i pieniądze. Ponadto zmniejszyć się ma liczba
zatorów płatniczych oraz fałszywych faktur w obiegu. – E-faktury w formie ustrukturyzowanej to nowoczesna administracja. Korzystnie wpłyną one na
rozwój systemu płatności bezgotówkowych, a także na popyt
na produkty i usługi informatyczne – stwierdził wiceminister Tadeusz Kościński.
18 kwietnia 2019 r. wchodzi
także w życie obowiązek odbierania przez zamawiających
ustrukturyzowanych faktur dla
zamówień o wartości powyżej
30 tys. euro. Od 1 sierpnia tego
roku obejmie on wszystkie za-

mówienia publiczne. Podmioty
publiczne nie mają jednak obowiązku przyjmowania e-faktur
w przypadku postępowań ogłoszonych przed 18 kwietnia
2019 r, o czym poinformowało
Ministerstwo - Obowiązek ten
dotyczy zamawiających, którzy
są zobowiązani do stosowania
przepisów Prawa zamówień publicznych, ustawy o umowie
koncesji lub ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Wyłączenia dotyczą zamówień
związanych z bezpieczeństwem
państwa oraz wymagających
zastosowania szczególnych procedur.

Więcej korzyści
z e-fakturowania
Oprócz wcześniej wspomnianej oszczędności czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców i instytucji publicznych, korzyści ja-

kie można wymienić z korzystania z e-faktur to ograniczenie
zużywania papieru, zmniejszenie liczby zatorów płatniczych,
łatwiejsze archiwizowanie dokumentów, zmniejszenie liczby
błędnych i fałszywych faktur
w obiegu, ujednolicony model
obsługi e-faktur w ramach zamówień publicznych, kompleksowa e-obsługa dostaw publicznych, a ponadto zwiększenie
szans na udział polskich firm
w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie
gospodarczym UE, wzrost cyfryzacji sektora publicznego
w Polsce, zwiększenie popytu
na produkty i usługi informatyczne.

Zatrudnianie cudzoziemców

Co należy
wiedzieć?

Osoba fizyczna, właściciel firmy lub prowadzący inny podmiot – na przykład fundację,
która w Polsce ma siedzibę, oddział, zakład lub inną formę zorganizowanej działalności, może
zatrudniać cudzoziemców –
wyjaśnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. – Może to wymagać spełnienia pewnych warunków, które są zróżnicowane w zależności od obywatelstwa, rodzaju wykonywanej pracy, czy nawet sytuacji
społecznej, zawodowej albo rodzinnej twojego potencjalnego
pracownika.

Zatrudnianie pracowników, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(Norwegia, Islandia, Liechtenstein,
Szwajcaria lub każde państwo, mogące korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi) może odbywać się na takich samych zasadach, co zatrudnianie obywateli
polskich. Dotyczy to także członków ich rodzin – małżonka lub
dzieci. Szczegółowe wytyczne znajdziemy na stronie ministerstwa.
Ważną kwestią jest to, że rolnicy
mogą zatrudniać cudzoziemców na
podstawie umowy o pomocy przy
zbiorach. – W takim przypadku cudzoziemiec musi mieć uprawnienie
do wykonywania pracy w Polsce albo być zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – wyjaśnia ministerstwo.

Czego wymagać?
Jeżeli rozważamy zatrudnienie
pracownika, możemy poprosić go
o złożenie wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Wzór tego
formularza określa załącznik nr 1
do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22
czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu pro-

wadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika), świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega
się o zatrudnienie, potwierdzające
kwalifikacje zawodowe, wymagane
do wykonywania oferowanej pracy,
orzeczenie lekarskie stwierdzające
brak przeciwwskazań do pracy na
określonym stanowisku oraz inne
dokumenty, jeżeli obowiązek ich
przedłożenia wynika z odrębnych
przepisów. -Osoba, która ubiega się
o zatrudnienie, może dodatkowo
przedstawić: dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy
z poprzednich miejsc pracy lub inne
dokumenty potwierdzające okresy
zatrudnienia, obejmujące okresy
pracy przypadające w innym roku
kalendarzowym niż rok, w którym
pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty, które są podstawą do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy – radzi Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii. Ponadto przy zatrudnieniu pracowników w oparciu o umowę o pracę,
możemy zażądać od osoby, która
stara się o zatrudnienie, podania
danych osobowych. Składa się na
nie imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania – adres do korespondencji, wykształcenie oraz przebieg
dotychczasowego zatrudnienia.
Z pracownikami możesz zawrzeć
następujące rodzaje umów o pracę:
umowę na okres próbny (w tym
umowę na zastępstwo), umowę na
czas określony, umowę na czas nieokreślony, umowę zlecenie, umowę
o dzieło, umowę o pracę nakładczą,
umowę o pomocy przy zbiorach.
Więcej informacji uzyskać możemy
na stronach Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia.

Jak działa Platforma
Elektronicznego
Fakturowania?
PEF jest to bezpłatna platfor-

ma dla przedsiębiorców i jednostek publicznych. Wspiera ona
obsługę zamówień publicznych
w fazie po udzieleniu zamówienia. Mamy dzięki niej dostęp do
6 usług: zamówienie, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru,
fakturę, fakturę korygującą
i notę księgową. Od 18 kwietnia
oferuje ona także usługi tworzenia i przesyłania e-faktur.
– Użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć swoje konta na
platformie od 1 kwietnia, a już
od listopada ubiegłego roku testować PEF. W tej chwili swoje konta założyło tam ponad
480 podmiotów. Większość
z nich, 91%, to jednostki publiczne – informuje ministerstwo. Platforma umożliwia także przesyłanie dokumentów zagranicę. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna
jest na stronie efaktura.gov.pl.

Do 23 kwietnia

Formularz IGH-1
za I kwartał 2019
Ministerstwo Finansów
przypomina, że formularz
IGH-1 za I kwartał 2019 r.
składa się do 23 kwietnia.
Jest to informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych.
Złożenia można dokonać
za pomocą Portalu Podatkowego podatki.gov.pl. Interakwtyny formularz IGH-1 wraz

z załącznikiem IGH/1 A oraz
broszurą informacyjną, która
pomoże w ich wypełnieniu są
dostępne pod adresem podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne-podatki/. Jak wysłać dane
za pośrednictwem tego formularza do systemu e-Deklaracje? Na komputerze należy
zainstalować darmowe komponenty, które są opisane
w rozdziale 2. instrukcji korzystania z formularzy interaktywnych (link otwiera do-

kument PDF 1699 Kb).
O składaniu dokumentów
dowiemy się więcej bezpośrednio z formularzy interaktywnych PDF. -System e-Deklaracje przyjmuje dokumenty elektroniczne zawierające
dane opisane wzorem dokumentu elektronicznego IGH1(1)
o
numerze
2018/07/18/5597, opublikowanym 18.07.2018 r.
w CRWDE ePUAP – wyjasnia
ministerstwo.

Przedsiębiorstwa cyfrowe

Od 2020 r. mogą spodziewać
się opodatkowania
Ministerstwo Finansów
przedstawiło swoje plany
na wzmocnienie finansów
państwa w ramach Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2019-2022. Co
planuje rząd? Między innymi wprowadzenie opodatkowania przedsiębiorstw
cyfrowych.
Zmiany są planowane na
2020 rok. Mają one charakter systemowy i dotyczyć będą wprowadzenia „Testu

przedsiębiorcy”, opodatkowania przedsiębiorstw cyfrowych, uszczelnienia opłaty
recyklingowej, indeksacji
stawki podatku akcyzowego
na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, wyroby nowatorskie,
wprowadzenie opodatkowania płynu do papierosów
elektronicznych i wyrobów
nowatorskich, ograniczenie
klina podatkowego przez
zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. We-

dług portalu Businessinsider, rząd chce wprowadzić
opodatkowanie przychodów
przedsiębiorstw cyfrowych,
świadczących usługi na terytorium Polski od 1 stycznia
2020 roku.
– MF argumentuje, że
unijna opłata utknęła w
Brukseli, w związku z czym
niektóre władze krajów UE
wzięły sprawy w swoje ręce i
wprowadzają takie opłaty
oparte na prawie wewnętrznym – wyjaśnia portal

Kalendarz przedsiębiorcy
Terminy na dzień 2019-04-23 i 2019-04-25:
2019-04-23

Wpłata na PFRON za marzec 2019 r.

2019-04-23

Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2019 r.

2019-04-23

Wpłata kwartalnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2019 r.

2019-04-23

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za marzec 2019 r.

2019-04-23

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy za marzec 2019 r.

2019-04-23

Wpłata kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy za I kwartał 2019 r.

2019-04-23

Podatek CIT. Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec 2019 r.

2019-04-25

Wpłata podatku VAT za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

2019-04-25

Wpłata podatku VAT za I kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D.
Stronę opracowała: Paula Nogaj
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Złote zasady

Przy wielkanocnym stole
Żeby lepiej się czuć, nie
trzeba
sobie
oczywiście
wszystkiego odmawiać, ale
powinniśmy wiedzieć, na co
możemy sobie pozwolić,
a kiedy powiedzieć basta. Nie
bagatelizujmy naszego samopoczucia – przejedzenie się
może spowodować, że następnego dnia będziemy czuć
się fatalnie. Czy chwila przyjemności jest tego warta?
Podpowiadamy, jak zachować umiar przy świątecznych
posiłkach.
Mniejsza porcja – jeżeli
chcemy spróbować wszystkiego, nie ma najmniejszego problemu. Wystarczy, że nakładając sobie na talerz daną potrawę, nie przesadzimy z wielkością porcji. Tutaj obowiązuje zasadna im mniej, tym więcej.
Dokładka – zawsze możemy

odmówić. Bardzo często na naszych stołach znajduje się bardzo dużo jedzenia i w związku
z tym trudno się opanować.
czegoś odmówić. Powinniśmy
uświadomić sobie, że przecież
z pewnością nie będziemy głodni. Chodzi o to, aby wszystkiego
spróbować po trochu i nacieszyć się świątecznymi smakami. Nie jedzmy drugiej porcji tej
samej potrawy. Lepiej spróbować kolejnej.
Woda to podstawa – należy
pamiętać o piciu wody. Jest to
podstawa, o której nie możemy
zapominać. Woda sprawi, że
będziemy czuć się pełniejsi i automatycznie zjemy trochę
mniej, niż gdybyśmy jej nie pili.
Woda nie ma kalorii, dlatego nie
musimy bać się o to, że znacznie przybierzemy na wadze.
Nie przesadzajmy z alkoholem – Picie alkoholu na die-

Zdrowe święta

Jak się nie
przejeść?
Bez względu na to, czy są to święta bożonarodzeniowe, czy wielkanocne, niektórzy z nas mają tendencję do przejadania
się w tym czasie. Wszak na stołach czeka
nas zawsze wiele pyszności. Jeżeli chodzi
o wielkanocne potrawy – żurek z kiełbasą
zabielany śmietaną, jajka, sałatki z majonezem a także ciasta – babki i mazurki na
słodko. Wszystkie te rzeczy zawierają albo
dużo tłuszczu, albo cukru. To z kolei nie
sprzyja utrzymaniu szczupłej sylwetki.
Jak więc cieszyć się wielkanocnymi posiłkami i nie przytyć?
Nie musimy jeść niezdrowo w święta. Możemy zachować rozsądek i zmodyfikować potrawy tak, aby były zdrowsze i jednocześnie pozostały tradycyjne. Jakie zmiany w przepisach
dokonać, aby jedzenie było lekkie. Do żurku
zamiast kiełbasy i śmietany, możemy dodać
więcej przypraw takich jak czosnek, majeranek
czy chrzan. Z kolei zabielenia możemy dokonać
dodając jogurtu do śmietany – wtedy automatycznie użyjemy jej mniej. Nie musimy też dodawać białego pieczywa, a chleb razowy na zakwasie. Do jajek natomiast nie musimy dodać
majonezu – możemy popisać się kreatywnością
i zrobić ciekawy farsz – na przykład z awokado,
łososia czy pieczarek. Jeżeli nie wyobrażamy
sobie jajek bez majonezu – możemy wymieszać
go pół na pół z jogurtem naturalnym.
Jeżeli chodzi o kwestię mięsa i wędlin, zawsze możemy wybrać mięso drobiowe i chudsze przetwory – na przykład schab. Chuda
cielęcina i polędwica także jest świetnym pomysłem. Samo przygotowywanie potraw jest
istotne – nie smażmy, a postawmy na grillowanie, pieczenie i gotowanie. Z kolei do sałatek – najpopularniejszą jest oczywiście jarzynowa – również dodać możemy jogurt zamiast
majonezu. Sałatka nie straci smaku, ale
z pewnością ubędzie jej kalorii. Jarzynowa to
nie jedyna sałatka, która może zawitać na
nasz stół. Dlaczego nie zrobić zdrowej mieszanki warzyw? Do tego wystarczy nam sałata, pomidorki koktajlowe, serek feta, trochę
oliwy z oliwek... Warto o tym pomyśleć. Przy
ciastach możemy natomiast użyć brązowego
cukru lub słodziku i używać mąk pełnoziarnistych. Możliwości jest naprawdę wiele, wystarczy jedynie trochę naszej kreatywności
i chęci, aby zadbać o to, by to, co będziemy
jeść w święta było zdrowe.
Paula Nogaj

cie może być problemem. Jest
kaloryczny, pobudza apetyt,
a ponadto spowalnia metabolizm. Nie oznacza to jednak, że
podczas odchudzania trzeba
z niego całkowicie zrezygnować.
Alkohol można wypić co jakiś
czas, nawet będąc na diecie ale
trzeba to robić w odpowiedni
sposób, żeby nie przeszkodzić
sobie w redukcji masy ciała –
wyjaśnia portal Poradnik Zdrowie. Pozwólmy sobie zatem na
lampkę wina, ale nie więcej. Alkohol wzmaga łaknienie i spożywając go, częściej sięgamy po
jedzenie.
Stanowcze nie sztucznym
słodyczom – nie zawsze czekoladowe zajączki czy jajka są zrobione z dobrej czekolady. Często w składzie takie produkty
mają praktycznie sam tłuszcz,
dlatego jeżeli mamy ochotę
zjeść taki czekoladowy przy-

smak, postawmy na porządne
słodycze. Najlepiej też próbować
własnych babeczek czy ciast.
To zaspokoi nasze pragnienie.
Nie jedzmy ziemniaków
i białego pieczywa – na świątecznym stole pojawia się wiele
różnych potraw, dlatego śmiało
możemy zrezygnować z ziemniaków i białego pieczywa, które nie są wskazane dla osób,
chcących zachować szczupłą
sylwetkę.
Siemię lniane – wieczorem
zróbmy sobie napar z siemienia
lnianego. To świetny sposób na
trawienie i z pewnością pomoże
nam w dolegliwościach układu
pokarmowego. Ziarenka te posiadają prozdrowotne zastosowania obniżają między innymi
poziom cholesterolu. Siemię
lniane można spożywać na dwojaki sposób – jako całe ziarna,
bądź też jako zmielone – w po-

staci proszku. Ten ostatni sposób przyjmowania siemienia
jest lepszy, gdyż składniki odżywcze są bardziej przyswajalne
przez organizm. Trzeba tylko
pamiętać, że ziarna powinny
być mielone tuż przed spożyciem. Można przyjmować siemię
także w postaci płynnej. W tym
celu należy ziarenka zalać wodą
i poczekać jak napęcznieją. Tak
przygotowany napój można wypić, bądź dodać do ulubionego
koktajlu. Ewentualnie można
w takie płynnej postaci siemię
lniane wykorzystać jako dodatek do owsianki, czy jogurtu.
Ważny jest ruch – jeżeli pogoda będzie sprzyjać, zdecydujmy się na spacer bądź wycieczkę rowerową. W ten sposób odpoczniemy od świątecznego stołu, a ruch dobrze wpłynie na
przemianę materii.
Paula Nogaj

Opcja alternatywna

Aktywne święta
Długie przygotowania, gotowanie
i obżarstwo... Ale czy zawsze święta
muszą tak wyglądać? Oczywiście, że
nie. Możemy spędzić je w gronie rodziny, ale aktywnie – to świetna alternatywa dla tradycji.

Piękna pogoda i wiele możliwości
Jeżeli pogoda sprzyja, mamy naprawdę wiele opcji, aby spędzić świąteczne dni. Wielkanocne śniadanie
można bowiem przygotować w ramach pikniku. Wystarczy zapakować
jedzenie do koszyka, wsiąść na rower

i pojechać do wybranego miejsca na
łonie natury. Taka przejażdżka
z dziećmi w pięknych okolicznościach
przyniesie im dużo radości, a rodzicom niezapomniany relaks. Możemy
zdecydować się także na spacer – pamiętajmy jedynie o kocu, aby mieć na
czym usiąść. Jeżeli jednak chcemy
tradycyjnie zjeść wielkanocne śniadanie w domu, nic straconego. Zawsze
aktywnie możemy zaplanować dalszą
część dnia. To świetna okazja do zwiedzania okolicznych atrakcji, bądź wypadu za miasto.

A gdy pogoda nie dopisze?
Możemy pozostać w domu i wymyślić
gry, w których udział będzie mogła wziąć
cała rodzina. Nawet przy kalamburach
trzeba się nieraz porządnie nagimnastykować. Jednak gdy koniecznie będziemy
chcieli spędzić czas poza domem, możemy wsiąść do samochodu i objechać
okolicę w poszukiwaniu zabytków.
W płaszczu przeciwdeszczowym nawet
przy chmurnej pogodzie będziemy mogli
poświęcić uwagę przyrodzie, historii
i ciekawym miejscom.
Paula Nogaj

Przepis na
dietetyczny majonez

Babeczki
marchewkowe

Składniki:
1 kubek serka wiejskiego 200 g
1 jajko ugotowane na twardo
2 łyżeczki musztardy
2 łyżeczki octu
sól i pieprz
Przygotowanie: Wystarczy wymieszać wszystkie składniki i zblendować na gładką
masę.

Składniki:
1 szklanka startej drobno
marchewki
1 szklanka mąki pełnoziarnistej
1,5 łyżeczki proszku do
pieczenia
1 łyżeczka cynamonu
3 łyżki brązowego cukru
1/4 szklanki oleju
3 łyżki mleka
2 jajka
opakowanie serka do
smarowania (np. Almette)
płynny miód (do smaku,
ok. 1-2 łyżek)

Przepis na pasztet warzywny
Składniki:
1 szklankę czerwonej soczewicy
100 ml oliwy
3 ząbki czosnku
2 cebule
3 średnie marchewki
½ selera
2 łyżki masła orzechowego
3 całe jajka
sól, pieprz, kminek, papryka ostra
Przygotowanie: Warzywa trzemy na tarce, cebulę kroimy w kostkę. Wszystko wrzucamy na patelnię i smażymy dopóki nie zmiękną. Soczewicę zalewamy dwoma
szklankami i gotujemy, aż soczewica wchłonie całą wodę i nabierze konsystencji
puree. Następnie warzywa łączymy z soczewicą, dodajemy przyprawy, masło orzechowe i jaka. Wszystko mieszamy na gładką masę, przekładamy do wysmarowanej
masłem i wysypaną bułką tartą formy „keksówki”. Pieczemy ok. 40 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni.

Przygotowanie: Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni. W jednej misce mieszamy ze sobą
wszystkie suche składniki,
a w drugiej mokre. Do miski z suchymi składnikami dodajemy
mokre. Masą wypełniamy foremki i pieczemy babeczki w piekarniku przez 20-25 minut (do
suchego patyczka). Serek mieszamy z miodem, wykładamy na
upieczone babeczki, można posypać wiórkami kokosowymi.
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Wielkanocny koszyczek

Wielkanoc

Tradycyjnie, czy z fantazją?

Księżycowa
data
Z tymi świętami wielkanocnymi to bywa
różnie. Raz są na początku kwietnia, raz w
połowie tego miesiąca. Dosyć rzadko, ale zdarza się, że zaczynają się – tak jak w tym roku - już pod koniec marca. Termin jest ruchomy, ale dlaczego? Od czego to zależy?
Okazuje się, że od pełni księżyca.
Wielkanoc jako święto ruchome może wypaść
najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. Ustalenie daty jest oparte na obliczeniu równonocy wiosennej i następującej po niej pełni
księżyca. Na I Soborze Powszechnym w 325 roku
w Nicei ustalono zasadę, w myśl której: Niedziela Wielkanocy wypada w niedzielę, która następuje po pierwszej pełni księżyca po równonocy
wiosennej. Jeżeli pełnia księżyca przypada w niedzielę, Wielkanoc wypada w następną niedzielę.
Sobór w Nicei tym samym zaaprobował tzw.
aleksandryjską metodę obliczania tej daty. Aleksandryjczycy uznali 21 marca za dzień zrównania dnia z nocą i posługiwali się 19 letnim „cyklem księżycowym”, uwzględniając fakt, ze rok
słoneczny składa się z 365 dni oraz pewnej „nieokreślonej” cząstki dnia. W kolejnych wiekach
system był stopniowo przyjmowany na całym Zachodzie, wypierając inne, stosowane przez kościół rzymski, frankijski i celtycki. Natomiast kościół prawosławny kontynuuje obliczenia daty
Wielkanocy bazujące na Kalendarzu Juliańskim,
który został zatwierdzony przez I Sobór Powszechny. Pod uwagę nie jest brana rosnąca liczby dni, jakie powstają wskutek postępującej niedokładności Kalendarza Juliańskiego. Z datą
Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich i katolickich, m.in.: Środa Popielcowa, wielki post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i inne.
Katarzyna Gwara

Wielkanoc bez kolorowej święconki? Tego sobie chyba nikt nie wyobraża. Chrześcijański zwyczaj
święcenia pokarmów sięga VIII wieku. W naszym kraju przyjął się on
trochę później, bo w XIV wieku. Kilkanaście lat temu podstawą był wiklinowy koszyczek, tradycyjne pokarmy przykryte obowiązkowo
śnieżnobiałą serwetką. A dziś? Wiele się zmieniło. Jak się okazuje moda dotyczy także święconki. Jak zatem powinien wyglądać wielkanocny koszyczek?
Wielkanocny koszyczek może
mieć najróżniejsze kształty i rozmiary. Niekoniecznie musi być
zrobiony z wikliny. – Wybór
koszyczka zależy od indywidualnych upodobań. Oczywiście
nikt nie wybiera tych ogromnych. Najlepiej sprzedają się te o
owalnym kształcie. Wiele osób kupuje maleńkie, specjalnie przygotowane dla najmłodszych – mówi sprzedawczyni wyrobów wiklinowych. –
Jedni wybierają te w tradycyjnych barwach, tzn. brązowe, inni, bardziej odważni decydują się na koszyczki z kolorowej wikliny. Jest to bardzo modne
– dodaje.
Wielu z nas pozostaje wiernym tradycji – wiklinowy koszyczek musi być
obowiązkowo wyścielony śnieżnobiała
serwetką i ozdobiony wykrochmaloną
koronką oraz zielonymi gałązkami borówki lub bukszpanu.
Aby jednak wyróżniać się spośród
innych koszyczków wielkanocnych wystarczy odrobina wyobraźni. Niektórzy
porzucają tradycyjne wiklinowe na

rzecz tych wykonanych z łuby wierzbowej, czy sosnowej. Inni wybierają ręcznie robione na szydełku. Dekoracje w
nowoczesnych koszyczkach bywają
przeróżne.
U
niektórych lśni i
błyszczy.
U
in-

nych
dominuje
jeden, żywy kolor. Pojawiają się serwetki
żółte, zielone, pomarańczowe, a nawet
różowe, czy turkusowe. W tym sezonie
spotkać można nawet zafarbowane na
różne kolory bazie. Wiele koszyczków
przystrojonych jest gałązkami bukszpanu i borówki. Do tego często dodaje
się bazie oraz kwiaty. Wśród nich królują żonkile. Czasem pojawiają się też
tulipany i forsycje. Niektórzy przyozda-

Na drogach

Bezpiecznie do celu
W okresie przedświątecznym
i świątecznym na naszych drogach tradycyjnie pojawi się więcej stróżów prawa. Podobnie jak
w latach ubiegłych, policjanci ruchu drogowego w całym kraju
czuwać będą nad tym, by wszyscy
dotarli bez przeszkód do celu. Będą oni sprawdzać czy kierowcy
poruszają się zgodnie z przepisami, czy pasażerowie mają zapięte
pasy, a także czy siedzący za kierownicą są trzeźwi.
Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w zakresie
ograniczeń prędkości, stanu trzeźwości kierujących, prawidłowości
wykonywania manewrów oraz stanu
technicznego pojazdów. Mundurowi
sprawdzą również czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach. Na
trasach będą obecne także radiowozy nieoznakowane wyposażone
w wideorejestratory.
Najczęstszą przyczyną wypadków,
szczególnie tych tragicznych w skutkach, jest brawura połączoną z nadmierną prędkością, a w przypadku
długich podróży – zmęczenie. Taki
stan osłabia refleks, zmniejsza zdolność koncentracji, a w skrajnych
przypadkach może doprowadzić do
zaśnięcia za kierownicą. Policjanci
przypominają, że każdy kierowca
powinien przed wyjazdem wypocząć.
Gdy pojawi się zmęczenie najlepiej
zatrzymać się i zrobić koniecznie kilku lub kilkunastominutową przerwę w kierowaniu. Ważne jest także,

aby się nie spieszyć, a na drodze pamiętać nie tylko o przepisach ruchu
drogowego, ale także o zasadach
kultury.
Niestety w wielu przypadkach, to
agresywna jazda okazuje się być
przyczyną wypadków, których skutki są niekiedy tragiczne. Pamiętajmy
także o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i urządzeniach do bezpiecznego przewożenia dzieci, bo

one, gdy dojdzie do wypadku, mogą
uratować życie.
Apelujemy do kierowców o rozwagę, cierpliwość i zdjęcie nogi z gazu tym bardziej, że ładna pogodna
sprzyja szybkiej jeździe. Ci, którzy
jeżdżą brawurowo powinni pamiętać, że za przekroczenie prędkości
o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym traci się prawo jazdy.
Katarzyna Gwara

Pamiętaj:
l Przed wyjazdem w dłuższą podróż każdy kierowca powinien sprawdzić

stan techniczny swojego auta. Trzeba skontrolować poziom płynów w silniku: płynu spryskiwaczy, chłodniczego i oleju. Ważne, aby wszystkie żarówki i światła w aucie były sprawne – dobrze jest mieć w zapasie żarówki, które w razie potrzeby można od razu wymienić.

l Kierowca przed jazdą powinien być wypoczęty i trzeźwy.
l Wsiadanie za kierownicę po alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialne. Na-

wet niewielka ilość alkoholu we krwi obniża koncentrację i refleks. Dla nietrzeźwych za kółkiem nie będzie żadnej taryfy ulgowej – policjanci z całą
surowością będą karać tych, którzy prowadzili auto na podwójnym gazie.

l Pokonując długie dystanse, postarajmy się robić postoje – wyjdźmy z au-

ta, rozprostujmy nogi, zaczerpnijmy świeżego powietrza, czy po prostu napijmy się kawy.

l Każda osoba w samochodzie musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa,

a dzieci muszą być przewożone w specjalnych fotelikach. Pasy zostały wymyślone, aby ratować życie, dlatego nie należy lekceważyć obowiązku jeżdżenia w nich.

l Podczas postojów, na przykład na stacjach benzynowych, kiedy oddalamy

się od samochodu, upewnijmy się, że jest on w odpowiedni sposób zabezpieczony. Starajmy się z jak największym zaangażowaniem unikać sytuacji, kiedy możemy paść ofiarami rabunku lub innych przestępstw.

l Warto również pamiętać o zabezpieczeniu samochodu. Parkujmy w miej-

scu do tego wyznaczonym, dobrze oświetlonym i najlepiej strzeżonym. Nie
zostawiajmy bagażu i innych przedmiotów w widocznych miejscach wewnątrz pojazdu, a najlepiej zabierzmy je ze sobą.

biają swoją święconkę sztucznymi motylkami, papierowymi kwiatkami, jajeczkami oraz kokardkami. Rączka koszyczka opleciona jest zazwyczaj białą
lub kolorową wstążką.
Pewne elementy pozostają bez
zmian. Tradycyjnego jedzenia nie może
zabraknąć w żadnym koszyczku. Nawet w tym nowoczesnym. Mamy więc
chleb, wędlinę, sól, jajko, chrzan, ciasto, pieprz i baranka. Do święconek,
które dumnie prezentujemy w kościele, możemy kupić wiele produktów
stworzonych specjalnie na tę okazję. W
wielu sklepach znajdziemy niewielką
szyneczkę przygotowaną specjalnie do
poświęcenia, mały chlebek, mieszczące się w dłoni, wielkanocne babeczki, czekoladowe minizajączki, minikurczaczki, minipisanki i wiele
innych. Oprócz tradycyjnego
jedzenia, w nowoczesnych wersjach koszyczków, znajdziemy
wiele innych rzeczy. Wśród nich
słodycze, miód, oliwę, masło, czy
owoce. Często zamiast żółciutkich, puchatych kurczaczków, czy
kur pojawiają się kaczki, gąski i zajączki. Niektórzy do swoich koszyczków wkładają to, co lubią oraz to, co
ma dla nich symboliczne znaczenie.
Choć zazwyczaj chcemy, aby nasze
koszyczki wyglądały wyjątkowo i ciekawie nie możemy przesadzić. Wszystko
powinno wyglądać estetycznie i ze smakiem. Gdy koszyczek zostanie dopracowany w najdrobniejszych szczegółach
można wyruszyć do kościoła. Nie możemy jednak zapomnieć, że święta Wielkanocne to coś więcej niż wypełniony
po brzegi, modny koszyczek...
Katarzyna Gwara

Święta Wielkanocne

Zwyczaje
w innych
krajach
Nasza Wielkanoc to oczywiście kolorowe pisanki, tradycyjne mazurki, babki,
świąteczne śniadanie w gronie rodzinnymi, ale także prawdziwa frajda dla dzieci
– Śmigus Dyngus. Zastanawialiście się,
jak to święto obchodzone jest w innych
krajach? Zebraliśmy kilka ciekawostek.
W Niemczech święta wielkanocne są obchodzone bardzo różnie – w zależności od regionu, jednak wspólną cechą są piękne dekoracje, zwłaszcza wielkanocne drzewka – inaczej nazywane bukietami wielkanocnymi. Są
to gałązki suche lub żywe, o zielonych listkach, przybrane wiszącymi kolorowymi pisankami lub wydmuszkami. U naszych bliskich sąsiadów Czechów, popularną tradycją
jest organizowanie świątecznych jarmarków,
gdzie można kupić drewniane figurki, pisanki, słodycze a także polazkę, czyli rózgę splecioną z wierzbowych gałązek. Według starego
zwyczaju, taką rózgą smaga się dziewczyny,
aby otrzymać w zamian cukierki – odbywa się
to w nasz lany poniedziałek. Z kolei w Grecji
święta wielkanocne są obchodzone bardzo ortodoksyjnie. W Wielki Czwartek obowiązuje
ścisły post, podczas którego można spożywać
jedynie warzywa, oliwki oraz chleb. Święta
Francuzów są słodkie – królują czekoladowe
jajka, rybki, zające i baranki. Dzieci dostają
wtedy dużo słodyczy, ale też szukają tych,
które wcześniej ukryli rodzice. Niezależnie od
tego, gdzie spędzamy święta wielkanocne,
najważniejsze jest to, aby ten radosny czas
upłynął w gronie rodziny i przyjaciół.
Paula Nogaj
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Aquapark w Częstochowie

Prace coraz bardziej zaawansowane
Jeszcze około roku może
potrwać budowa parku wodnego przy ulicy Dekabrystów
w Częstochowie. Z szacunków wynika, że inwestycja
pochłonie 51,5 miliona złotych.
Obiekt wykonuje konsorcjum dwóch częstochowskich
firm - “Przemysłówki” i “Karbud” przy współpracy z pracownią architektoniczną “Dominiczak Piotr & Szczuraszek Mariusz” z Ostrowa Wielkopolskiego. Powstaje on w południowej
części działki od strony ulicy
Dekabrystów. Inwestycja polega
na rozbudowie istniejącej pływali letniej o budynek z basenami
krytymi wraz z przebudową istniejących dróg oraz budową par-

kingów. Zajmuje część terenów
zielonych dotychczas wykorzystywanych jako plaża, plac zabaw dla dzieci oraz boisko do
plażowej piłki nożnej i siatkowej.
Pływalnia letnia wraz z nowo
wybudowanym budynkiem basenów krytych stanowić będzie
jeden
kompleks sportowo-rekreacyjny, połączony przez system, który
zapewni klientom
możliwość korzystania w sezonie
letnim, zarówno z basenów krytych, jak i odkrytych. Atrakcje
mają się wzajemnie uzupełniać.
Park pod dachem ma mieć 3,6
tys. m2 powierzchni użytkowej
i pomieścić ok. 900 m2 basenów. Ma składać się z grup pomieszczeń rozłożonych na trzech
kondygnacjach. Na kondygnacji
podstawowej głównym elemen-

tem będzie hala basenowa. Znajdzie się tam trzytorowy basen
sportowy, basen rekreacyjny
właściwy z różnymi atrakcjami
oraz część przeznaczona wyłącznie dla najmłodszych. Wśród
atrakcji wymienić można między
innymi: dziką rzekę, gejzery, parasol wodny, leniwą rzekę, bicze
wodne, kaskady, leżankę, ławkę
i wnęki z hydromasażem oraz
basen ze sztuczną falą. Będzie
też zespół zjeżdżalni - prostych
i rurowych, częściowo wychodzących na zewnątrz.
Na piętrze zostanie zlokalizowany zespół saunowy i odnowy
biologicznej dostępne z hali basenowej oraz z basenów zewnętrznych. Na piętrze będą
również restauracje - sucha
i morka. Kondygnacja podziem-

na to miejsca parkingowe. W sumie do dyspozycji ma być ponad

270 miejsc zlokalizowanych na
pięciu parkingach (parking
pierwszy 45 miejsc, drugi 66,
trzeci 34, czwarty 82, a piąty podziemny – 49).
Obiekt ma być energooszczędny. Podstawowym źródłem ciepła będzie agregat kogeneracyjny gazowy. Ma on wytwarzać
jednocześnie ciepło i prąd.
Z szacunków wynika, że inwestycja pochłonie 51,5 miliona
złotych. Budowa ma zostać zakończona w połowie przyszłego
roku.
Początkowo zakładano, że
w czasie budowy pływalnia letnia będzie funkcjonowała normalnie. Ostateczna decyzja w tej
sprawie na razie jednak nie zapadła.
Katarzyna Gwara
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Do końca maja

Kolejne utrudnienia
na DK-1
W związku z prowadzeniem
badań drogowych, na trasie DK1 - od al. Jana Pawła II do ul.
Rakowskiej - mogą występować
utrudnienia w ruchu. Prace będą prowadzone do końca maja.
Utrudnienia polegają na miejscowych wygrodzeniach i zawężeniach pojedynczych pasów ruchu w obu kierunkach. - Prowa-

dzone badania są jednym z elementów realizacji inwestycji
związanej z planowaną przebudową odcinka DK-1. Nie jest to
jednocześnie początek właściwych prac budowlanych, a kolejny z etapów przygotowania do
nich – informuje Miejski Zarząd
Dróg i Transportu w Częstochowie. Apelujemy o ostrożność.
Katarzyna Gwara

www.ekobudlife.pl
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Coroczne sadzenie kwiatów

Wiosna w centrum miasta
Bratki, stokrotki, niezapominajki, tulipany, żonkile i
wiele innych kolorowych
kwiatów rozkwitło w centrum naszego miasta. Niestety, niektóre już zostały
skradzione.
– W tym roku Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta
zaplanował posadzenie blisko
6,5 tys. szt. różnokolorowych

bratków, stokrotek i niezapominajek. Rośliny kwitną już na
rabatach, m.in. przy: skwerze
Solidarności, placu Biegańskiego oraz w alei Sienkiewicza
przy pomniku ks. Popiełuszki
– informuje biuro prasowe
magistratu.
Kolorowo i wiosennie jest
również przy Urzędzie Stanu
Cywilnego, wzdłuż alei Najświętszej Maryi Panny oraz
przy ul. Waszyngtona 5. Koszt
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wykonania nasadzeń i ich pielęgnacji to prawie 33 tys. zł.
Oprócz roślin w donicach,
mamy również te kwitnące w
pasach drogowych. Są to rośliny cebulowe posadzone jesienią 2015 i 2017 roku.
– Przy drogach kwitną obecnie m.in. żonkile i czosnki
ozdobne. Najstarsze rośliny cebulowe, posadzone w 2015 roku, można zauważyć w pasie
drogowym alei Jana Pawła II,

ul. Szajnowicza-Iwanowa, ul.
Jana III Sobieskiego i ul. Krakowskiej - posadzono ich wte-
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dy ok. 88,5 tys. sztuk. Późniejsze nasadzenia, z 2017 roku
(65 tys. sztuk) znajdują się w
pasie drogowym alei Bohaterów Monte Cassino – wylicza
biuro prasowe. Koszt nasadzeń roślin cebulowych to w
sumie ponad 85 tys. złotych.
Niestety okazuje się, że miejskie kwiaty są łakomym kąskiem dla złodziei… Z donic
ustawionych po północnej
stronie Alei zniknęło ponad
120 tulipanów. Ktoś ukradł je
prawdopodobnie w celach zarobkowych. Sprawa zostanie
przez Wydział Ochrony Środowiska UM zgłoszona na policję.
Katarzyna Gwara

18.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

ZAMIANA

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

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

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

1465 mm

l

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

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

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

ŚRODKI CZYSTOŚCI

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

WAGI

AKUMULATORY

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

ZAPRASZAMY!!!

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

n SPRZEDAM stare gazety (również
przedwojenne). Tel. 790 819 855
n SPRZEDAM nowy programator do pralki
starego typu. Tel. 790 819 855

www.kapssc.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM dom na Grabówce. Pow. 104 m2,
działka 618 m2. Tel. 787 896 669
— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102

n NAPRAWA pomp wodnych –
samochodowych, cyrkulacyjnych
hydroforowych. Tel. 669 245 082
n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów
komórkowych oraz nawigacji GPS.
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 14 99 69
NAUKA

KURSY na KWALIFIKOWANEGO
PRACOWNIKA OCHRONY
Kursy doskonalące dla kwalifikowanych
pracowników ochrony warunkujące
przedłużenie uprawnień.
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16
biuro@kursy-czestochowa.pl
www.kursy-czestochowa.pl
Tel. 34 3616 425

— KOREPETYCJE —
SPRZEDAM
n JĘZYK polski, WOS – korepetycje,
n
SPRZEDAM
stół drewniany rozkładany, nogi
przygotowanie
do
matury.
Poziom
podstawowy
USŁUGI
przykręcane. Tel. 692 515 893
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum.
n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo,
n SPRZEDAM szlifierkę stołową – prawie nową.
www.matura.czest.pl
Pilarkę poprzeczno-wzdłużną DMPA-40.
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski.
Tel. 796 635 001
Programator typ 770 nowy. Tel. 790 819 855
Częstochowa, ul. Wazów 62A.
n SPRZEDAM samochód ford focus rocznik
Tel. 509 876 249
— KURSY —
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 a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e
n SPRZEDAM serwisy kawowo-obiadowe z
– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI 	
– SPRZEDAM
duraleksu i z kamionki. Tel. 504 230 153
– KUPIĘ
– MATRYMONIALNE
– INNE   
– PRACA
n SPRZEDAM maszynę do szycia
przemysłowego „Minerva”. Do szycia
Treść ogłoszenia:
torebek, damskich i plecaków. Stan bdb.
Tel. 603 521 686
...................................................................................................
n KATALOGI sukien i mody ślubnej – 11 szt.
(9 szt francuskie, 2 szt. polskie) – cena za
komplet – 80 zł.
...................................................................................................
BALKONIK rehabilitacyjny kroczący z funkcją
kółek, nowy – cena 80 zł. Tel. 601 636 915
n
ZESTAW narciarski tradycyjny, młodzieżowy:
...................................................................................................
narty Mladost, dł. 140 cm; buty Salomon rozm.
35-36; wiązania Marker. Cena – 50 zł.
BALKONIK rehabilitacyjny kroczący z funkcją
...................................Nr tel. .....................................................
kółek, nowy – cena 80 zł. Tel. 601 636 915

KUPON

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

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

POGRZEBY

PRACA
— DAM PRACĘ —

Pracowników bez doświadczenia
do pomocy na budowie w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek
2.200 zł netto!
Tel. 32-238-86-23
n PRACA opieka w Niemczech, WYSOKIE
zarobki – do 1650 €, tel. 61 666 2993
MATRYMONIALNE
n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna
kobietę, chętnie puszystą, starszą.
Tel. 511 224 410
n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo – pozna
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może
posiadać dzieci. Cel – stały związek.
Tel. 660 006 217

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

AKTUALNOŚCI
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Wypożyczanie

Elektryczne skutery prosto z ulicy
Mieszkańcy Częstochowy
oraz turyści mogą prosto z
ulicy wypożyczać skutery
elektryczne. Na razie do dyspozycji jest 30 pojazdów. Docelowo ma być 50.

W ramach bezpłatnej aplikacji
użytkownicy JedenŚlad mogą
sprawdzać dostępne pojazdy oraz
ich zasięg, kontaktować się z biu-

rem obsługi klienta, korzystać
z kodów rabatowych oraz doładowywać konto na kolejne przejazdy.
Katarzyna Gwara

O NAS:

Poza dostępnymi rowerami
miejskimi, mieszkańcy oraz turyści mogą ponownie poruszać się
po mieście elektrycznymi skuterami od JedenŚlad. Już we wrześniu
2018 firma udostępniała kilkadziesiąt swoich skuterów. Tym razem jest ich 30, a docelowo ma być
50. Planowane jest także rozszerzenie strefy wraz ze zwiększeniem
floty skuterów.
Aby wynająć skuter, wystarczy
pobrać na telefon aplikację JedenŚlad i dokonać krótkiej rejestracji.
Również za jej pomocą możemy
zarezerwować pojazd. Kierowca
ma do dyspozycji 2 certyfikowane
kaski, akcesoria (m.in. czepki jednorazowe, uchwyt na telefon), a
sam skuter posiada ubezpieczenie. Pojazdy mogą osiągać maksymalną prędkość 45 km/h. Ze
względu na obecne przepisy prawa, operator nie wymaga prawa
jazdy. Aby wypożyczyć skuter, wystarczy dowód osobisty (dla osób
urodzonych przed 19 stycznia
1995, dla młodszych – wymagane
jest prawo jazdy minimum AM).
W Częstochowie strefa wynajmu
skuterów obejmuje teren Starego
Miasta od Al. Marszałkowskiej na
północy do ulicy Jesiennej na południu. Wynajem pojazdów pozwala w szybki i łatwy sposób dojechać
do pracy, zwiedzić miasto czy dotrzeć na spotkanie z przyjaciółmi.

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

Wybrane samochody na dzień 18 kwietnia 2018 r.

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

NISSAN QASHQAI
1.2 E, rok prod. 2005, kraj.,
I – wł., serwis.



56.900 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
n CHEVROLET AVEO 1.4 E, rok prod. 2006   8.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
1.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016  32.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008  16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002  5.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
kraj., I –właśc., F. VAT
49.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
39.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,
rok prod. 2017, 9-osobowy
69.900 zł netto
9.900 zł
n HONDA HR-V 1.6 E, rok prod. 2003
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
31.900 zł
serwis, F. VAT
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,
serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon
47.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 24.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT 34.900 zł
12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
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
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
RENAULT SCENIC 1.6 E,
9.900 zł
rok prod. 2005
19.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
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
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
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
18.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
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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Na wesoło!
Żona dzwoni do męża:
– Kochanie, w naszym samochodzie oderwało się lusterko.
– Jak to? Samo się oderwało?!
– Policjant w protokole napisał, że
dachowałam...
u u u
Policjanci zatrzymują kierowcę:
– Panie kierowco, poprosimy dokumenty.
Kierowca podaje dokumenty policjantowi.
Policjant sprawdza:
– W porządku. To jeszcze pan
dmuchnie w alkomat.
Kierowca dmucha, alkomat pokazuje 0.0
– 0.0? Chyba się zepsuł – mówi jeden z policjantów
– Jak to się zepsuł? Dawaj!
Drugi policjant dmucha w alkomat:
– No i o co ci chodzi?! 2.5! W porządku jest!

u u u
Przyleciał gość z Japonii do Polski. Kilkaset metrów przed Pałacem Kultury i Nauki wsiada do
taksówki i prosi, by go podwieźć pod budynek
bo chce go zwiedzić. Mija ich S2000.
– Honda. Bajdzio sibka. Źjobiona w Japonii.
Kierowca wytrzymał jakoś, ale nadjechała i wyprzedziła go Celica.

– Toyota. Bajdzio sibka. Źjobiona w Japonii.
Taksówkarz wytrzymał, choć lekko się poddenerwował. Po chwili został minięty przez 350Z.
Japończyk:
– Nissan. Bajdzio sibka. Źjobiona w Japonii.
Gościu za kółkiem już się wkurzył, lecz na
szczęście byli już pod pałacem. Kierowca:
– Sto złotych.

– Cio?
A on go przedrzeźnia:
– Taksiomat. Bajdzio sibki. Źjobiony w Japonii.
u

u

u

– Co musi się zmienić, żeby polskie drogi spełniały wymogi europejskie?
– Wymogi europejskie.

SPORT
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Mistrzostwa w piłce ręcznej chłopców

Chłopcy z SP 54 najlepsi!
Dwa pierwsze zespoły z każdej grupy
Zakończyły się mistrzostwa w piłce
ręcznej chłopców. W rywalizacji uczest- półfinałowej rozegrały finał o miejsca I – IV,
niczyli uczniowie klas VI z rocznika pozostałe natomiast rozegrały finał B o dal2006 i młodsi. W sumie zgłosiło się je- sze miejsca.
Rywalizację na pierwszym stopniu podenaście zespołów.
dium zakończyli zawodnicy ze Szkoły PodDrużyny został podzielone na cztery gru- stawowej nr 54. Tuż za nimi byli reprezenpy eliminacyjne, w których grały w syste- tanci Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1.
mie każdy z każdym. Z każdej grupy dwie Trzecie miejsce zajęła natomiast drużyna
najlepsze drużyny awansowały do dwóch ze Szkoły Podstawowej nr 34.
ts
grup półfinałowych.

TABELA KOŃCOWA PÓŁFNAŁU
Miejsce

Szkoła NR

Pkt

Wynik

GRUPA I
I

SPS-1

9

25 : 8

II

SP 54

6

23 : 15

III

SP 14

3

22 : 20

IV

SP 38

0

9 : 36

GRUPA II
I

SP 21

9

19 : 12

II

SP 34

6

16 : 15

III

SP 49

3

15 : 16

IV

SP 31

0

14 : 21

TABELA KOŃCOWA
Miejsce

Szkoła NR

Pkt do
współzawodnictwa

I

SP 54

11

II

SPS 1

9

III

SP 34

8

IV

SP 21

7

V

SP 14

6

VI

SP 49

5

VII

SP 31

4

VIII

SP 38

3

SP 54 – I miejsce

zdj. arch

SPS1 – II miejsce

zdj. arch

SP 21-111218 – IV miejsce

zdj. arch

Drużyna SP 54: Błaszyk Krystian, Bidziński Kacper, Choncia Dawid, Jasiurski
Piotr, Kowalczyk Kacper, Kuś Paweł, Romanowski Mateusz, Skupiński Bartosz, Tomalik Mateusz, Trojanowski Igor. Nauczyciel – Robert Knap
Drużyna Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1: Pakulski Andrzej, Świąć Aleksander, Kucęba Oliwer, Szostak Kuba, Ujma Bartosz, Tajchman Borys, Dzumyk Szymon, Teperski Mikołaj, Szymanowski Konrad. Nauczyciel – Wojciech Marczyk
Drużyna SP 34: Wardziński Igor, Kuciński Fabian, Górski Kacper, Dądela Filip, Żak
Filip, Adamczyk Filip, Krawczyk Paweł, Włodarczyk Miłosz, Żulik Dawid.
Nauczyciel – Mariusz Stępień

SP 34-111309 – III miejsce

zdj. arch
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Juniorzy Eco-Team AZS-u 2020 Stolzle Częstochowa

Zdobyli wicemistrzostwo
Polski
Zespół Eco-Team AZS-u 2020
Stolzle Częstochowa zakończył sezon 2018/2019, zdobywając wicemistrzostwo Polski. W ramach rozgrywek, wygrali aż piętnaście meczów z rzędu, jednak w ostatnim
spotkaniu musieli uznać wyższość
Trefla Gdańsk.
– My tego meczu nie przegraliśmy,
to Trefl Gdańsk go wygrał. Moi zawodnicy zostawili w tym meczu dużo
serca na boisku. Niestety nie udało

nam się złamać rywala. To co do tej
pory przynosiło wiele korzyści, czyli
zagrywka przysparzała gdańszczanom problemy, ale potrafili z nich
wyjść obronną ręką, kończąc ataki
na wysokiej piłce – podsumował finałowe starcie trener Wojciech Pudo.
Klub podkreśla, że częstochowska
drużyna w czasie turnieju zyskała
wielu fanów, zdobywając ich serca
ogromną wolą walki i zespołowością.
– Nasz zespół to jedna wielka rodzina. Bardzo się wspieramy i zawsze

razem dążymy do założonego celu.
Tutaj nie ma jednostek, to jest jedna
wielka całość. W całym turnieju, jak
i w finale pokazaliśmy charakter
i serce na boisku, ale niestety trochę
zabrakło, by cieszyć się z mistrzostwa
– powiedział kapitan drużyny Łukasz
Pałuszka.
Najlepszym atakującym turnieju
został wybrany gracz AZS 2020 Remigiusz Kapica.
opr. Paula Nogaj

Puchar Ligi 40-latków

Zakończyły się rozgrywki
finałowe

Sala Sportowa „Częstochowianka” po raz ostatni w tym sezonie
gościła 40-latków, aby zakończyli
wielomiesięczne zmagania siatkarskie, trwające od listopada. Puchar
Ligi zdobyła drużyna Flayspotu.

– Po długim i wyczerpującym sezonie drużyny przystąpiły do rozegrania
ostatnich, finałowych spotkań Pucharu Ligi. W spotkaniu o 7 miejsce
Gmina Mykanów po zaciętej walce w
trzech setach pokonała Temidę, która w trybie „awaryjnym” przystąpiła
do Pucharu pokazując postawę fair-play, za co bardzo im dziękujemy.
W meczu o 5 miejsce, Blachownia
gładko pokonała Mikrusa z Mykano-

wa 2:0 nie dając większych szans
swoim rywalom.
O najniższe miejsce na podium
zmierzyły się zespoły Gminy Rędziny
i Nowak-Mosty. Po dramatycznych i
bardzo wyrównanych dwóch setach
lepsi okazali się zawodnicy z Rędzin i
to oni zajęli 3 miejsce, potwierdzając
kolejny raz przynależność do czołówki w naszych rozgrywkach – zrelacjonował Marcin Mazik, Kierownik ds.
sportu i rekreacji z MOSiR.
W finale Flayspot musiał zmierzyć
się z zespołem Volley – określanym
mianem rewelacji Pucharu Ligi. Pomimo bardzo dobrej gry zawodników
tej drużyny, nie udało się tym razem
sprawić niespodzianki i to drużyna
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Flayspotu ponownie stanęła na najwyższym stopniu podium. Potwierdzili tym samym swoją dominację w
tym sezonie. Wcześniej bowiem zdobyli mistrzostwo w rozgrywkach ligowych. Turniej zakończył się wręczeniem okazałych pucharów trzem najlepszym drużynom przez Tomasza
Łuszcza – dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Wszyscy zawodnicy otrzymali z kolei okolicznościowe podziękowania. Organizatorzy zapraszają
już teraz na jesienne rozgrywki
40-latków, które tradycyjnie odbywać się będą w Sali Sportowej „Częstochowianka” przy ul. Rejtana 7c.
opr. Paula Nogaj

Żużel. Srebrny Kask

Gruchalski i Miśkowiak
awansowali
Dwójka zawodników
forBET Włókniarz Częstochowa – Michał Gruchalski i Jakub Miśkowiak
awansowali do Srebrnego
Kasku. Eliminacje miały
miejsce na torach w Krośnie 16 marca.
– Michał Gruchalski
z dorobkiem 12+2 punktów
zajął 4 miejsce, natomiast
startujący w Rawiczu Jakub Miśkowiak również
z 12 punktami uplasował
się na 3. pozycji. Nieco go-

rzej spisali się Bartłomiej
Kowalski oraz Mateusz
Świdnicki. Kowalski, który
o awans do finału walczył
w Rawiczu, wywalczył łącznie 8 punktów, co pozwoliło
mu uplasować się na 8. pozycji. Również na 8. pozycji
dzisiejsze półfinałowe zmagania zakończył Świdnicki,
który w pięciu startach zapisał przy swoim nazwisku
7 punktów i wywalczył
w Krośnie 8 miejsce – poinformował klub.
Paula Nogaj

Piłka nożna. II liga

Skra zmierzy
się z Resovią

W Wielką Sobotę piłkarze Skry zmierzą się
z Resovią Rzeszów w kolejnym meczu o II-ligowe punkty. Spotkanie
rozegrane zostanie w samo południe na stadionie przy ul. Loretańskiej
20.
Początkowo
mecz
w harmonogramie był wyznaczony na godzinę
16:00, jednak działacze
Skry wystąpili do PZPN
i rywali o przesunięcie
spotkania na wcześniejszą
porę.

– Uznaliśmy, że ze
względu na wyjątkowość
tego dnia lepszą porą będzie godzina 12:00. Rywale z Rzeszowa też są zadowoleni, bo przed świętami
wcześniej wrócą do domu.
Zapraszamy więc po święconce na stadion – powiedział wiceprezes Piotr
Wierzbicki. To będzie niezwykle ważny mecz dla
częstochowskiej drużyny,
ponieważ zwycięstwo przypieczętowałoby sukces, jakim niewątpliwie jest
utrzymanie się w II lidze.
Paula Nogaj

Mistrzostwa Polski

WATAHA 11 razy na podium
Miniony weekend był dla
zawodników i trenerów Akademii Sportów Walki WATAHA
najważniejszym czasem w całym sezonie sportowym, odbywały się bowiem Mistrzostwa
Polski w Taekwon-do ITF. Systematyczna i ciężka praca na
treningach zaowocowała 11
medalami dla reprezentantów
WATAHY.
Pierwszego dnia turnieju wykazać mogli się starsi zawodnicy
w konkurencjach walk przery-

wanych i ciągłych, a także konkurencjach technicznych, takich
jak kopnięcia na czas i na wysokości – są to tzw. techniki specjalne. Spośród reprezentantów
WATAHY: Jana Stochniałka,
Weroniki Włodarczyk, Amelii
Prus, Mai Rygalskiej, Anny Klimczak, Ryszarda Jasnego i Szymona Muskalskiego, żeńska
część reprezentacji dotarła najwyżej. Weronika Włodarczyk wywalczyła aż dwa krążki w kategorii wiekowej juniorek młodszych
- złoto w technikach specjalnych

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

i brąz w walkach przerywanych,
z kolei Amelia Prus została Mistrzynią Polski w technikach
szybkościowych kadetek. Pozostali dali z siebie wszystko, jednak do strefy medalowej nieco
zabrakło. Warto wspomnieć walki Janka Stochniałka, najstarszego reprezentanta WATAHY,
juniora. Janek w obu formułach,
przerywanej i ciągłej, dotarł do
półfinałów i minimalnie oddał
zwycięstwo przeciwnikom w walkach o brązowy medal. Jak zawsze na 4. miejscu pozostaje
niedosyt i zapał do poprawy wyniku na kolejnym turnieju, który
już za miesiąc.
Drugi dzień turnieju był czasem dla najmłodszych - młodzików, czyli zawodników w wieku
4-9 lat. Watahę reprezentowali:
Arkadiusz Kawecki, Bartosz
Cykowski, Dawid Cykowski,
Jan Wroński, Natalia Klimczak,
Nadia Pustelnik, Kacper Musiał, Mateusz Borkowski, Filip
Wrona, Rafał Kacprzak, Szymon Muskalski, Adam Lisowski, Cezary Muskalski, Mieszko
Kaniowski i Jakub Jędrczak.
Sześcioletni Bartosz Cykowski
dotarł do strefy medalowej we
wszystkich kategoriach. Bezkonkurencyjny okazał się w

technikach specjalnych, zostając Mistrzem Polski. W kopnięciach i walkach kalaki, zajął
miejsce trzecie. Arkadiusz Kawecki wywalczył aż dwa medale: brąz w technikach specjalnych oraz srebro w walkach kalaki. Kolejny sukces w kategorii
szybkościówek odniósł Mateusz
Borkowski, stając na trzecim
stopniu podium. Ogromnym
sukcesem był debiut pięcioletniego Mieszka Kaniowskiego,
który po kilku miesiącach treningów wywalczył srebro w
szybkościówkach, pokonując

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

nawet bardziej doświadczonego
kolegę z klubu. Cezary Muskalski wrócił z Mistrzostw w brązowym medalem w technikach
specjalnych.
Warto dodać, że poziom sportowy turnieju był niezwykle wysoki. Jak na Mistrzostwa Polski
przystało konkurencja okazała
się bardzo trudna do pokonania.
Kluby z całej Polski przywiozły
swoich najlepszych zawodników,
łącznie startowało prawie 500
osób.
Magdalena Makowska-Grzyb
Mateusz Grzyb

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049
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Krzyżówka klasyczna z hasłem

POZIOMO: 1) odległość między dwoma dźwiękami, połowa
półtonu; 2) państwo z Sydney; 3) skrótowiec, np. PKO; 4) ciasto
kruche i parzone przedzielone kremem; 5) szkic, streszczenie
wykładu lub przemówienia; 6) Sb w tablicy Mendelejewa; 7) stolica
Sardynii; 8) mieszkańcy Ameryki Łacińskiej; 9) zmiana wartości
pieniędzy; 10) żona Orfeusza; 11) Gwajakowiec, drzewo życia;
12) pobudzający składnik kawy; 13) bąbelek; 14) znawca i badacz
owadów; 15) konserwuje drewno; 16) Paula, kochanka Bertolta
Brechta; 17) pasmo górskie na granicy Izraela, Syrii i Libanu; 18)
włosy wyrosłe po ufarbowaniu; 19) parząca roślina; 20) widełki
stroikowe do instrumentów; 21) prąd literacki Gustawa Flauberta i
Emila Zoli; 22) Arapaima, jedna z największych słodkowodnych
ryb świata; 23) umocniony brzeg morza lub rzeki; 24) gigant,
kolos; 25) klub piłkarski z Barcelony; 26) wychowanie i kształcenie
w systemie oświaty; 27) ... jeziorny, tworzy szuwary; 28) łańcuch
górski ze szczytem K2; 29) długie, nudne referaty
PIONOWO: 2) naboje, pociski; 5) białko tkanki łącznej, składnik
ścięgien; 13) angielski bar; 14) siódma litera alfabetu greckiego;
18) dłuto kostne; 19) toaletowy lub do drukarki; 30) metalowy
element na jachcie do mocowania olinowania; 31) używany po
kąpieli; 32) jednostki taryfikacyjne połączeń telefonicznych; 33)
tani irlandzki przewoźnik lotniczy; 34) Lac ..., słone, różowe jezioro
w zach. Senegalu; 35) angielski producent perfum i kosmetyków;
36) np. ilość metalu z wytopionej rudy; 37) markowe buty
sportowe; 38) Karol... I Wielki, książę Sabaudii; 39) kolor żałoby;
40) źródło fal radiowych; 41) niepotrzebna resztka z produkcji; 42)
era inaczej; 43) szeroka chusta z Ameryki Środkowej do noszenia
dzieci; 44) przydomek Eisenhowera; 45) owad w paski; 46) inna
nazwa zawilca; 47) angielski półwysep z przylądkiem Lizard Point;
48) zespół dziewięciu muzyków; 49) Park Narodowy w środkowej
Kalifornii; 50) nieustanne dręczenie i dokuczanie; 51) Dasajew,
sławny radziecki bramkarz; 52) maksyma, sentencja; 53) miejsce
pracy urzędnika; 54) kraina św. Mikołaja; 55) młoda roślina, flanca;
56) bezżeństwo duchownych; 57) niewiara w Boga; 58) anglosaski
rodzaj jałowcówki; 59) bałagan, nieporządek
Rozwiąż krzyżówkę i ułóż hasło. Wyślij je na adres e-mail:
redakcja@zycieczestochowy.pl
w tytule wpisz: krzyżówka z 12-04-2019 r.
Pierwsze dwie osoby otrzymają nagrody – niespodzianki
(kontakt ze zwycięzcami drogą mailową).
Odbiór nagród w redakcji
Życia Częstochowy i Powiatu, Al. NMP 51, 42-200 Częstochowa.

P RO G R A M T V – P I Ą T E K 1 9 K W I E T N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu; 8/112; teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 158;
serial; Turcja (2015)
07:05; s.III; odc. 469; serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Blondynka; s.V; odc. 62 - Fortepian
marki Kreutzbach; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IX; odc. 114 Prosto w serce; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 78 Wyjazd; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 209; 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 – Kostaryka.
Ostoja dzikiej przyrody; film
dokumentalny; Francja (2016)
14:00; s.III; odc. 470; serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn
kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 159;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Wielkanocne wypieki w Europie;
film dokumentalny; Austria (2017)
18:30 Korona królów – taka historia...;
odc. 31; telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 9/112; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Pieśni Wielkopostne
20:55 Droga Krzyżowa
22:45 Listy Matki Teresy; dramat; USA
(2014); reż.:William Riead; wyk.:Juliet
Stevenson, Rutger Hauer, Max von
Sydow
00:50 Wspaniała Gilly; film obyczajowy;
USA (2016); reż.:Stephen Herek;
wyk.:Kathy Bates, Glenn Close, Sophie
Nelisse, Julia Stiles, Octavia Spencer
02:40 Bóg nie umarł 2; USA (2016);
reż.:Harold Cronk; wyk.:Melissa John
Hart, Jesse Metcalfe, David A. R. White
04:45 Notacje – Symcha Ratajzer–Rotem.
Obrazy z getta; cykl dokumentalny

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2504; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Różne
smaki wieprzowiny z grilla; magazyn
kulinarny
07:45 Postaw na milion; s.II; odc. 145;
teleturniej
08:45 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 Wędrówki; reportaż
09:15 Koło fortuny; odc. 458 ed. 6;
teleturniej
09:50 Lidzbarskie Wieczory Humoru i
Satyry – Kaczmarek wiecznie żywy;
widowisko rozrywkowe
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki;
/126/ - „Znamy się tylko z widzenia” Trubadurzy
11:05 Piosenki Mariana Kociniaka;
widowisko kameralne
11:30 Familiada; odc. 2504; teleturniej
12:00 Rodzina wie lepiej; /16/; teleturniej
12:30 Humor Wiesława Michnikowskiego;
program satyryczny
13:35 Lidzbarskie Wieczory Humoru i
Satyry – Kobieta, wino i śmiech –
Irenie Kwiatkowskiej w 100. rocznicę
urodzin; widowisko rozrywkowe
14:40 The Wall. Wygraj marzenia; /35/;
teleturniej
15:40 Kabaretowa Mapa Polski –
Kabaretowa Noc Listopadowa Gdynia
(1-3); widowisko
18:20 Okrasa łamie przepisy – Zdrowa,
polska wieprzowina; magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (89) Kabokle; cykl reportaży
19:20 To je Borowicz. Podróże ze
smakiem.; odc. (7); magazyn kulinarny
19:50 Rodzina wie lepiej; /17/; teleturniej
20:15 Psalmy dla Ciebie – fragmenty
koncertu Piotra Rubika
20:50 Woła Nas Pan. Oratorium
Wielkanocne Ernesta Brylla i
Włodzimierza Korcza
21:50 Postaw na milion; odc. 192;
teleturniej
22:50 The Wall. Wygraj marzenia; /45/;
teleturniej
23:50 Lidzbarskie Wieczory Humoru i
Satyry – Kaczmarek wiecznie żywy;
widowisko rozrywkowe
00:55 Koło fortuny; odc. 457 ed. 6;
teleturniej
01:35 Kabaretowa Mapa Polski –
Kabaretowa Noc Listopadowa Gdynia
(1-3); widowisko
04:15 Rozrywka Retro – Na festiwalowej
scenie – Ewa Demarczyk; widowisko
rozrywkowe

TVP2

POLSAT

05:50 Egzamin z życia; odc. 34; serial TVP
06:45 Podróże z historią; s.V; odc. 46
Słodki smak historii; cykl dokumentalny
07:15 Na sygnale; odc. 44 „Sytuacja
podbramkowa”; serial fabularyzowany
TVP
07:45 Przepis dnia (34)
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (345)
11:25 Barwy szczęścia; odc. 2047; serial
obyczajowy TVP
11:55 Coś dla Ciebie; magazyn
12:25 Quo vadis; dramat historyczny; USA
(1951); reż.:Mrvyn LeRoy, Anthony
Mann; wyk.:Robert Taylor, Deborah Kerr,
Peter Ustinov
15:15 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 78; serial; Niemcy (2008)
16:05 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 79; serial; Niemcy (2008)
17:00 Nabożeństwo Wielkopiątkowe
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe; odc. 740; serial
TVP
19:30 Przepis dnia (35)
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2047; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2048; serial
obyczajowy TVP
20:45 Światło między oceanami; dramat;
Nowa Zelandia, Wielka Brytania, USA
(2016); reż.:Derek Cianfrance; wyk.:Alicia
Vikander, Michael Fassbender, Rachel
Weisz, Jack Thompson
23:05 Zanim się rozstaniemy; film
obyczajowy; USA (2014); reż.:Chris
Evans; wyk.:Chris Evans, Alice Eve,
Emma Fitzpatrick, Mark Kassen
00:50 Ben Hur; dramat historyczny; USA
(2016); reż.:Timur Bekmambetov; wyk.:
Jack Huston, Toby Kebbell, Rodrigo
Santoro, Nozanin Boniadi
03:00 Afera Thomasa Crowna; film
fabularny; USA (1999); reż.:John
McTiernan; wyk.:Pierce Brosnan, Rene
Russo, Faye Dunaway

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 SuperPies (19); magazyn
poradnikowy. Aneta odwiedzi dom
Pauliny i Adama, którzy mają problem
z psem Krawatem. Mimo że mieszka
on z nimi od lat,...
9:30 Malanowski i partnerzy (716) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(121) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (604) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (165) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (866) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2868) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (912) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (335) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (325) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2869) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (99) serial
komediowy. Perypetie mieszkańców
starej kamienicy: bezrobotnego
piwosza Ferdynanda Kiepskiego, jego
żony Haliny, ich syna i sąsiadów...
20:05 Skazani na Shawshank; dramat
sensacyjny, USA 1994. Młody
bankowiec uczy się życia wśród
niebezpiecznych przestępców.
23:15 Pasja; dramat historyczny, USA
2004. Mel Gibson o ostatnich
godzinach życia i męce Chrystusa.
2:00 Młody Mesjasz; film religijny, USA
2016. Aby uchronić swoich
najbliższych przed tyranią króla
Heroda, młody Jezus postanawia
opuścić Egipt. Niebawem okazuje się,
że…

TVN7

TVN STYLE

05:00 Prawo Agaty (8/15) - serial
obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (542) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Zła siostra) (58) program sądowy
07:55 Szpital (256) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (24/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (25/64) program
09:55 Zakochani po uszy (56/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (73/165) - program
12:45 19 + (74/165) - program
13:15 Ukryta prawda (320) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (25/64) program
14:20 Sąd rodzinny (Kłamstwa i jeszcze raz
kłamstwa) (59) - program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Zgubny list) (96/116) - program
sądowy
16:20 Szpital (257) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (25/64) program
17:25 Prawo Agaty (9/15) - serial
obyczajowy
18:25 Przyjaciele (12/25) - serial
komediowy, USA
18:55 Ugotowani 11 (5/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:00 Big Brother (25/65) - program
21:00 Królewna Śnieżka i łowca - film
przygodowy, USA 2012. Kristen Stewart
wciela się w rolę jedynej istoty, która
przewyższa swą urodą złą królową (w tej
roli Charlize Theron). Kiedy okrutna
władczyni próbuje zgładzić Śnieżkę nie
spodziewa się, że królewna ma
nieoczekiwanego sojusznika w postaci
Łowcy…
23:40 Lot 93 - film sensacyjny, USA/Wielka
Brytania/Francja 2006. Porwany 11
września 2001 roku samolot miał
najprawdopodobniej uderzyć w Biały
Dom w Waszyngtonie. Znajdujący się na
pokładzie porwanego samolotu
pasażerowie postanawiają nie dopuścić
do kolejnego aktu terroryzmu…
02:00 Nibymonogamiczni - film, Hiszpania/
Kanada/USA/Włochy/Portugalia 2014
03:35 Family: Dzieci psychodelicznej
sekty - dokument, Australia/USA/Wielka
Brytania 2016

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
3(4/8) - program lifestylowy
05:55 Wiem, co kupuję(3/12) - program
06:25 Beauty ekspert 2(8/12) - magazyn
06:55 W dobrym stylu 3(8) - program
07:40 Sablewskiej sposób na modę
8(7/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość(3/8) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu 4(4/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
5(9/10) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5(13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 5(13/14) program kulinarno-rozrywkowy, język
migowy [JM]
12:45 Eks-tra zmiana 2(3/8) - program
13:45 Nowa misja ratunkowa(7) program rozrywkowy
14:45 W czym do ślubu 4(12) - reality
show
15:15 W czym do ślubu? 3(4/12) - reality
show
15:45 Śluby marzeń (4/5) - program
16:45 Subiektywny ranking naj… 2(4/6)
- program
17:20 Tak powstaje eko kominek(3/8) program lifestylowy
17:50 Kuchenne rewolucje 14(13/15) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 Pani Gadżet EXTRA 5
19:30 Ugotowani 8(63) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:05 Ugotowani 8(64) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:40 Uzależnienie od ekranu dokument
21:50 Jerozolima - między niebem a
ziemią
22:25 Miłość od kuchni(7/10) - program
rozrywkowy
23:25 Kto tu mieszka?(6/8) - program
rozrywkowy
00:10 Sablewska od stylu. Na
okazje(7/12) - program rozrywkowy
00:55 Kafejka szczerych wyznań(1/6) program lifestylowy
01:55 Wiem, co jem 5(6/10) - magazyn
02:25 Wiem, co jem 2(2/15) - magazyn
02:55 W roli głównej - Magda
Gessler(3/7) - talk show
03:25 W roli głównej - Mateusz
Damięcki(4/7) - talk show
03:55 W roli głównej - Robert
Korzeniowski(5/7) - talk show
04:25 W roli głównej - Martyna
Wojciechowska(6/8) - talk show

TVN

TV PULS

05:10 Uwaga! (5647) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (13/14) program kulinarno-rozrywkowy.
„Karczma Polany” to prawdziwa
góralska restauracja w Kościelsku. W
drodze do tej niewielkiej miejscowości
położonej u podnóża Tatr, położonej 6
kilometrów od Zakopanego jest sporo
restauracji, pizzerii i karczm. Kiedy się
tu dotrze można być już naprawdę
solidnie najedzonym. Karczma musi
być wyjątkowa, żeby chcieć w ogóle
do niej docierać. I jest. Po pierwsze
restauracja jest prowadzona przez ojca
i syna, który do pomocy ma jeszcze
czwórkę rodzeństwa. Drugą wyjątkową
rzeczą jest Giewont, doskonale
widoczny z okien karczmy. Niestety
atutów tych nie wykorzystują
właściciele, a co za tym idzie nie
wiedzą o nich potencjalni goście…
07:50 Doradca smaku 10 (28/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2438) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1029) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (918) - program
obyczajowy
13:00 Szkoła (681) - program
14:00 19 + (382) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (4/14) program kulinarno-rozrywkowy.
Restauracja Penelopa (Inowrocław).
W tej inowrocławskiej restauracji
serwowana jest głównie kuchnia
włoska, ale klienci również mogą liczyć
na dania polskie, a nawet steki. Mimo
że miasto słynne z tężni solankowych
co roku przyciąga wielu kuracjuszy, to
do Penelopy nikt nie zagląda…
15:30 Szkoła (682) - program
16:30 19 + (383) - program
17:00 Szpital (919) - program
obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1030) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7779) - informacje, Polska
19:35 Sport (7762) - informacje
19:45 Pogoda (7759) - informacje
19:50 Uwaga! (5648) - program
20:00 Tarzan: Legenda - film
przygodowy, Kanada/Wielka Brytania/
USA 2016
22:15 Milion sposobów, jak zginąć na
Zachodzie - western, USA 2014
00:35 Kuba Wojewódzki 13 (21) - talk
show
01:45 Uwaga! (5648) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 25
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 203
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
185
09:00 Rodzinny interes; odc. 34
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, 2008; odc. 50
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2003; odc. 14
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 1
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 23-24
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 61
16:00 Rodzinny interes; odc. 34-35
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
185-186
20:00 Samson; przygodowy, USA 2018.
Izrael, 1170 r. p.n.e. Samson z plemienia
Dana to wybraniec Boga, Hebrajczyk
obdarzony nadprzyrodzoną siłą, który
ma wypełnić jego zemstę i wyzwolić
swój lud z niewoli. Kiedy jego
młodzieńcza ambicja kończy się
tragicznym małżeństwem, planowana
zemsta doprowadza go do konfliktu z
okrutnym księciem Filistynem i jego
armią…
22:10 Mechanik: Konfrontacja; akcja, USA,
Tajlandia 2016. Arthur Bishop znany
jako najlepszy eliminator na świecie
Bishop postanawia zaprzestać dalszej
kariery, aby prowadzić spokojne Zycie u
boku ukochanej kobiety. Niestety, w
działalności, w której się specjalizuje nikt
nie przewidział wcześniejszych
emerytur…
00:10 Replikant; akcja, USA 2001. Garrott
(Jean-Claude Van Damme) - chory
psychicznie, seryjny zabójca pozostaje
na wolności. Nosi przydomek
„Pochodnia”. Schwytać go może tylko
naprawdę wyszkolony człowiek detektyw Jake Riley (Michael Rooker).
Jake łapie jego trop w momencie gdy
morderca zabija kolejną ofiarę…
02:10 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997; odc. 14
03:05 Biesiada na cztery pory roku;
factual, 2015
03:45 Biesiada na cztery pory roku;
factual, 2015
04:10 Biesiada na cztery pory roku;
factual, 2015
04:50 Dyżur; factual, 2009; odc. 16
05:25 Dyżur; factual, 2009; odc. 17

TVP SPORT

TV4

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 podnoszenie ciężarów - ME Batumi 109 kg Mężczyźni
07:50 RETRO TVP SPORT; magazyn
09:45 hokej na lodzie - NHL
11:50 jeździectwo - Cavaliada Warszawa
13:50 Łyżwiarstwo figurowe - ME Mińsk Gala medalistów
15:40 skoki narciarskie - PŚ podsumowanie sezonu
18:00 Opowieści o Mundialu 2018
(Opowieści o Mundialu 2018); film
dokumentalny; Szwajcaria (2018)
19:00 RING TVP SPORT; magazyn
20:00 piłka nożna- Eliminacje EURO 2020 podsumowanie
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 MARZENIA - Mistrzostwa Świata
FIFA Rosja 2018; film dokumentalny;
Szwajcaria (2018)
00:05 hokej na lodzie- NHL - skróty
01:00 hokej na lodzie - NHL, Na żywo
02:05 hokej na lodzie - NHL, Na żywo
03:05 hokej na lodzie - NHL, Na żywo
04:10 Boks

POLSAT SPORT
6:00 Trans World Sport; magazyn
7:00 7. strefa; magazyn siatkarski. W
programie poruszane są tematy
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki
Kobiet i Champions League. Znajdą się
w nim także materiały poświęcone...
8:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off
11:00 Tenis: Turniej ATP w Monte Carlo;
1. mecz ćwierćfinałowy gry
pojedynczej
13:00 Tenis: Turniej ATP w Monte Carlo;
2. mecz ćwierćfinałowy gry
pojedynczej
15:00 Tenis: Turniej ATP w Monte Carlo;
3. mecz ćwierćfinałowy gry
pojedynczej
17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off:
Jastrzębski Węgiel - ONICO Warszawa
20:15 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
ŁKS Łódź - Sandecja Nowy Sącz
23:00 Boks
1:00 Sporty walki: Gala Babilon MMA 7
w Żyrardowie
3:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off:
Jastrzębski Węgiel - ONICO Warszawa

6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (17)
serial przygodowy
7:05 Przygody Kota w Butach (32) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (15) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (117) reality show.
Chora na raka Anna opiekuje się
9-letnią Sarą. Pragnie zapewnić córce
beztroskie dzieciństwo. Nie ma jednak
siły sama nosić węgiel...
9:00 Septagon (63) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia
2 (18) reality show
11:25 SuperPies (15); magazyn
poradnikowy
11:55 Mecenas Lena Barska 2 (13) serial
obyczajowy
13:00 Detektywi w akcji (163) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (528) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 4 (65) serial
kryminalny
17:00 Joker (65) teleturniej
18:00 Septagon; serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (529) serial
obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (20); program
rozrywkowy
21:00 Sprawiedliwi – Wydział
Kryminalny (285) serial kryminalny.
Kuba przeżywa zniknięcie Izy.
Niebawem zaczyna zaglądać do
kieliszka i traci kontrolę nad sytuacją.
Paulina Wach próbuje go wspierać.
Tymczasem...
22:00 Sprawiedliwi – Wydział
Kryminalny (286) serial kryminalny.
Latoszek zgłasza się do Kubisa. W
wyniku ostatnich zdarzeń nie jest w
stanie pełnić służby. Paulina Wach
odsłuchuje zaskakujące wyznanie,...
23:00 Zmartwychwstały; dramat
obyczajowy, USA 2016
1:15 Zagadkowe zgony (9) serial
dokumentalny
1:45 Zagadkowe zgony (10) serial
dokumentalny
2:15 Interwencja; magazyn reporterów
2:30 Graffiti; program publicystyczny
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:50 Korona królów; odc. 162; telenowela
historyczna TVP
06:20 Na sygnale; odc. 41 „Deklaracja
woli”; serial fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 42 „Prosto w
serce”; serial fabularyzowany TVP
07:30 Czterdziestolatek; odc. 3/21 Wpadnij, kiedy zechcesz, czyli bodźce
stępione; serial TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1033; serial
TVP
09:30 Za marzenia; s.II; s. II; odc. 7/13;
serial TVP
10:20 Na sygnale; odc. 42 „Prosto w
serce”; serial fabularyzowany TVP
10:50 Na sygnale; odc. 43 „Pozory mylą”;
serial fabularyzowany TVP
11:25 Ranczo; s.IV; odc. 42 - Śluby i
rozstania; serial obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.IV; odc. 43 - Agent; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 185 Rave Party; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 186 Złomiarze; serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc. 275 Gracz;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 43 „Pozory mylą”;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.IV; odc. 44 - Polityka i
czary; serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.IV; odc. 45 - Wymiana
międzypokoleniowa; serial obyczajowy
TVP
18:50 Na sygnale; odc. 45 „Leśny zabójca”;
serial fabularyzowany TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 187 Uciekinier; serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.XI; odc. 142 Klątwa Caravaggia; serial kryminalny
TVP
21:20 Ranczo; s.IV; odc. 46 - Dzieci śmieci;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.IV; odc. 47 - W samo
południe; serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 188 Przeznaczenie; serial kryminalny TVP
00:15 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 270;
serial kryminalny TVP
01:15 Glina; odc. 25/25; serial kryminalny
TVP
02:10 Ekstradycja I; odc. 1/6; serial
kryminalny TVP
03:15 Czterdziestolatek; odc. 3/21 Wpadnij, kiedy zechcesz, czyli bodźce
stępione; serial TVP
04:20 M jak miłość; s.I; odc. 1033; serial
TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 19 kwietnia; odc.
537; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny – 19.04.1989
07:45 Przedwiośnie; odc. 5/6 - Bal w
Odolanach; serial TVP
08:45 Marzyciele – Adolf Szyszko–Bohusz;
program publicystyczny
09:15 Historia Polski – Odtajnione
powstanie; film dokumentalny
10:05 Sensacje XX wieku – Dzień, który
wstrząsnął światem – Sarajewo; cykl
dokumentalny
10:35 Historia jedzenia po amerykańsku
– Moc ziarna; odc. 6/6; cykl
dokumentalny; USA (2014)
11:30 Kościół i świat Jana Pawła II; cykl
dokumentalny
12:10 Polska Kronika Filmowa 1993 Wydanie 11; cykl dokumentalny
12:25 Czas honoru; odc. 25 „Ucieczka z
czarnej pralni”; s. II; serial TVP
13:20 Mont Saint – Michel: opactwo
na skale; film dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:25 Odkryć tajemnicę – Kamienne
głowy z Wyspy Wielkanocnej; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2014)
15:30 Warszawa. Zmartwychwstałe
Miasto; Wielka Brytania (2015); reż.:TIM
DUNN
16:30 Historia Polski – Tora i miecz; film
dokumentalny; Polska (2016); reż.:Anna
Ciałowicz, Robert Kaczmarek
17:35 Poszukiwacze skarbów; odc.
3/16 Wild Bill and Calamity Jane; cykl
dokumentalny; USA (2014)
18:10 Ex Libris; odc. 380; magazyn
18:30 Polska Kronika Filmowa 1994 Wydanie 11; cykl dokumentalny
18:45 Przedwiośnie; odc. 6/6 - W stronę
Belwederu; serial TVP
19:45 Żołnierz Niezłomny Kościoła;
film dokumentalny; Polska (2016);
reż.:Jolanta Hajdasz
21:05 Utracony świat Aleksandra
Wielkiego; odc. 4/6; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2012)
22:00 Święta Faustyna w blasku
Miłosierdzia; film dokumentalny; Polska
(2018)
24:00 Sensacje XX wieku – Bitwa pod
Mokrą – Siła kawalerii
01:00 Encyklopedia II wojny światowej –
Eben Emael; cz. 3; cykl dokumentalny
01:40 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Dowody zbrodni
02:10 Dziennik telewizyjny – 19.04.1989

P RO G R A M T V – S O B OTA 2 0 K W I E T N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:35 Klan; odc. 3470; telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3471; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 297; magazyn
dla niepełnosprawnych
08:25 wojsko – polskie.pl; odc. 49;
reportaż
08:50 Studio Raban
09:15 Rodzinny ekspres; magazyn
09:45 Napoleon; Film familijny; Australia
(1995); reż.:Mario Andreacchio;
wyk.:Philip Quast, Susan Lyons, Coralie
Sawade
11:20 Natura w Jedynce – Wiosenne
opowieści; film dokumentalny; Niemcy
(2016); reż.:Anette Scheurich
12:25 Fascynujący Świat – David
Attenborough. Opowieść o jajku; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2018)
13:30 Okrasa łamie przepisy; magazyn
kulinarny
14:10 Wiktoria; s.II; odc. 13 Serdeczne
porozumienie; serial kostiumowy; Wielka
Brytania (2016)
15:10 Jack Hunter i zaginiony skarb
Ugaritu; serial przygodowy; USA
(2008); reż.:Terry Cunningham;
wyk.:Ivan Sergei, Joanne M. Kelly, Thure
Riefenstein, Mario Bassil
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Koncert Wielkopostny; koncert
18:30 Stulecie Winnych; odc. 7; serial TVP
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Orędzie Wielkanocne
20:20 Sanatorium miłości – Święta,
Święta!; reality show
21:25 Noe: Wybrany przez Boga; dramat;
USA (2014); reż.:Darren Aronofsky;
wyk.:Russell Crowe, Jennifer Connelly,
Emma Watson, Douglas Booth, Anthony
Hopkins
23:50 Bóg nie umarł 2; USA (2016);
reż.:Harold Cronk; wyk.:Melissa John
Hart, Jesse Metcalfe, David A. R. White
02:00 Jack Hunter i zaginiony skarb
Ugaritu; serial przygodowy; USA (2008)

TVP ROZRYWKA
06:20 Zakochaj się w Polsce; odc. 83
Rawicz; magazyn
06:45 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 14
Warszawa Chopina; magazyn
07:15 Psalmy dla Ciebie – fragmenty
koncertu Piotra Rubika
07:50 Lidzbarskie Wieczory Humoru i
Satyry – Kobieta, wino i śmiech –
Irenie Kwiatkowskiej w 100. rocznicę
urodzin; widowisko rozrywkowe
08:50 Koło fortuny; odc. 459 ed. 6;
teleturniej
09:35 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka
10:10 Woła Nas Pan. Oratorium
Wielkanocne Ernesta Brylla i
Włodzimierza Korcza
11:05 Andre Rieu: Witaj w moim świecie;
s. 2; /7/ - Jak to się wszystko zaczęło;
cykl dokumentalny; Wielka Brytania
(2017)
11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka
12:35 Okrasa łamie przepisy – Na
szafranowym polu; magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.II; odc.
15 Turniej o róg królowej; cykl
dokumentalny
13:45 Prywatne życie zwierząt; sezon 2 Rodzina ach rodzina; reportaż
14:20 Postaw na milion; odc. 192;
teleturniej
15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /127/
- „Pamiętasz była jesień” - Sława
Przybylska
15:20 Tylko jeden skecz – Kabaret TEY (3);
program rozrywkowy
15:40 Big Music Quiz (12); teleturniej
muzyczny
16:45 Wszystkie stworzenia duże i małe
– Męska duma; odc. 8 sezon II; serial;
Wielka Brytania (1978)
17:50 Wielki Test o Polskich Serialach
19:30 Dwoje i ich boje (4); program
rozrywkowy
20:30 Paranienormalni Tonight – Michał
Szpak; program rozrywkowy
21:35 Sanatorium miłości; odc. 8; reality
show
22:30 Kabaretowa Mapa Polski – XVII
Festiwal Kabaretu Koszalin – Bitwa na
czary (1-2)
00:35 Kabaretowa Mapa Polski – OPOLE
na bis – Z PRL do Polski; /cz. 2/
01:35 Koło fortuny; odc. 458 ed. 6;
teleturniej
02:20 Rozrywka Retro – Telepeerele (10);
widowisko rozrywkowe

TVP2

POLSAT

TVN

TV PULS

05:20 Barwy szczęścia; odc. 2046; serial
obyczajowy TVP
05:55 Barwy szczęścia; odc. 2047; serial
obyczajowy TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc. 2048; serial
obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość; odc. 1437; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym
Pogoda
11:00 Pogoda Flesz sobota
11:05 Pytanie na śniadanie Extra (346)
11:30 To je Borowicz. Podróże ze
smakiem.; odc. (20); magazyn kulinarny
12:05 Mały książę; film animowany; Francja
(2015); reż.:Mark Osborne
14:00 Familiada; odc. 2541; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 483 ed. 6;
teleturniej
15:10 Na sygnale; odc. 227 „Mądrzejszy
ustępuje”; serial fabularyzowany TVP
15:40 Na sygnale; odc. 228 „Dym”; serial
fabularyzowany TVP
16:10 Świat według T. S. Spiveta; Kanada,
Francja (2013); reż.:Jean - Pierre Jeunet;
wyk.:Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Judy Davis, Callum Keith Rennie
17:50 Słowo na niedzielę – Gdzie szukasz?
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion; odc. 201;
teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na milion; odc. 201
19:35 Lajk!
20:05 Jeden dzień; film obyczajowy; USA
(2011); reż.:Lone Scherfig; wyk.:Anne
Hathaway, Jim Sturgess, Ken Stott
22:00 Ponad wszelką wątpliwość; film
kryminalny; USA (2009); reż.:Peter
Hyams; wyk.:Jesse Metcalfe, Michael
Douglas, Amber Tamblyn, Joel David
Moore
23:55 Światło między oceanami; dramat;
Nowa Zelandia, Wielka Brytania, USA
(2016); reż.:Derek Cianfrance; wyk.:Alicia
Vikander, Michael Fassbender, Rachel
Weisz, Jack Thompson
02:15 Zanim się rozstaniemy; film
obyczajowy; USA (2014); reż.:Chris
Evans; wyk.:Chris Evans, Alice Eve,
Emma Fitzpatrick, Mark Kassen

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
7:55 Karate Kid 2; film przygodowy, USA
1986
10:15 Ewa gotuje (359); magazyn
kulinarny
10:55 Dziś 13, jutro 30; komedia, USA
2004. Trzynastolatka nagle staje się
dorosła. Życie ją rozczarowuje.
13:05 Pani Doubtfire; komedia, USA
1993. Daniel zaczyna pracę u byłej
żony.
15:45 Kabaret na żywo (56); program
rozrywkowy. Na scenie swoje skecze
zaprezentują m.in. zespoły rywalizujące
w ramach 35. edycji Przeglądu
Kabaretów PAKA
17:45 SuperPies (20); magazyn
poradnikowy. Aneta Awtoniuk pokaże,
jak wychować psa. W każdym odcinku
pojawią się dwie rodziny, w tym
gwiazda, ze swoimi pupilami.
Specjalistka...
18:20 Chłopaki do wzięcia (156) serial
dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (327)
serial komediowy. Przygody Kiepskich
i zaprzyjaźnionych z nimi sąsiadów.
Ferdynand całymi dniami kombinuje,
co by tu zrobić, żeby zarobić, a się
nie...
20:05 Vaiana: Skarb oceanu; film
animowany, USA 2016. Moana, córka
wodza polinezyjskiego plemienia, chce
dokończyć dzieło rozpoczęte przez
swoich przodków - żeglarzy
odkrywających wody południowego
Pacyfiku. W trakcie...
22:25 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11
(9); program rozrywkowy. O
prestiżowy tytuł i 100 tys. zł na cel
charytatywny walczyć będą m.in.
Elżbieta Romanowska, Stanisław
Karpiel-Bułecka, Antek Smykiewicz,
Kazimierz...
0:40 Syn Boży; dramat obyczajowy, USA
2014. Losy Chrystusa - od narodzin po
śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie.
3:40 Tajemnice losu; program
rozrywkowy emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia. Występują
eksperci, zajmujący się między innymi
tarotem,...
4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn

05:20 Uwaga! (5648) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1153) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (728) serial obyczajowy
12:50 MasterChef Junior 4 (7/10) program
14:25 Agent - Gwiazdy 4 (8/13) program
15:25 Efekt Domina 6 (7/8) - program
16:00 Kuchenne rewolucje 19 (8/13) program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Dorota inspiruje 2 (6/8) - program.
Dorota Szelągowska po raz kolejny
zarażać będzie zapałem do prac
remontowych! Wraz z niezawodną
ekipą odwiedzi bezradnych Polaków,
czekających na pomoc fachowej ręki…
18:00 36, 6 5 (8/12) - program
19:00 Fakty (7780) - informacje, Polska
19:25 Sport (7763) - informacje
19:35 Pogoda (7760) - informacje
19:45 Uwaga! (5649) - program
20:00 Chyłka – Zaginięcie. Kordian
dociera do szpitala, gdzie dowiaduje
się o trwającej operacji. Rokowania co
do stanu zdrowia Chyłki nie są
jednoznaczne. Na miejscu Zordon
poznaje Magdę – siostrę swojej
patronki. Zjawiają się również
właściciele kancelarii…
20:55 Pretty Woman - komedia,
USA 1990. Nowoczesna wersji bajki o
Kopciuszku - bogaty biznesmen
zatrudnia kobietę do towarzystwa, a
potem się z nią związuje. Film
opowiada o kilkudniowym burzliwym
romansie i został zrealizowany w
lekkiej, zabawnej formie…
23:20 Porzucona - film sensacyjny, USA/
Kanada/Niemcy 2002. Presja
wywołana obroną pracy dyplomowej
na prestiżowej uczelni oraz zdobyciem
wymarzonej posady powodują, że
Katie zaczyna miewać halucynacje.
Dziewczyna nadal zamartwia się
zniknięciem swojego chłopaka, który
zaginął bez śladu dwa lata wcześniej.
Choć sprawa została umorzona
detektyw Wade Handler pojawia się na
kampusie w nadziei rozwikłania
zagadki.
01:20 Kuchenne rewolucje 19 (8/13) program kulinarno-rozrywkowy
02:20 Uwaga! (5649) - program

06:00 Pan wzywał, Milordzie?; serial
fabularny, Wielka Brytania 1993; odc. 5
07:00 Taki jest świat; factual, 2019
07:50 Niesamowite!; factual, 2014; odc. 21
08:30 13 Posterunek 2; serial fabularny,
2000; odc. 16
09:00 13 Posterunek 2; serial fabularny,
2000; odc. 17
09:45 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
182-186
14:35 Rodzinny interes; odc. 26-28
17:30 Sahara; przygodowy, 2005. Kiedy
badacz i poszukiwacz przygód Dirk Pitt
(Matthew McConaughey) znajduje
monetę, która jest potwierdzeniem
legendy z czasów wojny secesyjnej,
natychmiast wyrusza na poszukiwanie
zaginionego skarbu, który
najprawdopodobniej został ukryty w
pustynnych piaskach Zachodniej
Afryki…
20:00 Zielona mila; obyczajowy, USA
1999. Rok 1935. Paul Edgecombe (Tom
Hanks) jest jednym ze strażników bloku
śmierci w więzieniu Cold Mountain. Do
jego obowiązków należy odprowadzanie
skazańców do tzw. celi śmierci.
Pewnego dnia do zakładu przybywa
olbrzymi czarnoskóry skazaniec, John
Coffey (Michael Clarke Duncan). Ma
oczekiwać na karę śmierci za
zamordowanie dwóch białych
dziewczynek…
23:50 Sędzia Dredd; akcja, USA 1995.
Odległa przyszłość. Sprawiedliwości w
zniszczonym i przepełnionym przemocą
świecie, porządku bronią Sędziowie.
Mają oni najwyższą władzę. Działają
jednocześnie jak policja i sąd. Gdy złapią
przestępcę, mają prawo od razu wydać
wyrok. Najlepszym i najbardziej
bezwzględnym egzekutorem prawa jest
Sędzia Dredd (Sylvester Stallone). Nie
wszystkim to się jednak podoba. Dredd
zostaje wrobiony w morderstwo i
skazany na dożywotnie więzienie...
01:50 Taki jest świat; factual, 2019
02:25 Dyżur; factual, 2010; odc. 18
03:05 Biesiada na cztery pory roku;
factual, 2015
03:50 Biesiada na cztery pory roku;
factual, 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 12
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 19
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 11

TVN7

TVN STYLE

TVP SPORT

TV4

05:50 Ukryta prawda (543) - program
obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother (21/65) - program
09:55 Big Brother (22/65) - program
10:55 Big Brother (23/65) - program
11:55 Ukryta prawda (316) - program
obyczajowy
12:50 Przygoda na Alasce - film
przygodowy, USA 1995
15:10 Hugo i jego wynalazek - film
rodzinny, USA 2011
17:45 Rango - komedia, USA 2011.
Wyhodowany w terrarium, osamotniony
i zagubiony kameleon o imieniu Rango
przemierza pustynię Mojave. Tu trafia do
pewnego miasteczka opanowanego
przez typy spod ciemnej gwiazdy…
20:00 Big Brother Raport (5/13) - program,
live
20:35 Zimowa opowieść - melodramat,
USA 2014. Historia, która dzieje się w
mitycznym Nowym Jorku na przestrzeni
ponad stu lat. To opowieść o cudach,
przeplatających się losach i odwiecznej
walce dobra ze złem.
23:05 Big Brother Nocą + (5/13) - program
(od lat 18)
23:40 Forrest Gump - film obyczajowy,
USA 1994. „Życie jest jak pudełko
czekoladek”, mawiała matka Forresta
Gumpa (Sally Field), „nigdy nie wiesz, na
co trafisz”. Forrest Gump (Tom Hanks) ,
wychowywał się w Alabamie. Chociaż
jego iloraz inteligencji nie był
wystarczający, aby uczyć się w
normalnej szkole, dzięki mamie i
odrobinie szczęścia, Forrest ukończył nie
tylko szkołę, ale i studia. Z czasem
Forrest staje się gwiazdą futbolu, jest
bohaterem wojny w Wietnamie,
milionerem i co dla niego najważniejsze,
poznaje smak prawdziwej przyjaźni oraz
dane jest mu przeżyć wielką miłość…
02:40 Charlie St. Cloud - film obyczajowy,
USA 2010. Charlie (Zac Efron) nie może
pogodzić się ze śmiercią swojego
młodszego brata. Żeby sobie poradzić z
tym wydarzeniem, zatrudnia się na
cmentarzu, na którym pochowano
chłopca. Dzięki temu zaczyna się z nim
wieczorami widywać…
04:35 Druga strona medalu 3 (8) - talk
show – Izabela Sokołowska
05:05 Druga strona medalu 4 (1/8) - talk
show – Dariusz Krupa

05:15 Wiem, co jem na diecie(9/12) program
05:45 Zdrowo, czyli jak?(1/10) - program
lifestylowy
06:20 Wszystko o jedzeniu 3(3/13) program lifestylowy
06:50 Ostre cięcie 6(6/12) - program
07:35 Nowa misja ratunkowa(7) program rozrywkowy
08:35 Co nas truje 3(5/10) - program
lifestylowy
09:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
6(13) - program lifestylowy
10:05 Sablewska od stylu. Na
okazje(7/12) - program rozrywkowy
10:50 Kto tu mieszka?
11:35 Powrót Doktora Szczyta
12:35 Śluby marzeń
13:35 Panny młode ponad miarę
14:40 Gwiazdy prywatnie 4(1/8) program lifestylowy
15:10 Jerozolima - między niebem a
ziemią
15:40 Pani Gadżet 17(7/12) - magazyn
16:10 Tak powstaje
16:40 Pani Gadżet 15(8/22) - magazyn
17:10 Subiektywny ranking naj…(1/6) program
17:40 KNKŚ
18:15 Kulisy sławy EXTRA 3
18:45 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
2(4/13) - program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
8(6/12) - program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet EXTRA 2 - magazyn
20:45 SOS - Sablewska od stylu 2(5/12) program rozrywkowy
21:30 SOS - Sablewska od stylu 2(6/12) program rozrywkowy
22:15 Pogromcy medycznych mitów
23:15 Transmodele(5/6) - program
rozrywkowy
00:15 Apetyt na miłość 5(6/12) program rozrywkowy
01:15 Randka z Internetu(dla małoletnich
od lat 16)
01:45 Wiem, co jem 4(7/15) - magazyn
02:20 Wiem, co jem 4(8/15) - magazyn
02:50 Wiem, co jem 2(3/15) - magazyn
03:20 W roli głównej - Marcin
Prokop(6/7) - talk show
03:50 W roli głównej - Magda Mołek(7) talk show
04:20 W roli głównej - Janusz
Józefowicz(1/6) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:00 piłka nożna - Eliminacje EURO
2020: Austria - Polska
08:15 jeździectwo - skoki - Finał PŚ
Goeteborg
10:05 hokej na lodzie - NHL
10:45 hokej na lodzie - NHL
11:25 hokej na lodzie - NHL
12:00 Stan Futbolu, Na żywo
13:00 piłka nożna - 2.liga, 29. kolejka,
Na żywo
15:05 All the Goals of the 20202 FIFA
World Cup
16:55 (studio) piłka nożna, Na żywo
17:55 piłka nożna, Na żywo
21:00 Sportowy Wieczór
21:35 la - Halowe ME glasgow podsumowanie
23:55 Strongman - Liga Mistrzów
01:00 hokej na lodzie - NHL, Na żywo
03:00 hokej na lodzie - NHL, Na żywo
04:00 Boks

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off
8:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
ŁKS Łódź - Sandecja Nowy Sącz
10:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off:
Jastrzębski Węgiel - ONICO Warszawa
12:30 Koszykówka mężczyzn: Energa
Basket Liga; mecz: TBV Start Lublin Anwil Włocławek
14:45 Żużel: Turniej o Złoty Kask;
zawody finałowe w Pile
17:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga;
mecz: PGE FKS Stal Mielec Chojniczanka Chojnice
20:00 Sporty walki: UFC Fight Night:
Overeem vs. Oleinik; waga ciężka:
Alistair Overeem - Aleksiej Olejnik
0:00 Boks
3:00 Boks: Walka o pas WBO World w
Nowym Jorku; waga półśrednia:
Terence Crawford - Amir Khan

6:00 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(38) serial animowany
6:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(39) serial animowany
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(40) serial animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(41) serial animowany
7:55 Flintstonowie (33) serial animowany
8:35 Flintstonowie (34) serial animowany
9:05 Flintstonowie (35) serial animowany
9:40 Mrówka Z; film animowany, USA
1998. Dzielny Z staje w obronie
zagrożonej mrówczej kolonii.
11:20 Policjantki i Policjanci (525) serial
obyczajowy
12:20 Policjantki i Policjanci (526) serial
obyczajowy
13:20 Policjantki i Policjanci (527) serial
obyczajowy
14:20 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
15:30 Król Lew; film animowany, USA
1994. Simba musi podążyć za swoim
przeznaczeniem. Wielki hit oparty na
wątkach z „Hamleta”.
17:25 Dżungla; film animowany, Kanada/
USA 2006. Lwiątko z zoo trafia na
pokład statku płynącego do dzikiej
Afryki.
19:00 Galileo (740); program
popularnonaukowy
20:00 Policjantki i Policjanci (528) serial
obyczajowy
21:00 Policjantki i Policjanci (529) serial
obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi – Wydział
Kryminalny (287) serial kryminalny.
Wilk i Jawor zajmują się sprawą
śmierci pani Marii, starszej kobiety
dokarmiającej bezpańskie koty z
okolicznych piwnic. Na ciekawy trop...
23:00 Sprawiedliwi – Wydział
Kryminalny (288) serial kryminalny
0:00 Łowca androidów; film SF,
Hongkong/USA 1982. Los Angeles,
2019 rok. Były policjant Rick Deckard
(Harrison Ford) ma wytropić cztery
androidy, jakie pojawiły się w mieście.
Prawdopodobnie...
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
06:00 Alternatywy 4; odc. 8/9 - Wesele;
serial komediowy TVP
07:10 Alternatywy 4; odc. 9/9 - Upadek;
serial komediowy TVP
08:40 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 180 Życiowy rekord; serial kryminalny TVP
09:30 Ranczo; s.III; odc. 37 - Zrozumieć
kobietę; serial obyczajowy TVP
10:30 Ranczo; s.III; odc. 38 - Złoty deszcz;
serial obyczajowy TVP
11:35 Trędowata; melodramat; Polska
(1976); reż.:Jerzy Hoffman; wyk.:Elżbieta
Starostecka, Leszek Teleszyński,
Jadwiga Barańska, Czesław Wołłejko,
Lucyna Brusikiewicz, Irena Malkiewicz,
Anna Dymna, Gabriela Kownacka,
Mariusz Dmochowski, Piotr Fronczewski
13:15 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 181 Piekło; serial kryminalny TVP
14:10 Ranczo; s.III; odc. 39 - Szczęśliwe
rozwiązanie; serial obyczajowy TVP
15:15 Ranczo; s.IV; odc. 40 - Szok
poporodowy; serial obyczajowy TVP
16:15 Ranczo; s.IV; odc. 41 - Sztormy
emocjonalne; serial obyczajowy TVP
17:15 U Pana Boga za piecem; komedia;
Polska (1998); reż.:Jacek Bromski;
wyk.:Ira Łaczina, Jan Wieczorkowski,
Krzysztof Dzierma, Andrzej Zaborski,
Ania Janowska, Artur Krajewski, Alicja
Bach, Iwona Szczęsna, Eliza Krasicka,
Małgorzata Płońska
19:05 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 270;
serial kryminalny TVP
20:05 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 182 Krew z krwi ; serial kryminalny TVP
20:55 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 183 Siłownia; serial kryminalny TVP
21:40 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 184 Sekretny układ; serial kryminalny TVP
22:35 Ranczo; s.IV; odc. 42 - Śluby i
rozstania; serial obyczajowy TVP
23:35 Ranczo; s.IV; odc. 43 - Agent; serial
obyczajowy TVP
00:35 Stulecie Winnych; odc. 7; serial TVP
01:35 Echo serca; odc. 8; serial TVP
02:30 Instynkt; odc. 12 „Hycel”; serial
kryminalny TVP
03:25 Instynkt; odc. 13 „Oster”; serial
kryminalny TVP
04:25 Mrok; odc. 1/8 - Interes życia;
serial kryminalny TVP; Polska (2006);
reż.:Jacek Borcuch; wyk.:Przemysław
Bluszcz, Magdalena Popławska,
Bronisław Cieślak, Marcin Kwaśny,
Michał Anioł

TVP HISTORIA
06:15 Był taki dzień – 20 kwietnia; odc.
538; felieton
06:20 Dziennik telewizyjny – 20.04.1989
07:05 Wszystkie kolory świata – Quebec.
Inna Ameryka; serial dokumentalny;
Francja (2008)
08:05 Koło się kręci – Kosy na sztorc
(29.04.2018); reportaż
08:20 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 32
Sierpc - Wielkanoc; magazyn
08:45 U Pana Boga w ogródku; odc. 5/12;
serial komediowy TVP
09:40 Okrasa łamie przepisy – Jaja na
Wielkanoc; magazyn kulinarny
10:15 Grecka odyseja Joanny Lumley; odc.
4/4; Wielka Brytania (2011)
11:15 Złoto Jukonu; odc. 2/3; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
12:20 Lodowa planeta; cz 1. Na krańcach
świata; cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2011)
13:20 Amerykańska broń; odc. 6 II Wojna
światowa; serial dokumentalny; Kanada
(2013)
14:20 Prymas. Trzy lata z Tysiąca;
dramat; Polska (2000); reż.:Teresa
Kotlarczyk; wyk.:Andrzej Seweryn, Maja
Ostaszewska, Zbigniew Zamachowski,
Krzysztof Wakuliński, Grzegorz
Sikora, Mariusz Benoit, Jerzy Trela,
Henryk Talar, Mariusz Jakus, Joanna
Orzeszkowa
16:10 Opowieść o Chinach; odc. 4/6; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
17:15 Marzycieleo – Dąbrowski od IKaCa;
program publicystyczny
17:40 Duma i uprzedzenie; odc. 1; serial;
Wielka Brytania (1995); reż.:Simon
Langton; wyk.:Colin Firth, Jennifer Ehle,
Alison Steadman, Susannah Harker
18:45 Duma i uprzedzenie; odc. 2; serial;
Wielka Brytania (1995)
19:50 Ponary. Nóż w serce; Polska (2016);
reż.:Bronisław Bubiak
21:05 Ogniem i mieczem; dramat
historyczny; Polska (1999); reż.:Jerzy
Hoffman; wyk.:Michał Żebrowski,
Izabella Scorupco, Aleksandr
Domogarov, Krzysztof Kowalewski,
Bohdan Stupka, Andrzej Seweryn,
Zbigniew Zamachowski, Wiktor
Zborowski, Wojciech Malajkat, Ewa
Wiśniewska
00:10 Guy Martin: Spitfire restoration; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2015)
01:55 Generał Nil; dramat historyczny;
Polska (2008)
04:10 Dziennik telewizyjny – 20.04.1989
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04:35 Klan; odc. 3472; telenowela TVP
05:00 Klan; odc. 3473; telenowela TVP
05:35 Barabasz; dramat historyczny;
Włochy, USA (1961); reż.:Richard
Fleischer; wyk.:Anthony Quinn, Silvana
Mangano, Arthur Kennedy, Katy Jurado,
Harry Andrews
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 32
Sierpc - Wielkanoc; magazyn
09:00 Ziarno; magazyn
09:35 Historia Zmartwychwstania
10:00 Msza św. Zmartwychwstania
Pańskiego i błogosławieństwo Urbi
et Orbi
13:10 BBC w Jedynce – Wyprawa
na Galapagos; odc. 3 Przyszłość
archipelagu; esej dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
14:15 Wielka Moc - koncert wielkanocny
Telewizji Polskiej i Radia Plus
15:10 Jack Hunter w poszukiwaniu
grobowca Echnatona; serial
przygodowy; USA (2008); reż.:Terry
Cunningham; wyk.:Ivan Sergei, Joanne
M. Kelly, Thure Riefenstein
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Sanatorium miłości – Święta,
Święta!; reality show
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Stulecie Winnych; odc. 8; serial TVP
21:05 Paryż może poczekać; Komedia
obyczajowa; Japonia, USA (2016);
reż.:Eleanor Coppola; wyk.:Diane Lane,
Arnaud Viard, Alec Baldwin
22:50 Woda dla słoni; USA (2011);
reż.:Francis Lawrence; wyk.:Reese
Witherspoon, Robert Pattinson,
Christoph Walz, Paul Schneider
00:55 Noe: Wybrany przez Boga; dramat;
USA (2014); reż.:Darren Aronofsky;
wyk.:Russell Crowe, Jennifer Connelly,
Emma Watson, Douglas Booth, Anthony
Hopkins
03:20 Jack Hunter w poszukiwaniu
grobowca Echnatona; serial
przygodowy; USA (2008)

TVP ROZRYWKA
06:25 Rozrywka Retro – Wielkanocna
Gala Studia 1; widowisko rozrywkowe
07:30 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka;
magazyn
08:05 Laskowik & Malicki – wydanie
świąteczne – Wielkanoc; widowisko
rozrywkowe
09:05 Kabaret za kulisami
10:05 Latający Klub 2, czyli
wieczór kabaretowy (5) (odcinek
wielkanocny); program rozrywkowy
11:00 To był rok!; /5/
12:10 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka
12:40 Hity kabaretu (22) - Marcinek i
inne hity Marcina Dańca; program
rozrywkowy
13:45 Prywatne życie zwierząt; sezon
2 - Jajo czy kura - co było pierwsze?;
reportaż
14:20 Wszystkie stworzenia duże i małe
– Męska duma; odc. 8 sezon II; serial;
Wielka Brytania (1978)
15:25 Andre Rieu: Witaj w moim
świecie; s. 1; /1/ - Brytyjczycy się
zbliżają!; cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
16:15 Big Music Quiz (14); teleturniej
muzyczny
17:20 Hity kabaretu (15) - Drzwi i inne
hity Kabaretu Moralnego Niepokoju
cz. 1-2; program rozrywkowy
19:25 Kabaret za kulisami (6); program
rozrywkowy
20:30 Koncert TVP i Radia Plus z
Krakowa
21:30 N jak Neo – nówka i przyjaciele;
program rozrywkowy
22:40 Szansa na sukces. Opole 2019
23:35 Koło fortuny - odcinek specjalny
484 ed. 6; teleturniej
00:25 Olga Lipińska zaprasza (35) Święta Wielkanocne; talk-show
01:15 Dwoje i ich boje (1-3); program
rozrywkowy

TVP2

POLSAT

NIEDZIELA 21.04.2019 Program 2
04:40 Orędzie wielkanocne
04:55 Król i ja; film animowany; USA
(2003); reż.:Richard Rich
06:30 Świat według T. S. Spiveta; Kanada,
Francja (2013); reż.:Jean - Pierre Jeunet;
wyk.:Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Judy Davis, Callum Keith Rennie
08:25 Beethoven na tropie skarbu; Film
familijny; USA (2014); reż.:Ron Oliver;
wyk.:Jonathan Silvermann, Bretton
Manley, Kristy Swanson, Udo Kier
10:10 W 80 dni dookoła świata; film
przygodowy; USA (1956); reż.:John
Farrow, Michael Anderson; wyk.:David
Niven, Cantinflas ., Shirley MacLaine,
Robert Newton, John Carradine, Charles
Boyer
13:05 Wielkanoc z Dwójką
14:00 Familiada - Odcinek specjalny 2542;
teleturniej
14:35 Koło fortuny - odcinek specjalny 484
ed. 6; teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole 2019 (3);
widowisko muzyczne
16:20 Moje wielkie greckie wesele;
komedia; Kanada, USA (2002); reż.:Joel
Zwick; wyk.:Nia Vardalos, John Corbett,
Lainie Kazan, Michael Constantine, Louis
Mandylor
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Rodzinka.pl; odc. 257 „Bigamista”
sezon 14; serial komediowy TVP
19:00 Wybuchowa para; komedia
sensacyjna; USA (2010); reż.:James
Mangold; wyk.:Tom Cruise, Cameron
Diaz, Peter Sarsgaard, Viola Davis
20:55 Dance Dance Dance (15)
22:05 Dance Dance Dance (16)
23:20 Afera Thomasa Crowna; film
fabularny; USA (1999); reż.:John
McTiernan; wyk.:Pierce Brosnan, Rene
Russo, Faye Dunaway
01:25 C. K. Dezerterzy; cz. I; komedia;
Polska, Węgry (1985); reż.:Janusz
Majewski; wyk.:Marek Kondrat, Zoltan
Bezerdy, Wiktor Zborowski, Jacek
Sas - Uhrynowski, Robert Koltai, Anna
Gornostaj, Kalina Jędrusik, Krzysztof
Kowalewski, Wojciech Pokora
02:50 C. K. Dezerterzy; cz. II; komedia;
Polska, Węgry (1985)

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:05 Pierwszy lot; film animowany, USA
2006. Życie urzędnika zmienia się, gdy
pewnego ranka osamotnione pisklę
ląduje obok niego na przystanku
autobusowym. Kiedy mężczyzna
dowiaduje się, że...
9:25 Baranek Shaun: Film; film
animowany, Francja/USA 2015. Na
skutek urazu głowy gospodarz traci
pamięć. Robi w mieście furorę jako
fryzjer. Shaun i inni mieszkańcy farmy
chcą odszukać...
11:15 Fantastyczna czwórka; film SF,
Niemcy/USA 2005
13:30 Vaiana: Skarb oceanu; film
animowany, USA 2016. Moana, córka
wodza polinezyjskiego plemienia, chce
dokończyć dzieło rozpoczęte przez
swoich przodków - żeglarzy
odkrywających wody południowego
Pacyfiku. W trakcie...
15:45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11
(9); 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 (138) reality show
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; program
publicystyczny
20:00 W rytmie serca (48) 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 (57); program
rozrywkowy
0:00 Cenny ładunek; film sensacyjny,
Kanada 2016. Drogocenne kamienie
miały pogodzić przestępców. Sytuacja
się jednak skomplikowała...
2:00 Parnassus; film fantasy, Francja/
Kanada/Wielka Brytania 2009. Doktor
Parnassus ma spłacić dług zaciągnięty
przed wiekami u diabła.
4:30 Kabaretowa Ekstraklasa; program
rozrywkowy dla fanów polskiej sceny
kabaretowej. Skecze w wykonaniu m.
in. Ani Mru-Mru, Kabaretu Młodych
Panów, Łowców.B

TVN7

TVN STYLE

05:50 Ukryta prawda(544) - program
obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother(24/65) - program
09:55 Big Brother(25/65) - program
10:55 Zakochani po uszy(53/120) program
11:30 Zakochani po uszy(54/120) program
12:05 Zakochani po uszy(55/120) program
12:40 Zakochani po uszy(56/120) program
13:15 Rewolwer i melonik - film
sensacyjny, USA 1998
15:00 Był sobie chłopiec - komedia, Wielka
Brytania/USA/Francja/Niemcy 2001
17:15 Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz film przygodowy, USA 2014. Kapitan
Ameryka (Chris Evans) połączy siły z
Czarną Wdową (Scarlett Johansson)
oraz najnowszym sojusznikiem
Falconem (Anthony Mackie). Będą
musieli połączyć siły, żeby pokonać
Zimowego Żołnierza - najbardziej
tajemniczą i najpotężniejszą jak do tej
pory broń swojego podstępnego wroga.
20:00 Big Brother Arena(6/14) - program
21:40 Szybcy i wściekli V - film sensacyjny,
USA 2011. Brian O’Conner (Paul
Walker) i jego dziewczyna Mia Toretto
(Jordana Brewster) doprowadzają do
kraksy autobusu więziennego,
przewożącego 26 niebezpiecznych
przestępców do zakładu karnego
Lompoc. W wyniku zuchwałej akcji z
transportu ucieka brat Mii - Dominic
„Dom” Toretto (Vin Diesel). Trio spotyka
się w Rio de Janeiro, gdzie uczestniczą
w kradzieży trzech „lanserskich bryk”…
00:20 Czas na miłość - komedia, Wielka
Brytania 2013. Młody prawnik odkrywa,
że mężczyźni w jego rodzinie posiadają
niezwykłą umiejętność – potrafią
podróżować w czasie. Dar ten
postanawia wykorzystać, by zdobyć
serce ukochanej. Wkrótce zrozumie
jednak, że wszystkie jego działania mają
swoje konsekwencje…
02:50 Antonio Lopez 1970: Sex, Drugs and
Disco - dokument, USA 2017. Antonio
Lopez był objawieniem lat
siedemdziesiątych XX wieku. Ten
wpływowy ilustrator mody bez
zahamowań i oporów dokumentował na
swoich rysunkach zastaną
rzeczywistość…

05:05 Wiem, co jem na diecie(10/12) program lifestylowy
05:40 Gwiazdy od kuchni - Izabela
Janachowska(8) - program lifestylowy
06:15 Rodzice pod ostrzałem(5/20) program rozrywkowy
07:20 Apetyt na miłość 5(6/12) program rozrywkowy
08:20 Kulisy sławy EXTRA 3(8) program lifestylowy
08:50 Wielkanoc ze smakiem - program
09:50 Patenciary(8) - program
10:25 Śluby marzeń (8) - program
rozrywkowy
11:30 Co nas truje 3(6/10) - program
lifestylowy
12:15 Sablewska od stylu. Na
okazje(8/12) - program rozrywkowy
13:00 Panny młode ponad miarę(8) program rozrywkowy
14:05 Eks-tra zmiana 2(3/8) - program
lifestylowy
15:05 Kto tu mieszka?(6/8) - program
rozrywkowy
15:50 Pogromcy medycznych mitów(6/8)
- reality show
16:50 Kobieta na krańcu świata 10(5) program
17:25 Subiektywny ranking naj… 2(5/6)
- program
18:00 Subiektywny ranking naj…(1/6) program
18:35 Co nas truje 2(10/12) - program
lifestylowy
19:20 Co nas truje 3(6/10) - program
lifestylowy
20:05 Pani Gadżet EXTRA 5
20:40 Tak powstaje(4/8) - program
lifestylowy
21:15 Miłość od kuchni(7/10) - program
rozrywkowy
22:15 Powrót Doktora Szczyta(8) - reality
show
23:15 Uzależnienie od ekranu dokument
00:25 Jerozolima - między niebem a
ziemią
00:55 Kulisy sławy EXTRA 3(8) program lifestylowy
01:25 W dobrym stylu 3(8) - program
lifestylowy
02:10 Wiem, co jem 4(10/15) - magazyn
02:40 Wiem, co jem 2(4/15) - magazyn
03:10 W roli głównej - Wojciech
Mecwaldowski(2/6) - talk show
03:40 W roli głównej - Ala Janosz(3/6) talk show
04:10 W roli głównej - Karolina Korwin
Piotrowska (4/6) - talk show

TVN

TV PULS

05:20 Uwaga! (5649) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Zbuntowana księżniczka komedia, Francja/USA/Wielka
Brytania 2008. Poppy jest z pozoru
normalną amerykańską nastolatką.
Jednak jest nieposłuszna, niegrzeczna i
ma wiele zwariowanych pomysłów.
Kiedy poziom jej złego zachowania
przekracza wytrzymałość nauczycieli i
rodziców, jej ojciec postanawia wysłać
ją do surowej angielskiej szkoły z
internatem, gdzie ma nadzieje, że
dziewczyna się opamięta.
10:00 Podróż do wnętrza Ziemi - film
przygodowy, USA 2008. Trójka
odkrywców podejmuje wyprawę do
fascynującej krainy ukrytej w głębinach
Ziemi, w trakcie niebezpiecznej
wędrówki odwiedzając zdumiewające
światy, o których istnieniu nikt
dotychczas nie wiedział…
11:55 Diagnoza 4 (8/13) - serial
12:55 Szóstka (3/6) - serial
13:55 Bociany - komedia, USA 2016
15:45 Tarzan: Legenda - film
przygodowy, Kanada/Wielka Brytania/
USA 2016
18:00 Big Brother Tydzień (5/13) program
19:00 Fakty (7781) - informacje, Polska
19:25 Sport (7764) - informacje
19:35 Pogoda (7761) - informacje
19:45 Uwaga! (5650) - program
20:00 MasterChef Junior 4 (8/10) program
21:25 Szóstka (4/6) - serial
22:25 Transformers: Wiek zagłady - film
przygodowy, USA/Chiny 2014.
Ludzkości grozi zagłada ze strony
nowego wroga. Tylko Optimus Prime i
Autoboty mogą uratować świat. Lecz
teraz, gdy rząd zwrócił się przeciw nim,
potrzebują nowych sprzymierzeńców,
wśród których są wynalazca Cade
Yeager (Mark Wahlberg) i
nieustraszone Dinoboty!
01:35 Big Brother Tydzień (5/13) program
02:35 Uwaga! (5650) - program

05:50 Flash; serial fabularny, USA 2014;
odc. 19
06:45 Przygody Merlina; serial fabularny,
Wielka Brytania 2011; odc. 9
07:40 Bibliotekarze; serial fabularny, USA
2014; odc. 9
08:35 Oskar; komedia, Francja 1967. Dzień
z życia Bertranda Barniera, w którym ma
miejsce katastrofalny zbieg wydarzeń.
Mężczyzna rano dowiaduje się, że jego
córka jest w ciąży, pracownik ukradł z
firmy dużo pieniędzy, a służąca
rezygnuje, by poślubić bogatego
sąsiada… A to dopiero początek…
10:10 Czy to ty, czy to ja?; komedia, USA
1995. Amanda i Alyssa – to dwie 9-latki
z zupełnie innych światów – Amanda
wychowuje się w sierocińcu, natomiast
Alyssa jest córką bajecznie bogatego
miliardera…
12:25 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm:
Kopciuszek; baśń, Niemcy 2011
13:40 Barabasz; przygodowy, USA, Włochy
2012; odc. 1. Z okazji Święta Paschy
namiestnik i prokurator Judei –
Poncjusz Piłat (Filippo Nigro) może
uwolnić więźnia wybranego przez lud
Jerozolimy – Jezusa lub Barabasza…
15:35 Barabasz; przygodowy, USA, Włochy
2012; odc. 2
17:35 Król Artur; przygodowy, Irlandia,
USA, Wielka Brytania 2004. Opowieść o
losach siedmiu zasłużonych rycerzy
Okrągłego Stołu z Arturem na czele,
którzy po 15 latach służby pragną
opuścić Wielką Brytanię i wrócić do
Rzymu…
20:00 Gladiator; akcja, USA 2000. Generał
Maximus (Russell Crowe) zmuszony do
ucieczki przez zazdrosnego o jego
wpływy u Cesarza dziedzica tronu
Commodusa, Maximus trafia do niewoli
i zostaje gladiatorem. Powraca do
Rzymu z zamiarem pomszczenia śmierci
syna i żony…
23:05 Zielona mila; obyczajowy, USA
1999. Rok 1935. Paul Edgecombe (Tom
Hanks) jest jednym ze strażników bloku
śmierci w więzieniu Cold Mountain. Do
jego obowiązków należy odprowadzanie
skazańców do tzw. celi śmierci…
03:00 Skorpion; serial fabularny, USA
2016; odc. 20
03:50 Taki jest świat; factual, 2019
04:30 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 13
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 20
05:35 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 1

TVP SPORT

TV4

05:30 Sportowy Wieczór
06:00 piłka nożna - Eliminacje EURO 2020:
Polska - Łotwa
08:10 piłka nożna- Eliminacje EURO 2020 podsumowanie
10:05 hokej na lodzie - NHL
10:45 hokej na lodzie - NHL
11:20 hokej na lodzie - NHL
12:00 Benefis Włodzimierza Szaranowicza
13:05 łyżwiarstwo figurowe - MŚ Japonia Gala medalistów
14:55 piłka nożna
15:55 piłka nożna
17:00 Opowieści o Mundialu
18:00 Wszystkie gole FIFA
19:50 Sport w Polsce - 100 lat historii
21:00 Hokej na lodzie - NHL, Na żywo
24:00 strongman - Liga Mistrzów
01:00 Galeria legend ekstraklasy
02:50 podnoszenie ciężarów- ME Gruzja:
87 kg Kobiety
04:25 podnoszenie ciężarów- ME Gruzja:
109 kg Mężczyźni

POLSAT SPORT
6:00 Boks: Gala w Londynie; waga
ciężka: Dave Allen - Lucas Browne
8:30 Boks: Walka o pas WBO World w
Nowym Jorku; waga półśrednia:
Terence Crawford - Amir Khan
11:00 Cafe Futbol; magazyn piłkarski.
Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy związane z
piłką nożną.
12:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
PGE FKS Stal Mielec - Chojniczanka
Chojnice
14:30 Tenis: Turniej ATP w Monte Carlo;
mecz finałowy gdy pojedynczej
17:00 Żużel: Turniej o Złoty Kask;
zawody finałowe w Pile
19:30 Sporty walki: UFC Fight Night:
Overeem vs. Oleinik; waga ciężka:
Alistair Overeem - Aleksiej Olejnik
23:00 Boks: Gala w Londynie; waga
ciężka: Dave Allen - Lucas Browne
1:00 Sporty walki: KSW. Relacja z gali
zorganizowanej przez największą w
Polsce federację zajmującą się
promowaniem MMA. Pierwsze
zawody pod szyldem KSW odbyły
się...
3:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off:
Jastrzębski Węgiel - ONICO Warszawa

6:00 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(42) serial animowany
6:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(43) serial animowany
7:05 Flintstonowie (34) serial animowany
7:35 Flintstonowie (36) serial animowany
8:10 Flintstonowie (37) serial animowany
8:45 Dinozaur; film animowany, USA
2000. Losy prehistorycznego gada,
który wychowuje się razem ze
stadem... lemurów.
10:25 Galileo (739); program
popularnonaukowy. Napady obżarstwa
czy uzależnienie od słodkich przekąsek
da się naukowo wytłumaczyć. Eksperci
wyjaśniają zasady funkcjonowania
naszego ciała, dzięki czemu łatwiej...
11:25 Galileo (740); program
popularnonaukowy, którego twórcy
prezentują rozmaite ciekawostki z
różnych stron świata.
12:30 Obcy na poddaszu; film fantasy,
Kanada/USA 2009. Stuart zabiera
rodzinę na wakacje do domu na
odludziu. Czeka ich wiele
niespodzianek.
14:10 Park jurajski; film przygodowy,
USA 1993
16:55 Next; thriller SF, USA 2007
19:00 Galileo (741); program
popularnonaukowy, którego twórcy
prezentują rozmaite ciekawostki z
różnych stron świata.
20:00 Zaginiony świat: Park jurajski; film
przygodowy, USA 1997
22:45 Kapitan Corelli; melodramat,
Francja/Wielka Brytania/USA 2001.
Włoski żołnierz zakochuje się w
Greczynce.
1:25 Śmierć na talerzu (1) serial
dokumentalny. Prezentacja
nietypowych zwyczajów kulinarnych.
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
06:00 U Pana Boga za piecem; komedia
07:50 U Pana Boga za miedzą; komedia
09:55 Ranczo; s.IV; odc. 40 - Szok
poporodowy; serial obyczajowy TVP
10:55 Ranczo; s.IV; odc. 41 - Sztormy
emocjonalne; serial obyczajowy TVP
11:55 Rodzinka.pl; s.III; odc. 68 „Rodzice
na zawsze”; serial komediowy TVP
12:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 69 „Słowa,
słowa, słowa”; serial komediowy TVP
13:15 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 182 Krew z krwi ; serial kryminalny TVP
14:10 Ranczo; s.IV; odc. 42 - Śluby i
rozstania; serial obyczajowy TVP
15:10 Ranczo; s.IV; odc. 43 - Agent; serial
obyczajowy TVP
16:10 Ranczo; s.IV; odc. 44 - Polityka i
czary; serial obyczajowy TVP
17:15 U Pana Boga za miedzą; komedia;
Polska (2009); reż.:Jacek Bromski;
wyk.:Andrzej Zaborski, Krzysztof
Dzierma, Agnieszka Kotlarska, Grzegorz
Heromiński, Emilian Kamiński, Wojciech
Solarz, Ryszard Doliński, Mieczyslaw
Fiodorow, Małgorzata Sadowska, Alicja
Bach
19:10 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 183 Siłownia; serial kryminalny TVP
20:00 Znachor; dramat; Polska (1981);
reż.:Jerzy Hoffman; wyk.:Jerzy Bińczycki,
Anna Dymna, Tomasz Stockinger,
Bernard Ładysz, Bożena Dykiel, Artur
Barciś, Andrzej Kopiczyński, Piotr
Fronczewski, Piotr Grabowski, Jerzy
Trela
22:20 Ranczo; s.IV; odc. 45 - Wymiana
międzypokoleniowa; serial obyczajowy
TVP
23:20 Ranczo; s.IV; odc. 46 - Dzieci śmieci;
serial obyczajowy TVP
00:20 Miłość na wybiegu; komedia;
Polska (2008); reż.:Krzysztof Lang;
wyk.:Karolina Gorczyca, Marcin
Dorociński, Urszula Grabowska,
Izabela Kuna, Tomasz Karolak, Sonia
Bohosiewicz, Barbara Brylska, Marta
Dąbrowska, Anna Guzik, Zbigniew
Lesień
02:05 Londyńczycy II; odc. 1/16; serial
obyczajowy TVP; Polska (2009)
02:50 Ekstradycja I; odc. 1/6; serial
kryminalny TVP; Polska (1995)
03:55 Bulionerzy; odc. 31/75 - Elita; serial
komediowy TVP
04:25 Bulionerzy; odc. 32/75 - Kosmos;
serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:15 Był taki dzień – 21 kwietnia; odc.
539; felieton
06:15 Dziennik telewizyjny – 21.04.1987
06:55 Life – Życie; cz. 5. Ptaki; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
08:00 Strażnicy piątej ewangelii; film
dokumentalny; Polska (2008); reż.:Rafał
Tichy
09:05 U Pana Boga w ogródku; odc. 6/12;
serial komediowy TVP
09:50 Historia w postaciach zapisana
– Izabela Pierwsza Kastylijska; cykl
dokumentalny; Francja (2013); reż.:Laure
Delalex
11:40 Mont Saint – Michel: opactwo
na skale; film dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
12:50 Odkryć tajemnicę – Kamienne głowy
z Wyspy Wielkanocnej (Treasures
Decoded 2); serial dokumentalny; Wielka
Brytania (2014)
13:50 Wielkie widowiska natury.; cz. 3.
Wielka migracja; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
14:50 Pewnego razu na Dzikim Zachodzie;
western; USA, Włochy (1969);
reż.:Sergio Leone; wyk.:Henry Fonda,
Claudia Cardinale, Charles Bronson,
Jason Robards
17:45 Poszukiwacze skarbów; odc.
3/16 Wild Bill and Calamity Jane; cykl
dokumentalny; USA (2014)
18:20 Duma i uprzedzenie; odc. 3; serial;
Wielka Brytania (1995)
19:25 Duma i uprzedzenie; odc. 4; serial;
Wielka Brytania (1995)
20:30 Utracony świat Aleksandra
Wielkiego; odc. 4/6; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2012)
21:45 Matylda; film kostiumowy;
Rosja (2017); reż.:Aleksey Uchitel;
wyk.:Michalina Olszańska, Lars Eidinger,
Luise Wolfram
23:40 Moonshot: The Flight of Apollo 11;
film dokumentalny; Wielka Brytania
(2009); reż.:Richard Dale
01:25 Zamordowane dzieciństwo;
film dokumentalny; Polska (2018);
reż.:Marcin Bradke
02:25 Kochana córeczko; film
dokumentalny
03:25 Dziennik telewizyjny – 21.04.1987
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TVP1
05:35 Napoleon; Film familijny; Australia
(1995); reż.:Mario Andreacchio;
wyk.:Philip Quast, Susan Lyons,
Coralie Sawade
07:00 Msza Święta
07:55 Czołówka. Natura w Jedynce
08:00 Natura w Jedynce – Planeta
lasów. Świat tętniący życiem; film
dokumentalny; Hiszpania (2017)
08:40 Królestwo; dokument
fabularyzowany; Niemcy, Francja
(2015); reż.:Jacques Perrin
10:25 Jeździec bawołów; film
obyczajowy; Korea Połudn. (2016);
reż.:Joel Soisson, Joel Soisson;
wyk.:Lily Bhusadhit - a - nan,
Tuchapong Rugtawatr
12:00 Regina Coeli
12:20 Bosco Boys; reportaż
12:50 Czołówka. Natura w Jedynce
12:55 Natura w Jedynce – Australia.
Podniebne safari; film dokumentalny;
USA (2015)
13:45 Wokół mórz. Marzenie o wyspie;
cykl dokumentalny; Francja (2018)
14:15 Jaka to melodia?; odc. 4071;
teleturniej muzyczny
15:10 Jack Hunter i gwiazda niebios;
serial przygodowy; USA (2008)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Halo Włodku! Benefis
Włodzimierza Szaranowicza;
widowisko
18:40 Jaka to melodia?; odc. 4072;
teleturniej muzyczny
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Rolnik szuka żony seria VI; odc. 0;
reality show
21:20 Piknik z niedźwiedziami; komedia;
USA (2015); reż.:Ken Kwapis;
wyk.:Robert Redford, Nick Nolte,
Emma Thompson, Mary Streenburgen
23:15 Paryż może poczekać; Komedia
obyczajowa; Japonia, USA (2016);
reż.:Eleanor Coppola; wyk.:Diane Lane,
Arnaud Viard, Alec Baldwin
00:55 Woda dla słoni; USA (2011);
reż.:Francis Lawrence; wyk.:Reese
Witherspoon, Robert Pattinson,
Christoph Walz, Paul Schneider
03:00 JJack Hunter i gwiazda niebios;
serial przygodowy; USA (2008);
reż.:Terry Cunningham; wyk.:Ivan
Sergei, Joanne M. Kelly, Thure
Riefenstein

TVP ROZRYWKA
06:25 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka –
Urszula Sipińska - wydanie specjalne;
reportaż
07:25 Prywatne życie zwierząt; sezon
2 (odc. 8) - Jajo czy kura - co było
pierwsze?; reportaż
07:55 Big Music Quiz (12); teleturniej
muzyczny
09:00 Kabaret za kulisami
10:05 N jak Neo – nówka i przyjaciele;
program rozrywkowy
11:10 Koncert TVP i Radio Plus z
Krakowa
12:15 Hity kabaretu (5) - Kakao i inne hity
Kabaretu Smile; program rozrywkowy
13:20 Hity kabaretu (6) - Kakao i inne hity
Kabaretu Smile; program rozrywkowy
14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /36/;
teleturniej
15:20 Dwoje i ich boje (4); program
rozrywkowy
16:25 Dwoje i ich boje (5); program
rozrywkowy
17:25 Dwoje i ich boje (6); program
rozrywkowy
18:30 Laskowik & Malicki - wydanie
świąteczne - Wielkanoc; widowisko
rozrywkowe
19:35 Hity kabaretu (22) - Marcinek i
inne hity Marcina Dańca; program
rozrywkowy
20:35 Postaw na milion; odc. 146;
teleturniej
21:35 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy (5) (odcinek wielkanocny);
program rozrywkowy
22:35 Dance Dance Dance (13)
23:40 Dance Dance Dance (14)
00:50 Koło fortuny - odcinek specjalny
485 ed. 6; teleturniej
01:35 Kabaret na wiosnę; /cz. 1/;
program rozrywkowy
02:40 Kabaret na wiosnę; /cz. 2/;
program rozrywkowy
03:45 Rozrywka Retro – Wielkanocna
Gala Studia 1; widowisko rozrywkowe

TVP2
04:55 Koło fortuny; odc. 287 ed. 5;
teleturniej
05:40 Quo vadis; dramat historyczny;
USA (1951); reż.:Mrvyn LeRoy,
Anthony Mann; wyk.:Robert Taylor,
Deborah Kerr, Peter Ustinov
08:35 Na szlaku Alleluja; western; USA
(1965); reż.:John Struges; wyk.:Burt
Lancaster, Lee Remick, Jim Hutton,
Martin Landau
11:00 Miniaudycja F1
11:10 C. K. Dezerterzy; cz. I; komedia;
Polska, Węgry (1985)
12:40 C. K. Dezerterzy; cz. II; komedia;
Polska, Węgry (1985)
14:00 Familiada; odcinek specjalny 2543;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odcinek specjalny 485
ed. 6; teleturniej
15:15 Rodzinka.pl; odc. 258 „Damy radę”
sezon 14; serial komediowy TVP
15:50 Dance Dance Dance (15)
16:55 Dance Dance Dance (16)
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:25 Miniaudycja F1
18:35 Moje wielkie greckie wesele;
komedia; Kanada, USA (2002)
20:15 Ben Hur; dramat historyczny; USA
(2016); reż.:Timur Bekmambetov;
wyk.: Jack Huston, Toby Kebbell,
Rodrigo Santoro, Nozanin Boniadi
22:30 Wybuchowa para; komedia
sensacyjna; USA (2010)
00:25 Ponad wszelką wątpliwość; film
kryminalny; USA (2009); reż.:Peter
Hyams; wyk.:Jesse Metcalfe, Michael
Douglas, Amber Tamblyn, Joel David
Moore
02:20 Jeden dzień; film obyczajowy; USA
(2011); reż.:Lone Scherfig; wyk.:Anne
Hathaway, Jim Sturgess, Ken Stott

TVN7
05:45 Ukryta prawda (545) - program
obyczajowy
06:45 Mango Telezakupy
08:50 Big Brother Tydzień (5/13) program
09:50 Big Brother Pobudka (26/64) program
09:55 Przyjaciele (12/25) - serial
komediowy, USA
10:35 Rango - komedia, USA 2011
12:45 Big Brother Popołudnie (26/64) program
12:50 Granice czasu - film przygodowy,
USA 2003. Grupa studentów archeologii
prowadzi wykopaliska w ruinach
średniowiecznego zamku. W komnacie,
która nie była otwierana od sześciuset
lat, znajdują list z błaganiem o pomoc.
Nadawcą jest... ich wykładowca…
15:15 Lego przygoda - komedia, USA/
Australia/Dania 2014
17:20 Big Brother Podwieczorek (26/64) program
17:25 Królewna Śnieżka i łowca - film
przygodowy, USA 2012. Kristen Stewart
wciela się w rolę jedynej istoty, która
przewyższa swą urodą złą królową (w tej
roli Charlize Theron). Kiedy okrutna
władczyni próbuje zgładzić Śnieżkę nie
spodziewa się, że królewna ma
nieoczekiwanego sojusznika…
20:00 Big Brother (26/65) - program
21:00 Vinci - komedia 2004. Cuma specjalista od kradzieży dzieł sztuki wychodzi z więzienia ze względu na zły
stan zdrowia. Jego wyjście zaaranżował
Gruby, paser, który zleca Cumie kradzież
krakowskiego skarbu: „Damy z łasiczką”.
Cuma kompletując ekipę zaczyna od
byłego wspólnika Juliana - specjalisty od
ładunków wybuchowych…
23:20 Big Brother Nocą (21/52) - program
(od lat 18)
23:55 Szybcy i wściekli V - film sensacyjny,
USA 2011. Brian O’Conner (Paul
Walker) i jego dziewczyna Mia Toretto
(Jordana Brewster) doprowadzają do
kraksy autobusu więziennego,
przewożącego 26 niebezpiecznych
przestępców do zakładu karnego
Lompoc. W wyniku zuchwałej akcji z
transportu ucieka brat Mii - Dominic
„Dom” Toretto (Vin Diesel)…
02:35 Wojownicze żółwie ninja: Historia
prawdziwa - dokument, USA 2014.
Historia powstania postaci wojowniczych
żółwi ninja.

POLSAT

TVN

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
7:30 Mała syrenka; film animowany, USA
1989. Ariel, córka króla mórz, spotyka
człowieka i zakochuje się.
9:15 Gdzie jest Nemo?; film animowany,
USA 2003. Ryba Marlin rusza na
poszukiwania swojego uwięzionego
synka, Nemo.
11:35 Gdzie jest Dory; film animowany,
USA 2016. Rybka postanawia odnaleźć
swoją zaginioną rodzinę. Może liczyć
na pomoc oddanych przyjaciół.
13:45 Nie wierzcie bliźniaczkom;
komedia, USA 1998. Sprytne siostry
chcą połączyć rodziców.
16:30 Zaplątani; film animowany, USA
2010
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 I żyli długo i zaplątani; film
animowany, USA 2012. Roszpunka i
Flynn biorą ślub. Wtem koń Max
upuszcza obrączki, które toczą się w
dwie strony. Zaczyna się pogoń po...
19:45 Gorączka lodu; film animowany,
USA 2015
19:55 Megahit: Piękna i Bestia; film
familijny, Wielka Brytania/USA 2017.
Córka, chcąc ocalić ojca, zgadza się
zostać niewolnicą przerażającej istoty.
Odkrywa jej prawdziwe oblicze.
22:40 Ślad (60) serial kryminalny
23:50 Niezniszczalni 3; film sensacyjny,
Francja/Bułgaria/USA 2014. Barney
Ross i jego ekipa najemników
dokonują brawurowego odbicia z
niewoli komandosa, znanego jako Doc.
Mistrzowsko władający bronią sieczną
kompan spędził siedem lat w
więzieniu. Niezniszczalni po
zwieńczonej sukcesem akcji ruszają z
misją do Somalii. Ich zadaniem jest
zlikwidowanie miliardera, który
handluje bronią i odpowiada za
zbrodnie wojenne w Afryce…
2:40 Tajemnice losu; program
rozrywkowy emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

05:50 Uwaga! (5650) - program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (8/39) program
07:55 Akademia ogrodnika (8/39) program
08:00 Bociany - komedia, USA 2016
09:45 Podróż na tajemniczą wyspę - film
przygodowy, USA 2012. Sean
Anderson (Josh Hutcherson) odbiera
zakodowany sygnał SOS z wyspy,
której nie ma na mapie. Znajduje się
tam jego zaginiony dziadek (Michael
Caine), którego Sean postanawia
odnaleźć…
11:40 Weronika Mars - film sensacyjny,
USA 2014
13:45 Transformers: Wiek zagłady - film
przygodowy, USA/Chiny 2014.
Ludzkości grozi zagłada ze strony
nowego wroga. Tylko Optimus Prime i
Autoboty mogą uratować świat. Lecz
teraz, gdy rząd zwrócił się przeciw nim,
potrzebują nowych sprzymierzeńców,
wśród których są wynalazca Cade
Yeager (Mark Wahlberg) i
nieustraszone Dinoboty!
17:00 Wojownicze żółwie ninja - film
przygodowy, USA 2014. Miasto
potrzebuje bohaterów. Ciemność
zapanowała w Nowym Jorku, bo
Shredder i jego Klan Walczących Stóp
trzymają wszystkich w ryzach - od
policji po polityków. Przyszłość
wygląda ponuro, ale nagle spod ziemi
wyrastają czterej niezwykli bracia…
19:00 Fakty (7782) - informacje, Polska
19:25 Sport (7765) - informacje
19:35 Pogoda (7762) - informacje
19:45 Uwaga! (5651) - program
20:00 Kopciuszek - melodramat, USA/
Wielka Brytania 2015. Ella jest córką
kupca, który po śmierci ukochanej
żony postanawia ponownie się ożenić.
Dziewczyna stara się życzliwie powitać
macochę i jej córki. Kiedy ojciec nie
powraca z jednej ze swych wypraw Ella
pozostaje na łasce okrutnej Lady
Tremaine…
22:10 Włoska robota - film sensacyjny,
USA/Francja/Wielka Brytania 2003
00:25 Chyłka – Zaginięcie. Kordian
dociera do szpitala, gdzie dowiaduje
się o trwającej operacji. Rokowania co
do stanu zdrowia Chyłki nie są
jednoznaczne
01:25 Uwaga! (5651) - program

TVN STYLE

TVP SPORT

05:05 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
3(5/8) - program lifestylowy
05:50 Wszystko o jedzeniu 3(3/13) program
06:20 Nowa Maja w ogrodzie 3(8/39) program
06:50 Ostre cięcie 6(6/12) - program
07:35 Sablewskiej sposób na modę
8(8/12) - program rozrywkowy
08:20 Apetyt na miłość(4/8) - program
rozrywkowy
09:20 W czym do ślubu 4(5/12) - reality
show
09:55 W czym do ślubu 4(1/12) - reality
show
10:30 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
5(10) - reality show
11:15 Tak powstaje
11:45 Kuchenne rewolucje 15(13/14) program
12:50 Miłość od kuchni
13:50 Tajemnice konfliktu Meghan i
Kate - dokument
14:50 Jerozolima - między niebem a
ziemią
15:25 Ugotowani 8(61) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Ugotowani 8(62) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:35 Ugotowani 8(63) - program
kulinarno-rozrywkowy
17:10 Ugotowani 8(64) - program
17:45 Kuchenne rewolucje 14(14/15) program kulinarno-rozrywkowy
18:45 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
4(4/8) - reality show
19:35 Powrót Doktora Szczyta
20:35 Kobieta na krańcu świata 10(4/5) program
21:10 Sablewska od stylu. Na
okazje(8/12) - program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 17(7/12) - magazyn
22:25 Eks-tra zmiana 2(4/8) - program
23:25 Gwiazdy prywatnie 4(1/8) program
23:55 Afera fryzjera 6(8/12) - program
rozrywkowy
00:40 Oddać dziecko 2(7/12) - program
dokumentalny
01:40 Wiem, co jem 6(7/16) - magazyn
02:10 Wiem, co jem 6(8/16) - magazyn
02:40 Wiem, co jem 2(5/15) - magazyn
03:10 W roli głównej - Małgorzata
Kożuchowska(5/6) - talk show
03:40 W roli głównej - Maja
Sablewska(6) - talk show
04:10 W roli głównej - Szymon
Hołownia(1/8) - talk show

06:00 Piłka nożna - mecz towarzyski
reprezentacji U20: Polska - Niemcy
08:00 Piłka nożna - II liga: 29. kolejka
10:05 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 1.runda play - off (7):
11:55 Rafał Wilk - człowiek ze stali
13:00 Wyścigi samochodowe - Formuła
1 - Grand Prix Chin
14:15 Liga Mistrzów - 1/4F (2)
16:20 Liga Mistrzów - skróty (skróty);
Wielka Brytania (2019)
17:45 Puchar Włoch - magazyn
18:25 piłka nożna
20:30 4–4–2
21:30 Sportowy Wieczór
22:00 Gol Ekstra
23:35 Gol - magazyn piłkarski
00:10 Piłka nożna - Puchar Włoch podsumowanie
02:10 Tenis ziemny - Turniej WTA Indian Wells - Finał
03:40 Tenis ziemny - Turniej WTA Miami - Finał

POLSAT SPORT
6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
PGE FKS Stal Mielec - Chojniczanka
Chojnice
8:30 Żużel: Turniej o Złoty Kask; zawody
finałowe w Pile
11:00 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz 1. rundy gry pojedynczej
12:30 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz 1. rundy gry pojedynczej
15:00 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz 1. rundy gry pojedynczej
17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa
Basket Liga; mecz: Arka Gdynia Polski Cukier Toruń
20:30 Magazyn Fortuna 1. ligi; magazyn
piłkarski. Podsumowanie wydarzeń
kolejki na zapleczu Ekstraklasy.
Widzowie zobaczą bramki ze
wszystkich meczów oraz wywiady z
zawodnikami i trenerami. Nie
zabraknie...
22:00 Boks: Walka o pas WBO World w
Nowym Jorku; waga półśrednia:
Terence Crawford - Amir Khan
1:00 Sporty walki: KSW. Relacja z gali
zorganizowanej przez największą w
Polsce federację zajmującą się
promowaniem MMA. Pierwsze zawody
pod szyldem KSW odbyły się...
3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
ŁKS Łódź - Sandecja Nowy Sącz

TV PULS
06:00 Czy to ty, czy to ja?; komedia, USA
1995. Amanda i Alyssa – to dwie 9-latki
z zupełnie innych światów – Amanda
wychowuje się w sierocińcu, natomiast
Alyssa jest córką bajecznie bogatego
miliardera…
08:00 Moja dziewczyna; komedia, USA
1991
10:15 Trzy życzenia; familijny, USA 1995
12:30 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm:
Roszpunka; baśń, Niemcy 2009
13:45 Sahara; przygodowy, 2005. Kiedy
badacz i poszukiwacz przygód Dirk Pitt
(Matthew McConaughey) znajduje
monetę, która jest potwierdzeniem
legendy z czasów wojny secesyjnej,
natychmiast wyrusza na poszukiwanie
zaginionego skarbu…
16:15 Taxi 2; akcja, Francja 2000. Japoński
minister obrony kraju odwiedza Francję.
Zostaje porwany przez ludzi pracujących
dla yakusa, mafii z Japonii. Daniel,
taksówkarz z Marsylii o umiejętnościach
rajdowego kierowcy i Emil, policjant z
Paryża, który nadal nie może uzyskać
prawa jazdy, łączą siły, żeby uratować
japońskiego ministra…
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
186-187
20:00 Pompeje; katastroficzny, 2014. Milo
(Kit Harington), zwany Celtem jest
niezwyciężonym gladiatorem. Jego pan
wysłać mężczyznę na zbliżające się
igrzyska w Pompejach. W drodze na nie
poznaje piękną córkę zamożnego kupca
– Cassię (Emily Browning). Milo od razu
się w niej zakochuje. Wkrótce okazuje
się jednak, że kobieta ma wyjść za
rzymskiego senatora – Corvusa (Kiefer
Sutherland)…
22:05 Gladiator; akcja, USA 2000. Generał
Maximus (Russell Crowe) zakończył
właśnie kolejną udaną wyprawę
wojenną. Zmuszony do ucieczki przez
zazdrosnego o jego wpływy u Cesarza
dziedzica tronu Commodusa, Maximus
trafia do niewoli i zostaje gladiatorem.
Powraca do Rzymu z zamiarem
pomszczenia śmierci syna i żony…
01:25 Taki jest świat; factual, 2019
02:00 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997; odc. 15
03:10 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 4
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 22
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 12

TV4
6:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
7:05 Przygody Kota w Butach (33) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (16) serial anime
8:05 Flintstonowie (35) serial animowany
8:35 Flintstonowie (36) serial animowany
9:05 Mrówka Z; film animowany, USA
1998. Dzielny Z staje w obronie
zagrożonej mrówczej kolonii.
10:50 Król Lew; film animowany, USA
1994. Simba musi podążyć za swoim
przeznaczeniem. Wielki hit oparty na
wątkach z „Hamleta”.
12:45 Flintstonowie; komedia, USA 1994
14:40 Dżungla; film animowany, Kanada/
USA 2006. Lwiątko z zoo trafia na
pokład statku płynącego do dzikiej
Afryki.
16:25 Zaginiony świat: Park jurajski; film
przygodowy, USA 1997. Mijają cztery
lata od tragicznych wydarzeń, do
których doprowadziły eksperymenty z
przywróceniem do życia dinozaurów
na wyspie Nublar. Nowojorska firma
InGen, do której należy park z gadami,
została przejęta przez siostrzeńca
Johna Hammonda, Petera Ludlowa
(Arliss Howard). Mężczyzna chce teraz
stworzyć podobny park w San Diego…
19:00 Policjantki i Policjanci (530) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział
Kryminalny (289) serial kryminalny
21:00 Snajper; film sensacyjny, USA/Peru
1993. Strzelec wyborowy i
niedoświadczony agent ruszają z misją
do panamskiej dżungli.
23:05 Pokój grozy; thriller, USA 2016.
Dana (Kate Beckinsale) przeprowadza
się z mężem (Mel Raido) i pięcioletnim
synem (Duncan Joiner) do
wymarzonego domku na wsi. Na
strychu znajdują pokój, który skrywa
wiele tajemnic. Pomieszczenie nie
powinno zostać otwarte, ponieważ
wiąże się z nim przerażająca historia
domu i mrocznych sił, które właśnie
zostały przebudzone…
1:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:00 Śmierć na talerzu (2) serial
dokumentalny. Prezentacja
nietypowych zwyczajów kulinarnych.
3:00 Cafe Futbol; magazyn piłkarski.
Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy związane z
piłką nożną.
4:40 Trans World Sport; magazyn
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:35 Czterdziestolatek; odc. 2/21
- Walka z nałogiem, czyli labirynt;
serial TVP
06:30 Czterdziestolatek; odc. 3/21 Wpadnij, kiedy zechcesz, czyli bodźce
stępione; serial TVP
07:30 Czterdziestolatek; odc. 4/21 Portret czyli jak być kochanym; serial
TVP
08:25 Ojciec Mateusz s.XXI; odc. 271;
serial kryminalny TVP
09:25 Ranczo Wilkowyje; komedia;
Polska (2007); reż.:Wojciech
Adamczyk; wyk.:Ilona Ostrowska,
Paweł Królikowski, Cezary Żak, Artur
Barciś, Radoslaw Pazura, Marta
Lipińska, Franciszek Pieczka, Piotr
Pręgowski, Katarzyna Żak, Sylwester
Maciejewski
11:05 Rodzinka.pl s.III; odc. 72
„Wszystko i każdy ma swoją cenę”;
serial komediowy TVP
11:35 Rodzinka.pl s.III; odc. 73 „Rodzic
uczy, rodzic radzi, rodzic nigdy Cię nie
zdradzi”; serial komediowy TVP
12:05 Rodzinka.pl s.III; odc. 74 „Wolna
chata”; serial komediowy TVP
12:40 Ojciec Mateusz s.XIV; odc. 185 Rave Party; serial kryminalny TVP
13:30 Ranczo s.IV; odc. 45 - Wymiana
międzypokoleniowa; serial
obyczajowy TVP
14:35 Ranczo s.IV; odc. 46 - Dzieci
śmieci; serial obyczajowy TVP
15:35 Ojciec Mateusz s.XIV; odc. 186 Złomiarze; serial kryminalny TVP
16:30 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 187 Uciekinier; serial kryminalny TVP
17:25 Znachor; dramat; Polska (1981);
reż.:Jerzy Hoffman
19:40 Znachor - tajemnice filmowego
planu; reportaż
20:00 Miłość na wybiegu; komedia;
Polska (2008)
21:45 Ranczo s.IV; odc. 47 - W samo
południe; serial obyczajowy TVP
22:45 Ranczo s.IV; odc. 48 - Bohaterski
strajk; serial obyczajowy TVP
23:45 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 189 Przemiana; serial kryminalny TVP
00:45 Ja wam pokażę!; komedia; Polska
(2006)
02:50 Paradoks; odc. 1 Czat; serial
kryminalny TVP
03:45 Czterdziestolatek; odc. 4/21 Portret czyli jak być kochanym; serial
TVP
04:40 Rodzinka.pl s.III; odc. 71 „24
godziny”; serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 22 kwietnia;
felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 22.04.1989
07:40 Historia jedzenia po amerykańsku
– Moc ziarna; odc. 6/6; cykl
dokumentalny; USA (2014)
08:35 U Pana Boga w ogródku; odc. 7/12;
serial komediowy TVP
09:30 Klerycy w komunistycznej armii;
film dokumentalny
10:30 Lodowa planeta; cz 1. Na krańcach
świata; cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2011)
11:35 Wielkie widowiska natury; cz. 3.
Wielka migracja; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
12:30 Polska Kronika Filmowa 1994 Wydanie 11; cykl dokumentalny
12:45 Spitfire Guya Martina; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2015)
14:30 Ogniem i mieczem; dramat
historyczny
17:35 Flesz historii; odc. 439; cykl
reportaży
17:50 Polska Kronika Filmowa 1990 Wydanie 28; cykl dokumentalny
18:10 Duma i uprzedzenie; odc. 5; serial;
Wielka Brytania (1995)
19:10 Duma i uprzedzenie; odc. 6; serial;
Wielka Brytania (1995)
20:10 Akcja Pensjonat; reportaż; Polska
(2017)
20:55 El Dorado; western; USA (1967);
reż.:Howard Hawks; wyk.:John Wayne,
Robert Mitchum, James Caan
23:05 Odtajnione akcje szpiegowskie;
odc. 1/8; film dokumentalny; USA
(2016)
00:05 Anioły Żegoty; film dokumentalny;
Polska (2018); reż.:Rafał Geremek
01:00 Zabawa w chowanego; film
TVP; reż.:Janusz Zaorski; wyk.:Jerzy
Bińczycki, Władysław Kowalski,
Krystyna Tkacz, Krzysztof Kowalewski,
Marcin Troński
02:05 Dziennik telewizyjny – 22.04.1989
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04:45 Jeden z dziesięciu; 9/112
05:20 Jaka to melodia?; odc. 4072;
teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 159;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 470; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:40 Blondynka; s.V; odc. 63 Ujawnione tajemnice; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IX; odc. 115 Krzywda dzieci; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 79 Rodzinne więzi; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów – taka historia...;
odc. 31; telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – Sięgnij po
wołowinę
13:00 Natura w Jedynce – Brytyjski
ogród: życie i śmierć na twoim
trawniku 1.; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
14:00 Elif; s.III; odc. 471; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn
kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 160;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4073;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3474; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 210;
telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 10/112
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:30 Leśniczówka; odc. 115
21:00 Głębia ostrości; /15/; cykl reportaży
21:40 Echo serca; odc. 15; serial TVP
22:35 Krew z krwi; odc. 1/8; serial TVP
23:45 Miasto Gniewu; s.II; /8/ Umysł
narkomana; serial fabularyzowany TVP
00:30 W obliczu śmierci; film sensacyjny;
Wielka Brytania, USA (1987)
02:50 Syzyfowe prace; odc. 4/6 - 1890;
serial TVP
03:55 Wojny transgeniczne; film
dokumentalny; Francja (2014)

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2508; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy –
Sandomierz pachnący serem;
magazyn kulinarny
07:45 Big Music Quiz (14); teleturniej
muzyczny
08:50 Zakochaj się w Polsce; odc. 50
Wielokulturowy Nurt Bugu; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 460 ed. 6;
teleturniej
09:55 Andre Rieu: Witaj w moim
świecie; s. 1; /1/ - Brytyjczycy się
zbliżają!; cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /125/ „Walc Embarras” - Irena Santor
11:05 Familiada; odc. 2508; teleturniej
11:35 Rodzina wie lepiej; /18/; teleturniej
12:10 Życie to Kabaret – Kabaret
Moralnego Niepokoju – Galaktikos.
Halo, panie pilocie! (1); program
kabaretowy
13:15 Życie to Kabaret – Kabaret
Moralnego Niepokoju – Galaktikos
W stronę słońca! (2); program
kabaretowy
14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /1/;
teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa Polski – Płocka
Noc Kabaretowa – Jestem Gwiazdą!;
program rozrywkowy
17:25 Kabaretowa Mapa Polski – OPOLE
na bis – Z PRL do Polski; /cz. 1/
18:20 Okrasa łamie przepisy – Ser, wino
i to coś; magazyn kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (91) Rejs dla zuchwałych; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 46 Węgry (180) „Budapeszt - dwa brzegi”;
magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /19/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; odc. 148;
teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy (8); program rozrywkowy
22:25 To był rok!; /4/
23:40 Koło fortuny; odc. 459 ed. 6;
teleturniej
00:20 Sierocki na sobotę; odc. 14;
program rozrywkowy
01:20 Niezapomniane Koncerty – Sopot
na bis – Lady Pank; koncert
02:20 Dzięki Bogu już weekend; s.I;
program rozrywkowy
03:20 Rozrywka Retro – Telepeerele
(10); widowisko rozrywkowe

TVP2

POLSAT

TVN

TV PULS

05:20 Koło fortuny; odc. 288 ed. 5
05:55 M jak miłość; odc. 1438; serial TVP
06:50 Przyszłą pora pożegnania; reportaż
07:15 Na sygnale; odc. 45 „Leśny
zabójca”; serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (35)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (347)
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 158 „Nowe
życie” sezon 7; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2048; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 289 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 68; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1438; serial TVP
15:00 Miniaudycja F1
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 80 Dwóch ojców, część
2; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 486 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2146
17:15 Więzień miłości; odc. 44; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 52 „Kociaki
domowe”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (36)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /89/
- „Zaproście mnie do stołu” - Elżbieta
Wojnowska
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /113/ „Nim stanie się tak” - Voo Voo
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2048; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2049; serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia;
odc. 101; felieton
20:45 Miniaudycja F1
20:55 M jak miłość; odc. 1439; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”;
odc. 1172
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów,
Na żywo
23:00 Świat bez fikcji – Over the limit;
film dokumentalny
00:25 Dwa tygodnie; Komedia
obyczajowa; USA (2006)
02:10 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:15 Gwałt na wojnie; film
dokumentalny; Dania (2013)

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (717) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (718) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(122) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (605) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (166) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (867) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2869) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (913) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 (336) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (326) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2870) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (432)
serial komediowy. W 16. sezonie
Ferdek (Andrzej Grabowski) i Halinka
(Marzena Kipiel-Sztuka) postanawiają
sprzedać mieszkanie i wyjechać do
ciepłych krajów.
20:10 Niezniszczalni 3; film sensacyjny,
Francja/Bułgaria/USA 2014.
Doświadczeni komandosi chcą
pokrzyżować plany groźnego handlarza
bronią.
22:45 Ślad (61) serial kryminalny
23:55 Zatopieni; film sensacyjny,
Bułgaria/Wielka Brytania 2005
2:00 Tajemnice losu; program
rozrywkowy emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia. Występują
eksperci, zajmujący się między innymi
tarotem,...

05:20 Uwaga! (5651) - program
05:45 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 4 (14) program kulinarno-rozrywkowy.
W Poznaniu w pobliżu
Międzynarodowych Targów od 5 lat
ojciec z synem prowadzą restaurację
„Zapiecek”. Piotr zarządza, a jego syn
Błażej jest kucharzem. Początkowo
było fajnie, niestety od jakiegoś czasu
jedynymi klientami są kibice, którzy
przychodzą na piwo i transmisje
sportowe…
08:00 Dzień Dobry TVN (2439) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1030) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (919) - program
obyczajowy
13:00 Szkoła (682) - program
14:00 19 + (383) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (5/14) program kulinarno-rozrywkowy.
Restauracja Ania z Zielonego Wzgórza
(Tarnowskie Góry). Niestety kulinarna
Ania nie zyskała sobie tylu fanów, co ta
literacka. Śmieszne ozdoby, kolorowe
obrazki oraz duża lalka na wejściu, a
do tego wysokie ceny. To wszystko nie
zachęca gości, a wręcz ich odstrasza.
Do tego dwóch zarządzających…
15:30 Szkoła (683) - program
16:30 19 + (384) - program
17:00 Szpital (920) - program
obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1031) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7783) - informacje, Polska
19:35 Sport (7766) - informacje
19:45 Pogoda (7763) - informacje
19:50 Uwaga! (5652) - program
20:10 Doradca smaku 10 (29/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2862) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (260) - program
21:30 Diagnoza 4 (9/13) - serial
22:30 Kuba Wojewódzki 13 (22) - talk
show
23:30 Superwizjer (1158) - magazyn
reporterów
00:05 36, 6 5 (8/12) - program
01:05 Strzelec (5/8) - serial, USA. Nadine
dociera do ważnego świadka.
Poszukiwania Solotova powodują, że
zamachowiec decyduje się ukryć w
najmniej oczywistym miejscu.
02:00 Uwaga! (5652) - program
02:20 Moc Magii (459) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 26
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 204
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
187
09:00 Rodzinny interes; odc. 35
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, 2008; odc. 51
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 1-2
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 24
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 1
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 62
16:00 Rodzinny interes; odc. 35-36
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
187-188
20:00 Pan życia i śmierci; thriller, Francja,
Niemcy, USA 2005. Jurij Orłow urodził
się na Ukrainie, dzięki podrobionym
papierom o żydowskim pochodzeniu
może cieszyć się urokami amerykańskiej
demokracji. Jest handlarzem bronią.
Żyje jednak w wiecznym stresie, starając
się zawsze o krok wyprzedzać zarówno
konkurencję z branży, jak i zawziętego
agenta Interpolu, Jacka Valentine’a…
22:20 Samson; przygodowy, USA 2018.
Izrael, 1170 r. p.n.e. Samson z plemienia
Dana to wybraniec Boga, Hebrajczyk
obdarzony nadprzyrodzoną siłą, który
ma wypełnić jego zemstę i wyzwolić
swój lud z niewoli. Kiedy jego
młodzieńcza ambicja kończy się
tragicznym małżeństwem, planowana
zemsta doprowadza go do konfliktu z
okrutnym księciem Filistynem i jego
armią. Czy uda mu się z nimi wygrać i
czy ostatecznie wyzwoli swój lud? Co
czeka na niego po drodze?
00:30 Wyścig śmierci 3: Piekło; akcja,
USA 2013. Tym razem przebywający w
afrykańskim więzieniu Carl Lucas
„Frankenstein” wraz ze swoją załogą
bierze udział w krwawym wyścigu po
równinie Serengenti. Nagrodą w
wygranych zawodach jest nie tylko
prestiż, ale co najważniejsze –
wolność…
02:35 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997; odc. 16
03:35 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
04:20 Dyżur; factual, 2010; odc. 23
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 25
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 1

TVN7

TVN STYLE
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05:00 Prawo Agaty (9/15) - serial
obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (546) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Kłamstwa i jeszcze raz
kłamstwa) (59) - program sądowy
07:55 Szpital (257) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (26/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (27/64) program
09:55 Zakochani po uszy (56/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (75/165) - program
12:45 19 + (76/165) - program
13:15 Ukryta prawda (321) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (27/64) program
14:20 Sąd rodzinny (Złoty strzał) (60) program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Zdrajca) (97/116) - program sądowy
16:20 Szpital (258) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (27/64) program
17:25 Prawo Agaty (10/15) - serial
obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (6/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (57/120) program
20:00 Big Brother (27/65) - program
21:00 Kolekcjoner - film sensacyjny,
USA 1997. W miasteczku
uniwersyteckim dochodzi do kilku
napadów na młode kobiety. W tym
samym czasie zastaje porwana Naomi
Cross (Gina Ravera), studentka. Jej stryj,
Alex Cross (Morgan Freeman), nie chce
czekać na wynik policyjnego śledztwa z
założonymi rękami i postanawia
przeprowadzić własne dochodzenie.
Podejmuje się rozwiązać jedną z
najbardziej zawiłych zagadek
kryminalnych, w której seryjny morderca
kryje się pod pseudonimem Casanova…
23:30 Big Brother Nocą (22/52) - program
(od lat 18)
00:00 Dzika rzeka - film sensacyjny,
USA 1994. Gail i Tom wraz ze swoim
kilkuletnim synkiem zamierzają spędzić
wakacje na wyprawie w dół rzeki.
Wkrótce dołącza do nich para mężczyzn,
którzy zamieniają ich wakacje w
koszmar…
02:20 Moc Magii (459) - program

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
3(6/8) - program lifestylowy
06:05 Wiem, co kupuję(4/12) - program
lifestylowy
06:35 Śluby marzeń
07:40 Sablewskiej sposób na modę
8(9/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość(5/8) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu 4(6/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
4(1/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu(2/10) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 15(14) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Pani Gadżet 17(7/12) - magazyn
13:20 Tak powstaje
13:50 Sablewska od stylu. Na
okazje(8/12) - program rozrywkowy
14:35 Powrót Doktora Szczyta
15:35 Gwiazdy prywatnie 4(1/8) program lifestylowy
16:05 Afera fryzjera 6(8/12) - program
rozrywkowy
16:50 Eks-tra zmiana 2(4/8) - program
lifestylowy
17:50 Kuchenne rewolucje 14(15) program kulinarno-rozrywkowy
18:50 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
4(5/8) - reality show
19:35 Pogromcy medycznych mitów
20:35 Tajemnice konfliktu Meghan i
Kate - dokument
21:40 Co nas truje 3(6/10) - program
lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka?
23:10 Panny młode ponad miarę
00:15 Miłość od kuchni
01:15 Wiem, co kupuję(4/12) - program
lifestylowy
01:45 Wiem, co jem 6(9/16) - magazyn
02:15 Wiem, co jem 6(10/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 2(6/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Beata
Kozidrak(2/8) - talk show
03:45 W roli głównej - Urszula
Dudziak(3/8) - talk show
04:15 W roli głównej - Agnieszka
Grochowska (4/8) - talk show

05:30 Sportowy wieczór
06:00 Lekkoatletyka - Halowe ME
Glasgow - podsumowanie
08:20 Piłka nożna - Puchar Włoch podsumowanie
10:20 4–4–2 magazyn piłkarski
11:30 Tenis ziemny - Turniej WTA
Stuttgart - 1 runda
15:35 Gol Ekstra
17:20 Piłka ręczna kobiet - Ekstraklasa:
runda finałowa (5/10)
19:30 Puchar Włoch - magazyn
20:05 Piłka nożna - 1/2 finału (1B): AC
Milan - Lazio Rzym
23:15 Sportowy Wieczór
23:55 Piłka nożna - 1/2 finału (1B): AC
Milan - Lazio Rzym
02:00 Piłka nożna - II liga: 29. kolejka
04:00 Boks - mecz towarzyski mężczyzn,
Cetniewo: Polska - Białoruś cz. 1

POLSAT SPORT
6:00 Żużel: Turniej o Złoty Kask; zawody
finałowe w Pile
8:30 Piłka nożna: Magazyn Fortuna 1.
ligi
10:10 ATP World Tour Uncovered;
magazyn tenisowy. Kulisy wielkiego
tenisa. W programie m.in. informacje o
turniejach - taktyczne analizy
ekspertów, podsumowania i
zapowiedzi.
11:00 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz 1. rundy gry pojedynczej
12:30 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz 1. rundy gry pojedynczej
15:00 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz 1. rundy gry pojedynczej
17:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz o 3. miejsce
20:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz finałowy fazy play-off
23:00 Magazyn koszykarski. Program
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 w Londynie; waga
ciężka: Dave Allen - Lucas Browne
1:00 Sporty walki: KSW
3:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz finałowy fazy play-off

6:00 Żona dla milionera 5 (13) reality
show
7:05 Przygody Kota w Butach (34) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (17) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (118) reality show.
Małą Patrycję wychowują dziadkowie.
Mają do dyspozycji tylko przedsionek i
jedno pomieszczenie. Brak wody i
kanalizacji jest przeszkodą w
sprowadzeniu...
9:00 Septagon (62) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia
(19) reality show
11:25 Sekrety sąsiadów (7) serial
obyczajowy
11:55 Galileo (739) program
popularnonaukowy. Napady obżarstwa
czy uzależnienie od słodkich przekąsek
da się naukowo wytłumaczyć. Eksperci
wyjaśniają zasady funkcjonowania
naszego ciała, dzięki czemu łatwiej...
13:00 Detektywi w akcji (164) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (530) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (66) serial
kryminalny
17:00 Joker (66) teleturniej
18:00 Septagon (64) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (531) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział
Kryminalny (290) serial kryminalny
21:00 Na uwięzi; film sensacyjny,
Meksyk/USA 2014. Sawa (India Eisley)
to młoda dziewczyna, która żyje w
mieście rządzonym przez korupcję,
bezprawie i przemoc. Pewnego dnia jej
rodzice...
22:55 Wykonać wyrok; film sensacyjny,
Kanada/USA 1990. Detektyw kontra
żądny zemsty psychopata.
0:50 Żona dla milionera 5 (13) reality
show. Patti Stanger jest doświadczoną
swatką, założycielką ekskluzywnego
Klubu Milionerów, w którym mężczyźni
sukcesu poznają swoje przyszłe żony.
1:50 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:50 Graffiti; program publicystyczny
3:00 Atleci; magazyn
3:40 Trans World Sport; magazyn
4:35 SuperLudzie (18) serial
dokumentalny
5:10 SuperLudzie (19) serial
dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc. 163;
telenowela historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 43 „Pozory
mylą”; serial fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 44; serial
fabularyzowany TVP
07:25 Czterdziestolatek; odc. 5/21
- Kondycja fizyczna, czyli walka z
metryką; serial TVP
08:25 M jak miłość s.I; odc. 1034;
serial TVP
09:25 Ojciec Mateusz s.XIV; odc. 186 Złomiarze; serial kryminalny TVP
10:15 Rodzinka.pl s.III; odc. 72
„Wszystko i każdy ma swoją cenę”;
serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl s.III; odc. 73 „Rodzic
uczy, rodzic radzi, rodzic nigdy Cię nie
zdradzi”; serial komediowy TVP
11:25 Ranczo s.IV; odc. 44 - Polityka i
czary; serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo s.IV; odc. 45 - Wymiana
międzypokoleniowa; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 187 Uciekinier; serial kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 188 Przeznaczenie; serial kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc. 276
Siostry; serial TVP
16:10 Na sygnale; odc. 44; serial
fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo s.IV; odc. 46 - Dzieci
śmieci; serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo s.IV; odc. 47 - W samo
południe; serial obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 69 - Gospodarz
domowy; serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 189 Przemiana; serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex s.XI; odc. 143 Bracia; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo s.IV; odc. 48 - Bohaterski
strajk; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo s.IV; odc. 49 - Debata;
serial obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 190 Weryfikacja; serial kryminalny TVP
00:15 Na dobre i na złe; odc. 740; serial
TVP
01:20 Czas honoru; odc. 50 „Ostatnia
podróż”; serial TVP
02:15 Czas honoru; odc. 51 „Dziewczyna
z perłą”; serial TVP
03:15 Czterdziestolatek; odc. 5/21
- Kondycja fizyczna, czyli walka z
metryką; serial TVP
04:15 M jak miłość s.I; odc. 1034;
serial TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 23 kwietnia;
felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 23.04.1989
07:35 Przedwiośnie; odc. 6/6 - W stronę
Belwederu; serial TVP
08:35 Flesz historii; odc. 439; cykl
reportaży
09:05 Historia Polski – Byłem wszędzie.
Olgierd Budrewicz; film dokumentalny
10:15 Sensacje XX wieku – Księga
szpiegów – Powers; cz. 2; cykl
dokumentalny
10:45 Spór o historię – Roman Dmowski;
debata
11:20 Głosy; film dokumentalny
12:00 Polska Kronika Filmowa 1990 Wydanie 28; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 26 „Reichsbank”;
s. II; serial TVP
13:20 Życie; cz. 5. Ptaki; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
14:20 Moonshot: The Flight of Apollo 11;
film dokumentalny; Wielka Brytania
(2009)
16:10 Marzyciele – Dąbrowski od IKaCa;
program publicystyczny
16:40 Historia Polski – Betar; film
dokumentalny
17:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – W ruinach
dawnej gajówki
18:15 Rodziny Niezłomnych maja głos
18:35 Polska Kronika Filmowa 1991 Wydanie 12
18:50 Polonia Restituta; odc. 1; serial
TVP
19:50 Inka. Są sprawy ważniejsze niż
śmierć; film dokumentalny; Polska
(2017); reż.:Jacek Frankowski
21:00 Era kosmiczna: historia NASA;
odc. 3/4; cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
22:00 Po PRLu; odc. 8
22:35 Pewnego razu na Dzikim
Zachodzie; western; USA, Włochy
(1969); reż.:Sergio Leone; wyk.:Henry
Fonda, Claudia Cardinale, Charles
Bronson, Jason Robards
01:30 Sensacje XX wieku – Pojedynek
w Venlo
02:30 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – W ruinach
dawnej gajówki
03:05 Dziennik telewizyjny – 23.04.1989
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05:00 Jeden z dziesięciu; 10/112;
teleturniej
05:35 Jaka to melodia?; odc. 4073;
teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 160;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 471; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:40 Blondynka; s.V; odc. 64 - Będzie
tak, jak chcesz.; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IX; odc. 116 Opętanie; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 80 Adrenalina; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 210;
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 – Brytyjski
ogród: życie i śmierć na twoim
trawniku 2; cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
14:00 Elif; s.III; odc. 472; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 115
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 161;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4074;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3475; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 211;
telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 11/112;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:30 Piłka nożna – Puchar Włoch, 1/2
finału: AC Milan – Lazio Rzym
23:00 Na własne oczy – Miłość i puste
słowa; film dokumentalny
00:30 Bez tożsamości; odc. 29; serial;
Hiszpania (2016)
01:20 Warto rozmawiać; program
02:15 wojsko – polskie.pl; odc. 49;
reportaż
02:40 W obliczu śmierci; film sensacyjny;
Wielka Brytania, USA (1987)

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2509; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Ser, wino
i to coś; magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 146;
teleturniej
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 51
Koszalin; magazyn
09:15 Koło fortuny; odc. 461 ed. 6;
teleturniej
09:55 Sanatorium miłości; odc. 8; reality
show
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki;
/126/ - „Znamy się tylko z widzenia” Trubadurzy
11:05 Familiada; odc. 2509; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /19/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa
Scena Dwójki – Jak się zakochać;
widowisko
13:20 Życie to Kabaret – Kabaretowa
Scena Dwójki – Jak się rozstać;
widowisko
14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /2/;
teleturniej
15:10 Mariolka Prawdę ci powie;
widowisko rozrywkowe
15:30 Kabaretowa Mapa Polski – IX
Mazurska Noc Kabaretowa – „Dwójki,
pary, duety” (1-3); widowisko
rozrywkowe
18:20 Okrasa łamie przepisy – Kulinarne
wspomnienia z dzieciństwa w PGR;
magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (92) Macho; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 47
Chorwacja „Peljeac i Konavle” (181);
magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /20/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; odc. 149;
teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy (7); program rozrywkowy
22:25 Dwoje i ich boje (8); program
rozrywkowy
23:20 Kabaretowe Hity – Kabaret Ani
Mru Mru; program rozrywkowy
23:40 Koło fortuny; odc. 460 ed. 6;
teleturniej
00:25 Sierocki na sobotę; odc. 15;
program rozrywkowy
01:25 Niezapomniane Koncerty – Sopot
na bis – Brathanki i goście; koncert
02:25 Olga Lipińska zaprasza (1); talkshow
03:15 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM
przedstawia – Z Kolbergiem przez
świat

TVP2

POLSAT

TVN

TV PULS

05:15 Koło fortuny; teleturniej
05:55 M jak miłość; odc. 1439; serial TVP
06:50 Pożyteczni.pl; magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 46 „Drobnym
drukiem”; serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (36)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (348)
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 159 „Ból
głowy” sezon 7; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2049; serial
12:30 Koło fortuny; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 69; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1439; serial TVP
15:00 Miniaudycja F1
15:00 Mini audycja (zapowiedź)
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 81; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 487 ed. 6
16:35 Familiada; s.I; odc. 2147
17:15 Więzień miłości; odc. 45; Turcja
18:00 Panorama
18:20 Dżingiel Panorama 18.00 1
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 53 „Praca,
dom, kanapki”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (37)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /31/ „Zakręcona” - Reni Jusis
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /112/ „Ruchome piaski” - Varius Manx
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2049; serial
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2050; serial
20:40 Kulisy seriali Na dobre i na złe i
Na sygnale; odc. 45; felieton
20:45 Program rozrywkowy - mini
audycja
20:55 Na dobre i na złe; odc. 741; serial
21:50 Program rozrywkowy - audycja
21:55 Na sygnale; odc. 229 „Kocham cię,
Martyna”; serial fabularyzowany TVP
22:30 Miniaudycja F1
22:35 Kino relaks – Oświadczyny po
irlandzku; komedia romantyczna;
Irlandia, USA, Wielka Brytania (2010)
00:25 O mnie się nie martw; s. X; odc.
7/13; serial komediowy TVP
01:25 czołówka – Świat bez tajemnic
01:25 Świat bez tajemnic – Sto lat
Brytyjskiego Vogue’s; odc. 2; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
02:25 Codzienna 2 m. 3; odc. 64; serial
komediowy TVP
02:55 Codzienna 2 m. 3; odc. 65; serial
komediowy TVP

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych
produktów codziennego użytku, które
można kupić, nie wychodząc z domu.
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (719) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (720) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(123) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (606) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (167) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (868) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2870) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (914) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (337) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (327) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2871) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (61) serial
komediowy. Perypetie mieszkańców
starej kamienicy: bezrobotnego
piwosza Ferdynanda Kiepskiego, jego
żony Haliny, ich syna i sąsiadów...
20:00 Świat według Kiepskich (548)
serial komediowy
20:30 Śpiewajmy razem. All Together
Now (8) program muzyczny. Finał
drugiej edycji show
22:05 Ślad (62) serial kryminalny
23:10 Pociąg z forsą; film sensacyjny,
USA 1995
1:40 Nasz nowy dom (65) reality show.
W Jamielniku na Warmii mieszka pan
Piotr, który samotnie wychowuje
dzieci. Jego zarobki nie pozwalają na
godne utrzymanie rodziny. W...
2:40 Nasz nowy dom (66) reality show.
Pani Natalia mieszka razem z mamą i
synkiem w Grodźcu na Opolszczyźnie.
Ich dom ma nieszczelny dach, a sufity
grożą...
3:40 Tajemnice losu; program
rozrywkowy emitowany na żywo

05:10 Uwaga! (5652) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (1/14) program kulinarno-rozrywkowy.
W podbrzeskiej dzielnicy Skarbimierz
swoją restaurację „Kapitan Nemo”
prowadzą bowiem dwie siostry. Nazwa
lokalu przedziwna, ale jak tłumaczą
właścicielki – to z miłości do morza,
które jest kilkaset kilometrów od
Brzegu. Ale nie tylko nazwą i
wystrojem kobiety nawiązały do
ukochanych morskich klimatów.
„Kapitana Nemo” bowiem częściej niż
wygłodniali goście nawiedzają burzliwe
sztormy…
07:50 Doradca smaku 10 (29/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2440) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1031) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (920) - program
obyczajowy
13:00 Szkoła (683) - program
14:00 19 + (384) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (6/14) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (684) - program
16:30 19 + (385) - program
17:00 Szpital (921) - program
obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1032) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7784) - informacje, Polska
19:35 Sport (7767) - informacje
19:45 Pogoda (7764) - informacje
19:50 Uwaga! (5653) - program
20:10 Doradca smaku 10 (30/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2863) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (261) - program
21:30 Agent - Gwiazdy 4 (9/13) program
22:30 Jestem legendą - film S-F,
USA 2007. Robert Neville (Will Smith)
to genialny naukowiec, który... został
stworzony ludzką ręką. Neville, z
niewiadomego powodu odporny na
działanie wirusa, jest ostatnim
pozostałym przy życiu człowiekiem w
ruinach Nowego Jorku... a być może
jest nawet jedyną żyjącą istotą ludzką
na całym świecie…
00:35 American Horror Story I: Murder
House (12) - serial, USA
01:45 Uwaga! (5653) - program
02:05 Moc Magii (460) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 27
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 205
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
188
09:00 Rodzinny interes; odc. 36
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, 2008; odc. 52
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 2-3
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 1-2
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 63
16:00 Rodzinny interes; odc. 36-37
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
188-189
20:00 Król Artur; przygodowy, Irlandia,
USA, Wielka Brytania 2004. Opowieść o
losach siedmiu zasłużonych rycerzy
Okrągłego Stołu z Arturem na czele,
którzy po 15 latach służby pragną
opuścić Wielką Brytanię i wrócić do
Rzymu. Teraz, wszyscy mają otrzymać
obiecaną wolność. Wkrótce jednak
biskup Germanius każe im wykonać
jeszcze jedną misję: muszą przejść przez
kraj Celtów, z którego mają
przyprowadzić potencjalnego kandydata
na biskupa – Aleca…
22:25 Pompeje; katastroficzny, 2014. Milo
(Kit Harington), zwany Celtem jest
niezwyciężonym gladiatorem. Jego pan
wysłać mężczyznę na zbliżające się
igrzyska w Pompejach. W drodze na nie
poznaje piękną córkę zamożnego kupca
– Cassię (Emily Browning). Milo od razu
się w niej zakochuje. Wkrótce okazuje
się jednak, że kobieta ma wyjść za
rzymskiego senatora – Corvusa (Kiefer
Sutherland). Niespodziewanie dzieje się
jednak coś, co odmienia bieg wydarzeń
– wybucha wulkan Wezuwiusz…
00:45 Piła mechaniczna 3D; horror, USA
2013. Przed dwudziestoma laty w
miasteczku Newt w Teksasie doszło do
strasznej tragedii. Rodzina Sawyerów
zwabiała i mordowała przybyłych do
nich gości. Okoliczni mieszkańcy
dokonali jednak samosądu i zabili tę
rodzinę…
02:25 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997; odc. 17
03:40 Taki jest świat; factual, 2019
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 7
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 26
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 2
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05:00 Prawo Agaty (10/15) - serial
obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (547) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Złoty strzał) (60) program sądowy
07:55 Szpital (258) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (27/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (28/64) program
09:55 Zakochani po uszy (57/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (77/165) - program
12:45 19 + (78/165) - program
13:15 Ukryta prawda (322) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (28/64) program
14:20 Sąd rodzinny (Łazęga) (61) program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Oblany wrzątkiem) (98/116) - program
sądowy
16:20 Szpital (259) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (28/64) program
17:25 Prawo Agaty (11/15) - serial
obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (7/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (58/120) program
20:00 Big Brother (28/65) - program
21:00 Był sobie chłopiec - komedia, Wielka
Brytania/USA/Francja/Niemcy 2001.
Dobiegający czterdziestki Will (Hugh
Grant) prowadzi beztroskie życie
kawalera. Dzięki pieniądzom jakie
zostawił mu ojciec nie musi martwić się
o pracę. Podrywa dziewczyny, ale z
żadną nie chce się związać na stałe.
Wszystko się zmienia, kiedy Will poznaje
dwunastoletniego Markusa, samotnego i
nieszczęśliwego. Powoli między nimi
rodzi się prawdziwa przyjaźń, która na
zawsze zmieni życie Willa…
23:10 Big Brother Nocą (23/52) - program
(od lat 18)
23:45 Zimowa opowieść - film
melodramat, USA 2014. Historia dzieje
się w mitycznym Nowym Jorku na
przestrzeni ponad stu lat. To opowieść o
cudach, przeplatających się losach i
odwiecznej walce dobra ze złem.
02:20 Moc Magii (460) - program

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
3(7/8) - program lifestylowy
06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3(8/39) program
06:30 Ugotowani 8(61) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 8(62) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę
8(10/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość(6/8) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu 4(7/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
4(3/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu(3/10) program rozrywkowy
11:50 Kuchenne rewolucje 14(1/15) program kulinarno-rozrywkowy
12:50 Kto tu mieszka?
13:35 Panny młode ponad miarę
14:40 Śluby marzeń
15:40 Kobieta na krańcu świata 10(4/5) program
16:15 Misja ratunkowa 2(3/10) - program
rozrywkowy
17:05 Ostre cięcie 6(7/12) - program
17:50 Kuchenne rewolucje 8(1/15) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
4(6/8) - reality show
19:40 Afera fryzjera 6(9/12) - program
rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni
21:25 Eks-tra zmiana 2(4/8) - program
lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 4(2/8) program lifestylowy
23:00 Powrót Doktora Szczyta
00:00 Walka o lżejsze życie(5) - program
01:05 Rodzice pod ostrzałem(5/20) program rozrywkowy
02:10 Wiem, co jem 5(7/10) - magazyn
02:40 Wiem, co jem 2(7/15) - magazyn
03:10 W roli głównej - Jan Englert(5/8) talk show
03:40 W roli głównej - Szymon Majewski
(6/8) - talk show
04:10 W roli głównej - Jacek Braciak(7/8)
- talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:00 Tenis ziemny - Turniej WTA
Stuttgart - 1 runda
09:25 Piłka nożna - 1/2 finału (1B): AC
Milan - Lazio Rzym
11:30 Tenis ziemny - Turniej WTA
Stuttgart - 2 runda
13:30 Tenis ziemny - Turniej WTA
Stuttgart - 2 runda
15:35 Rad-Wań-Ska mój mecz
16:30 - magazyn piłkarski
17:10 piłka nożna (studio), Na żywo
17:55 piłka nożna (I połowa), Na żywo
20:35 Piłka nożna - 1/2 finału (2B):
Atalanta Bergamo - Fiorentina (studio)
20:55 Piłka nożna - 1/2 finału (2B):
Atalanta Bergamo - Fiorentina
23:15 Sportowy Wieczór
23:50 Piłka nożna
00:50 Piłka nożna
02:00 Piłka nożna - 1/2 finału (2B):
Atalanta Bergamo - Fiorentina
02:55 Piłka nożna - 1/2 finału (2B):
Atalanta Bergamo - Fiorentina
04:00 Boks - mecz towarzyski mężczyzn,
Cetniewo: Polska - Białoruś cz 2

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz o 3. miejsce
8:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz finałowy fazy play-off
11:00 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz 2. rundy gry pojedynczej
12:30 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz 2. rundy gry pojedynczej
15:00 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz 2. rundy gry pojedynczej
17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off: ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle - Aluron Virtu Warta
Zawiercie
20:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off: ONICO
Warszawa - Jastrzębski Węgiel
23:00 Boks: Walka o pas WBO World w
Nowym Jorku; waga półśrednia:
Terence Crawford - Amir Khan
1:00 Boks
3:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off: ONICO
Warszawa - Jastrzębski Węgiel

6:00 Żona dla milionera 5 (14) reality
show
7:05 Przygody Kota w Butach (35) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (18) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (1) reality show.
Aneta i Krzysztof są rodzicami małej
Martynki i rodziną zastępczą dla
czworga dzieci z sąsiedztwa. Mieszkają
oni razem z Jolą,...
9:00 Septagon (64) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia
(20) reality show. O zwycięstwo walczy
troje uczestników. Dwoje z nich
weźmie udział w ostatecznej
rywalizacji. Zwycięży kucharz, który
najlepiej przygotuje risotto. Nagrodą...
11:25 Sekrety sąsiadów (8) serial
obyczajowy. Zaskakujące historie,
które dzieją w na pozór zwyczajnych
domach. Opowieści o sąsiedzkich
tajemnicach, romansach, zdradach czy
przemocy.
11:55 Galileo (740) program
popularnonaukowy. Do ekipy
czuwającej nad bezpieczeństwem
kopiących się dołącza dron. Nad
Bałtykiem testowany jest także
bezzałogowiec, który pomaga w
szybkim docieraniu...
13:00 Detektywi w akcji (165) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (531) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 4 (1) serial
kryminalny
17:00 Joker (67) teleturniej
18:00 Septagon (65) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (532) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział
Kryminalny (291) serial kryminalny
21:00 Z podniesionym czołem; dramat
sensacyjny, USA 2004
22:55 Wzgórza mają oczy; horror, USA
2006. Rodzice zabierają dzieci w
podróż do Kalifornii. Wyprawa zmienia
się w koszmar.
1:10 Żona dla milionera 5 (14) reality
show
2:15 Interwencja; magazyn reporterów
2:30 Graffiti; program publicystyczny
2:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc. 164;
telenowela historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 44; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 45 „Leśny
zabójca”; serial fabularyzowany TVP
07:20 Czterdziestolatek; odc. 6/2; serial
TVP
08:20 M jak miłość s.I; odc. 1035;
serial TVP
09:20 Na dobre i na złe; odc. 740; serial
TVP
10:15 Rodzinka.pl s.III; odc. 73; serial
komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl s.III; odc. 74 „Wolna
chata”; serial komediowy TVP
11:25 Ranczo s.IV; odc. 45; serial
obyczajowy TVP
12:25 Ranczo s.IV; odc. 46 - Dzieci
śmieci; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 188 Przeznaczenie; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 189 Przemiana; serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc. 277
Jesienna burza; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 45 „Leśny
zabójca”; serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo s.IV; odc. 47 - W samo
południe; serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo s.IV; odc. 48 - Bohaterski
strajk; serial obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 70 Grzybobranie; serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 190 Weryfikacja; serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex s.XII; odc. 144 Intruz; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo s.IV; odc. 49 - Debata;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo s.IV; odc. 50 - Kontratak;
serial obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 191 Upadek; serial kryminalny TVP
00:10 Na sygnale; odc. 227 „Mądrzejszy
ustępuje”; serial fabularyzowany TVP
00:40 Na sygnale; odc. 228 „Dym”;
serial fabularyzowany TVP
01:20 Londyńczycy II; odc. 2/16; serial
obyczajowy TVP
02:05 Londyńczycy II; odc. 3/16; serial
obyczajowy TVP
02:55 Czterdziestolatek; odc. 6/21 Włosy Flory, czyli labirynt; serial TVP
03:55 M jak miłość s.I; odc. 1035;
serial TVP
04:55 Rodzinka.pl s.III; odc. 73 „Rodzic
uczy, rodzic radzi, rodzic nigdy Cię nie
zdradzi”; serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 24 kwietnia;
felieton
07:00 Dziennik telewizyjny –
24.04.1989
07:45 Polonia Restituta; odc. 1; serial
TVP
08:45 Archiwum zimnej wojny – Czy
zimna wojna trwa nadal?; magazyn
09:20 Historia Polski – Betar; film
dokumentalny
10:20 Sensacje XX wieku – Ostatnia
narada; cz. 1; cykl dokumentalny
10:50 Inka. Są sprawy ważniejsze niż
śmierć; film dokumentalny; reż.:Jacek
Frankowski
11:55 Polska Kronika Filmowa 1991 Wydanie 12
12:20 Czas honoru; odc. 27 seria III
„Kolega z Rochester”; serial TVP
13:30 Wszystkie kolory świata –
Turcja. Zapachy Orientu; serial
dokumentalny; Francja (2008)
14:35 Czego nie mogliśmy wykrzyczeć;
film dokumentalny; Polska (2017)
15:40 Odtajnione akcje szpiegowskie;
odc. 1/8; film dokum.; USA (2016)
16:35 Historia Polski – Ewangelia i
bunt; film dokumentalny
17:30 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. –
Niedokończona historia
18:00 Zapomniany bohater; film
dokumentalny; Polska (2018);
reż.:Marcin Tomaszewski
18:35 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 12; cykl dokumentalny
18:45 Polonia Restituta; odc. 2; serial
TVP
20:00 Armenian Genocide; film
dokumentalny; USA (2018);
reż.:Andrew Goldberg
21:05 Latająca maszyna amerykańskich
konfederatów; film dokumentalny;
USA (2012); reż.:Emily Bernhard
22:05 Weterani. Wyrwani śmierci;
reportaż
22:40 El Dorado; western; USA (1967);
reż.:Howard Hawks; wyk.:John
Wayne, Robert Mitchum, James Caan
00:55 Sensacje XX wieku – Syndykat
zabójców
01:55 Encyklopedia II wojny światowej
– Szlak życia; cykl dokumentalny
02:20 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. –
Niedokończona historia
02:55 Dziennik telewizyjny –
24.04.1989
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05:05 Jeden z dziesięciu; 11/112
05:35 Jaka to melodia?; odc. 4074;
teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 161;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 472; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:40 Blondynka; s.V; odc. 65 Spotkajmy się tu i teraz; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IX; odc. 117 Zemsta; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 81;
serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 211;
telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – Chiński dziki
zachód; serial dokumentalny; Niemcy
14:00 Elif; s.III; odc. 473; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 162;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4075;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3476; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 212;
telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 12/112
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 272;
serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas;
/111/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz i
Kłopotowski komentują świat; talkshow
01:40 Bez tożsamości; odc. 29; serial;
Hiszpania (2016)
02:30 Krew z krwi; odc. 1/8; serial TVP
03:40 Sprawa dla reportera
04:35 Magazyn śledczy Anity Gargas;
/111/; magazyn

TVP ROZRYWKA
06:35 Familiada – odcinek specjalny
2510; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Kulinarne
wspomnienia z dzieciństwa w PGR
07:40 Postaw na milion; odc. 148;
teleturniej
08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2
(odc. 6) - Wędrówki; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 462 ed. 6;
teleturniej
09:45 Dwoje i ich boje (7); program
rozrywkowy
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /26/ „Dumka na dwa serca” - Edyta Górniak,
Mietek Szcześniak
11:05 Familiada - odcinek specjalny
2510; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /20/; teleturniej
12:10 Życie to Kabaret – Kabaret Ani Mru
Mru „Premiery, prapremiery i prawie
premiery”; widowisko
13:15 Życie to Kabaret – Humor Jacka
Fedorowicza; program rozrywkowy
14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /3/;
teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa Polski –
superPAKA czyli Kabareton 30 - lecia;
widowisko
16:25 Kabaretowa Mapa Polski –
superPAKA czyli Kabareton 30 - lecia
17:25 Kabaretowa Mapa Polski –
superPAKA czyli Kabareton 30 - lecia;
widowisko
18:20 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia
płynąca winem; magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (104) - Mato Grosso; cykl
reportaży
19:20 Makłowicz w podróży. Podróż 47
Chorwacja „Lastovo i Mljet” (182);
magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /21/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz (15); teleturniej
muzyczny
21:35 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy (4); program rozrywkowy
22:25 Kabaret za kulisami (7); program
rozrywkowy
23:30 Dzięki Bogu już weekend; s.I;
program rozrywkowy
00:30 Koło fortuny; odc. 461 ed. 6;
teleturniej
01:10 Kabaretowa Mapa Polski – XIV
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo
(1-3); widowisko rozrywkowe
04:15 Rozrywka Retro – Na festiwalowej
scenie – Katarzyna Sobczyk;
widowisko rozrywkowe

TVP2

POLSAT

TVN

TV PULS

05:10 Koło fortuny; teleturniej
05:45 Na dobre i na złe; odc. 741; serial
TVP
06:45 Operacja Zdrowie!; /25/
Naczyniówka; magazyn medyczny
07:15 Na sygnale; odc. 47 „Kubeł zimnej
wody”; serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (37)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (349)
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 160
„Sprzątanie” sezon 7; serial komediowy
TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2050; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 70; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc. 741; serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 82; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 488 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2148;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 46; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 54
„Prawko”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (38)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /92/
- „Bardzo smutna piosenka retro” Grupa Pod Budą
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /39/ „Pierwszy siwy włos” - Marta Mirska
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2050; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2051; serial
obyczajowy TVP
20:45 Dance Dance Dance (15)
22:00 Dance Dance Dance (16)
23:15 Big Music Quiz (6); teleturniej
muzyczny
00:10 Na sygnale; odc. 229 „Kocham cię,
Martyna”; serial fabularyzowany TVP
00:40 Oświadczyny po irlandzku;
komedia romantyczna; Irlandia, USA,
Wielka Brytania (2010)
02:25 La La Poland; program rozrywkowy
02:55 Riviera; odc. 6; serial; Wielka
Brytania (2017)
03:55 Art Noc – Mocny skład - Europejski
Stadion Kultury Rzeszów 2017 (cz.
1); koncert

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych
produktów codziennego użytku, które
można kupić, nie wychodząc z domu.
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (721) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (722) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(124) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (607) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (168) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (869) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2871) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (915) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (338) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (328) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2872) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (433)
serial komediowy. W 16. sezonie
Ferdek (Andrzej Grabowski) i Halinka
(Marzena Kipiel-Sztuka) postanawiają
sprzedać mieszkanie i wyjechać do
ciepłych krajów.
20:05 Nasz nowy dom (139) reality show
21:10 Przyjaciółki (155) serial
obyczajowy. Dalsze losy czterech
przyjaciółek: Anki (Magdalena
Stużyńska-Brauer), Ingi (Małgorzata
Socha), Zuzy (Anita Sokołowska) i
Patrycji (Joanna Liszowska). Seria liczy
12...
22:15 Ślad (63) serial kryminalny
23:30 Szkoła uwodzenia 2;
komediodramat, USA 2000
1:10 Zakończenie programu (przerwa
techniczna)

05:10 Uwaga! (5653) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (2/14) program kulinarno-rozrywkowy.
Karczma u Bartka (Bukowina
Tatrzańska). W Bukowinie karczma ze
smacznym jedzeniem to złoty interes.
Tak myślał Bartek – góral, który po
dziesięcioletnim pobycie zagranicą
postanowił wrócić do domu na stałe i
otworzyć własną restaurację. Niestety
interes okazał się trefny…
07:50 Doradca smaku 10 (30/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2441) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1032) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (921) - program
obyczajowy
13:00 Szkoła (684) - program
14:00 19 + (385) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (7/14) program kulinarno-rozrywkowy.
W Tarnowie na robotniczym osiedlu
znajduje się restauracja „Braterska”,
którą odwiedzana jest głównie podczas
transmisji meczów żużlowych.
„Braterską prowadzi Bogdan, którego
wspiera żona Małgosia. Małżeństwo do
pomocy ma jeszcze pięć kobiet. Tłum
personelu, ale pustka na sali…
15:30 Szkoła (685) - program
16:30 19 + (386) - program
17:00 Szpital (922) - program
obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1033) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7785) - informacje, Polska
19:35 Sport (7768) - informacje
19:45 Pogoda (7765) - informacje
19:50 Uwaga! (5654) - program
20:10 Doradca smaku 10 (31/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2864) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (262) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 19 (9/13) program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Last Minute - komedia,
Polska 2013. Pełne słońce,
wypoczynek, palmy, piramidy, opaska
all inclusive. I do tego wszystko za
darmo! Wygrana wycieczka do Egiptu
miała być dla Tomka, jego pełnej
energii matki, nastoletniej córki i
sprytnego syna przygodą życia…
00:20 Para w remont 2 (1/8) - program
01:20 Uwaga! (5654) - program
01:40 Moc Magii (461) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 28
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 206
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
189
09:00 Rodzinny interes; odc. 37
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, 2008; odc. 53
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 3
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 4
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 2
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 3
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 64
16:00 Rodzinny interes; odc. 37
17:00 Rodzinny interes; odc. 38
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
189
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
190
20:00 Ślubne wojny; komedia, USA 2009.
Liv (Kate Hudson) i Emma (Anne
Hathaway) to najlepsze przyjaciółki.
Dziewczyny od zawsze marzyły o
wspaniałych ślubach w nowojorskim
hotelu Plaza. Niestety wkrótce okazuje
się, że jest jeden mały problem…
21:50 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019;
program rozrywkowy!
22:20 Kabaretowe Gogle i Boks
22:50 American Pie: Wakacje; komedia,
USA 2005. Matt, młodszy brat Stiflera,
któremu grozi wydalenie ze szkoły,
zostaje wysłany na letni obóz muzyczny.
Początkowo próbuje zamontować w
obozie sieć ukrytych kamer, aby
podglądać atrakcyjne koleżanki i
nakręcić „unikalny” film wideo…
00:45 Chłopcy pani Brown; serial fabularny,
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 8
01:20 Chłopcy pani Brown; serial fabularny,
Irlandia, Wielka Brytania 2011; odc. 1
01:55 Chłopcy pani Brown; serial fabularny,
Irlandia, Wielka Brytania 2011; odc. 2
02:40 Chłopcy pani Brown; serial fabularny,
Irlandia, Wielka Brytania 2011; odc. 3
03:20 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997; odc. 18
04:10 Taki jest świat; factual, 2019
05:00 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 4

TVN7

TVN STYLE

TVP SPORT

TV4

05:00 Prawo Agaty (11/15) - serial
obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (548) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Łazęga) (61) program sądowy
07:55 Szpital (259) - program obyczajowy.
Na oddział ratunkowy trafia 5-letnia Lena
Bartnicka. Dziewczynka była pod opieką
starszej siostry. Kiedy bawiła się w
ogrodzie pocałowała ropuchę i zatruła
się toksyną zawartą w jej śluzie. Chwilę
później zaczęła wymiotować i straciła
kontakt z rzeczywistością…
08:50 Big Brother (28/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (29/64) program
09:55 Zakochani po uszy (58/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (79/165) - program
12:45 19 + (80/165) - program
13:15 Ukryta prawda (323) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (29/64) program
14:20 Sąd rodzinny (Wyrodny brat) (62) program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Horror w wieżowcu) (99/116) program sądowy
16:20 Szpital (260) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (29/64) program
17:25 Prawo Agaty (12/15) - serial
obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (8/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (59/120) program
20:00 Big Brother (29/65) - program
21:00 Nieoczekiwana zmiana miejsc komedia, USA 1983. Dwóch chciwych i
nieuczciwych biznesmenów wpada na
pomysł, jak pozbyć się Louisa
Winthorpa, niewygodnego świadka ich
machlojek. Postanawiają zamienić go
miejscami z Billym Ray’em (Eddie
Murphy), drobnym złodziejaszkiem,
który wiele razy popadał w konflikt z
prawem. Tak oto udaje im się upiec dwie
pieczenie na jednym ogniu…
23:25 Big Brother Nocą (24/52) - program
(od lat 18)
23:55 Nadchodzi Polly - komedia,
USA 2004
01:55 Moc Magii (461) - program
04:05 Druga strona medalu 4 (5/8) - talk
show – Henryk Blida

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
3(8) - program lifestylowy
05:55 Subiektywny ranking naj… 2(5/6)
- program
06:30 Ugotowani 8(63) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 8(64) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę
8(11/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość(7/8) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu 4(8/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
4(4/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu(4/10) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 14(2/15) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler 3(8)
- program
13:20 Sztuka mięsa(4/12) - program
13:50 Patenciary(8) - program
14:25 Pogromcy medycznych mitów
15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
8(6/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3(6/10) - program
lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 8(2/15) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
4(7/8) - reality show
19:40 Ugotowani 7(1) - program
20:10 Ugotowani 7(2) - program
20:50 W czym do ślubu? 3(2/12) - reality
show
21:20 Panny młode ponad miarę
22:25 Pani Gadżet 17(8/12) - magazyn
23:00 Sablewska od stylu. Na
okazje(8/12) - program rozrywkowy
23:45 Pogromcy medycznych mitów
00:45 Gwiazdy prywatnie 4(2/8) program
01:15 Subiektywny ranking naj… 2(5/6)
- program
01:45 Wiem, co jem 6(11/16) - magazyn
02:15 Wiem, co jem 6(12/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 2(8/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Katarzyna
Niezgoda(8) - talk show
03:45 W roli głównej - Wojciech
Cejrowski (1/6) - talk show
04:15 W roli głównej - Michel Moran(2/6)
- talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Tenis WTA
07:45 Tenis WTA 09:25 PN - Puchar Włoch
10:25 PN - Puchar Włoch
11:30 (set 1, gem 1-3) tenis ziemny Turniej WTA Stuttgart, Na żywo
13:30 (set 1, gem 1-3) tenis ziemny Turniej WTA Stuttgart, Na żywo
15:30 set 1, gem 1-3 tenis - Turniej WTA
Stuttgart, Na żywo
17:30 set 1, gem 1-3 tenis - Turniej WTA
Stuttgart, Na żywo
19:30 Piłka nożna
20:25 Piłka nożna
21:30 Sportowy Wieczór
22:15 Tenis WTA
23:15 Tenis WTA
00:25 hokej na lodzie - skróty meczów
01:00 hokej na lodzie - NHL, Na żywo
04:05 retransmisja

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off: ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle - Aluron Virtu Warta
Zawiercie
8:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off: ONICO
Warszawa - Jastrzębski Węgiel
11:00 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz 3. rundy gry pojedynczej
13:00 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz 3. rundy gry pojedynczej
15:00 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz 3. rundy gry pojedynczej
17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz o 5. miejsce: Cerrad Czarni
Radom - PGE Skra Bełchatów
20:00 7. strefa; magazyn siatkarski. W
programie poruszane są tematy
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki
Kobiet i Champions League. Znajdą się
w nim także materiały poświęcone...
21:30 Sporty walki: KSW 47: The
X-Warriors; walka: Phil De Fries Tomasz Narkun; walka: Mariusz
Pudzianowski - Szymon Kołecki
2:00 Boks
4:30 7. strefa; magazyn siatkarski. W
programie poruszane są tematy
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki
Kobiet i Champions League

6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (18)
serial przygodowy
7:05 Przygody Kota w Butach (36) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (19) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (2) reality show.
Edyta i Jacek wychowują ośmioro
dzieci. Budynek, w którym mieszkają,
wymaga remontu. Jest zawilgocony i
brak w nim ciepłej wody....
9:00 Septagon (65) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia
3 (21) reality show. Wojciech Modest
Amaro znowu rzuca wyzwanie mniej
doświadczonym kolegom po fachu i
amatorom gotowania. Zwycięzca
otrzyma 100 tysięcy złotych.
11:25 Sekrety sąsiadów (9) serial
obyczajowy
11:55 Galileo (741) program
popularnonaukowy. Łowcy gradu
rozpylają w przestworzach mieszankę
chemiczną, która powoduje, że zamiast
lodowych kul na ziemię spada deszcz.
W programie pojawi...
13:00 Detektywi w akcji (166) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (532) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 4 (2) serial
kryminalny
17:00 Joker (68) teleturniej. Uczestnicy
odpowiadają na 10 pytań. Pomagają
im w tym specjalne karty. Gracze mają
do dyspozycji osiem atutów, które
pozwalają zachować...
18:00 Septagon (49) serial kryminalny.
Do Septagonu przychodzi Bartek,
kolega z wojska Serba. Dowiedział się,
że w biurze jest szansa na pracę. Max
dziwnie na...
19:00 Policjantki i Policjanci (533) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział
Kryminalny (292) serial kryminalny
21:00 Park jurajski 3; film przygodowy,
USA 2001
23:00 Śmierć na talerzu (1) serial
dokumentalny
0:00 Śmierć na talerzu (2) serial
dokumentalny
1:00 Zakończenie programu (przerwa
techniczna)

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc. 165;
telenowela historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 45 „Leśny
zabójca”; serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 46 „Drobnym
drukiem”; serial fabularyzowany TVP
07:20 Czterdziestolatek; odc. 7/21 Judym, czyli czyn społeczny; serial
TVP
08:20 M jak miłość s.I; odc. 1036;
serial TVP
09:20 Stulecie Winnych; odc. 7; serial
TVP
10:15 Rodzinka.pl s.III; odc. 74 „Wolna
chata”; serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl s.III; odc. 75
„Przelotne miłostki”; serial
komediowy TVP
11:20 Ranczo s.IV; odc. 46 - Dzieci
śmieci; serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo s.IV; odc. 47 - W samo
południe; serial obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 189 Przemiana; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 190 Weryfikacja; serial kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc. 278
Koncert życzeń; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 46 „Drobnym
drukiem”; serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo s.IV; odc. 48 - Bohaterski
strajk; serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo s.IV; odc. 49 - Debata;
serial obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 71 - Romans;
serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 191 Upadek; serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex s.XII; odc. 145 Zamach; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo s.IV; odc. 50 - Kontratak;
serial obyczajowy TVP
22:25 Ranczo s.IV; odc. 51 - Fałszerze
uczuć; serial obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 192
- Matczyne serce; serial kryminalny
TVP
00:20 Echo serca; odc. 9; serial TVP
01:20 Instynkt; odc. 13 „Oster”; serial
kryminalny TVP
02:15 Mrok; odc. 1/8 - Interes życia;
serial kryminalny TVP
03:15 Czterdziestolatek; odc. 7/21 Judym, czyli czyn społeczny; serial
TVP
04:20 M jak miłość s.I; odc. 1036;
serial TVP
05:10 Rodzinka.pl s.III; odc. 74 „Wolna
chata”; serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 25 kwietnia;
felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 25.04.1989
07:35 Polonia Restituta; odc. 2; serial
TVP
08:35 Historia Polski – Ewangelia i bunt;
film dokumentalny
09:50 Po PRLu; odc. 8
10:20 Sensacje XX wieku – Ostatnia
narada; cz. 2; cykl dokumentalny
10:50 Amerykańska broń; odc. 7 Od
wojny wietnamskiej do dziś; serial
dokumentalny; Kanada (2013)
12:05 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 12; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 28 seria III „Plan
Abwehry”; serial TVP
13:20 Plemienna sztuka przetrwania 2;
odc. 1/6. Morderczy Czarny Prąd; cykl
dokumentalny; USA (2016)
14:20 Złoto Jukonu; odc. 3/3; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
15:20 Era kosmiczna: historia NASA;
odc. 3/4; cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
16:25 Historia Polski – Byli żołnierzami
Jodły; film dokumentalny
17:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. –
Niedokończona historia
18:15 Taśmy bezpieki – Pomoc z
Zachodu dla podziemnej Solidarności
18:40 Polska Kronika Filmowa 1993 Wydanie 12; cykl dokumentalny
18:55 Polonia Restituta; odc. 3; serial
TVP
20:00 Instynkt przetrwania; odc. 5/6
Polowanie z orłami; esej dokumentalny;
USA (2012)
21:00 Opowieść o Chinach – Ostatnie
Cesarstwo; odc. 5/6; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
22:00 Spór o historię – Władcy polscy:
Jan II Kazimierz; debata
22:40 Szerokie tory – Jeden dzień z życia
taksówkarza w Kijowie; reportaż
23:20 Armenian Genocide; film
dokumentalny; USA (2018);
reż.:Andrew Goldberg
00:25 Sensacje XX wieku – Tajna sprawa
01:20 Encyklopedia II wojny światowej
– Podwodna wojna cz 1; cykl
dokumentalny
01:55 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. –
Niedokończona historia
02:30 Dziennik telewizyjny – 25.04.1989

