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Od 1 maja

Nowy wzór mandatów
Od 1 maja mandaty karne
będą zawierać więcej informacji. Funkcjonariusz nakładający je będzie musiał między innymi określić zachowanie stanowiące wykroczenie. Z kolei
w przypadku mandatu zaocznego, będzie mógł zdecydować, czy zostanie on dostarczony bezpośrednio sprawcy
wykroczenia.
Zgodnie z nowym wzorem,
funkcjonariusz będzie musiał
również określić czas i miejsce
popełnienia wykroczenia. Dodatkowe informacje mają być ułatwieniem dla sądu, w przypadku
rozpatrywania niektórych wniosków o uchylenie prawomocnego
mandatu. Oprócz tego, na wystawionym dokumencie będą
musiały się znaleźć takie informacje, jak dotychczas, czyli wysokość grzywny, a także kwalifikacja prawna wykroczenia.
Funkcjonariusz musi również
poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.
Poza tym w myśl nowych rozwiązań, będzie mógł zdecydować, czy mandat zostanie do-

starczony bezpośrednio sprawcy wykroczenia, jeśli na przykład nie zastał on sprawcy na
miejscu zdarzenia, ale zna jego
dane osobowe. Może to na przykład dotyczyć złego parkowania. Do tej pory najczęściej znajdowaliśmy za wycieraczką wezwanie na komendę lub do siedziby straży miejskiej celem
przyjęcia mandatu lub wyjaśnienia sytuacji. W myśl no-

wych rozwiązań może do nas
zapukać sam funkcjonariusz i
wręczyć mandat.
Zmienione zostaną również
terminy płatności. Na uregulowanie grzywny z mandatu zaocznego będzie 14 dni (a nie jednak
dotychczas 7). Dotychczasowe
bloczki mandatowe będą ważne
jeszcze przez cztery miesiące od
dnia wejścia w życie nowych
przepisów.

Do września

Strajk nauczycieli
zawieszony!
Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesił strajk. Pedagodzy zapowiadają jednak,
że to wcale nie oznacza końca ich batalii z partią rządzącą. - Panie Premierze Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania - mówił
Sławomir Broniarz, szef ZNP.
Ciąg dalszy na str. 3

Z roku na rok

Rośnie liczba pracujących
emerytów

Przy tej okazji przypominamy,
że w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w
wysokości do 500 zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń do
1000 zł. Ustawa przewiduje jednak wyjątki od tej zasady.
Funkcjonariusz uprawniony
do nakładania grzywny w drodze
mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:
l schwytano sprawcę wykrocze-

nia na gorącym uczynku lub
bezpośrednio po popełnieniu
wykroczenia
l stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi
wątpliwość co do sprawcy czynu
l stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu.
Oczywiście sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia
mandatu. W takim przypadku
lub w momencie nieuiszczenia w
wyznaczonym terminie grzywny
nałożonej mandatem zaocznym,
organ, którego funkcjonariusz
nałożył grzywnę, występuje do
sądu z wnioskiem o ukaranie.
Mandat karny w niektórych
przypadkach można uchylić.
Dotyczy to między innymi ukarania osoby, która nie ukończyła
17. roku życia, działania sprawcy w warunkach obrony koniecznej czy staniu wyższej konieczności.
Katarzyna Gwara

Poczta Polska

Po polecony... bez
dowodu
Duża zmiana na poczcie. Od 23 kwietnia użytkownicy aplikacji mObywatel mogą używać jej... na poczcie. W ten sposób potwierdzają tożsamość na przykład przy odbiorze przesyłek poleconych.
Ciąg dalszy na str. 3

Piłka nożna

Raków wraca
do ekstraklasy po
21 latach!

Emerytura nie musi oznaczać końca kariery zawodowej. Wielu seniorów pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego podejmuje pracę. W ciągu ostatnich
czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc. Województwo śląskie jest drugie, tuż po mazowieckim, pod względem liczby pracujących
emerytów – 15,2 proc. W większości pracę na emeryturze podejmują kobiety
– 56 proc. Tylko na Śląsku statystka ta przedstawia się inaczej, bo wśród pracujących emerytów przeważają mężczyźni i stanowią oni 59,5% tej populacji.

To był historyczny mecz. Raków Częstochowa pokonał Podbeskidzie
Bielsko-Biała 2:0 w ramach 30. kolejki Fortuna 1 Ligi, tym samym zapewniając sobie awans do Ekstraklasy. Czerwono-niebiescy wracają zatem do najwyższej klasy rozgrywkowej po 21 latach.

Ciąg dalszy na str. 4

Ciąg dalszy na str. 23
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AKTUALNOŚCI
Do września

Strajk
nauczycieli
zawieszony!
Dokończenie ze str. 1

Przypomnijmy, w ciągu
ostatnich kilku dni sytuacja
zmieniała się, jak w kalejdoskopie. Najpierw w mgnieniu
oka przygotowana została nowelizacja ustawy o oświacie.
To właśnie ona miała zagwarantować uczniom liceów i
techników ukończenie szkoły
na wypadek, gdyby zakłócona
została realizacja zadań i kompetencji ustawowych.
Przyjęty przez rząd projekt
zakładał m.in., że w placówkach, w których rady pedagogiczne nie podjęłyby decyzji o
dopuszczeniu uczniów do matury, upoważnienie takie miałoby przysługiwać dyrektorowi
szkoły, a w szczególnych przypadkach – nauczycielowi wyznaczonemu przez organ prowadzący szkołę.
Zdaniem szefa ZNP tego rodzaju zmiany to porażka rządu. – Rząd wiedział o sporze
zbiorowym od 10 stycznia, a
termin strajku zna od 4 marca. Dlaczego zmarnował ten
czas i teraz w ekspresowym
tempie wprowadza złe rozwiązania psujące prawo i pokazujące, że nauczyciele są zbędni.
Może zaraz edukacja nie będzie potrzebna? Rząd zbagatelizował sytuację, został zaskoczony skalą protestu i determi-

nacją środowiska oświatowego, które protestuje trzeci tydzień – podkreślał Sławomir
Broniarz.
Ostatecznie jednak w czwartek ZNP podjął decyzję o zawieszeniu strajku.
– Od soboty, 27 kwietnia,
ZNP zawiesza ogólnopolski
strajk. Zawiesza, ale nie kończy. Powiem więcej: od dzisiaj
wchodzimy w nowy, znacznie
ważniejszy etap (…) Chciałbym powiedzieć tu jasno:
prawda jest taka, że strajk
mógłby być prowadzony dalej. Prawda jest taka, że strajk
trwałby w czasie matur. I nie
zdołalibyście, Panie Premierze Morawiecki, rozwiązać tego problemu. Nie bylibyście w
stanie zastąpić nauczycieli,
zaryzykowalibyście
dobro
uczniów, skazalibyście ich na
ten stres. Nie wzięliście za
nich odpowiedzialności – dlatego bierzemy ją my. Nauczyciele i rodzice. I dlatego, w porozumieniu z samymi uczniami, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do spokojnego ukończenia roku –
argumentował Broniarz. Podkreślał jednocześnie, że ZNP
niczego nie podpisze i nie
składa broni.
Katarzyna Gwara

W środę, 24 kwietnia, w strajku w Częstochowie brało
udział 1249 nauczycielek i nauczycieli w 65 miejskich placówkach oświatowych. 364 osoby z różnych powodów (L4,
opieka nad dzieckiem, urlopy dla poratowania zdrowia) było
w szkołach i przedszkolach, które strajkują, nieobecnych. Pozostali nie mieli tego dnia zajęć, nie przystąpili do strajku
bądź nie pojawili się w szkole z innych powodów (łącznie 1288
osób). W 3 szkołach strajk został w środę zawieszony na czas
przeprowadzenia rad klasyfikacyjnych. Do 24 kwietnia 12
miejskich szkół, które przygotowują się do organizacji tegorocznych matur, przeprowadziło już rady, w pozostałych 8
szkołach odbyły się one właśnie w środę.
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Poczta Polska

Po polecony... bez dowodu
Dokończenie ze str. 1

Używanie aplikacji mObywatel przy odbiorze przesyłek poleconych dotąd nie było możliwe
– nie pozwalały na to przepisy.
Minister infrastruktury zmienił
jednak rozporządzenie, które to
reguluje – od 23 kwietnia przy
odbiorze przesyłki poleconej
tożsamość można już potwierdzić także przy pomocy smartfona. – Sprawdzaliśmy, w jakich sytuacjach Polacy najczęściej używają dowodu osobistego. Okazało się, że właśnie na
poczcie, podczas odbierania listów poleconych. Dlatego jest
tak ważne, by również tam można używać aplikacji mObywatel
do potwierdzania tożsamości –
mówi Marek Zagórski, Minister
Cyfryzacji.
mObywatel to oficjalna rządowa aplikacja, która umożliwia
potwierdzanie tożsamości przy
pomocy smartfona. Nie jest „zamiennikiem” dowodu osobistego (choćby z uwagi na wymogi
państw strefy Schengen). – Każdy dorosły obywatel ma obowiązek posiadać dowód osobisty,
ale nie musi go mieć przy sobie.
Jeśli akurat go ze sobą nie ma-

Odpowie za to

Podpalił las
Pięć lat w więzieniu może
spędzić 44-letni mieszkaniec
Częstochowy podejrzany o
podpalenie lasu w Olsztynie.
Materiał dowodowy pozwolił
na przedstawienie mężczyźnie
zarzutu. Prokurator objął go
policyjnym dozorem.
Kilka dni temu w Olsztynie na
terenie lasu należącego do prywatnego właściciela spaleniu uległo
około 300 metrów kwadratowych
poszycia i drzewostanu. Po zebraniu śladów, policjanci natrafili na
trop sprawcy. Okazał się nim
44-letni mieszkaniec Częstochowy. Mężczyzna został zatrzymany,
nie przyznał się do winy. Na wniosek policjantów prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Grozi
mu kara do 5 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

my, a okaże się potrzebny – wtedy przyda się aplikacja mObywatel. Tym bardziej, że komórki
zazwyczaj mamy przy sobie –
mówi Marek Zagórski, Minister
Cyfryzacji. – Dzięki aplikacji zawsze i wszędzie mamy więc dostęp do odzwierciedlenia wszystkich danych z naszego dowodu
osobistego.
W aplikacji są dokładnie te
same dane, co w dowodzie osobistym użytkownika: jego imię
i nazwisko, zdjęcie (to samo, co
w dowodzie), data urodzenia,
numer PESEL, numer i termin
ważności dokumentu, a także
informacja, kto wydał dowód
osobisty.
Od zeszłego roku aplikacja
zyskała umocowanie prawne
i można jej używać wszędzie
tam, gdzie nie jest potrzebny
tradycyjny, plastikowy dowód
osobisty. A więc możemy jej
używać np. na recepcjach, przy
zakładaniu kart lojalnościowych, w hotelach, wypożyczalniach sprzętu sportowego, czy
przy wejściu na basen lub siłownię. Z aplikacji nie skorzystamy natomiast przy potwierdzaniu tożsamości w sądzie czy

u notariusza, bo tam potrzebujemy dowodu osobistego.
Aplikacji mObywatel nie możemy użyć też za granicą, ale
dla bezpieczeństwa warto ją
ściągnąć przed wyjazdem do innego kraju. W razie utraty dokumentów ułatwi ona weryfikację naszej tożsamości np. w polskim konsulacie.
Aplikacja jest stale rozwijana.
Już teraz – poza mTożsamością
– uczniowie korzystający ze
smartfonów z systemem Android mogą mieć tam mLegitymację szkolną. Wkrótce dołączą do
nich studenci z mLegitymacją
studencką. - Niebawem szykujemy też coś dla kierowców –
usługę mPojazd, czyli odwzorowanie danych z dowodu rejestracyjnego naszego auta – informuje resort.
Aby ściągnąć aplikację, użytkownicy smartfona powinni
wejść do sklepu z aplikacjami.
Pobranie i korzystanie z aplikacji mObywatel jest bezpłatne.
By móc przy jej pomocy potwierdzać tożsamość, do aktywacji potrzebny jest Profil Zaufany.
Katarzyna Gwara
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Z roku na rok

Rośnie liczba
pracujących emerytów
Dokończenie ze str. 1

Wiele osób pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal
pracuje. W ciągu ostatnich
czterech lat liczba pracujących
emerytów wzrosła o około 30
proc. - W grudniu 2015 r. takich osób było ponad 575 tys. a
w grudniu 2018 r. już ponad
747 tys. Wśród pracujących
emerytów przeważają kobiety,
które stanowią 56 proc. Prawie
90 proc. pracujących emerytów
to osoby w wieku 60/65 lat i
więcej – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. Co ciekawe, najwięcej
pracujących emerytów zamieszkuje w województwie mazowieckim (16,1%) i śląskim
(15,2%), najmniej natomiast w województwie podlaskim 2,1%. - Nasze województwo jest
jedyne, gdzie wśród pracujących emerytów przeważają
mężczyźni. Stanowią oni prawie 60 proc. populacji – dodaje.

W jakich branżach pracują
emeryci
W województwie śląskim
najwięcej dorabiających seniorów jest w sektorze przetwór-

stwo przemysłowe to aż 13,7
proc., kolejną branżą w której
chętnie dorabiają emeryci jest
handel hurtowy i detaliczny,
naprawa pojazdów samochodowych - 13,4 proc., trzecie
miejsce w naszym województwie zajmują usługi administrowania i działalność wspierająca - 12,6 proc.(to m.in.
działalność
ochroniarka,
utrzymaniem porządku i mienia). Kolejne branże, w których
emeryci z naszego województwa podejmują prace to 10,7
proc. opieka zdrowotna i pomoc społeczna, następnie 7,6
proc. - budownictwo, 6,9 proc.
- edukacja, działalność naukowa, profesjonalna i techniczna
- 5,6 proc., transport i gospodarka magazynowa - 5,1 proc.,
górnictwo i wydobycie - 4,6
proc. Pozostało jeszcze kilka
branż, w których zatrudnienie
emerytów kształtuje się na poziomie od3,8 proc. do 0,2 proc.

Emeryci chętnie zakładają
własne firmy
W skali kraju aż 29,2 proc.
pracujących seniorów prowadzi pozarolniczą działalność
gospodarczą. Ponad 25,8 %

pracuje na umowach zlecenia.
Dane te pokazują, że znacznie
częściej korzystają z nietypowych form zatrudnienia, niż
osoby w wieku produkcyjnym.
– Kontynuowanie pracy to
dobry sposób nie tylko na osiąganie większych dochodów, ale
również na podwyższenie wysokości emerytury. Przepisy
stanowią, że emeryt, który pracuje, a od jego umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne ma prawo
do przeliczenia swojego świadczenia z uwzględnieniem dodatkowych składek. Osoby,
które przeszły na emeryturę po
osiągnięciu wieku emerytalnego mogą dorabiać bez ograniczeń. Inaczej sytuacja wygląda
w przypadku osób na wcześniejszej emeryturze, czyli
tych, którzy przeszli na świadczenie przed ukończeniem wieku emerytalnego. Jeżeli miesięczny przychód przekroczy
70 proc. przeciętnego wynagrodzenia emerytura wcześniejsza będzie pomniejszona,
w przypadku przekroczenia
130 proc. – zawieszona – podsumowuje rzeczniczka.

Katarzyna Gwara

Mamy czas do końca kwietnia

Nie zapomnij rozliczyć
się z fiskusem
Tylko do końca kwietnia
mamy czas by zaakceptować
albo odrzucić PIT za ubiegły
rok. Jeśli nie zrobimy tego
do 30 kwietnia to wygenerowany dokument zostanie z
automatu uznany za złożony.
Jeśli do 30 kwietnia nie skorzystamy z usługi Twój e-PIT,
tzn. nie zaakceptujemy, ani nie
odrzucimy przygotowanego dla
nas PIT-37 lub PIT-38 oraz nie
złożymy deklaracji w żaden inny
sposób (np. przez e-Deklaracje
lub w wersji papierowej w urzędzie skarbowym), to skarbówka
uzna przygotowany e-PIT za złożony. Znajdziemy go wtedy na
stronie www.podatki.gov.pl w
sekcji „Złożone dokumenty”.
Jeśli z takiego automatycznie
zaakceptowanego zeznania podatkowego będzie wynikać, że

mamy niedopłatę podatku – to
do 31 maja otrzymamy informację o tym z urzędu skarbowego.
Będziemy mieć 7 dni od dnia jej
doręczenia, aby wpłacić kwotę
niedopłaty na konto urzędu
skarbowego za pomocą przelewu
bankowego lub za pośrednictwem poczty. Numery kont bankowych urzędów skarbowych
znajdziemy na stronie podatki.
gov.pl
Natomiast, jeśli z naszego
e-PIT-a będzie wynikać nadpłata
podatku, to odpowiednią kwotę
otrzymamy przelewem na konto
bankowe – jeżeli urząd skarbowy
posiada numer naszego konta.
W przeciwnym wypadku pieniądze otrzymamy przekazem pocztowym. W tej sytuacji 45-dniowy
termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od 1 maja.
Katarzyna Gwara

Nowość!

Cichy dzień w C.H.
Auchan Poczesna

Wypadek na przejściu

Jeden kierowca zatrzymał się, drugi nie...
Kierowca audi potrącił chłopca przechodzącego przez przejście dla pieszych na alei Pokoju. Z relacji świadków wynika, że jeden z pojazd zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa,
drugi już nie... Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala.
Do darzenia doszło w środę (24.04.) w pobliżu
skrzyżowania alei Pokoju i ul. Kuncewiczowej. Z

relacji świadków wynika, że tuż przed pasami kierowca chevroleta zatrzymał auto by ustąpić
pierwszeństwa pieszym. Mężczyzna siedzący za
kierownicą audi nie zareagował, wjechał na pasy
i potrącił przechodzącego chłopca. – Mógł mieć
około 10-12 lat. Gdy karetka zabierała go do szpitala, był nieprzytomny – relacjonowali świadkowie.
Katarzyna Gwara
Jerzy Jagusiak – dyrektor C.H. Auchan Poczesna

Centrum Handlowe Auchan
Poczesna wprowadza „cichy
dzień”. Co to oznacza? W każdy wtorek, od 7 maja włącznie, oświetlenie w sklepie będzie przyciemnione, zamilknie muzyka, a telewizory na
dziale z elektroniką zgasną.
W ten sposób sklep chce stworzyć warunki do robienia zakupów osobom ze spektrum
autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami.
Specjalne „ciche godziny” już
od pewnego czasu są organizowane w różnych sklepach,
w najodleglejszych zakątkach

świata. Centrum Handlowe Auchan Poczesna postanowiło iść
o krok dalej i zamiast ograniczać
się do kilku godzin, cisza będzie
przez cały dzień. – W ten sposób
C.H. Auchan Poczesna ułatwi
robienie zakupów klientom ze
spektrum autyzmu. Ciche zakupy będą oznaczały między innymi brak komunikatów z głośników, wyłączenie muzyki, a także
przyciemnienie oświetlenia –
mówi Jerzy Jagusiak, dyrektor
C.H. Auchan Poczesna. Pierwszy „cichy dzień” zaplanowano
na wtorek, 7 maja. Akcja będzie
powtarzana, co tydzień.
Katarzyna Gwara

Autyzm to przypadłość, która zaliczana jest do grupy symptomów zwanych wycofaniem, czyli unikaniem kontaktu ze światem
zewnętrznym – z ludźmi i otoczeniem. Osoby cierpiące na to schorzenie mają trudności w komunikowaniu uczuć i budowaniu relacji interpersonalnych.
Autyzm poddaje się różnym formom terapii (zwłaszcza oddziaływaniom behawioralnym, edukacyjnym), które mogą istotnie poprawić funkcjonowanie chorych, ale nie jest uleczalny – zaburzenie to
utrzymuje się do końca życia. Zakres możliwej do osiągnięcia poprawy objawowej uzależniony jest m.in. od tego, jak wcześnie zaburzenie zostanie rozpoznane i jak wcześnie dziecko zostanie objęte
odpowiednim programem terapeutycznym wspierającym jego rozwój. Leczenie farmakologiczne ma znaczenie uzupełniające i umożliwia złagodzenie tylko części behawioralnych przejawów autyzmu
lub objawów współwystępujących z nim zaburzeń. W przypadku
autyzmu nie ma leków, które stanowiłyby przyczynową formę leczenia, ani leków, które usuwałyby osiowe dla niego dysfunkcje.

AKTUALNOŚCI
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Z Niemiec do Gdyni

Charytatywny rajd rowerowy
Cel był prosty – przejechać na
rowerze ponad 2000 kilometrów i
zebrać środki na organizację rajdów dla osób z niepełnosprawnością oraz zakup niezbędnego
sprzętu (handbików i trójkołowców). Takiego wyzwania podjął
się Tomasz Boryński. Wspomagali go również inni miłośnicy jednośladów. Na trasie rowerowego
maratonu z Niemiec do Polski
znalazła się także Częstochowa.

W ramach akcji „Rowerowa
Odyseja Dobroci”, jej pomysłodawca Tomasz Boryński, przejechał 2000 km z południowo-zachodnich Niemiec (start z Bad
Kreuznach), przez Czechy do
Polski. Na trasie przejazdu znalazły się m.in. Frankfurt nad
Menem, Karlowe Wary, Praga,
Brno, Ostrawa, Kraków, Łódź,
Warszawa, Toruń i Malbork. Do
Częstochowy rowerzysta - spo-

łecznik dotarł 14 kwietnia, natomiast w czwartek 18 – zakończy
swoją „odyseję” w Gdyni. Na wybranych odcinkach towarzyszyli
mu inni rowerzyści – nie brakowało również tych z niepełnosprawnościami. Do rajdu bowiem można było dołączyć w dowolnym momencie przejazdu.
Akcja miała na celu zbiórkę
środków na organizację rajdów
rowerowych dla osób z niepełno-

sprawnością oraz zakup niezbędnego sprzętu (handbików i trójkołowców). Zakupiony dzięki
środkom ze „zrzutki” sprzęt
gdyńska Fundacja chce wykorzystywać nie tylko podczas rowerowych wyjazdów, ale także udostępniać go osobom z niepełnosprawnościami, które chciałyby
wyjść z czterech ścian, spróbować jazdy oraz poprawić psychiczną i fizyczną formę, potrzeb-

ną w pokonywaniu codziennych
wyzwań. Osoby chcące wesprzeć
przedsięwzięcie mogą to jeszcze
zrobić poprzez serwis zrzutka.
pl. Szczegóły znajdują się na
stronie: https://rowerowaodyseja.pl/aktualnosc/1760
Organizatorem akcji charytatywnej była Fundacja Podróże
Bez Granic: https://www.podrozebezgranic.pl
Katarzyna Gwara
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AKTUALNOŚCI
Kolejna edycja festiwalu

„Za horyzontem” w Miejskim Domu Kultury
Przed nami piąta edycja Częstochowskiego Festiwalu Podróżniczego „Za horyzontem”. Wydarzenie odbędzie się 26 i 27 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie. Tradycyjnie
nie zabraknie specjalnych gości i ciekawych prelekcji. Wstęp wolny.

Częstochowski Festiwal Podróżniczy „Za Horyzontem” powstał z inicjatywy Miejskiego Domu Kultury w roku 2014. Jego
celem jest propagowanie wiedzy
o innych kulturach, narodach,
przyrodzie oraz szeroko pojęte
poznawanie świata. Wiosną każdego roku do Częstochowy zapraszani są podróżnicy z całego
kraju, którzy opowiadają o swoich wyprawach. Oprócz prelekcji
zaproszonych gości, organizowane są wystawy fotograficzne z

podróży, koncerty, filmy podróżnicze, konkursy. Podczas dotychczasowych edycji można było spotkać m.in. Krzysztofa Baranowskiego, Bilguuna Ariunbaatara, Arkadego Pawła Fiedlera,
Arka Pawełka.
Tegoroczna edycja festiwalu
potrwa tradycyjnie dwa dni.
Pierwsze spotkania zaplanowano na piątek, 26 kwietnia. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna.
Oprac. Katarzyna Gwara

PROGRAM FESTIWALU

26 – 27 kwietnia
Sala widowiskowa
Miejskiego Domu Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68
26 kwietnia – piątek
17.00 Karakorum – Ewa Ćwiklińska
18.00 Ku stepom akermańskim – rowerowa podróż przez Ukrainę, Mołdawię i Naddniestrze; Joanna Gerstel, Mariusz Wasiewski
19.00 Angkor Wat. Skarb ukryty w kambodżańskiej dżungli; Janusz Jadczyk
27 kwietnia – sobota
16.00 100 twarzy Gruzji – Przemysław Supernak
17.30 Yukon Alaska Ultra Expedition Race – Michał Kiełbasiński
19.00 GOŚĆ SPECJALNY – odkrywca źródeł Amazonki,
legenda survivalu, podróżnik, eksplorator, pisarz, reporter
– Jacek Pałkiewicz
20.00 FOROE WAY – sztuka przetrwania na Wyspach
Owczych – projekcja filmowa, spotkanie z autorem Jakubem
Witkiem
Wystawa fotograficzna m.in.: Impresje hiszpańskie – Edyta
Pilichowska
Taniec i podróże – 40 lat Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”

Najwiêkszy dystrybutor tekstyliów technicznych

SP. Z O.O.

l AGROTKANINY

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

Otwieramy sezon grillowy
Piękne słoneczne dni skłaniają nas do przebywania na
świeżym powietrzu, a gdy
chcemy spędzić weekend ze
znajomymi lub rodziną? Grillujemy! Sezon rozpoczynamy
właściwie wraz z nadejściem
wiosny – ten sposób na spędzanie wolnego czasu jest niezwykle popularną aktywnością
przy sprzyjającej pogodzie.
Fani grillowania mają różne
upodobania – jedni wolą przygotowywać oryginalne potrawy, inni pozostają wierni tradycyjnej
kiełbasce czy karkówce. Co zatem możemy grillować? Wszystko zależy od naszej wyobraźni.
Już w kwietniu spotkać możemy
w wielu sklepach odpowiedni
asortyment do grillowania – często są to specjalnie wydzielone
strefy, gdzie można zaopatrzyć
się we wszystko, co potrzebne –
przyrządy, produkty i to, co najważniejsze - grille. To świadczy
o tym, że w istocie jest trochę
prawdy w żartobliwym stwierdzeniu, że grillowanie jest sportem narodowym Polaków. Potrawy można przygotować samemu, używając odpowiednich
przypraw, jednak producenci
oferują coraz więcej produktów,
które są już zamarynowane i jedynie wystarczy wrzucić je na
ruszt – to pozwala zaoszczędzić
czas. Kiełbasa, kaszanka i karkówka to najbardziej tradycyjne
wybory. Można je oczywiście trochę urozmaicić – dodając nieoczywiste akcenty, takie jak na
przykład... ser czy cebulę. Na
rynku istnieje wiele rodzajów

zdj. arch.

tych mięsnych przetworów – tłuściejsze, chudsze, pikantne i łagodne. Sezon grillowy trwa długo, więc spróbować można
wszystkiego, aby sprawdzić, co
najbardziej odpowiada naszym
podniebieniom.

Jakie mięso grillujemy?
Każde – czerwone i białe. Może
to być wieprzowina, drób, dziczyzna, a nawet ryby. Na ruszt możemy położyć wieprzową karkówkę, steki, filety drobiowe, udka,
skrzydełka, ale także polędwiczki, żeberka czy schab. Możliwości
jest naprawdę wiele, podobnie
jak przepisów, według których
możemy przygotować potrawy na
grilla. Wieprzowina jest wybierana dosyć często ze względu na
tłuszcz, którym jest poprzerastana – na ruszcie wytapia się, pozostawiając soczyste mięso. Można
przyrządzić z niej steki, żeberka,

Wegańskie grillowanie

Warzywa
to alternatywa
Z pewnością każdy wśród
swoich znajomych ma osobę,
która nie je mięsa. Jeżeli zapraszamy gości na wspólne
grillowanie, warto więc pomyśleć o tych, którzy są weganami lub wegetarianami. Możliwości na przygotowanie odpowiednich dań jest naprawdę
wiele. Podstawą są oczywiście
warzywa.
Przyrządzić możemy wegańskie szaszłyki bez dodawania
mięsa lub upiec warzywa w całości – nadziewane, faszerowane
i przyprawiane. Nie musimy
opierać się jedynie na grillowaniu plastrów popularnej cukinii,
chociaż należy przyznać, że ta
świetnie nadaje się na ruszt. Podobnie jak bataty – słodkie
w smaku i naprawdę syte. Można je nadziewać wedle uznania
np. szpinakiem bądź suszonymi
pomidorami tak samo jak paprykę. Coraz częściej na grillach
króluje także bakłażan – wystarczy odpowiednio go zamarynować. Dodatkiem może być pieczony chlebek. Pamiętajmy
o tym, że warzywa możemy przyrządzać zupełnie tak samo jak

mięso. Zawsze możne je zamarynować, czy przyprawić tymi samymi ziołami! Nadadzą im wtedy
wyjątkowy smak. Wspomniane
wcześniej szaszłyki z pewnością
będą barwnym daniem na nasze
przyjęcie na świeżym powietrzu.
Przykładowymi komponentami
może być tofu, pomidorki koktajlowe, papryka, pieczarki i cukinia. Należy zwrócić uwagę na
to, że warzywa same w sobie mogą nie smakować aż tak dobrze
jak te, które uprzednio namoczymy w marynacie. Wykonać można ją bardzo prosto, używając
oleju, musztardy, sosu sojowego
i przypraw – oregano, curry, majeranku. Wszystko według uznania i fantazji. Popularny wśród
wegetarian jest natomiast falafel, czyli małe pyszne kuleczki,
które przygotowuje się na bazie
ciecierzycy, cebuli i pietruszki.
Tego typu kotlecikami z pewnością można się najeść. Choć wydawać by się mogło, że trudno
wymyślić wiele bezmięsnych
dań, nic bardziej mylnego!
W specjalnych książkach kucharskich i na blogach kulinarnych jesteśmy w stanie znaleźć
tysiące atrakcyjnych przepisów!
Kolumnę opracowała: Paula Nogaj

ale świetnym pomysłem są także
szaszłyki. Najlepszy smak wydobędziemy wtedy, gdy wcześniej
zamarynujemy mięso w przyprawach, ziołach i oleju. Do wieprzowiny pasuje m.in. tymianek, rozmaryn, liść laurowy, ale także
słodka papryka, goździki czy czo-

snek. Alternatywą jest mięso drobiowe – ta opcja z pewnością zadowoli zwolenników lekkich dań
i dzieci, które są przyzwyczajone
do delikatnego smaku. Grillować
możemy właściwie każdą część
kurczaka – skrzydełka, pierś, udka, nogi... Większą uwagę możemy skupić w tym przypadku na
przyprawach i sposobie przyrządzenia. Skorzystać możemy
z wielu klasycznych ziół – takich
jak kolendra, rozmaryn, papryki
słodkiej lub chili, koperku i tym
podobnych. Dla miłośników
kuchni orientalnej, polecany jest
natomiast imbir, cynamon, curry
lub miód. Grill jest świetnym sposobem także na przyrządzenie
ryb i nie musimy ograniczać się
przy wyborze gatunków. Może to
być pstrąg, karp, szczupak, czy
łosoś – to zależy od naszych
upodobań. Można podzielić rybę
na kawałki lub przyrządzić ją
w całości – funkcjonuje wiele interesujących i kuszących przepisów na jej przygotowanie. Należy

pamiętać o tym, że każde mięso
można połączyć z warzywami,
tworząc pyszne i oryginalne szaszłyki – to także jedna z najbardziej popularnych form przygotowywania dań na ruszt.

Wybór dodatków
Istotne są dodatki, takie jak
ketchup, musztarda czy inne sosy – one bardzo często mocno
zmieniają charakter naszych grillowanych potraw. Warto sprawdzić, które będą nam pasować,
bowiem oferty sklepowe są niezwykle bogate i różnorodne. Możemy zaopatrzyć się również
w gotowe marynaty, bądź sami
wcześniej je przygotować. Przy
okazji grillowania nie zapominamy o warzywach – do mięs
z rusztu świetnie pasują różnego
rodzaju sałatki. Najpopularniejszą jest ta z pomidora, ogórka
i cebulki. Warzywa możemy oczywiście przyrządzać też na grillu –
to idealny pomysł dla tych, którzy
mięsa po prostu nie jadają.

PRZEPISY
KARKÓWKA Z GRILLA
Ilość porcji: 6
Składniki: 0,6 kg karkówki
Składniki do marynaty: 2 łyżki oleju, 1 łyżeczka
przyprawy do karkówki, 3 łyżeczki maggi w płynie, 4 łyżeczki miodu, 4 łyżeczki musztardy sarepskiej, 4 łyżeczki musztardy francuskiej, ponadto pieprz i ketchup ostry do smaku.
Sposób przygotowania: Połączyć składniki marynaty i wymieszać. Karkówkę pokroić w plastry,
by następnie namoczyć je dokładnie w marynacie
i odstawić do lodówki na kilka godzin. Po tym
czasie można wyjąć mięso i piec około 15 minut
na ruszcie. Podać można je z dodatkiem wybranych warzyw.

KIEŁBASKA Z GRILLA
PO AMERYKAŃSKU
Składniki: 0,5 kg kiełbasy np. śląskiej, kilka
plastrów wędzonego boczku
Składniki sosu: 250 ml sosu barbecue, 2 łyżki
cukru brązowego
Przygotowanie: Kiełbaskę należy pokroić na
mniejsze kawałki, a następnie zawinąć plastrami boczku i nakłuć widelcem. Następnie przygotowujemy sos, mieszając go z brązowym cukrem. Po rozmieszaniu, zalewamy kiełbaski i dostawiamy do lodówki na ok. 30 minut. Po tym
czasie można wyjąć je i grillować przez 15 minut. Sosem można je smarować także w trakcie
grillowania.

ZIEMNIACZANA PRZEKĄSKA
Składniki: 10 sztuk młodych ziemniaków, 10 plastrów boczku lub cienkiej wędliny, sól i pieprz
Przygotowanie: Ziemniaki obieramy i gotujemy prawie do miękkości. Nie zapominamy wcześniej posolić wody. Następnie odcedzamy je i każdego po kolei posypujemy solą i pieprzem. Następnie owijamy już przyprawionego plastrem bączku bądź naszej ulubionej wędliny (bardzo
cienko pokrojonej) i spinamy całość wykałaczką. Grillujemy do momentu zarumienienia.

SPRZĄTACZKA

OBSZARÓW BIUROWO-SOCJALNYCH
Miejsce pracy: Częstochowa ul. Korfantego

Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem telefonu 728 880 978.
Firma sprzątająca zatrudni od zaraz pracowników do sprzątania obszarów
biurowo-socjalnych przy ul. Korfantego w Częstochowie.
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 do 22.00.
Oferujemy umowę o pracę.
Ponadto oferujemy pracę w weekendy po 8 godzin dziennie – umowa zlecenie
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do
realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy
z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz. 922).”
Informujemy, że: podane w CV dane osobowe będą przetwarzane w bieżącym procesie
rekrutacji. (a za zgodą kandydata także w przyszłych) przez HS Multiservices Sp. z o.o., który
jest administratorem tych danych; kandydaci mają prawo przeglądania swoich danych i ich
poprawiania.
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#TrashTagChallenge

O pożytecznym trendzie coraz głośniej
W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej
zdjęć, które są oznaczone
hasztagiem #TrashTagChallenge. Jest to spontaniczna akcja,
która została zapoczątkowana
Internecie. Chodzi w niej o to,
aby znaleźć miejsce zaśmieconego otoczenia, zrobić zdjęcia,
posprzątać je i zrobić kolejne!
Efektem można pochwalić się
właśnie przy pomocy wspomnianego oznaczenia.
Pozytywne jest na pewno to,
że takie „śmieciowe” wyzwanie
pokazuje, że ludzie zaczynają rozumieć, że środowisko wymaga
naszej pielęgnacji. Zadbanie o to
jest koniecznie i ta myśl na dobre wkracza do świadomości
społecznej. Dzięki mediom społecznościowym można dotrzeć
do szerokiego grona przypadkowych osób. Takie inicjatywy pozwalają bardzo skutecznie
uświadomić społeczeństwu, jak
ogromny wpływ ludzie mają na
środowisko. Uczą także tego, że
przy odrobinie dobrej woli i

zdj. Fortum

wspólnemu działaniu, można
poprawić stan naszego otoczenia i przysłużyć się naturze. Byłoby świetnie, gdyby takie pożyteczne inicjatywy nie były krótkotrwałe i ograniczone.
– Docierające do nas zdjęcia
zaśmieconych miejsc są najlepszą ilustracją dominującej od
dziesięcioleci gospodarki linearnej, w której rzeczy produkuje-

WFOŚiGW w Katowicach

Zaproszenie na
konferencję
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim
zaprasza na konferencję,
która będzie dotyczyć możliwości uzyskania dofinansowania ze środków oferowanych w ramach działania 1.7
„Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, I osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 20142020.
Spotkanie zaplanowano na
29 kwietnia 2019 roku o godzi-

nie 10.00 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25. -Cel konferencji to promowanie działania 1.7 POIiŚ na
lata 2014-2020 jako znaczącego
źródła pozyskania środków na
dofinansowanie projektów dotyczących likwidacji niskiej emisji i
upowszechnienie wiedzy o działaniu oraz o zasadach i trybie
udzielania wsparcia. Zaprezentujemy zasady i tryb ubiegania
się o wsparcie, wskazując główne wymagania konieczne do
spełnienia oraz metodykę wypełniania wniosku o dofinansowanie. Konferencja stanowić będzie
również forum do udzielenia
szczegółowych wyjaśnień w ramach konsultacji przy stolikach
eksperckich – informuje WFOŚiGW w Katowicach.

Segregowanie śmieci

Czy na pewno wiesz,
jak to robić?
To, w jaki sposób segregować śmieci określa rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 29 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Czy
znasz te zasady?
Powinniśmy oddzielać surowce w kategoriach tworzywa
sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady
biodegradowalne. W niektórych
gminach stosowane jest także
rozdzielanie szkła białego i kolorowego. Dlaczego segregacja jest
tak ważna? Ponieważ zbieranie
osobno papieru, szkła, tworzyw
sztucznych wraz z metalem, a
Kolumnę opracowała: Paula Nogaj

także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Musimy koniecznie
pamiętać również o odpadach
niebezpiecznych - zaliczają się
do nich zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady
po żrących chemikaliach (np.
środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw.
elektroodpady). Tych odpadów
nie wolno wyrzucać do śmieci
zmieszanych. Oddawać można
je w specjalnych punktach zbiórek. Szczegółową rozpiskę można sprawdzić na stronie Ministerstwa Środowiska.

my, wykorzystujemy je, a następnie wyrzucamy, przyczyniając się do coraz większego
zaśmiecenia środowiska naturalnego – mówi Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy Fortum. –
Najwyższy czas pomyśleć o
przyszłych pokoleniach i przestać żyć na kredyt, tak by także
nasze dzieci i wnuki mogły cieszyć się czystym otoczeniem, a

co za tym idzie – zdrowiem i dobrym samopoczuciem – dodaje. Rozwiązaniem służącym
zrównoważonemu rozwojowi
jest gospodarka o obiegu zamkniętym, która dąży do minimalizacji ilości odpadów, zużycia surowców oraz utraty energii i ciepła, poprzez tworzenie
zamkniętej pętli. Model ten
przewiduje nie tylko wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii jak wiatr, słońce czy biomasa, ale jest też polem do nieograniczonych wręcz innowacji.
Przykładem nowoczesnego rozwiązania w służbie środowisku
może być chociażby opracowana przez Fortum technologia
Bio2X służąca maksymalizacji
produkcji surowców pozyskiwanych z biomasy. Innym sposobem walki z zalegającymi odpadami jest RDF. To paliwo wyprodukowane z odpadów nienadających się do ponownego
wykorzystania spalane jest
(obok węgla) w Elektrociepłowni
Zabrze – najnowocześniejszej
europejskiej elektrociepłowni

Fortum, lidera we wdrażaniu
innowacyjnych i bezpiecznych
dla środowiska rozwiązań energetycznych. – Wystarczy jeden
rzut oka na zdjęcia „przed”
#TrashTagChallenge, by dostrzec, jak wiele rzeczy, które
wyrzucamy, mogłoby być ponownie wykorzystanych. Zepsute przedmioty wynosimy na
śmietnik, a przecież w znacznej
części przypadków moglibyśmy
je po prostu naprawić i dalej z
nich korzystać. Z kolei część
rzeczy nienadających się już do
użycia można poddać recyklingowi. Odpady, których nie da
się inaczej wykorzystać, mogą
posłużyć do produkcji energii –
mówi Aleksandra Konecka z
Fortum, organizująca w Fortum
akcję ploggingu, czyli biegania
połączonego ze sprzątaniem.
Jeżeli chcecie się pochwalić
swoim udziałem w ramach akcji #TrashTagChallenge zdjęcia
ze swojej aktywności można
przesyłać na adres redakcja@
zycieczestochowy.pl

Dla mieszkańców gminy Mykanów

Konkurs „Ekologiczna
Zagroda 2019”
Wójt Gminy Mykanów zaprasza mieszkańców Gminy
Mykanów do udziału w konkursie pn. „Ekologiczna Zagroda 2019”.
Do udziału w konkursie są
uprawnieni mieszkańcy Gminy
Mykanów. Zgłaszać można gospodarstwa (zagrody wiejskie),
prowadzące działalności rolniczą
oraz zagrody wiejskie, w których
nie prowadzi się działalności rolniczej. Konkurs ma na celu m.in.
propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie

prowadzenia produkcji rolniczej
metodami ekologicznymi, zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, oraz ochronę krajobrazu, poprawę estetyki zagród
wiejskich, a także zwiększenie
świadomości ekologicznej mieszkańców. Swoje uczestnictwo w
konkursie można zgłaszać od 2
maja do 31 maja 2019 roku osobiście lub przez pełnomocnika w
Urzędzie Gminy Mykanów, pok.
nr 1 (rolnictwo), I piętro - budynek B, listownie na adres: Urząd
Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1,42-233 Mykanów lub

u Sołtysa właściwego sołectwa.
Pula na nagrody, wyróżnienia i
uczestnictwo wynosi 2 500 zł.
Laureat etapu gminnego będzie
reprezentował Gminę Mykanów
w konkursie powiatowym. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
dostępne są w siedzibie Urzędu
Gminy w Mykanowie , bud. B pok. nr 1, a także na stronie internetowej urzędu. Zachęcamy
mieszkańców innych gmin, aby
sprawdzili, czy konkurs został
ogłoszony także w waszych miejscach zamieszkania.

Weź udział w akcji

„Sprzątanie Brzegów Warty
od źródeł do ujścia”

W dniach 26 i 27 kwietnia w Częstochowie odbędzie się akcja „Sprzątanie
Brzegów Warty od źródeł
do ujścia”. Każdy zainteresowany pomocą, może
uczestniczyć w tej inicjatywie, aby przysłużyć się środowisku i najbliższemu
otoczeniu.

Akcja ma być prowadzona na
terenach położonych wzdłuż całej Warty i jest skierowana do
wszystkich, którzy mając na
uwadze własne zdrowie, chcą zadbać również o zdrowie rzek,
środowiska i otoczenia. Organizatorami tej akcji jest Fundacja

inicjatywami czy międzynarodowymi akcjami, serdecznie
zachęcamy do tego konkretnego wydarzenia, promującego nie tylko ekologię oraz rzekę Wartę, lecz również inne
rzeki, polskie środowisko
oraz nasz ludzki stosunek:
ekologicznej wiedzy do realzdj. UM Cz-wa nych działań – mówią organiRatuj Ryby z okazji Międzynarozatorzy. Na podstawie przydowego Dnia Ziemi. To już po raz słanych sprawozdań zostanie
piąty wolontariusze spotkają się, przeprowadzony konkurs z naaby sprzątać brzegi Warty – chęć grodami w kategoriach:
zgłoszono od Częstochowy aż do 1. Największa grupa
Kostrzyna. – Poza promowaniem 2. Najwięcej śmieci
ochrony środowiska oraz życia 3. Najbardziej zaangażowany
w zgodzie z naturą, poza progra- 4. Najdłużej zaangażowany
mami edukacyjnymi, lokalnymi 5. Najciekawsze zdjęcie.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Ogólnopolska kampania

Polska
na wózku

Właśnie wystartowała ogólnopolska kampania społeczna „Polska na wózku”. Jej
głównym celem jest stworzenie obszernej mapy miejsc
użyteczności publicznej i lokali usługowych przyjaznych
osobom niepełnosprawnym
oraz rodzicom z dziećmi.
Znajdą się na niej informacje
dotyczące ułatwień i przystosowań obiektów, z których na co dzień korzystają
osoby borykające się z wykluczeniem ruchowym.
– Tworzymy aplikację, dzięki
której będzie można łatwiej i
wygodniej zaplanować nie tylko wizytę w urzędzie czy w
przychodni, ale także wyjście
do kina lub na kolację – mówi
Dawid Borowiak, Prezes Zarządu Centrum Wspierania
Administracji, które jest operatorem inicjatywy. Aplikacja
ma się stać podstawowym źródłem informacji dotyczących
możliwości technicznych placówek i stopnia wykwalifikowania pracowników do wsparcia osób z niepełnosprawnością. - Dzięki niej chcemy, aby
można było od razu stwierdzić
chociażby to czy obsługa jest
pomocna, z której strony budynku znajduje się podjazd i
czy jest on użyteczny dla osób
korzystających z wózków elektrycznych. Osoby z niepełnosprawnością nader często spotykają się z utrudnieniami lub
dezinformacją, co w znacznym
stopniu komplikuje im normalne funkcjonowanie – tłumaczy Dawid Borowiak.
Sama akcja jest pomysłem
na rozpowszechnienie problemów związanych z brakiem
ułatwień dla wózków, czy to inwalidzkich czy dziecięcych.
Społeczna świadomość w tym
temacie w ostatnich latach rośnie, również dzięki likwidacją
barier
architektonicznych,
podjazdów na chodnikach, czy

specjalnych platformach wykorzystywanych w pociągach.
- Ale nadal jest dużo do zrobienia w tym temacie. Nie zawsze
jest możliwe zmodernizowanie
wejść do budynków, ale zawsze jest możliwość przeszkolenia
personelu w zakresie
pomocy osobom niepełnosprawnym – dodaje prezes
CWA.
Skąd pomysł na taką inicjatywę? - Rodzinne doświadczenia, kiedy to nagle musieliśmy
stanąć oko w oko z problemami związanymi z życiem codziennym na wózku. Ważne
jest, aby tych barier związanych z wyjściem na kawę, do
sklepu, czy na pocztę było jak
najmniej, bo one też mogą negatywnie wpływać na psychikę
osób
niepełnosprawnych,
zwłaszcza na początku ciężkiej
drogi nauki życia na nowo –
podkreśla Dawid Borowiak.
W akcji może wziąć udział
niemal każdy – od miejsc użyteczności publicznej, przez lokale usługowe i gastronomiczne, a na osobach prywatnych
kończąc. - Bardzo zależy nam,
aby dane zawarte w aplikacji
były aktualne i sprawdzone,
dlatego liczymy na użytkowników, którzy poszukują miejsc
przystosowanych dla osób poruszających się na wózku i rodziców z dziećmi, dla nich specjalnie uruchomimy funkcjonalność weryfikacji i opiniowania wszelkich miejsc użyteczności publicznej – wyjaśnia
prezes CWA.
Operatorem akcji społecznej
Polska na Wózku jest CWA
S.A., spółka notowana na Newconnect specjalizująca się w
szkoleniach oraz wdrożeniach
systemów informatycznych.
Budżet projektu został oszacowany na ponad 1,2 mln złotych, które to zostaną przeznaczone na budowę oraz wypromowanie aplikacji.
Katarzyna Gwara
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Miejski program

Seniorze! Skorzystaj
z bezpłatnej
profilaktyki
Prezydent Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk zaprasza seniorki i seniorów do
udziału
w
bezpłatnym
programie
polityki
zdrowotnej. Jego celem jest wdrożenie wczesnego leczenia
niezdiagnozowanych dotychczas chorób przewlekłych.
Przedłużenie aktywności osób
starszych i ochrona funkcjonalnej autonomii we własnym domu
stały się celami polityk zdrowotnych i społecznych, dążących też
do wydłużenia okresu życia bez
choroby i dłuższego zachowania
wskaźników jakości życia. Program ma służyć więc ograniczeniu braków w dostępie do oceny
zagrożeń zdrowotnych i środowi-

skowych powodujących przedwczesną zależność osób starszych. Ma on również na celu
wdrożenie wczesnego leczenia
niezdiagnozowanych dotychczas
chorób przewlekłych u osób starszych. Jest skierowany do osób,
które ukończyły lub ukończą w
2019 roku 60, 61, 62, 75, 76 i 77
rok życia oraz osób w wieku 85 i
po ukończeniu 85 roku życia.
Realizatorami są Przychodnia
Rodzinna EURO-MEDICUS przy
ul. Kopalnianej 4 (tel. 34 365 96
25, 34 361 27 62,wtyrek@o2.pl,
www.przychodniaeuro.pl) oraz
Przychodnia „Północ” przy ul.
Andersa 12 (tel. 34 362 44 94,
przychodniapolnoc1@wp.pl,
www.przychodniapolnoc.pl)
Katarzyna Gwara

W Polsce mamy 2,8 mln osób chorych na osteoporozę i 0,5 mln.
osób chorych na otępienie. Dużym zagrożeniem dla zdrowia populacji są cukrzyca i stany przedcukrzycowe, które przybrały etap
pandemii. Szacowana liczba chorych w tych dwóch kategoriach to
5 mln osób. Szczyt zachorowań na cukrzycę typu 2 występuje ok.
60 r.ż. a na otępienie jawne klinicznie to czas po 75 r.ż.
Bezspornym faktem jest też rosnąca z wiekiem częstość nadciśnienia tętniczego, które jest w Polsce diagnozowane zbyt późno,
a w przypadkach rozpoznanych szczególnie w zaawansowanej starości leczone zbyt intensywnie.
W populacji mieszkańców Częstochowy, 40% osób powyżej 60
roku życia cierpi na co najmniej cztery choroby przewlekłe, co daje
populację 8934 osób przewlekle chorych, nie zawsze dobrze zdiagnozowanych, a przez to efektywnie leczonych i rehabilitowanych.
Szczególnie choroby układu krążenia, choroby stawów oraz choroby neurologiczne z uszkodzeniem narządów słuchu i wzroku ograniczają aktywność i samodzielność osób starszych.

HEMOROIDY
NOWA METODA
LECZENIA

Hemoroidy, zwane również żylakami odbytu to problem zdrowotny dotykający coraz większą część naszego społeczeństwa.
Z pewnością można nazwać tą przykrą i bolesną przypadłość
schorzeniem cywilizacyjnym. Coraz więcej czasu spędzamy
przed komputerem, siedząc w samochodzie żywiąc się w barach szybkiej obsługi. Gwarantują one spożycie posiłku w ekspresowym tempie, za to bogatego jedynie w tłuszcz i puste kalorie, a ubogiego w składniki odżywcze i witaminy.
Siedzący tryb życia, niezdrowa dieta prowadząca do zaparć,
ciąża, a także długotrwałe, codziennie prowadzenie pojazdów
mechanicznych to główne przyczyny powstawania hemoroidów.
Co to są hemoroidy i jakie objawy powinny skłonić
pacjenta do wizyty u lekarza proktologa?
Hemoroidy to nic innego jak gęsty splot naczyń w błonie śluzowej odbytnicy, znajdujący się 3-4 cm powyżej odbytu. O żylakach odbytu lekarze mówią wtedy, kiedy w splocie dochodzi do
zatrzymania krwi. W efekcie naczynia rozszerzają się i tworzą
guzkowate wypukłości znajdujące się w błonie śluzowej.
Typowymi objawami świadczącymi o toczącym się procesie
chorobowym jest ból i krwawienie z odbytu, podrażnienie błony

śluzowej, świąd i pieczenie, a także sącząca się wydzielina
i wypadanie guzka krwawniczego.
Przyczyną dyskomfortu oraz krwawień z okolicy odbytu
nie zawsze muszą być hemoroidy. Skóra w tym miejscu
jest niezwykle wrażliwa, przez co często dochodzi do jej
podrażnienia czy skaleczenia. Wszelkie dolegliwości powinno się skonsultować z lekarzem proktologiem.
Jakie istnieją sposoby leczenia hemoroidów?
Leczenie hemoroidów jest dość zróżnicowane i w dużej
mierze zależy od stadium choroby.
W początkowym etapie, gdy dolegliwości pacjenta są
niewielkie i towarzyszy mu jedynie nieduży dyskomfort,
lekarze zwykle zalecają stosowanie miejscowo maści i kremów, a także czopków, które przynoszą ulgę.W przypadku
zaawansowanej choroby leczenie farmakologiczne może
okazać się nieskuteczne.
Jeszcze niedawno tradycyjny zabieg operacyjny usunięcia hemoroidów był standardową procedurą leczenia
zaawansowanego stanu chorobowego. Wraz z rozwojem
medycyny specjaliści proponują pacjentom nowoczesne,
zdecydowanie mniej inwazyjne sposoby leczenia, które
ograniczają okres rekonwalescencji do minimum, a także
pozwalają uniknąć bólu pooperacyjnego oraz długotrwałego pobytu na oddziale szpitalnym. Nowoczesną metodą
leczenia hemoroidów w różnych stadiach jest termoablacja
falą rafiową RFITTH.
Na czym polega zabieg metodą RFITTH
i czy jest on bezpieczny dla pacjenta?
Metoda termoablacji hemoroidów RFITTH polega na
zamknięciu splotów żylnych poprzez ich podgrzanie przy
pomocy wprowadzanego aplikatora. Zabieg jest krótki,
trwa około 20 min i wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym.
Ta innowacyjna metoda z powodzeniem umożliwia nieoperacyjne leczenie choroby w III i IV stadium.

Podczas zabiegu chirurg wprowadza do tkanki podśluzówkowej cienką elektrodę, która dokonując termoablacji
zamyka naczynie hemoroidalne bez naruszania samej śluzówki. W efekcie guzki krwawnicze ulegają obkurczeniu.
Efekty procedury widoczne są niemal natychmiast, a
metoda pozwala na pozbycie się hemoroidów w sposób
małoinwazyjny i praktycznie bezbolesny podczas jednego
zabiegu.
Termoalblacja falą radiową umożliwia szybki powrót do
aktywności dnia codziennego, nie powoduje także zniekształceń i ran okolic odbytu przez co znacznie ogranicza
ból pozabiegowy i
skraca czas powrotu do pełnego zdrowia.

PORADNIA PROKTOLOGICZNA, BAD. KOLONOSKOPII, SZPITAL JEDNEGO DNIA

Centrum Medyczne Alfamedica, ul. Kilińskiego 166, 34 314 71 07

www.alfamedica.med.pl
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Wkrótce otwarcie

Park Lisiniec prawie gotowy
Park Lisiniec przeszedł
prawdziwą metamorfozę. Na
wszystkich chętnych w nadchodzącym sezonie czekać będzie wydzielone kąpielisko,
plaża z morskim piaskiem
oraz szereg innych atrakcji.
Wkrótce otworzy się letni
ogródek i punkt gastronomiczny przy pawilonie plażowym.
Przypomnijmy, prace nad rewitalizacją Parku Lisiniec rozpoczęły się w 2013 roku, kiedy na
miejscu uporządkowano zieleń.
W 2014 wybudowano pierwsze
ścieżki spacerowe, ustawiono
ławki i kosze. Od 2015 roku na
terenie obiektu (przy zbiorniku
Bałtyk) zaczęła funkcjonować
wypożyczalnia sprzętu pływającego MOSiR. Wtedy też urządzono plażę nad Adriatykiem.
W obiekt inwestowali również
sami mieszkańcy – w ramach
budżetu obywatelskiego powstał

pomieszczeniami higienicznosanitarnymi oraz zapleczem gastronomicznym – wylicza Łukasz Stacherczak. Wkrótce zacznie tam funkcjonować wypożyczalnia sprzętu plażowego,
a także bar i restauracja.
Obecnie Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych Urzędu
Miasta pracuje nad przygotowaniem dokumentacji budowlanej

do kolejnego etapu rewitalizacji
parku. Jest ona związana z zagospodarowaniem pozostałej
części parku, wraz z otoczeniem
zbiornika Bałtyk i wjazdem od
strony ul. św. Jadwigi. Na ten cel
w planie wydatków majątkowych budżetu miasta zapisano
w tym roku 200 tys. zł.
Katarzyna Gwara
zdj. UM Częstochowa

Każdy może pomóc
skate park, a także stół do gry
w piłkarzyki. Poza tym miejsce to
dostrzegli również prywatni inwestorzy – dzięki temu działają
tam między innymi korty tenisowe, wake-park czy park linowy.
Budowa strefy wypoczynku
przy zbiorniku Adriatyk była kolejnym etapem kompleksowej re-

witalizacji lisinieckiego parku.
Tym razem w ramach inwestycji
powstała większa plaża z piaskiem przywiezionym z Łeby.
– Jest też nowe nabrzeże, pomosty wodne, kładka nad kanałem łączącym zbiornik Adriatyk
ze zbiornikiem Bałtyk, wieża ratownicza, nowe ciągi piesze, ścieżki rowerowe, parking od strony
ul. Toruńskiej/Wałowej i elementy małej architektury – wyjaśnia
Łukasz Stacherczak z biura prasowego magistratu. – Na terenie
kompleksu posadzono nowe krzewy oraz ponad sto drzew, wśród
których dominuje japońska wiśnia piłkowana „Kikushidare-zakura” – uznawana za jedną z najpiękniejszych roślin ozdobnych.
Całość jest oświetlona i objęta
monitoringiem. Na terenie kompleksu znajduje się też pawilon
plażowy z tarasem widokowym,

Zbierają fundusze na dom
dla niepełnosprawnych
Mija drugi miesiąc od momentu zainaugurowania kampanii związanej z budową Domu Oczami Brata. Przy ulicy
Brzezińskiej mają zamieszkać
osoby z niepełnosprawnością
intelektualną, sprzężoną, których rodzice/opiekunowie nie
są już w stanie się nimi opiekować. Miejsce będzie otwarte
dla lokalnej społeczności. Odbywać się w nim będą warsztaty, szkolenia, występy artystyczne. Inicjatorem budowy
jest Fundacja Oczami Brata.
Dom, który powstanie w dzielnicy Błeszno w Częstochowie,
stanowić będzie zwieńczenie dotychczasowych działań fundacji.
Do tej pory z pomocą darczyńców udało się zebrać ponad 350
tys. zł., z czego 150 tys. zł. to
wartość działki przekazanej w
formie darowizny przez prezesa
fundacji Pawła Bilskiego.
– Akcję wspierają m.in. Tomasz Ciachorowski, Mateusz
Janicki, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Olga Borys, Piotr Machalica, Piotr Cyrwus, Agnieszka
Pilaszewska, którzy promują budowę Domu Oczami Brata w mediach społecznościowych – wylicza prezes fundacji. Poza tym w
teatrach z całej Polski trwają
zbiórki do puszek. – Do tej pory
w akcję włączyły się: Teatr im.
Adama Mickiewicza w Częstochowie, Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Żelazny w Katowicach, Teatr Ludowy w Krakowie,
Teatr im. Stefana Jaracza w
Olsztynie, Teatr Nowy w Słupsku, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatr Gry i
Ludzie w Katowicach, Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Teatr
Korez w Katowicach. Ponadto
zbiórki były organizowane Uniwersytecie Śląskim w Katowi-

cach oraz hipermarkecie Tesco
w Częstochowie – zaznacza Paweł Bilski.
Oprócz tego wsparcie materiałowe i finansowe zadeklarowało
ponad 10 firm – liderów w swoich branżach. Aktualnie trwają
prace związane z kompletowaniem dokumentów niezbędnych
do rozpoczęcia budowy.
Docelowo w domu Oczami
Brata będzie mogło zamieszkać
8 osób z niepełnosprawnością
intelektualną, sprzężoną, których rodzice/opiekunowie nie są
już w stanie się nimi opiekować.
– Dom tworzony będzie w ramach zasad deinstytucjonalizacji. Pomimo zlokalizowania w
jednej płaszczyźnie osób z niepełnosprawnością, miejsce to
otwarte będzie dla lokalnej społeczności. Odbywać się w nim
będą warsztaty, szkolenia, występy artystyczne – zapewnia
Paweł Bilski. Obiekt ma sprzyjać
całkowitej aktywizacji społecznej
oraz zawodowej osób z niepełnosprawnością. – Wszystkie działania mają przyświecać podstawowemu celowi, jakim jest
otwarcie się na drugiego człowieka, spojrzenie na chorych i niepełnosprawnych ich oczami, zrozumienie ich i tolerowanie każdej odmienności – dodaje.
Działanie można wspomóc,
przesyłając dowolną kwotę w
ramach platformy Pomagamy.
Im:
https://pomagamy.im/
domoczamibrata lub wrzucając
datki do puszek zlokalizowanych w dobrych kawiarniach w
Częstochowie oraz stacjonarnie
w biurze fundacji, m.in. za pośrednictwem terminala płatności. Więcej informacji znajdziemy na stronach www.domoczamibrata.pl, www.oczamibrata.pl
Katarzyna Gwara

TAKSATOR s.c.
KANCELARIA RZECZOZNAWCÓW MAJ¥TKOWYCH

in¿. arch. Henryk Hajdasz
Za³o¿yciel Kancelarii

mgr Zdzis³aw Hajdasz

mgr in¿. Ma³gorzata Kowalik

UPRAWNIENIA PAÑSTWOWE NR 216
tel. kom.: 601 927 384

UPRAWNIENIA PAÑSTWOWE NR 2922
tel. kom.: 606 952 805

szacowanie nieruchomoœci
inwentaryzacja, projektowanie i kosztorysowanie
sprzeda¿ wydawnictw
opracowanie ekspertyz i opinii
organizacja i prowadzenie szkoleñ
l

l

l

l

l

42-217 Czêstochowa, ul. Tuwima 6 m. 14
tel./fax 34 365 10 20
e-mail: taksator@czwa.pl www.taksator.info
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TURBOSPRÊ¯ARKI
MECHANIKA
DIAGNOSTYKA
SERWIS

Cz-wa, ul. Warszawska 364, tel. 518 094 672

HUMOR

Facet jedzie samochodem
i słyszy w radiu dla kierowców:
– ... Uwaga! Jakiś wariat na
autostradzie A4 jedzie pod
prąd...
Słysząc to, odzywa się:
– Jeden wariat? Są tu ich
tysiące...
u u u

Przyjeżdża Fiat Multipla na
parking strzeżony.
– Należy się 5 złotych.
– Sprzedany!
u u u

– Gdzie byłeś tak długo?
– W komisariacie. Zatrzymali
mnie, za wolno jechałem.
– Od kiedy to zatrzymują za
wolną jazdę?
– Radiowóz mnie dogonił...

Oferta dla warsztatów – serwisów dotycz¹ca wspó³pracy w zakresie
napraw – regeneracji elementów silnikowych takich jak:

G³owice silników spalinowych
Naprawy bloków silnikowych
Regeneracja korbowodów
Szlifowanie wa³ów korbowych
Us³ugi spawalnicze (aluminium,
¿eliwo, stal)
Kapitalne remonty silników
Transport

Micha³ Mroziñski
ul. Przybyszewskiego 14
42-200 Czêstochowa
tel. 34 363-44-28,
601-405-618, 601 653 771
e-mail: info@autoszlif24.pl
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Rozmawiamy z Krzysztofem Idziakiem, właścicielem Stacji Kontroli Pojazdów Auto Gaz Idziak

Najlepszym rozwiązaniem dla środowiska są instalacje LPG

Anna Kępka: Sprawdzanie używanego samochodu na stacji diagnostycznej to popularne rozwiązanie,
które praktykujemy przed zakupem
pojazdu. Czy w ciągu kilku minut diagnosta rzeczywiście jest w stanie powiedzieć, czy warto inwestować
w samochód czy nie?
Krzysztof Idziak: Dobrze jest sprawdzić
samochód przed zakupem na stacji diagnostycznej, żeby ustalić jego autentyczny stan. Dzięki temu dowiemy się
czy auto, np. posiada geometrię kół, poznamy wypadkową historię pojazdu oraz
aktualny stan. Przeglądy wykonuje się
zazwyczaj raz w roku, a w międzyczasie
przydarzają się wypadki lub kolizje. Bez
wątpienia warto więc sprawdzić pojazd
przed zakupem. Często kupujemy auta
sprowadzane z zagranicy. Warto sprawdzić, czy po zakupie nie będziemy musieli się borykać z przykrymi niespodziankami.
A.K.: Czy użytkownicy aut powinni
częściej, niż raz w roku sprawdzać
swoje pojazdy na stacjach diagnostycznych?
K.I.: Samochód to bardzo specyficzny
przyrząd, który ostrzega nas przed różnymi zdarzeniami. Jeżeli słyszymy niewłaściwą pracę silnika lub stukanie
w zawieszeniu, trzeba udać się na stację diagnostyczną, żeby wyeliminować
zagrożenie. Małe usterki powodują te
większe lub doprowadzają do wypadku.
Samochód wcześniej daje ostrzeżenia,
warto czasami podnieść maskę, sprawdzić poziom oleju, płynów, obserwować
czujniki, które są w samochodzie: lampki pomarańczowe i czerwone. Na podstawie tych czujników jest przeprowadzana diagnostyka.

A.K.: Wreszcie zawitała do nas wiosna. A wraz z nią.... konieczność
zmiany opon na letnie. Jak bumerang
powraca więc kwestia opon wielosezonowych. Co Pan o nich sądzi?
K.I.: Opony mają bardzo duży wpływ na
bezpieczeństwo. Opony wielosezonowe
z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Dlaczego? Bo są uniwersalne. Jednak w testach wypadają gorzej niż
opony dedykowane na zimę oraz lato. Musimy sobie uświadomić, że na oponach nie
można oszczędzać. Zakup nieużywanych,
od sprawdzonego producenta to gwarancja bezpieczeństwa. Nie łudźmy się, że jeśli mamy starą oponę, ale z dużym bieżnikiem to możemy spokojnie jeździć. Przez
lata guma z pewnością straciła już swoje
właściwości.
A.K.: Czym zatem powinniśmy się
kierować przy zakupie opon dla naszego pojazdu?
K.I.: Powinniśmy dobierać opony w zależności od tego, jak eksploatowany jest
pojazd. Jeżeli podróżujemy po autostradach, osiągamy duże prędkości, potrzebujemy opon, które dobrze się toczą
i utrzymują tor jazdy. One jednak nie odprowadzają dobrze wody i nie nadają się
do szybkiej jazdy w deszczu, ponieważ
tworzy się aquaplaning, co ma wpływ na
słabą przyczepność opony. W efekcie
może zmienić się tor jazdy. Najlepsze
opony do użytkowania po mieście to takie, które odprowadzają wodę.
A.K.: Zdawać by się mogło, że samochody na gaz były modne jakiś
czas temu. Czy ta moda dalej trwa?
K.I.: Dawniej była taka moda dla ludzi,
którzy chcieli zaoszczędzić. Teraz jest to
moda dla tych, którzy dbają o ekologię i finanse. Autem na gaz jesteśmy w stanie

K.I.: Dzisiejsze instalacje gazowe są na
bardzo wysokim poziomie, przegląd raz
w roku w serwisie pozwoli na prawidłową
eksploatację, sprawdzenie szczelności,
regulację oraz kontrolę i analizę spalin.
A.K.: A co z dieslami? Są miasta,
w których już teraz nie możemy do
pewnych stref wjechać samochodami z silnikami diesla
K.I.: Samochody z silnikami diesla przechodzą teraz trudny okres. W szczególności
starsze modele nie spełniają norm związanych z ekologią spalin. Użytkowanie silnika
diesla wiąże się z dużym zadymieniem i powstawaniem cząstek, które wdychamy. Samochody na olej napędowy były kiedyś bardzo popularne, ponieważ praca takiego auta była przyjemna dla użytkownika. Cechowały się dużą mocą silnika, małym spalaniem w porównaniu do silnika benzynowego. Jednak mimo zainstalowania nowych
rygorystycznych, dodatkowych urządzeń
takich jak katalizatory, DPF, spalanie wciąż
nie jest ekologiczne.
przejechać dwa razy więcej, niż na benzynę czy olej napędowy. Gaz i jego instalacje mają bardzo dobre właściwości dla
samochodu, również tych najnowszej generacji. Montaż instalacji zwraca się po
przejechaniu około 7-10 tysięcy kilometrów. Po roku użytkowania gazu, jeździmy
autem za pół ceny. Najważniejsze jest to,
żeby założyć odpowiednią instalację, aby
nie mieć problemu z serwisowaniem
i eksploatacją silnika. Instalacje gazowe
LPG mają drugie życie w Polsce.
A.K.: Jakie są najczęstsze usterki
związane z instalacją gazową?
K.I.: Najczęściej naprawy instalacji gazowych spowodowane są niewłaściwym

montażem. Jeżeli części są odpowiednio
dobrane do typu pojazdu oraz silnik jest
dobrze wyregulowany, nie ma większych
kosztów w eksploatacji takich pojazdów.
W naszym serwisie montujemy markowe
instalacje, które gwarantują najwyższą
jakość w eksploatacji .Wyszkoleni monterzy gwarantują profesjonalną instalację
LPG. Każdy samochód przechodzi podwójną kontrole jakości. Dbałość
o szczegóły i profesjonalny montaż decyduje o bezawaryjnej, długiej eksploatacji
pojazdu.
A.K.: Jak możemy dbać o instalację
gazową. Czego powinniśmy się wystrzegać?

A.K.: A co z samochodami elektrycznymi? Czy są lepsze, niż nasze tradycyjne benzynowe lub hybrydowe?
K.I.: Moim zdaniem pojazdy elektryczne
są dużo lepsze od pojazdów hybrydowych, ponieważ w nich zupełnie wyeliminowany jest silnik spalinowy. W eksploatacji po mieście znajdą duże zastosowanie. Ich zasięg zwiększa się z każdym rokiem. A czy te samochody są eko? Połowa masy auta to akumulatory i baterie.
Owszem eksploatacja jest eko, natomiast
ich produkcja i potem utylizacja będzie
mieć swoje nieekologiczne skutki. W tej
chwili najlepszym rozwiązaniem dla środowiska są instalacje LPG.

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

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

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

Wybrane samochody na dzień 25 kwietnia 2018 r.

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

49.900 zł

ALFA ROMEO MiTo
1.4 E, rok prod. 2010, kraj.,

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

n
n
n
n
n

 18.900 zł

n





47.900 zł

35.900 zł

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

NISSAN QASHQAI
1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł., serwis.

n




n
n

56.900 zł

n
n

AUDI A4 1.6 E+LPG, rok prod. 2000
5.700 zł
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008
26.800 zł
BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4
20.900 zł
BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
automat, gwarancja, navi, F. VAT
109.500 zł netto
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
8.900 zł
CHEVROLET AVEO 1.4 E, rok prod. 2006 
2.800 zł
CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
32.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016
16.800 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008
5.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
kraj., I –właśc., F. VAT
49.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
22.900 zł
FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
39.900 zł
FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,
rok prod. 2017, 9-osobowy
69.900 zł netto
9.900 zł
HONDA HR-V 1.6 E, rok prod. 2003
HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
31.900 zł
serwis, F. VAT
KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,
serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon
47.900 zł
14.900 zł
MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 24.900 zł
NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
8.800 zł
NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
34.900
zł
kraj., F. VAT

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
n

12.800 zł

31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
14.800 zł
OPEL CORSA 1.2 E, rok prod. 2008
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 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 
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
9.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004
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
16.800 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
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. 2012-2014,
47.900 -55.900 zł
kraj., I – wł.
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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W Koziegłowach

Zderzenie ciężarówek na DK1
Na drodze krajowej nr 1 w
Koziegłowach zderzyły się
dwie ciężarówki. Jeden z kierowców został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.
Na szczęście obrażenia nie zagrażały jego życiu. Utrudnienia
na drodze trwały kilka godzin.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący
renault z naczepą, jadąc w kierunku Katowic, nie zachował
bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami i najechał na
ciężarowego mana z przyczepą. Całe zdarzenie wyglądało
bardzo groźnie. Na miejscu
wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-

go, który przetransportował

rannego 35-letniego kierowcę
renault do szpitala, gdzie pozostał na obserwacji. Na szczęście 35-latek doznał jedynie
ogólnych stłuczeń. Wszyscy
uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Droga w kierunku Katowic
była zablokowana. Policjanci
wyznaczyli objazd przez pobliską stację paliw. Usuwanie
uszkodzonych pojazdów, wypełnionych ciężkim ładunkiem, trwało ponad 3 godziny.
Katarzyna Gwara

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY
 specjalizacja Citroën 

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

LiveMPK

Ulepszyli aplikację
zgodnie z sugestiami
mieszkańców

Administratorzy interaktywnej platformy LiveMPK dokonali szeregu zmian w jej
ustawieniach. Nowe rozwiązania są zgodne z sugestiami
częstochowskich pasażerów.
– Mieszkańcy wskazywali potrzebę wprowadzenia udogodnień w niektórych aspektach.
Bezpośredni wpływ na komunikaty związane z utrudnieniami w komunikacji i sytuacjami nadzwyczajnymi będą
mieli także dyspozytorzy –
mówi Maciej Hasik, rzecznik
prasowy MPK w Częstochowie.
Modyfikacje, które zostały
wprowadzone, umożliwiają prezentację informacji dotyczących
planowanych zmian w komunikacji oraz aktualnej sytuacji na
drogach miasta. Oprócz tego, że
komunikaty prezentowane są na
stronie głównej LiveMPK, to wyświetlają się również w widoku
podglądu odjazdów z przystanku
w ramach aplikacji LiveMPK.
– W praktyce oznacza to, że jeśli
MZDiT przesyła MPK komunikat
z ważnymi informacjami na temat funkcjonowania np. linii:
67,10 i 69, to komunikat ten wyświetli się w oznaczeniu wszystkich przystanków realizowanych
przez te linie. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mogli
się z taką informacją zapoznać.

Analogicznie, jeśli MZDiT poinformuje MPK, że np. przystanek
„Estakada” jest zawieszony, to
komunikat taki pojawi się tylko
w „profilu” tego przystanku –
wyjaśnia Maciej Hasik.
Poza tym dzięki wprowadzonym udogodnieniom dyspozytor ma dostęp do nadzoru nad
komunikatami. Może więc w
ciągu kilku sekund wysłać informację dotyczącą utrudnień
(np. o zablokowanym przejeździe na ulicy, awarii sieci trakcyjnej czy czasowym wstrzymaniu ruchu tramwajów).
– Komunikat ten zobaczą ci,
których dotyczy informacja dyspozytor może go wysłać do
konkretnego przystanku lub
dla całej linii (podgląd dla każdego przystanku obsługiwanego przez wybraną linię umożliwi
zapoznanie się z taką informacją) – tłumaczy. MPK wciąż prosi pasażerów o przesyłanie kolejnych sugestii na temat działania LiveMPK. - Platforma dzięki temu co jakiś czas będzie
udoskonalana, a jej działanie
optymalizowane zgodnie z wolą
mieszkańców – zapewnia Maciej Hasik.

Platforma dostępna jest pod
adresem
www.live.mpk.czest.pl
Katarzyna Gwara

Kolejne utrudnienia na DK1

Krzysztof Siudeja

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

AUDIO SYSTEM

Cała autostrada
A1 w realizacji!
Umowa na projekt i budowę
ostatniego odcinka autostrady A1 z Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska została
podpisana.

RADIA I AKCESORIA SAMOCHODOWE

ul. Poznañska 53
(Lisiniec)
42-200 CZ-WA
TEL. 34/368 05 30
KOM. 601 48 08 48
www.audio-system.com.pl
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Radia samochodowe
Nawigacje
l CB-Radia
l Antyradary - Yanosik, Coyote
l G³oœniki
l

l

SKRZYNIE BIEGÓW

„MANUAL”

- NAPRAWA
- SPRZEDA¯
- REGENERACJA
SKRZYÑ BIEGÓW MANUALNYCH;
WSZYSTKIE MARKI I MODELE
- CZÊŒCI NOWE I U¯YWANE

ul. LUDOWA 9, CZÊSTOCHOWA, tel. 513 - 126 - 226

– Możemy powiedzieć, że
domknięcie kolejnego z kluczowych dla Polski korytarzy transportowych jest już na ostatniej
prostej - podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Wykonawcą odcinka o długości
24,2 km jest firma Mirbud. Wartość kontraktu opiewa na kwotę
857 mln zł. Na realizację przedsięwzięcia wykonawca będzie miał
35 miesięcy, w tym 10 miesięcy na
opracowanie projektu. Trzeba jednak podkreślić, że termin wykonania prac budowlanych nie obejmuje okresów zimowych pomiędzy 15 grudnia a 15 marca.
Nowa autostrada powstanie
w śladzie obecnej drogi krajowej
nr 1 i będzie miała po trzy pasy
ruchu w każdym kierunku, co
ma podnieść jej przepustowość
o ok. 50% w stosunku do stanu
obecnego. Droga będzie zrealizowana w technologii betonowej.
W ramach inwestycji powstanie
nowy węzeł autostradowy Kamieńsk oraz 24 obiekty inżynierskie, w tym 3 mosty, 4 przejścia
dla zwierząt, 16 wiaduktów oraz
1 kładka dla pieszych.
Jednocześnie wybrano także
najkorzystniejszą ofertę na nad-

zór dla tego odcinka autostrady
A1. Złożyło ją konsorcjum firm
Drogowa Trasa Średnicowa
z Katowic i INCO Consulting
z Pszczyny. Wartość oferty to blisko 14,1 mln zł.
Umowa na realizację A1
Piotrków Trybunalski – Kamieńsk finalizuje proces przygotowań do budowy całej autostrady A1, także jej kluczowego
odcinka łączącego Warszawę
i Łódź ze Śląskiem.
W województwie łódzkim
w budowie będzie 64 km tego
jednego z najważniejszych
w Polsce szlaków komunikacyjnych. Ponadto w województwie
śląskim realizowany jest odcinek A1 od granicy województwa
łódzkiego do węzła Rząsawa
o długości prawie 17 km, a prace przy budowie autostrady
między Częstochową a Pyrzowicami dobiegają końca.
Zakończenie budowy całej
autostrady A1 będzie kolejnym
etapem w realizacji planu budowy w Polsce spójnej sieci nowoczesnych szlaków komunikacyjnych, uwzględniającej też
połączenia na osi północ-południe. Będzie to również kolejny
korytarz transportowy usprawniający wymianę handlową
w Europie Środkowej i podnoszący konkurencyjność polskich portów morskich.
Katarzyna Gwara
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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
l

Okna 5-kom.

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

1435 mm

1465 mm

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

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

ŚRODKI CZYSTOŚCI

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

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 DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM pole o pow. 8134 m2, dł. 250 m,
szer. 40 – 45 m w Częstochowie, ul. Juranda
40/44. Tel. 887 627 682
— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102
USŁUGI

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo,
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62A.
Tel. 509 876 249
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

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

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

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

— KOREPETYCJE —
n JĘZYK polski, WOS – korepetycje,
przygotowanie do matury. Poziom podstawowy
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum.
www.matura.czest.pl
Tel. 796 635 001
— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO
PRACOWNIKA OCHRONY
Kursy doskonalące dla kwalifikowanych
pracowników ochrony warunkujące
przedłużenie uprawnień.
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16
biuro@kursy-czestochowa.pl
www.kursy-czestochowa.pl
Tel. 34 3616 425
SPRZEDAM
n SPRZEDAM tanio 3 nowe torebki.
Tel. 605 914 965
n SPRZEDAM nowy telefon NOKIA 108.
Tel. 605 914 965
n SPRZEDAM ładne sukienki, bluzeczki oraz
spodnie – rozmiar 38. Tel. 605 914 965
n SPRZEDAM tanio nowe damskie buty – klapki,
rozmiar 37. Tel. 605 914 965
n SPRZEDAM stół drewniany rozkładany, nogi
przykręcane. Tel. 692 515 893
n SPRZEDAM szlifierkę stołową – prawie nową.
Pilarkę poprzeczno-wzdłużną DMPA-40.
Programator typ 770 nowy. Tel. 790 819 855
n SPRZEDAM samochód ford focus rocznik
1998. Przebieg 147 tys. km. Cena 1200 zł.
Tel. 692 234 971
n SPRZEDAM płaszcz, rozmiar 38.
Tel. 667 499 164, 663 626 576
n SPRZEDAM serwisy kawowo-obiadowe z
duraleksu i z kamionki. Tel. 504 230 153
n SPRZEDAM maszynę do szycia
przemysłowego „Minerva”. Do szycia
torebek, damskich i plecaków. Stan bdb.
Tel. 603 521 686

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

POGRZEBY

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

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

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

Może wypad za granicę?
Zbliża się wyczekiwany
przez wielu weekend majowy – aby był dłuższy, wystarczy wnioskować o trzy
dni urlopu. Wtedy zacznie
się on od 27 kwietnia i potrwa aż do 5 maja. Można
także pomyśleć o tym, aby
połączyć świąteczną przerwę od pracy z majówką
i zdecydować się na siedem
dni urlopu – dzięki temu zyskamy ponad dwa tygodnie
wolnego. Jak wykorzystać
ten czas?
Mając do dyspozycji dwa
a nawet jeden tydzień wolnego,
można spokojnie pomyśleć
o dłuższych wyjazdach na
przykład za granicę.
Biura podróży oferują wiele
kierunków i opcji. W czołówce
miejsc wypoczynkowych znajduje się m.in. Grecja, Wyspy
Kanaryjskie, Egipt, Cypr, Hiszpania i Turcja.
Każdy może znaleźć coś dla
siebie – w zależności od oczekiwań. Jeżeli jesteśmy spragnieni lata, śmiało możemy decydować się na Egipt, gdzie spodziewać się można 30 stopni
Celsjusza. Jednak to nie jedyne „gorące” miejsce na majówkowy urlop – jest ich o wiele
więcej: Kuba, Meksyk, Dominikana czy na przykład Emiraty
Arabskie również zagwarantu-

ją nam wysokie temperatury.
Dla urlopowiczów, którzy
mają ochotę na zwiedzanie,
dobrą opcją może okazać się
wcześniej wspomniana Grecja
– zwłaszcza Kreta, Zakynthos
lub Rodos. Pogoda nie jest aż
tak upalna i pozwala na komfortowe zwiedzanie.
Podobnie jest w maju na
Malcie, Cyprze lub w Turcji.
Należy po prostu zastanowić
się, czego oczekujemy i jak wolimy spędzić czas – czy aktywnie, czy też na przykład wylegując się na plaży.

Wybierając wycieczkę organizowaną przez biuro podróży
możemy być pewni, że to opcja
niezwykle wygodna. Wszelkie
formalności dopełniane są
przez pracowników biura, więc
nie musimy martwić się o nocleg czy ubezpieczenie. Możemy
zdecydować się ponadto na
ofertę z przewodnikiem – wtedy nasz czas będzie doskonale
zorganizowany.

Jakie biuro wybrać?
Najlepiej sprawdzone i renomowane, aby być pewnym, że

nie spotka nas żadna przykra
niespodzianka. Na rynku funkcjonuje ogromna konkurencja,
a firmy często prześcigają się
w coraz atrakcyjniejszych ofertach, jednak należy pamiętać
o tym, że nie zawsze opłaca się
wybierać najtańsze opcje.
Przy wyborze warto pokierować się opiniami – z pewnością mamy wśród rodziny
i znajomych osoby, które już
korzystały z biur podróży.
Można śmiało zapytać o to, jak
wspominają współpracę z daną jednostką – co im się podobało, a co nie.
Internet także jest źródłem
informacji – jeżeli w większości komentarze na forach będą
pozytywne, nie powinniśmy
mieć obaw przy wyborze. Oczywiście może się zdarzyć, że
ktoś będzie miał negatywną
opinię na temat biura, ale takie głosy zawsze się pojawiają.
Powinniśmy być jednak
czujni w przypadku, gdy ktoś
zwróci uwagę na to, że biuro
jest nierzetelne w kontaktach
z klientami.
To, czy biuro działa legalnie,
można w prosty sposób sprawdzić w centralnym rejestrze,
prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tam
znajdziemy podstawowe informacje o biurze. Pewni możemy
być biur, które mają wielolet-

Majówka w kraju

Co zaplanować?
Nawet nie wyjeżdżając z kraju
mamy mnóstwo możliwości, dzięki którym spędzimy czas zupełnie
tak, jak nam się to zamarzy – możemy wybrać się nad morze lub
w góry, zwiedzać zabytkowe budowle, relaksować się w pięknych
okolicznościach na łonie natury
lub jeżeli lubimy – postawić na
bardziej aktywny sposób spędzania wolnego czasu.
Wyjazd nad morze zwykle jest dla
nas równoznaczny z opalaniem na
plaży, ale majowa pogoda jeszcze na
to nie pozwala – to nic straconego.
Nadmorski klimat z pewnością dobrze
na nas wpłynie i sprawi, że będziemy
czuć się zrelaksowani, stawiając na
długie spacery brzegiem morza, wycieczki rowerowe lub atrakcje konkretnego ośrodka hotelowego. Z kolei
miłośnicy gór doskonale wiedzą, gdzie
spędzić czas. W górach możemy podziwiać zapierające dech w piersiach
widoki, a w dodatku możemy zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie i sami
spróbować swoich sił w pieszych wycieczkach. Oczywiście możemy zacząć
od zdobycia łagodniejszych szczytów,
aby po prostu się sprawdzić. Na rynku
znaleźć można wiele ofert hoteli, noclegowni czy ośrodków agroturystycznych – każdy może wybrać taką opcję,
która najbardziej mu odpowiada.

Dla miłośników przyrody
i historii
Jeżeli jeszcze nie mieliśmy okazji,
a lubimy przyrodę i przebywanie na
świeżym powietrzu, zawsze możemy

nie doświadczenie, ponieważ
to, że tak długo znajdują się na
rynku oznacza, że prosperuje
dobrze.

O co pytać?
Przede wszystkim o dokument tożsamości. W biurze podróży musimy dowiedzieć się,
czy do oferty, którą wybraliśmy, wymagany jest paszport,
czy wystarczy tylko dowód osobisty. Najlepiej upewnić się
wcześniej, aby nie sprawić sobie niemiłej niespodzianki.
W niektórych krajach wymagane są ponadto wizy – pracownicy biura udzielą nam
w tej kwestii szczegółowych informacji. Możemy zapytać również o to, o której powinniśmy
stawić się na lotnisku w dniu
wylotu, czy miejsca są obok
siebie (jeżeli lecimy z kimś), jakie są koszty ewentualnej rezygnacji i jakie ubezpieczenie
jest zawarte w ofercie, a także
czy do danego kraju wymagane są jakieś szczególne szczepienia, jakie leki możemy ze
sobą zabrać i czy coś przypadkiem nie jest w konkretnym
państwie zabronione. Istotna
jest również kwestia bagażu –
to, ile i jakiej wagi nam przysługuje. Pojawiają się różne
ograniczenia, dlatego warto
uzyskać taką informację od
biura.

Radzimy

Jaką
walizkę
kupić?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie walizki?
Przede wszystkim na wielkość, wymiary
i materiał, z jakiego jest wykonana. Pozostaje także kwestia innych udogodnień, takich
jak długa rączka, kółka czy więcej niż jeden
uchwyt. Należy pomyśleć o tym, jakie cechy
bagażu będą dla nas przydatne – odwiedzając
poszczególne firmy, możemy porozmawiać
ze sprzedawcami, którzy z pewnością pomogą nam w najlepszym wyborze.

odwiedzić parki narodowe – są usytuowane w różnych regionach kraju,
dlatego w wyborze możemy uwzględnić to, na jak daleką wycieczkę chcemy sobie pozwolić. Parki narodowe
to jedna form ochrony przyrody
w Polsce i obejmuje obszar, który wyróżnia się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Może warto przy okazji urlopowego odpoczynku, zafundować sobie
i dzieciom przygodę edukacyjną –
a tym samym połączy się przyjemne
z użytecznym?

Aktywny wypoczynek
Dla osób, które lubią spędzać czas
aktywnie, istnieje wiele możliwości, jeżeli chodzi o majówkowy urlop – może
warto wybrać się na spływ kajakowy
albo odwiedzić stadninę konną?
Świetnym pomysłem jest również
park liniowy, wspinaczki czy strzelnica. Alternatywę znajdziemy nawet jeśli pogoda nie będzie sprzyjać, w końcu wiele firm prześciga się w swoich
ofertach, aby przyciągnąć klientów.
Gdy myślimy o dalszym wyjeździe,
warto sprawdzić, jakie atrakcje czekają nas w danej okolicy.

Dwa podstawowe typy bagażu to podręczny
i rejestrowany. Jeżeli mamy w planach krótką
podróż, pierwsza opcja może okazać się wystarczająca, jednak na dłuższe wyjazdy, powinniśmy
się zdecydować na większą walizkę, aby nie ograniczać się do minimum. Małe walizki zwykle usytuowane są w specjalnych lukach bagażowych
nad siedzeniami lub pod nimi. Takie rozwiązanie
z pewnością sprawia, że możemy być o nie spokojni, ponieważ mamy je na oku. Bagaż rejestrowany jest o wiele większy i transportowany osobno. Często bywa tak, że ulega on uszkodzeniu,
dlatego należy pomyśleć o tym, aby był on wykonany z porządnego materiału, który zapobiegnie
ewentualnemu uszkodzeniu. Przy małym bagażu to również wskazane – wtedy będziemy mieć
pewność, że taka walizka posłuży nam długo,
a nie na jeden sezon. Przy zakupie zwróćmy więc
uwagę na wielkość, wymiary i tworzywo, z jakiego jest ona wykonana. W drugiej kolejności zastanówmy się nad tym, czy oczekujemy długiej
rączki, kółek i dodatkowych uchwytów. Można
też zwrócić uwagę na zabezpieczenia, które
zwiększą ochronę naszego mienia.
Kolumnę opracowała: Paula Nogaj, zdj. Marta Kosmala
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Turniej finałowy

Częstochowianka walczy
o awans do I ligi
Ideą klubu jest to, aby w Częstochowiance grały przede wszystkim częstochowianki.
Tak, mamy tu swoje wychowanki
i na tym się opieramy. Rozbudowujemy młodsze zespoły, pojawia się
coraz więcej tych dziewczyn, roczniki są coraz starsze, więc ta siła
napływowa do pierwszego zespołu
będzie dużo większa. Dziewczyny,
które tutaj grają od najmłodszych
lat, świetnie się znają, są zgrane
i to ogromny plus. Dla nich priorytetem jest pierwszy zespół.

Już w najbliższy piątek,
26 kwietnia, Częstochowianka rozpocznie rozgrywki w ramach Turnieju Finałowego o awans do I ligi
siatkowej kobiet. Mecze będą rozgrywane aż do niedzieli w hali sportowej w Nowym Dworze Mazowieckim.
O przygotowaniach, nadziejach i nastawieniu przed tymi zawodami, porozmawialiśmy z trenerką zespołu
pierwszego – Anitą Krzyczmonik.

Jest pani bardzo długo związana
z Częstochową i klubem?
Nie pochodzę z Częstochowy.
Zaczynałam przygodę z siatkówką w Energetyku Rybnik. Moim
pierwszym trenerem był Adam
Łyczko i po maturze dostałam
propozycję gry w drugiej lidze
właśnie tutaj. Tak się zaczęło.
Poznałam tu męża, osiedliłam
się. Grałam na rozegraniu, byłam kapitanem drużyny. Był taki okres, że byłam zawodniczką
i równocześnie trenerką. Żeńska
siatkówka to moja pasja, bardzo
ważny element w moim życiu.

Jak wyglądają przygotowania
przed turniejem finałowym fazy
play-off?
Niefortunnie wypadły święta,
więc staraliśmy się rozpisać
ten tydzień treningowy w taki
sposób, żeby dwa dni wolnego, jakie dziewczyny dostały,
nie przeszkodziły w utrzymaniu energii. Zobaczymy, czy
to, co zaplanowaliśmy, poskutkuje. Od wtorku dziewczyny już były na rozruchu.
Wiadomo już, że finałowe rozgrywki odbędą się w Nowym
Dworze Mazowieckim. Co myślicie o rywalach?
Wiemy, że gramy z Jarosławiem, z Nowym Dworem Mazowieckim i Kościanem. Ten
ostatni zespół już znamy, ponieważ był na turnieju półfinałowym u nas, natomiast
pracujemy nad tym, żeby poznać pozostałe drużyny pod
kątem taktycznym. Przyjeżdżają tutaj zaprzyjaźniony
statystyk z trenerem, więc to
oni opracowują dla nas taktykę, jaką gra zespół przeciwny,
robimy specjalne odprawy, zawodniczki z poszczególnych
pozycji wzywamy, zwracamy
uwagę na newralgiczne momenty. Mamy też odprawę
ogólną, podczas której omawiamy to, jak mamy grać, co,
w których momentach, jak się
ustawiać. To już są bardzo
techniczne aspekty, więc ktoś,
kto nie jest blisko związany
z siatkówką, może nawet nie
wiedzieć, że na tym także należy się skupić.

Oglądacie transmisje z meczy
przeciwników?
Media społecznościowe są teraz ogólnodostępne. Każda
drużyna ma swój fanpage’a,
więc pojawiają się także relacje live i ich analiza się przydaje. Poziom, na jakim gra Jarosław i Nowy Dwór Mazowiecki
jest naprawdę bardzo dobry.
Nie może być więc tak, że wyjdziemy i z przypadku będziemy się uczyć w trakcie, co mamy robić. Musimy być taktycznie przygotowane pod konkretny zespół.
Myśli pani o tym turnieju pozytywnie? Jak ocenia pani szanse
zespołu?
Włożyłyśmy w to wiele pracy,
potu i krwi, więc jedziemy tam
nastawione pozytywnie, a parkiet zweryfikuje. Nie znamy
tych rywali i nie miałyśmy
styczności nawet w sparin-

gach. Możemy tylko opierać
się na analizach. Jarosław nie
przegrał w rundzie zasadniczej
żadnego meczu, dopiero pierwszą porażkę zaliczył o pierwsze
miejsce w turnieju półfinałowym z Nowym Dworem. Wiemy, że przeciwnicy są bardzo
dobrzy. Z Kościanem wygraliśmy 3:1, ale przecież może być
różnie. Turniej jest specyficzny, ponieważ w trzech dniach
turniejowych zawsze jest jeden słabszy mecz i jeden świetny. Mam nadzieję, że my zagramy co najmniej dwa naprawdę dobre, ponieważ włożyłyśmy w to wiele siły, serca
i czasu.
Kobieca siatkówka do tej pory
była w Częstochowie trochę
mniej popularna. Zgodzi się
pani z tym stwierdzeniem?
Rzeczywiście ta kobieca siatkówka jest trochę mniej popu-

larna. U nas w Częstochowie
zawsze brylowała męska siatkówka. Teraz staramy się to
zmienić. Działamy nie tylko na
boisku, ale także PR-owo. To
też jest ważne, ponieważ czasy
się zmieniły. Uważam, że siatkówka żeńska jest atrakcyjniejsza, ponieważ u mężczyzn
dominuje siła i tam akcje są
krótsze, a u kobiet bardziej liczy się technika, a i akcje są
dłuższe, można zobaczyć fajne
wymiany, obrony. Dla mnie to
jest ciekawsze. Chciałabym,
żeby Częstochowianka awansowała do pierwszej ligi, spopularyzowała żeńską siatkówkę w tym mieście, wypłynęła
na szerokie wody.
Zastanawia się pani nad tym, co
będzie, jeżeli awansujecie?
Nie, na razie w ogóle o tym nie
myślę. Skupiamy się na realizacji naszego celu.

Trenowanie wychodzi pani świetnie, patrząc na wyniki.
To już drugi sezon, kiedy jestem sama jako pierwszy trenerem i te wyniki faktycznie mam
jedne z lepszym, co też jest
pewnego rodzaju potwierdzeniem. W zeszłym roku udało mi
się awansować do półfinałów,
w tym roku już do finałów, więc
mam nadzieję, że jeszcze ten
krok do przodu zrobimy.
Na pewno chcielibyście mieć
wsparcie kibiców na tym turnieju
wyjazdowym?
Mamy już informację, że część
naszych zagorzałych kibiców wybiera się do Nowego Dworu Mazowieckiego. Na pewno będzie bęben i Częstochowianka będzie
słyszalna. Jeżeli ktoś kocha sport,
czy po prostu zainteresował się
żeńską siatkówką, zapraszamy
do kibicowania już od 26 kwietnia
do 28 kwietnia. Jeżeli ktoś nie
może przyjechać, to zachęcamy
do oglądania transmisji na żywo
w Internecie. Każde wsparcie jest
dla nas ważne i potrzebne.

Treningi od najmłodszych lat

Częstochowianka buduje zespoły w każdej kategorii wiekowej
Klub Sportowy Częstochowianka to nie tylko Zespół I, ale także grupy młodsze – kinderki, kadetki,
młodziczki. Wszystkie zawodniczki wraz z trenerami
i całym sztabem, tworzą
jedną, wielką sportową rodzinę. O tym, jak wyglądają
treningi w poszczególnych
zespołach,
jaka
panuje
w nich atmosfera i kto może
wstąpić w szeregi Częstochowianki rozmawialiśmy
ze szkoleniowcami – Aleksandrą Solską, Michałem
Kalotą i Wiolettą Lach.

Paula Nogaj: Kinder początkujący
to zawodniczki w jakim wieku?
Wioletta Lach: W grupie Kinder
początkujący mamy dzieci od
rocznika 2012 do 2008.
PN: A jak przebiegają treningi?
WL: To przede wszystkim dużo
zabawy. Dziewczynki zapoznają
się z piłką, ale przez ostatni rok
można zaobserwować duży progres, ponieważ zaczęliśmy zagrywkę z dalszej odległości górą,
zaczęliśmy wystawiać, atakować. Gramy też już na dwa. Jest
w tej grupie dużo małych gier,
zabaw, rywalizacji.

PN: Kto może się do was zgłosić?
WL: Dziewczynki mogą przyjść
i zacząć od zera. Nie muszą tak
naprawdę nic umieć. Czasami
dołączają do zespołu takie osoby, które nigdy nie miały nic
wspólnego ze sportem i nawet
nie lubią ćwiczyć na lekcji wychowania fizycznego, a na treningu okazuje się, że radzą sobie naprawdę dobrze. Wiadomo, że na początku nie jest łatwo i dziecko niekoniecznie
jest dobrze skoordynowane,
ale w trakcie treningów, gdzie
nad tym pracujemy, to się poprawia.

PN: Wzrost przy takich małych
dzieciach nie ma chyba większego
znaczenia w przypadku gry?
WL: Nie, w tym wieku czasami
wystarczy jeden rok, żeby dziecko
urosło nawet dziesięć centymetrów, więc nie sugerujemy się
wzrostem. Takie dzieci cały czas
rosną i się rozwijają. Poza tym jest
wiele pozycji, gdzie duży wzrost
nie jest wymagany – na przykład
libero. To już jest sprawność, koordynacja, poruszanie się.
PN: Jeżeli dziewczynka będzie
chciała wstąpić w wasze szeregi, co
powinna zrobić?

WL: Wystarczy chęć i skontaktowanie się z którymś z trenerów,
który odpowiednio pokieruje,
czy też napisanie wiadomości na
fanpage’u.
PN: Proszę opowiedzieć coś o grupie, którą pani prowadzi…
WL: W naszej grupie jest zabawa, koleżeństwo i przyjaźń.
Dziewczynki ściągają do naszego
zespołu swoje koleżanki z zewnątrz, opowiadają o klubie
w klasie, więc atmosfera jest naprawdę dobra i widać, że one się
cieszą przynależnością.
Ciąg dalszy na str. 21
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Dokończenie ze str. 20

i oczywiście pierwszy zespół. To
kolejna szansa na integrację, ponieważ dziewczyny z różnych
grup się poznają, mają przykład
tego, jak się funkcjonuje w starszych zespołach. Dlatego też
chcemy, aby te nowe zawodniczki już teraz się pojawiły, ponieważ oprócz tego, że będą miały
szansę na aklimatyzację, odbędą
taki przyśpieszony kurs, aby już
we wrześniu mieć mocną podstawę do tego, aby grać w nadchodzącym sezonie. Tak naprawdę na przygotowanie się do
niego mamy właśnie wrzesień
i połowę października, więc jeżeli ktoś nie grał w systemie szóstkowym, to naprawdę mało czasu, aby załapać. Nawet teraz zawodniczka grająca w czwórkach,
jeżeli ma czas i chęci, może dodatkowo przychodzić na treningi
starszej grupy.

PN: Chyba ciężko utrzymać dyscyplinę w takiej grupie?
WL: Trochę. Zespół się rozrósł,
więc faktycznie czasami bywa
trudno, bo panuje ogólne roztrzepanie, ale tylko na początku,
później, gdy już ustawiamy się
w dwuszeregu jest w porządku.
PN: Jak wygląda u nich ta rywalizacja i współpraca, o której wcześniej
pani wspomniała?
WL: Podczas pierwszego turnieju pojawiły się łzy. To były single
i dziewczynki były tym mocno
poruszone, ale zaprosiłam je kiedyś na mecz pierwszego zespołu,
podczas którego też przegrałyśmy, więc dobrze widziały to, jak
sama przegrywam i sobie z tym
radzę. Na nie wpływa ta rywalizacja w taki sposób, że jeżeli jedna zepsuje, to koleżanka obok
będzie cierpieć, ponieważ nie
zdobędzie punktu. Więc mają
motywację. Uczą się także tego,
że nie można się gniewać, ponieważ raz może nie wyjść mi,
a drugi raz tobie.
PN: Jak wygląda atmosfera w grupie kinderek?
Aleksandra Solska: Dziewczynki
są ze sobą zżyte, nie są dla siebie
jedynie zawodniczkami, ale także
koleżankami. Kiedy dołącza do
zespołu nowa dziewczynka, zawsze jest mile widziana i ciepło
przyjmowana przez grupę.

PN: Jak przebiegają u was treningi?
AS: To dużo zabawy i ćwiczenia
podstawowych elementów gry.
Dziewczyny w tym zespole uczą
się techniki i zaznajamiają z piłką. Obecnie treningi kinderek
odbywają się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej na Łukasińskiego.
PN: Co w sytuacji, kiedy dochodzą
nowe osoby do zespołu?
AS: Trzeba poniekąd zaczynać
od nowa. Ćwiczymy, gramy, uczymy się konsekwentnie
i kiedy już widzę, że na przykład
jakieś dziewczyny radzą sobie
dobrze, opanowały to, co powinny opanować, wyróżniają się,
mogą przejść dalej. W międzyczasie pojawiają się nowe dzieci
i wtedy należy zacząć szkolenie
znowu od początku.
PN: Jeżeli jakaś starsza dziewczynka postanowi zacząć swoją przygodę z siatkówką, to trafia do tych
najmłodszych grup?
AS: Tymczasowo, jeżeli faktycznie nie zna żadnych podstaw,
powinna trochę się przyuczyć,
ale oczywiście musi się też dobrze czuć, więc zależy nam na
tym, aby jak najszybciej dołączyła do swojej grupy wiekowej
i tam współpracowała z rówieśniczkami.
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PN: Otwieracie niebawem klasę
sportową w podstawówce...
AS: Tak, prowadzony będzie nabór, aby już od września ruszyła
IV klasa sportowa o profilu siatkarskim w Szkole Podstawowej
nr 32 im. Jerzego Dudy Gracza
w Częstochowie. To pozwoli
dziewczynkom na kontynuacje
specjalności, jaką jest siatkówka, ponieważ zaczynając tu
w podstawówce, będą mogły dalej przejść dalej do liceum Norwi-

da, gdzie także mamy klasę
sportową, a potem utrzymać tę
przygodę z siatkówką także na
Politechnice bądź na UJD. Zależy nam jednak, aby rodzice już
teraz pomyśleli o tym, aby dzieci
do nas przyszły, ponieważ to pozwoli im się zaklimatyzować.
PN: Jak wyglądają treningi w przypadku młodziczek?
Michał Kalota: Młodziczki zaczynają już od trzech treningów w tygodniu i są to treningi od półtorej
do dwóch godzin – w zależności
od tego, jaki element gry jest ćwiczony. W przypadku kadetek to
już od czterech do pięciu treningów w tygodniu – plus siłownia,
ponieważ
współpracujemy
z Calypso. Na tę chwilę nie mamy
zespołu juniorek, więc bazujemy
na młodziczkach i kadetkach, ale
już w przyszłym roku taka grupa
się pojawi. Obecnie mamy dwa
zespoły młodziczek, co świadczy
na pewno o tym, że pojawia się
coraz więcej dziewczyn zafascynowanych siatkówką.
PN: Czy bywa tak, że na zawodach
te dwa wasze zespoły muszą ze
sobą rywalizować?
MK: W tym roku zgłosiliśmy dwa
zespoły młodziczek w dwóch kategoriach wiekowych na Mistrzostwa Śląska. Pierwszy etap jest

rozlosowywany regionami, później w następnym etapie są kolejne rozlosowania. Ja prowadzę zespół młodszych młodziczek i spotkaliśmy się na Mistrzostwach
w pierwszym etapie, później już
się nie udało. Nasze pierwsze
młodziczki szły z etapu na etap
wyżej, nam udało się awansować
przez dwa etapy. Później już zostaliśmy w tym następnym etapie, a wiodące młodziczki zagrały
w grupie finałowej. Jako młodsze
roczniki tzw. dwójki, czyli młodziki II byliśmy w klasyfikacji generalnej na piątym miejscu, nasze
młodziki I były na ósmym. Teraz
po sezonie okazało się, że te zespoły, które nazywały się numerem drugim, bazowały na starszych dziewczynach, podczas gdy
my bazowaliśmy na tym roczniku
młodszym, dlatego uznajemy to
za tym większy sukces. Myślę, że
w przyszłym roku będziemy mogli
powalczyć o medal, takie są cele.

tuacji i w każdej sprawie. Były takie sytuacje, kiedy jakaś zawodniczka trochę się zniechęcała, bo
jej nie wychodziło, czy wydawało
jej się, że nie potrafi, ale najważniejsze jest to, żeby trener był
motywatorem, psychologiem,
może nawet takim dobrym wujkiem. Uważam, że mnie to się
udaje. Stworzyłem grupę, która
naprawdę fajnie zaczyna funkcjonować. Jeżeli ktoś nie jest psychologiem i nie potrafi z dziećmi
rozmawiać, to nie powinien pracować w tym zawodzie. Nie chodzi tylko o to, aby prowadzić trening i skupiać się jedynie na zagrywkach czy innych elementach
gry. To, że coś nie wyjdzie na boisku, może być spowodowane sytuacją rodzinną, złym dniem lub
kłótnią z mamą czy koleżanką.
Trzeba wtedy to zrozumieć i po
prostu dużo rozmawiać.

PN: Rodzice angażują się w życie
klubu?
MK: Staramy się, aby klub to była taka jedna, wielka rodzina.
Komunikacja to podstawa.
Chcemy, aby rodzice interesowali się tym, co się dzieje i również identyfikowali z klubem, bo
bardzo często jest tak, że do innych klubów rodzic przysyła
dziecko, zostawia na treningu,
jedzie, później wraca i je zabiera
i nawet nie wie, czy ono trenowało, czy sobie wyszło… My staramy
się integrować rodziców, żeby
z nami jeździli na mecze, dopingowali, wspierali dziewczyny.
PN: Jak to się stało, że został pan
trenerem?
MK: Jako dziecko byłem na
wszystkich zawodach, czy to
w koszykówkę, siatkówkę czy
piłkę nożną. Żyłem sportem i dla
mnie tak naprawdę najgorszą

PN: Jak pozyskujecie nowe zawodniczki?
MK: Szukamy przede wszystkim
w szkołach podstawowych i gimnazjach – rozdajemy ulotki, jeździmy na mecze. Nie zamykamy
się jedynie na Częstochowę, ale
szukamy także w okolicznych
powiatach i to daje efekt. Dziewczyny pojawiają się na pretestach i kontaktują się zainteresowane treningami.
PN: W tym roku ruszy nabór do IV
klasy sportowej o profilu siatkówka, ale w Norwidzie już taka klasa
funkcjonuje pod waszym patronatem…
MK: Zawodniczki w Częstochowie
mają cały wachlarz możliwości.
Mogą przejść całą podstawówkę
w klasie sportowej, następnie
płynnie przeskoczyć do szkoły
średniej w Norwidzie, gdzie również jest klasa siatkarska, a potem oprzeć się na przykład na Politechnice czy na UJD. Taki był
zamysł budowania szkolenia młodzieży, bo jeżeli nie byłoby możliwości kontynuacji, to nie miałoby
sensu. Zabiegamy o to, by zawodniczek było, jak najwięcej.
PN: To są dziewczyny w młodym
wieku, więc na pewno zdarzają się
różnego rodzaju konflikty lub po
prostu jakaś zawodniczka zaczyna
wątpić w to, co robi. Jak sobie z tym
radzicie?
MK: Oczywiście, że tak. Ja jestem
takim trenerem, który dużo
z dziewczynami rozmawia i ma
z nimi dobry kontakt. One doskonale wiedzą, że mogą do mnie
przyjść i zwrócić się w każdej sy-

PN: Integrujecie się poza boiskiem?
MK: Spotykamy się, organizujemy różne wypady na pizzę czy na
kibicowanie pierwszemu zespołowi, więc dziewczyny się ze sobą
wtedy integrują i przy okazji
identyfikują z klubem. To nie
wygląda tak, że jakaś zawodniczka gra w młodziczkach, to inne
zespoły ją nie interesują.
PN: Już po Mistrzostwach Śląska,
co teraz?
MK: Będziemy przygotowywać
się do sezonu plażowego. To
okres trenowania na hali i też
poszukiwania nowych dziewczyn, aby wkomponować je dużo
wcześniej – jeszcze przed obozem, który mamy w sierpniu.
PN: Jak wygląda taki obóz?
MK: Całym klubem jedziemy do
Kołobrzegu, gdzie mamy do dyspozycji halę i boiska. Jadą
wszystkie grupy szkoleniowe –
kadetki, młodziczki, kinderki

karą byłoby to, że nie mógłbym
pojechać na jakiś turniej i grać.
Rozwijałem się jako piłkarz, ale
miałem kontuzję i to ona zmieniła moje nastawienie. Nie mogłem
grać, więc pojawił się pomysł, żeby być w tym sporcie po tej drugiej stronie. Zrobiłem uprawnienia instruktora piłki siatkowej
na AWF-ie w Katowicach, a międzyczasie pracowałem jako kierownik obiektów sportowych
w Norwidzie i tam trener Gościniak zaszczepił we mnie zapał do
trenowania oraz pracy z dziećmi
i młodzieżą. Później pracowałem
w szkole poza Częstochową
i wtedy prezes Częstochowianki
zadzwonił do mnie z fajnym projektem i propozycją odbudowy
i budowy szkolenia w klubie.
Zrozumiałem, że to jest to. Naprawdę fajnie jest planować
i tworzyć szkolenie od samego
początku z własnym pomysłem.
PN: Dziękuję za rozmowę
Kolumny 20 – 21 opracowała Paula Nogaj

22.

SPORT

PIĄTEK-NIEDZIELA, 26-28 KWIETNIA 2019

Miejskie Igrzyska Dzieci

Najlepsi siatkarze są w SP 2
Igrzyska Dzieci w piłce siatkowej
chłopców zakończyły się turniejem finałowym rozegranym w sali Szkoły
Podstawowej nr 2. I to właśnie gospodarze okazali się najlepsi w całych rozgrywkach.

grup eliminacyjnych + najlepsza drużyna
z drugich miejsc.
Finał rozegrany został systemem „każdy z każdym”. W ostatnim spotkaniu rywalizowały dwie najlepsze drużyny turnieju drużyna gospodarzy – SP 2 i SP 38. Po
trzysetowym spotkaniu zwyciężył zespół
W rozgrywkach uczestniczyło 9 zespo- Szkoły Podstawowej nr 2 i to oni będą rełów, które wystartowały w rozgrywkach prezentowali nasze miasto w rozgrywkach
eliminacyjnych w trzech grupach. W fina- wojewódzkich.
ts
le wystąpiły cztery drużyny – mistrzowie

MIEJSKIE IGRZYSKA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2018/19
Tabela eliminacji
MIEJSCE

SP

NR

PKTY

SET

I
II
II

SP
SP
SP

GRUPA I
2
48
32

4
3
2

4:0
2:2
0:4

I
II
III

SP
SP
SP

GRUPA II
38
SPOŁ
11

4
3
2

4;0
2;2
0;4

I
II
III

SP
SP
SP

GRUPA III
29
39
31

4
3
2

4;1
3;2
0;4

TABELA KOŃCOWA
MIEJSCE

I
II
III
IV
V-VI
V-VI
VII-IX

SP

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

NR

2
38
29
39
48
Społ
32
31
11

PKTY

6
5
4
3

SP 2 – I miejsce

zdj. arch

SP 38 – II miejsce

zdj. arch

SP 39 – IV miejsce

zdj. arch

SET

6:1
5:2
2;4
0:6

Szkoła Podstawowa nr 2: Wawrzyniak Jan, Szczepanik Nikodem, Małolepszy
Dawid, Błoch Bruno, Ciurzyński Igor, Lewandowski Oliwier, Bryła Samuel,
Gospodarek Bartek, Czapliński Kajetan, Bakowski Mateusz.
Nauczyciel Zbigniew Markowski.
Szkoła Podstawowa nr 38: Sabuda Maksymilian, Kostarczyk Michał ,Sznober Mateusz, Bartczak Filip, Chrząszczyk Maksymilian, Włodarczyk Bartosz, Dobrzański Kacper, Woś Karol, Stacewicz Kamil, Chencia Wiktor.
Nauczyciel Robert Ogrodniczek.
Szkoła Podstawowa nr 29: Miodek Kacper, Flak Michał, Majkowski Kacper,
Pacud Jonasz, Turek Oliwier, Filak Marcel, Różewicz Bartosz, Sobczyk Mateusz, Rogóz Filip.
Nauczyciel Dariusz Szlubowski.

SP 29 – III miejsce

zdj. arch

SPORT
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Piłka nożna

Raków wraca do ekstraklasy po 21 latach!
Dokończenie ze str. 1

Bohaterami tego meczu są z
pewnością Szymon Lewicki i
Marcin Listowski, którzy zdobyli bramki dla zespołu, przypieczętowując historyczne zwycięstwo, jakim niewątpliwie jest
awans do LOTTO Ekstraklasy.
Już w pierwszych minutach
meczu pojawiały się sytuacje
podbramkowe, choć pierwsza
połowa spotkania zakończyła
się bezbramkowo. Dopiero w
49. minucie meczu Szymon Lewicki oddając strzał głową,
sprawił, że piłka przedostała się
do bramki przeciwnej drużyny,
a już dwie minuty później pozytywny wynik dla Rakowa

wzmocnił się do dwóch bramek,
dzięki Marcinowi Listowskiemu.
– Przede wszystkim gratulacje dla Rakowa za awans do
Ekstraklasy. Myślę, że to był zespół, który grał po prostu najskuteczniej i – co pokazują wy-

niki – najlepiej w tej lidze, dlatego też już cztery kolejki przed
końcem zapewnił sobie awans
– mówił na pomeczowej konferencji trener Podbeskidzia
Krzysztof Brede.
– Po 21 latach wracamy do
Ekstraklasy. To kapitalny moment i bardzo się z tego cieszę,
że pozostały do końca cztery kolejki, a my to zrobiliśmy przed
końcem sezonu, choć wydawało się to mało realne. Pokazaliśmy w tych trzydziestu kolejkach skuteczność i uważam
też, że dobrą piłkę. Z tego się
bardzo cieszę. Z tego miejsca
chciałbym pogratulować i podziękować piłkarzom za to, że
zaufali i się podporządkowali,
uwierzyli w to, co im proponujemy. Było to skuteczne. Podziękowania dla mojego sztabu
szkoleniowo-medycznego za olbrzymią pracę, jaką wykonali
od początku, kiedy ze mną są.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam w jakikolwiek sposób. To jest też ich sukces. Podziękowania także dla kibiców
za tę świetną atmosferę dzisiaj.
Ten Puchar Polski, mecze ligowe – oni jeździli za nami po całej Polsce. Mam nadzieję, że ten
dzisiejszy dzień to jest rekompensata i święto dla Częstochowy – wypowiadał się Marek
Papszun, trener Rakowa

Galeria Sław

Jest to nie tylko trener, ale jeden
z najlepszych żużlowców w historii
Lwów. Został wpisany do Galerii
Sław Żużlowej Reprezentacji Polski
w uznaniu za jego dorobek sportowy.
Marek Cieślak urodził się 28 czerwca
1950 roku w Milanówku i od początku swojej kariery zawodniczej, którą
rozpoczął 1968 roku, był wierny barwom Włókniarza Częstochowa.
– Jako jego największy sukces indywidualny w rozgrywkach krajowych można wskazać triumf w cyklu
imprez o Złoty Kask w 1976 roku.
Warto wspomnieć w tym miejscu, że
te zawody w czasie kariery Marka
Cieślaka były bardziej prestiżowe niż
IMP i gromadziły na swoim starcie
czołówkę polskich żużlowców.
Kilka lat wcześniej, bo w 1969 roku, nasz bohater zajął natomiast
drugie miejsce w Srebrnym Kasku.
Sześciokrotnie startował w finałach
drużynowych mistrzostw świata,
w których razem z reprezentacją Polski wywalczył aż cztery medale: dwa
srebrne i dwa brązowe.
Trzykrotnie awansował również do
finałów indywidualnych mistrzostw
świata.
Obok skutecznych występów w lidze polskiej ma na swoim koncie

Składy
Raków: Gliwa - Noiszewski,
Petrasek, Kasperkiewicz, Malinowski, Sapała, Schwarz, Kun,
Listkowski (81. Bartl), Szczepański (87. Wróblewski), Lewicki (67. Musiolik)
Podbeskidzie: Leszczyński Jaroch, Jończy, Wiktorski, Ramirez, Gonzalez (77. Bieroński), Kostorz, Gach, Rakowski,
Roginić (81. Hilbrycht), Sabala
(72. Mystkowski)

Włókniarz pojedzie
z Motorem Lublin

także regularne starty w Wielkiej
Brytanii. Na Wyspach jeździł w latach 1977-78 w barwach White City
Rebels. W swoim pierwszym sezonie
spędzonym na obczyźnie wywalczył
tytuł drużynowego mistrza Anglii.
Po zakończeniu kariery stał się cenionym szkoleniowcem. Zaczynał od
swojego macierzystego klubu, który
w 1993 roku wprowadził do pierwszej ligi. Z kolei trzy lata później ekipa Włókniarza pod jego wodzą sięgnęła po trzeci w historii klubu tytuł
drużynowego mistrza Polski – możemy przeczytać w jego życiorysie
– Z Lwami związany był do końca
sezonu ‘97. Później pracował jeszcze
z następującymi zespołami: Stalą
Rzeszów (1998-99), Polonią Piła
(2000), Spartą Wrocław (2001-2010),
Falubazem Zielona Góra (2011,
2016-17), Unią Tarnów (2012-14)
i Ostrovią Ostrów Wielkopolski
(2015).
Szczególnie miło może wspominać
lata: 2006 i 2011-12, gdyż wywczas
prowadził swoje ekipy po złote medale DMP. Przed startem sezonu ‘18 po
dwudziestu latach przerwy jako
szkoleniowiec powrócił do swojego
macierzystego klubu i od razu z ekipą forBET Włókniarza Częstochowa
zaliczył pierwsze sukcesy, wprowadził wszak biało-zielonych do rundy
play-off PGE Ekstraligi, a dodatkowo
w maju 2018 roku jego podopieczni
sięgnęli po brązowy medal mistrzostw Polski par klubowych na
owalu w Ostrowie Wielkopolskim.

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

Paula Nogaj, zdj. Tomasz Kudala

Raków Częstochowa
– Podbeskidzie
Bielsko-Biała 2:0

III runda PGE Ekstraligi

Marek Cieślak
uhonorowany
Podczas meczu Polska – Reszta
Świata, który rozgrywany był na
torze w Rzeszowie w Wielkanocny
Poniedziałek, odznaczono Marka
Cieślaka, który jest obecnym trenerem kadry narodowej a także
forBET Włókniarza Częstochowa.

– Przede wszystkim też podziękowania dla właściciela
klubu i firmy X-com, czyli Michała Świerczewskiego. Bez jego wsparcia nie tylko finansowego, ale czysto ludzkiego nie
byłoby tego sukcesu, nie mielibyśmy o czym marzyć. Gratuluję Michał, jesteś autorem tego
sukcesu – dziękował trener.
Klub uważa ten dzień za ukoronowanie i nagrodę za cały sezon ciężkiej pracy. Cała Częstochowa cieszy się na powrót Rakowa Częstochowa na najwyższy szczebel rozgrywek w Polsce.

Paula Nogaj

Już w najbliższy piątek forBET Włókniarz
Częstochowa zmierzy się z ekipą Speed Car
Motor Lublin w ramach III rundy PGE Ekstraligi na SGP Arenie Częstochowa. Początek spotkania zaplanowano na godzinę
18:00.
Jeżeli jeszcze nie posiadacie biletów na to spotkanie, klub przypomina, że można zakupić je w
siedzibie klubu, sklepie komputerowym „Pat-Rox”, w sieci sklepów całodobowych Mocny
Nocny, sklepie całodobowym PIT STOP, a także
w aplikacji mobilnej mPay. Ceny biletów wynoszą kolejno w sektorze centralnym 50 zł, bilet
normalny 35 złotych i bilet ulgowy 25 złotych.
Dzieci, które urodziły się w 2007 roku i później,
czyli do 12 lat, mają zapewniony wstęp wolny.
Paula Nogaj

Awizowane składy:
Speed Car Motor Lublin
1. Mikkel Michelsen
2. Paweł Miesiąc
3. Dawid Lampart
4. Robert Lambert
5. Andreas Jonsson
6. Viktor Trofymov
7. Wiktor Lampart
forBET Włókniarz Cz-wa
9. Leon Madsen
10. Paweł Przedpełski
11. Fredrik Lindgren
12. Adrian Miedziński
13. Matej Zagar
14. Jakub Miśkowiak
15. Michał Gruchalski

Piłka nożna

Skra zagra z Widzewem
Już w najbliższą sobotę 27 kwietnia Skra
Częstochowa zagra z legendarnym Widzewem Łódź w Częstochowie na stadionie
przy ul. Loretańskiej. Początek spotkania
zaplanowano na godzinę 12:00.
Niestety w minionym meczu z Elaną w Toruniu, Skrzacy przegrali 1:2, nie zdobywając
punktów i tym samym podtrzymując niepewność, co do utrzymania się w II lidze. Było to
spotkanie bardzo ważne dla obu drużyn, ponieważ gospodarz walczy o awans do I ligi.
– W rozgrywanej w środę 30 kolejce skrzacy
mieli wysoko zawieszoną poprzeczkę. Musieli
stawić czoła drużynie ze ścisłej czołówki tabeli,
która liczy się w walce o awans. Gospodarze byE-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

li faworytami, ale nasza drużyna nie zamierzała tanio sprzedać skóry. Walczyła, w pierwszej,
bezbramkowej połowie momentami przeważała. W drugiej sypnęło bramkami. Pierwszą zdobyli skrzacy, ale to gospodarze cieszyli się
z trzech punktów – skomentował klub Skra
Częstochowa. Do zakończenia rozgrywek zostały jeszcze cztery trudne mecze.
– W sobotę na Lorecie zagramy z Widzewem, który wciąż mysi walczyć o I ligę. Potem
będzie wyjazd do Błękitnych Stargard, mecz
u siebie z bardzo dobrze grającą wiosną Pogonią Siedlce i na zakończenie w Tarnobrzegu
z Siarką (obecnie tuż nad strefą spadkową) –
informuje klub.
Paula Nogaj
Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049
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Krzyżówka klasyczna z hasłem

POZIOMO: 1) twardszy dżem; 2) imię Osieckiej; 3) faktograf,
dokumentalista; 4) Albrecht, wybitny niemiecki malarz i grafik
renesansu; 5) pracownik cmentarny; 6) harmonijka ustna; 7)
łątka lub świtezianka nad stawem; 8) małże dla smakoszy; 9)
wąski pas ziemi łączący wyspę z lądem; 10) żelazo lub miedź;
11) drobniaki amerykańskie; 12) sąsiad Norwega; 13) damski
kostium plażowy; 14) czteroosobowy zespół muzyczny; 15)
papieros potocznie; 16) francuski przewodniczący rady
miejskiej; 17) duża rzeka w Rosji we wschodniej Syberii; 18)
gilza papierosa; 19) mieszka na wyspie Uznam; 20) lisiec,
pieprzyk jadalny; 21) Dzong Un, rządzi Koreą; 22) dzień
tygodnia; 23) szwajcarskie miasto nad Jeziorem Genewskim;
24) Peter, reżyser „Władcy pierścieni”; 25) „Moje ... krowy”, film
w reżyserii Kingi Dębskiej; 26) paliwo w dawnej lampie; 27)
boża lub zapłonowa; 28) małe wyścigówki bez nadwozia; 29)
rzeka oddzielająca Indie Północne i Południowe; 30) szpeci
łydkę; 31) grecki filozof z Cyreny, założyciel szkoły cyrenaików;
32) garaż z blachy; 33) planeta zwana Gwiazdą Poranną; 34)
niestrudzony polny śpiewak; 35) jego stolica to Biszkek; 36)
wyspa w Zatoce Wszystkich Świętych
PIONOWO: 1) rumuńska potrawa z mąki lub kaszy
kukurydzianej; 5) wykrzywia twarz; 16) czerwony kwitnie
w życie; 20) krzyżówka lub cyraneczka; 22) „...na trawie”,
obraz Moneta; 24) potocznie o amerykankach; 37) Newerly
i Strawiński; 38) podawana na powitanie; 39) krótka rzeka
w Amsterdamie; 40) msza adwentowa; 41) lekarz chorób krwi;
42) duzi kuzyni krokodyla; 43) do podłóg lub do włosów; 44)
miasto z Krupówkami; 45) państwo ze stolicą w Trypolisie; 46)
mieszkanki Oslo; 47) całkujący lub różniczkujący; 48) Maryla
od przeboju „Małgośka”; 49) wódka zaprawiona anyżkiem; 50)
runda wokół stadionu; 51) ogólnodostępna linia telefoniczna
dla klientów; 52) trunek piratów; 53) chorwackie morze; 54)
imię Chotomskiej, pisarki; 55) Pana Kleksa; 56) gliniane
naczynia; 57) piękny, rasowy ogier; 58) morski glon; 59)
norweska prowincja w Arktyce ze Spitsbergenem; 60) lekarz
rozpoznający choroby; 61) poeta Cyprian Kamil; 62) pszenica
nazywana szpelcem; 63) wieczorowy strój męski; 64) bohater
powieści Melville’a Moby Dick; 65) drugie pod względem
wielkości miasto Nigerii; 66) polski bokser, „Góral”
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 2 6 K W I E T N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu; 12/112
05:40 Jaka to melodia?; odc. 4075
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 162;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 473; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 66; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.X; odc. 118 Matczyna miłość; serial kryminalny
TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 82 Zaginiony; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 212;
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 – Wyspa
smoków; film dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:00 Elif; s.III; odc. 474; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas;
magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 163;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4076;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3477; telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka historia...;
odc. 32; telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 13/112;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:35 The Wall. Wygraj marzenia; /59/;
teleturniej
21:35 Film fabularny
23:30 Wiktoria; s.II; odc. 14 Wiara,
nadzieja i miłość; serial kostiumowy;
Wielka Brytania (2016)
00:30 El Principe – dzielnica zła; odc. 30;
serial; Hiszpania (2014)
01:25 El Principe – dzielnica zła; odc. 31;
serial; Hiszpania (2014)
02:20 Magazyn kryminalny 997; magazyn
03:15 Ocaleni; reality show
04:15 Notacje – Ks. Bernard Czerniecki
– Chleb Posmarowany Sercem; cykl
dokumentalny

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2470; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia
płynąca winem; magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 149;
teleturniej
08:45 Prywatne życie zwierząt; sezon 2
(odc. 7) - Rodzina ach rodzina; reportaż
09:15 Koło fortuny; odc. 463 ed. 6;
teleturniej
09:50 Kabaret za kulisami (7); program
rozrywkowy
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /128/ „Czas relaksu” - Andrzej i Eliza
11:10 Familiada; odc. 2470; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /21/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaret Hrabi
„Pojutrze” (1); widowisko
13:15 Życie to Kabaret – Kabaret Hrabi
„Pojutrze” (2); widowisko
14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /4/;
teleturniej
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – XIV
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo
(1-3); widowisko rozrywkowe
18:25 Okrasa łamie przepisy – Chrupiący
chleb z pieca; magazyn kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (105) - Drewno; cykl reportaży
19:25 To je Borowicz. Podróże ze
smakiem.; odc. (8); magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /22/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz (16); teleturniej
muzyczny
21:35 Postaw na milion; odc. 193;
teleturniej
22:35 The Wall. Wygraj marzenia; /46/;
teleturniej
23:30 Dzięki Bogu już weekend;
s.III - The Best of 2014; program
rozrywkowy
00:35 Koło fortuny; odc. 462 ed. 6;
teleturniej
01:15 Kabaretowa Mapa Polski
– Kabaretowy Klub Dwójki na
wakacjach w tropikach (1); widowisko
02:20 Kabaretowa Mapa Polski
– Kabaretowy Klub Dwójki na
wakacjach w wielkim mieście (2);
widowisko
03:20 Kabaretowa Mapa Polski
– Kabaretowy Klub Dwójki na
wakacjach pod gruszą (3); widowisko
04:15 Rozrywka Retro – Na festiwalowej
scenie – Zbigniew Wodecki;
widowisko rozrywkowe

TVP2
05:10 Koło fortuny; teleturniej
05:50 Egzamin z życia; odc. 35; serial TVP
06:45 Podróże z historią; s.V; odc. 47
Skarb polskich pól; cykl dokumentalny
07:15 Na sygnale; odc. 48 „Lewizna
góry”; serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (38)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (350)
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 161
„Zależności” sezon 7; serial komediowy
TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2051; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 71; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:05 Coś dla Ciebie; magazyn
14:35 Operacja Zdrowie!; /25/
Naczyniówka; magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 83; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 489 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2149;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 47; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:20 Dżingiel Panorama 18.00 1
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 55
„Wirtualni przyjaciele”; serial
komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (39)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /101/ „Ucieczka z tropiku” - Marek Biliński
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /61/ „Motylem jestem” - Irena Jarocka
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2051; serial
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2052; serial
obyczajowy TVP
20:45 O mnie się nie martw; s. X; odc.
8/13; serial komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl; odc. 259; sezon 14;
serial komediowy TVP
22:20 La La Poland; s.II; odc. (9);
program rozrywkowy
22:50 Miniaudycja F1
22:55 Złoto dezerterów; komedia; Polska
(1998)
01:05 Strzeż się tych zdjęć; thriller; USA
(2015)
02:45 Son of a Gun: Młoda krew; film
sensacyjny; Australia (2014)

TVN7
05:00 Prawo Agaty (12/15) - serial
obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (549) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Wyrodny brat) (62) program sądowy
07:55 Szpital (260) - program obyczajowy.
Do szpitala trafia 50-letni taksówkarz z
raną ciętą szyi. Pacjent próbował
zgwałcić dziewczynę, która zamówiła u
niego kurs. Kiedy groził jej nożem, ta
wyrwała mu go i zraniła mężczyznę w
szyję. Dziewczyna uciekła z miejsca
zdarzenia, a taksówkarz zadzwonił po
pogotowie…
08:50 Big Brother (29/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (30/64) program
09:55 Zakochani po uszy (59/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (81/165) - program
12:45 19 + (82/165) - program
13:15 Ukryta prawda (324) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (30/64) program
14:20 Sąd rodzinny (Piłkarz) (63) program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Firma) (100/116) - program sądowy
16:20 Szpital (261) - program obyczajowy.
Dziadkowie przywożą do szpitala
4-letniego wnuka, Franka. Chłopiec od
wczoraj wymiotuje i ma biegunkę.
Dziecko zatruło się zagrzybionym
mlekiem, które piło prosto od krowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (30/64) program
17:25 Prawo Agaty (13/15) - serial
obyczajowy
18:25 Przyjaciele (13/25) - serial
komediowy, USA
18:55 Ugotowani 11 (9/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:00 Big Brother (30/65) - program
21:00 Sędzia - film obyczajowy, USA 2014.
Robert Downey Jr. wciela się w postać
Hanka Palmera, adwokata z wielkiego
miasta, który powraca w rodzinne
strony. Na miejscu dowiaduje się, że
jego owdowiały ojciec, sędzia (Duvall),
jest podejrzany o popełnienie
morderstwa. Hank postanawia dotrzeć
do prawdy, a w trakcie swoich
poszukiwań odnawia relacje z rodziną, z
którą stracił kontakt wiele lat wcześniej.
00:00 Szybcy i wściekli V - film sensacyjny,
USA 2011
02:40 Moc Magii (462) - program
04:50 Druga strona medalu 4 (6/8) - talk
show – Monika Palikot

POLSAT

TVN

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 SuperPies (20); magazyn
poradnikowy. Aneta Awtoniuk pokaże,
jak wychować psa. W każdym odcinku
pojawią się dwie rodziny, w tym
gwiazda, ze swoimi pupilami.
Specjalistka...
9:30 Malanowski i partnerzy (723) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(125) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (608) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (169) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (870) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2872) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (916) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (339) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (329) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2873) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (434) serial
komediowy. W 16. sezonie Ferdek
(Andrzej Grabowski) i Halinka (Marzena
Kipiel-Sztuka) postanawiają sprzedać
mieszkanie i wyjechać do ciepłych
krajów.
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami 9 (8); program rozrywkowy.
Na parkiecie pojawi się 12 gwiazd. Pary
będą tworzyć m.in. Agnieszka
Radwańska i Stefano Terrazzino, Anna
Jagodzińska i Michał Jeziorowski,...
22:05 Kochaj!; komedia romantyczna,
Polska 2016. Sawa wkrótce ma wyjść za
mąż za Jurka. Sprawa komplikuje się,
gdy spotyka aktora Krzysztofa.
Tymczasem przyjaciółki organizują jej
wieczór...
0:00 Abraham Lincoln: Łowca wampirów;
film fantasy, USA 2012. Przyszły mąż
stanu wypowiada wojnę wampirom.
2:30 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom dzwoniącym do
studia

05:10 Uwaga! (5654) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (3/14) program kulinarno-rozrywkowy. W
Dobrym Mieście od 20 lat istnieje
„Tawerna”. Ni to bar, ni restauracja.
Sami właściciele mówią o niej „zakład”.
Lokal początkowo prowadzony był przez
rodziców obecnego właściciela
Arkadiusza. Ale na kuchni wciąż rządzi
mama chłopaka. I jest ona prawdziwy
skarbem „Tawerny”…
07:50 Doradca smaku 10 (31/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2442) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1033) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (922) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (685) - program
14:00 19 + (386) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (8/14) program kulinarno-rozrywkowy.
W Warszawie, po sukcesach w Gdyni,
swoją restaurację postanowił otworzyć
Wei Heling. Mieszka on w Polsce z żoną
od 20 lat i jest przekonany, że dobrze
zna podniebienia Polaków. Niestety nie
dopuszcza do siebie myśli, że gusta się
zmieniają, a kuchnia chińska w naszym
kraju nie jest już tak interesująca jak
jeszcze kilka lat temu. Jednak duży lokal
w centrum miasta z rozbudowaną kartą,
który miał być spełnieniem marzeń, stał
miejscem przynoszącym same straty…
15:30 Szkoła (686) - program
16:30 19 + (387) - program
17:00 Szpital (923) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1034) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7786) - informacje, Polska
19:35 Sport (7769) - informacje
19:45 Pogoda (7766) - informacje
19:50 Uwaga! (5655) - program
20:00 Mad Max: Na drodze gniewu - film
przygodowy, USA/Australia 2015. Max
Rockatansky (Tom Hardy),
prześladowany przez swoją mroczną
przeszłość, zaczyna wierzyć, że
najlepszym sposobem na przetrwanie
jest samotność. Wbrew własnej woli
zostaje jednak wplątany w ucieczkę
przez pustkowia Wasteland…
22:30 Sicario - film sensacyjny, USA 2015.
Młoda agentka FBI Kate Macer przyłącza
się do supertajnej akcji CIA mającej na
celu pojmanie szefa wielkiego
meksykańskiego kartelu
narkotykowego…
01:00 Kuba Wojewódzki 13 (22) - talk
show
02:00 Uwaga! (5655) - program
02:20 Moc Magii (462) - program

TVN STYLE

TVP SPORT

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
3(9) - program lifestylowy
05:55 Wiem, co kupuję(5/12) - program
lifestylowy
06:25 Beauty ekspert 2(9/12) - magazyn
lifestylowy
06:55 W dobrym stylu 2(3/12) - program
lifestylowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę 8(12)
- program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość(8) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu 4(9/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
4(5/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu(5/10) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 14(3/15) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Eks-tra zmiana 2(4/8) - program
lifestylowy
13:45 Tajemnice konfliktu Meghan i Kate dokument
14:45 W czym do ślubu? 3(2/12) - reality
show
15:15 W czym do ślubu? 3(5/12) - reality
show
15:45 Śluby marzeń
16:50 Subiektywny ranking naj… 2(5/6) program
17:25 Tak powstaje
17:55 Kuchenne rewolucje 8(4/15) program kulinarno-rozrywkowy
19:00 W czym do ślubu? 3(3/12) - reality
show
19:35 Ugotowani 7(3) - program kulinarnorozrywkowy
20:10 Ugotowani 7(4) - program kulinarnorozrywkowy
20:45 Moja mama jest mężczyzną dokument
21:50 Kobieta na krańcu świata 10(4/5) program
22:25 Miłość od kuchni
23:25 Kto tu mieszka?
00:10 Sablewska od stylu. Na okazje(8/12)
- program rozrywkowy
00:55 Kafejka szczerych wyznań(2/6) program lifestylowy
02:00 Wiem, co jem 5(8/10) - magazyn
02:30 Wiem, co jem 2(9/15) - magazyn
03:00 W roli głównej - Magda
Mielcarz(3/6) - talk show
03:30 W roli głównej - Maria
Czubaszek(4/6) - talk show
04:00 W roli głównej - Artur
Żmijewski(5/6) - talk show

05:30 Serwis Wiadomości
06:05 PN - Puchar Włoch podsumowanie
08:00 Piłka nożna
09:00 Piłka nożna
10:10 Galeria Legend Ekstraklasy
12:00 Tenis WTA
13:30 set 1, gem 1-3 tenis - Turniej WTA,
Na żywo
15:30 set 1, gem 1-3 tenis - Turniej WTA,
Na żywo
17:30 reportaż
17:55 Ring TVP Sport
19:00 DSF Kickboxing Challenge - Gala
sportów walki, Na żywo
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Tenis WTA
00:30 hokej na lodzie – NHL - skróty
01:00 hokej na lodzie NHL, Na żywo
02:05 hokej na lodzie NHL, Na żywo
03:00 hokej na lodzie NHL, Na żywo
04:00 Boks

POLSAT SPORT
6:00 Żużel: Turniej o Złoty Kask; zawody
finałowe w Pile
8:30 7. strefa; magazyn siatkarski. W
programie poruszane są tematy
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki
Kobiet i Champions League. Znajdą się
w nim także materiały poświęcone...
10:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off: ONICO
Warszawa - Jastrzębski Węgiel.
Ewentualny trzeci mecz 1/2 finału
PlusLigi. Statystyki pokazują, że
silniejszą ekipą jest ONICO. Stołeczni
siatkarze są skuteczniejsi od rywali w...
12:30 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej
15:00 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie;
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej
17:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz o 3. miejsce: Developres
SkyRes Rzeszów - Chemik Police
20:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz finałowy fazy play-off: Grot
Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon
Łódź
23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW 47: The
X-Warriors; walka: Phil De Fries
-Tomasz Narkun; walka: Mariusz
Pudzianowski - Szymon Kołecki
5:30 Atleci; magazyn dla wszystkich, którzy
kochają sport. W programie relacje z
imprez, rozmowy z gwiazdami, a także
praktyczne porady,...

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 29
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 207
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
190
09:00 Rodzinny interes; odc. 38
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, 2008; odc. 54
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 4-5
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 3-4
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
65
16:00 Rodzinny interes; odc. 38-39
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
190-191
20:00 Twierdza; akcja, USA 1996.
Zdesperowany generał Francis
Hummel (Ed Harris) to bohater wojny
w Zatoce Perskiej, uczestnik
najważniejszych amerykańskich misji
wojskowych. Wraz z grupą wiernych
żołnierzy piechoty morskiej
opanowuje wyspę Alcatraz i bierze
zwiedzających jako zakładników.
Mężczyzna grozi, że skieruje głowicę
ze śmiercionośnym gazem w kierunku
San Francisco. Nie zrobi tego tylko
jeśli otrzyma okup w wysokości stu
milionów dolarów. Pieniądze z niego
chce przekazać wdowom po
amerykańskich żołnierzach, którzy
stracili życie w akcjach wojskowych
na całym świecie…
22:50 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…
01:05 Bez Litości; serial akcji, Kanada,
USA 2012; odc. 1. Podczas ataku na
komisariat, giną współpracownicy
Kane’a. Funkcjonariusz postanawia
pomścić ich śmierć. Mężczyzna zbiera
nowy zespół i razem z nim podąża
śladem zabójców.
03:00 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997; odc. 19
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual,
2015
04:40 Z archiwum policji; serial
fabularny, 2010; odc. 8
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 27
05:25 Z archiwum policji; serial
fabularny, 2010; odc. 5

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (19)
serial przygodowy
7:05 Przygody Kota w Butach (37) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (20) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (3) reality show.
Wdowiec Kazimierz Langa samotnie
wychowuje nastoletnią Emilkę. Zarobki
mężczyzny są niewystarczające, aby
mógł wieść normalne życie. Katarzyna
Dowbor i jej...
9:00 Septagon (49) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 3
(22) reality show
11:25 SuperPies (16); magazyn
poradnikowy. Dorota Deląg szuka
idealnego towarzysza dla swojej
19-letniej jamniczki Nikity. Prowadząca
postara się doradzić w wyborze. Oskar i
Ewelina mają...
11:55 Mecenas Lena Barska 2 (14) serial
obyczajowy
13:00 Detektywi w akcji (167) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (533) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 4 (69) serial
kryminalny
17:00 Joker (69) teleturniej
18:00 Septagon (63) serial kryminalny.
Ruda i Bibi przyjeżdżają do domu
klienta, który uważa, że jego żona
nawiązała romans. Świadczy o tym zapis
internetowego czatu,...
19:00 Policjantki i Policjanci (534) serial
obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (21); program
rozrywkowy realizowany z udziałem
publiczności. Widzowie zobaczą m.in.
Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani MruMru, grupę Nowaki i Kabaret pod
Wyrwigroszem. W...
21:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(289) serial kryminalny. Romans Kuby z
sąsiadką szybko się rozwija. Tymczasem
w pracy Walczak zajmuje się sprawą
zabójstwa profesora Wilczyńskiego i
jego żony....
22:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(290) serial kryminalny
23:00 Redbad; film wojenny, Holandia
2018
2:30 Graffiti; program publicystyczny
2:40 Top 10 - lista przebojów; 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. 166;
telenowela historyczna TVP
06:20 Na sygnale; odc. 46 „Drobnym
drukiem”; serial fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 47 „Kubeł zimnej
wody”; serial fabularyzowany TVP
07:25 Czterdziestolatek; odc. 8/21 Otwarcie Trasy, czyli czas wolny;
serial TVP
08:25 M jak miłość s.I; odc. 1037;
serial TVP
09:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 189 Przemiana; serial kryminalny TVP
10:15 Rodzinka.pl s.III; odc. 75
„Przelotne miłostki”; serial
komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl s.III; odc. 76
„Nowoczesna rodzinka”; serial
komediowy TVP
11:25 Ranczo s.IV; odc. 47 - W samo
południe; serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo s.IV; odc. 48 - Bohaterski
strajk; serial obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 190 Weryfikacja; serial kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 191 Upadek; serial kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc. 279 Młoda
starość; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 47 „Kubeł zimnej
wody”; serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo s.IV; odc. 49 - Debata;
serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo s.IV; odc. 50 - Kontratak;
serial obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 72 - Kohabitacja;
serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 192
- Matczyne serce; serial kryminalny
TVP
20:20 Komisarz Alex s.XII; odc. 146 Osaczona; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo s.IV; odc. 51 - Fałszerze
uczuć; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo s.IV; odc. 52 - Zemsta i
wybaczenie; serial obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 193 Komornicy; serial kryminalny TVP
00:20 Ojciec Mateusz s.XXI; odc. 271;
serial kryminalny TVP
01:15 Ekstradycja I; odc. 1/6; serial
kryminalny TVP
02:25 Ekstradycja I; odc. 2/6; serial
kryminalny TVP
03:30 Czterdziestolatek; odc. 8/21 Otwarcie Trasy, czyli czas wolny;
serial TVP
04:30 M jak miłość s.I; odc. 1037;
serial TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 26 kwietnia;
felieton
07:00 Dziennik telewizyjny – 26.04.1987
07:45 Polonia Restituta; odc. 3; serial
TVP
08:45 Marzyciele – Dąbrowski od IKaCa;
program publicystyczny
09:20 Historia Polski – Byli żołnierzami
Jodły; film dokumentalny
10:25 Sensacje XX wieku – Największa
tajemnica księcia Windsoru; cykl
dokumentalny
11:05 Wojna o morza – Pancerniki z
bazy Scapa Flow.; odc. 1/2; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2015)
12:00 Polska Kronika Filmowa 1993 Wydanie 12; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 29 seria III
„Oddział do zadań specjalnych”; serial
TVP
13:15 Ryszard III: pogrzeb króla; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
14:45 Odkryć tajemnicę – Statek
Czarnobrodego; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
15:50 Latająca maszyna amerykańskich
konfederatów; film dokumentalny;
USA (2012)
16:50 Historia Polski – Zapomniany
Legion; film dokumentalny
17:50 Poszukiwacze skarbów –
Masakra w Ludlow; odc. 4/16; cykl
dokumentalny; USA (2014)
18:20 Ex Libris; odc. 381; magazyn
18:40 Polska Kronika Filmowa 1994 Wydanie 12; cykl dokumentalny
18:55 Polonia Restituta; odc. 4; serial
TVP
20:00 Johann Scheffler – mistyczna
opowieść; film dokumentalny
20:50 Utracony świat Aleksandra
Wielkiego; odc. 5/6; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2012)
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL w
DTV – Ronald Reagan.; magazyn
22:35 Szerokie tory – Jeden dzień z życia
muzykanta z Jałty na Krymie; reportaż
23:15 Instynkt przetrwania; odc. 5/6
Polowanie z orłami; esej dokumentalny;
USA (2012)
00:10 Sensacje XX wieku –
„Pseudonim”Puch”
01:05 Encyklopedia II wojny światowej
– Podwodna wojna cz 2; cykl
dokumentalny
01:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii.
02:15 Dziennik telewizyjny – 26.04.1987
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TVP1
05:35 Klan; odc. 3474; telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3475; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 298; magazyn
dla niepełnosprawnych
08:30 wojsko – polskie.pl; odc. 50;
reportaż
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; magazyn
09:50 Korona królów – taka historia...;
odc. 31; telenowela historyczna TVP
10:20 Korona królów; telenowela
historyczna TVP
10:50 Korona królów; telenowela
historyczna TVP
11:25 Korona królów; telenowela
historyczna TVP
11:55 Korona królów; telenowela
historyczna TVP
12:30 Fascynujący świat – Jak
zbudować wehikuł czasu?; cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2018);
reż.:Peter Leonard
13:30 Z pamięci; felieton
13:40 Okrasa łamie przepisy; magazyn
kulinarny
14:10 Jak to działa; odc. 175 Made in
Poland; magazyn
14:45 Wiktoria; s.II; odc. 14 Wiara,
nadzieja i miłość; serial kostiumowy;
Wielka Brytania (2016)
15:45 To był rok!; /4/
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4077;
teleturniej muzyczny
18:30 Stulecie Winnych; odc. 8; serial
TVP
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:35 Hit na sobotę – Zanim się
pojawiłeś; film obyczajowy; USA
(2016); reż.:Thea Sharock; wyk.:Emilia
Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer
22:35 Echo serca; odc. 15; serial TVP
23:30 Triumf ducha; dramat; USA (1989);
reż.:Robert M. Young; wyk.:Willem
Dafoe, Edward James Olmos
01:40 Jaka to melodia?
02:35 Film fabularny
04:25 Z pamięci; felieton

TVP ROZRYWKA
06:20 Rozrywka Retro – Telepeerele
(11); widowisko rozrywkowe
07:20 Zakochaj się w Polsce; odc. 84
Złotoryja; magazyn
07:50 Kraj się śmieje – Mowa ciała (1)
08:50 Koło fortuny; odc. 464 ed. 6;
teleturniej
09:35 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka –
Irena Jarocka; reportaż
10:15 Życie to Kabaret – Kabaret
Moralnego Niepokoju – Galaktikos.
Halo, panie pilocie! (1); program
kabaretowy
11:10 Andre Rieu: Witaj w moim
świecie; s. 1; /1/ - Brytyjczycy się
zbliżają!; cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka –
Irena Jarocka; reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy –
Tajemnice domowej kiełbasy;
magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.II; odc. 16
Smak Torunia; cykl dokumentalny
13:40 Prywatne życie zwierząt; sezon
2 (odc. 8) - Jajo czy kura - co było
pierwsze?; reportaż
14:15 Postaw na milion; odc. 193;
teleturniej
15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /129/
- „Ach, śpij kochanie” - Adolf Dymsza,
Eugeniusz Bodo
15:20 Tylko jeden skecz – Kabaret TEY
(2); program rozrywkowy
15:35 Big Music Quiz (15); teleturniej
muzyczny
16:40 Wszystkie stworzenia duże i małe
– To tylko gra; odc. 9 sezon II; serial;
Wielka Brytania (1978)
17:45 Wielki test – Polska Muzyka
Rozrywkowa
19:10 Tylko jeden skecz – Kabaret TEY
(4); program rozrywkowy
19:35 Dwoje i ich boje (5); program
rozrywkowy
20:35 Paranienormalni Tonight – Jerzy
Dudek; program rozrywkowy
21:40 Sanatorium miłości; odc. 9; reality
show
22:40 Kabaretowa Mapa Polski –
superPAKA czyli Kabareton 30 - lecia;
widowisko
23:45 Kabaretowa Mapa Polski –
superPAKA czyli Kabareton 30 - lecia
01:45 Koło fortuny; odc. 463 ed. 6;
teleturniej
02:30 Rozrywka Retro – Telepeerele
(11); widowisko rozrywkowe

TVP2
05:15 Koło fortuny; teleturniej
05:50 Barwy szczęścia; odc. 2048; serial
obyczajowy TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc. 2049; serial
obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość; odc. 1438; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pogoda Flesz sobota
11:25 Pytanie na śniadanie Extra (351)
11:55 To je Borowicz. Podróże ze
smakiem.; odc. (21); magazyn
kulinarny
12:30 Bake off – Ale ciacho! (7) ed. 5;
widowisko
13:25 Na sygnale; odc. 229 „Kocham cię,
Martyna”; serial fabularyzowany TVP
14:00 Familiada; odc. 2544; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 490 ed. 6;
teleturniej
15:20 O mnie się nie martw; s. X; odc.
8/13; serial komediowy TVP
16:10 Rodzinka.pl; odc. 259; sezon 14;
serial komediowy TVP
16:40 Słowo na niedzielę – Jezu, ufam
Tobie!
16:55 Zmiennicy; odc. 8/15 - Fartowny
dzień; serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:30 Kroniki F1; felieton
18:35 Postaw na milion; odc. 202;
teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na milion; odc. 202
19:35 Lajk!
20:00 Program rozrywkowy
21:15 Sierocki na sobotę; odc. 18;
program rozrywkowy
22:15 Son of a Gun: Młoda krew;
film sensacyjny; Australia (2014);
reż.:Julius Avery; wyk.:Ewan Mcgregor,
Brenton Thwaites, Alicia Vikander,
Jacek Koman
00:15 Magic Mike; film obyczajowy;
USA (2012); reż.:Steven Soderbergh;
wyk.:Channing Tatum, Matthew
McConaughey, Alex Pettyfer, Cody
Horn, Olivia Munn
02:15 Złoto dezerterów; komedia;
Polska (1998); reż.:Janusz Majewski;
wyk.:Marek Kondrat, Bogusław Linda,
Wiktor Zborowski, Katarzyna Figura,
Piotr Gąsowski, Jan Englert, Piotr
Machalica, Leonard Pietraszak, Paweł
Delag, Artur Żmijewski

TVN7
05:50 Ukryta prawda (550) - program
obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother (27/65) - program
09:55 Big Brother (28/65) - program
10:55 Big Brother (29/65) - program
11:55 Ukryta prawda (321) - program
obyczajowy
13:00 Przyjaciele (13/25) - serial
komediowy, USA
13:35 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.
15:55 Pluto Nash - komedia, USA 2002.
Pluto Nash (Eddie Murphy), właściciel
modnego klubu na Księżycu otrzymuje
propozycję nie do odrzucenia. Gangster
Max Crater chce zmusić go do
sprzedania klubu. Pluto odmawia i
naraża się na poważne kłopoty…
17:55 Wredne dziewczyny - film komedia,
USA/Kanada 2004. Szesnastoletnia Cady
Heron (Lindsay Lohan) do tej pory
mieszkała i uczyła się w Afryce. Jej
rodzice postanowili jednak powrócić do
Stanów i tam wysłać ją do liceum. Już
pierwsze dni pokazują nastolatce, że
sztuka przetrwania w amerykańskiej
szkole jest równie trudna, co sztuka
przetrwania w dżungli…
20:00 Big Brother (32/65) - program
21:00 Forrest Gump - film obyczajowy,
USA 1994. 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. To nie
wszystko…
23:55 Big Brother Nocą + (6/13) - program
(od lat 18). Relacja na żywo z wydarzeń
w Domu. Wielki Brat podejrzy
uczestników w intymnych sytuacjach
dodając swój subiektywny komentarz.
Tu wszystko może się zdarzyć.
00:30 Zawsze tylko ty - film obyczajowy,
USA 2009
02:45 Jackass: Bezwstydny dziadek 0,5 komedia, USA 2014 (od lat 18). 86-letni
Irving Zisman jedzie z Nebraski do
Północnej Karoliny, aby zabrać swojego
8-letniego wnuka Billy’ego do jego
prawdziwego ojca.
04:20 Moc Magii (463) - program
05:30 Bez montażu

POLSAT

TVN

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
7:40 Karate Kid 3; film przygodowy, USA
1989
10:10 Ewa gotuje (360); magazyn kulinarny
10:45 Sekrety rodziny (19) serial
paradokumentalny. W każdym odcinku
widzowie poznają zaskakujące fakty
dotyczące przeszłości bliskich jednej
osoby. Na jaw wychodzą wstydliwe czy
kontrowersyjne sytuacje, zdrady...
11:45 Sekrety rodziny (20) serial
paradokumentalny
12:45 Sekrety rodziny (21) serial
paradokumentalny
13:45 Świat według Kiepskich (200) serial
komediowy
14:25 Świat według Kiepskich (201) serial
komediowy
15:05 Świat według Kiepskich (202) serial
komediowy
15:45 Kabaret na żywo (57); program
rozrywkowy. Spektakl z okazji 15-lecia
Kabaretu Skeczów Męczących. Grupa
podbiła serca Polaków
charakterystycznymi postaciami.
Bohaterowie ich skeczów będą
motywem przewodnim jubileuszowego...
17:45 SuperPies (21); magazyn
poradnikowy
18:20 Chłopaki do wzięcia (157) serial
dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (435) serial
komediowy. W 16. sezonie Ferdek
(Andrzej Grabowski) i Halinka (Marzena
Kipiel-Sztuka) postanawiają sprzedać
mieszkanie i wyjechać do ciepłych
krajów.
20:05 Sporty walki: Gala KSW 48
0:05 Miasto odkupienia; film sensacyjny,
USA 2014. Zbiegli z więzienia bandyci
chcą odzyskać łup. Trop wiedzie ich do
odległego pustynnego miasteczka.
2:25 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! (5655) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1154) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (729) serial obyczajowy
12:30 MasterChef Junior 4 (8/10) program
14:00 Agent - Gwiazdy 4 (9/13) - program
15:00 Salon sukien ślubnych Goka (1/8) program
16:00 Kuchenne rewolucje 19 (9/13) program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Dorota inspiruje 2 (7/8) - program.
Dorota Szelągowska po raz kolejny
zarażać będzie zapałem do prac
remontowych! Wraz z niezawodną ekipą
odwiedzi bezradnych Polaków,
czekających na pomoc fachowej ręki. Do
polskich mieszkań wkroczy, aby
całkowicie odmienić wybrane
pomieszczenia…
18:00 36, 6 5 (9/12) - program
19:00 Fakty (7787) - informacje, Polska
19:25 Sport (7770) - informacje
19:35 Pogoda (7767) - informacje
19:45 Uwaga! (5656) - program
20:00 Chyłka – Zaginięcie. Kosmowski
przekonuje Angelikę, by zrezygnowała z
usług Chyłki. Sam postanawia odejść z
kancelarii Żelazny i McVay i założyć
własną…
21:00 Bogowie - film obyczajowy,
Polska 2014. Opowieść o buntowniku,
który rzucił wyzwanie naturze, władzy i
własnym ograniczeniom. To film o
pierwszym udanym polskim
przeszczepie serca dokonanym przez
prof. Religę w Zabrzu. Dramat
nieudanych operacji, walka o każde
uderzenie serca, wielkie ambicje i
bolesne porażki, samotność geniusza,
który stanął sam przeciwko swoim
mentorom i rozpoczął rewolucję w
polskiej medycynie. Jaką cenę musiał
zapłacić za sukces?
23:25 Psy - film sensacyjny, Polska 1992.
Na przełomie lat 80. i 90 oficerowie SB
poddawani są procesowi weryfikacji.
Franz Maurer (Bogusław Linda) wraz z
kolegami ze służby palą na wysypisku
śmieci stare akta, chcąc zatrzeć ślady
swej działalności. Do grupy Franza
dołącza porucznik Waldemar Morawiec
(Cezary Pazura), który jest donosicielem
polityków, przejmujących władzę w
Polsce. Franzowi i jego kolegom udaje
się pozytywnie przejść weryfikację…
01:40 Kuchenne rewolucje 19 (9/13) program kulinarno-rozrywkowy
02:45 Uwaga! (5656) - program
03:05 Moc Magii (463) - program

TVN STYLE

TVP SPORT

05:00 Wiem, co jem na diecie(11/12) program
05:30 Wiem, co jem na diecie(12) program
06:00 Zdrowo, czyli jak?(2/10) - program
06:35 Wszystko o jedzeniu 3(4/13) program lifestylowy
07:05 Ostre cięcie 6(7/12) - program
07:50 Misja ratunkowa 2(3/10) - program
rozrywkowy
08:35 Co nas truje 3(6/10) - program
lifestylowy
09:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
2(4/13) - program lifestylowy
10:05 Sablewska od stylu. Na okazje(8/12)
- 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(2/8) - program
lifestylowy
15:10 Pani Gadżet 15(9/22) - magazyn
15:40 Pani Gadżet 17(8/12) - magazyn
16:10 Tak powstaje
16:40 Nowa misja ratunkowa(1/7) program rozrywkowy
17:40 Kobieta na krańcu świata 10(4/5) program
18:15 Kulisy sławy EXTRA - Magda
Gessler(1/9) - program lifestylowy
18:45 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
7(2/12) - program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
7(3/12) - program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 11(1/13) - magazyn
20:45 SOS - Sablewska od stylu 2(7/12) program rozrywkowy
21:30 SOS - Sablewska od stylu 2(8/12) program
22:15 Pogromcy medycznych mitów
23:15 Transmodele(6) - program
rozrywkowy
00:15 Apetyt na miłość 5(7/12) - program
01:15 Randka z Internetu(dla małoletnich
od lat 16)
01:45 Wiem, co jem 4(11/15) - magazyn
02:20 Wiem, co jem 4(12/15) - magazyn
02:50 Wiem, co jem 2(10/15) - magazyn
03:20 W roli głównej - Szymon
Bobrowski(6) - talk show
03:50 W roli głównej - Marcin Tyszka(1/6)
- talk show
04:20 W roli głównej - Cezary Pazura(2/6)
- talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Tenis WTA
07:50 PN - Puchar Włoch
08:50 PN - Puchar Włoch
09:55 PN - Puchar Włoch -AC Milan Lazio Rzym
12:00 Stan Futbolu, Na żywo
13:00 Tenis WTA
14:35 Piłka ręczna kobiet, Na żywo
15:40 Piłka ręczna kobiet, Na żywo
16:45 Piłka nożna, Na żywo
17:50 Piłka nożna, Na żywo
18:45 Piłka nożna, Na żywo
19:00 Piłka nożna, Na żywo
21:00 Sportowy Wieczór
21:40 Tenis WTA 23:20 Tenis WTA
01:00 Hokej na lodzie NHL, Na żywo
02:05 Hokej na lodzie NHL, Na żywo
03:00 Hokej na lodzie NHL, Na żywo
04:00 Boks, Na żywo

POLSAT SPORT
6:00 7. strefa; magazyn siatkarski
7:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; mecz
półfinałowy fazy play-off: ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle - Aluron Virtu Warta
Zawiercie. Awans do półfinału fazy playoff Aluronu Virtu Warta Zawiercie już w
drugim sezonie gry w PlusLidze to
ogromny sukces tego...
10:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz o 5. miejsce: Cerrad Czarni Radom
- PGE Skra Bełchatów. Mistrzowie Polski
zakwalifikowali się wprawdzie do fazy
play- off, ale już w pierwszej rundzie
zostali pokonani przez Jastrzębski
Węgiel. Teraz...
12:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz półfinałowy fazy play-off: ONICO
Warszawa - Jastrzębski Węgiel
14:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
studio
14:45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz finałowy fazy play-off
17:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
studio
17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz o 3. miejsce
20:00 Sporty walki: KSW 48; waga
piórkowa: Roman Szymański Salahdine Parnasse
0:30 Boks: MB Boxing Night w Radomiu;
waga półciężka: Dariusz Sęk - Robert
Parzęczewski
4:00 Sporty walki: UFC Fight Night: Jacaré
vs. Hermansson; waga średnia: Ronaldo
Souza - Jack Hermansson

TV PULS
06:00 Pan wzywał, Milordzie?; serial
fabularny, Wielka Brytania 1993; odc. 6
07:00 Taki jest świat; factual, 2019
07:50 Tajemnice medyczne; serial
fabularny, 2016
08:50 13 Posterunek 2; serial fabularny,
2000; odc. 18-19
10:10 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
187-191
15:10 Rodzinny interes; odc. 29-31
18:20 Jumper; przygodowy, Kanada, USA
2008. Młody chłopak odkrywa swoje
zdolności teleportacyjne, dzięki którym
w szybkim czasie jest w stanie przenosić
się w różne miejsca i podróżować po
całym świecie. Postanawia to
wykorzystać i odnaleźć człowieka
odpowiedzialnego za śmierć ojca…
20:00 Sabotaż; akcja, 2014. John Wharton
(Arnold Schwarzenegger) dowodzi
specjalną jednostką śledczą, która
zajmuje się walką z narkotykami.
Niespodziewanie po jednej z akcji ginie
10 milionów dolarów, o których kradzież
zostaje oskarżona jednostka
Whartona…
22:10 Dorwać gringo; akcja, USA 2012. A
miało być tak pięknie. Udany skok i góra
kasy do podziału, a na koniec
niekończące się wakacje w rajskim
kurorcie. Wakacje może i będą, tylko
kurort zmienił się w meksykańskie
więzienie, partner nie żyje, a kasa się
ulotniła. Driver od lat w rubryce „zawód”
może wpisać „przestępca”, ale w takich
tarapatach jeszcze nie był…
00:05 American Pie: Wakacje; komedia,
USA 2005. Matt, młodszy brat Stiflera,
któremu grozi wydalenie ze szkoły,
zostaje wysłany na letni obóz muzyczny.
Początkwo próbuje zamontować w
obozie sieć ukrytych kamer, aby
podglądać atrakcyjne koleżanki i
nakręcić „unikalny” film wideo. Kiedy
jednak zakochuje się w jednej ze swoich
„potencjalnych ofiar” - Elyse, postanawia
zmienić swoje zachowanie, co jednak nie
jest łatwe... Ojciec Jima powraca w roli
obozowego wychowawcy, który stara
pomóc Mattowi.
02:00 Taki jest świat; factual, 2019
02:50 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
03:30 Menu na miarę; serial fabularny,
2011
04:00 Menu na miarę; serial fabularny,
2011
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 9
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 28
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 6

TV4
6:00 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(42) serial animowany
6:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(43) serial animowany
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(44) serial animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(45) serial animowany
7:55 Flintstonowie (37) serial animowany
8:35 Flintstonowie (38) serial animowany
9:00 Bambi; film animowany, USA 1942.
Pewnego dnia mama jelonka Bambiego
zostaje zastrzelona przez myśliwych.
Osierocony Bambi musi stać się dzielny,
by uratować przyjaciół.
10:25 Policjantki i Policjanci (530) serial
obyczajowy
11:25 Policjantki i Policjanci (531) serial
obyczajowy
12:25 Policjantki i Policjanci (532) serial
obyczajowy
13:25 STOP Drogówka; magazyn policyjny
14:30 Wyścig; film sensacyjny, Kanada/
Australia/USA 2001. Były mistrz pomaga
młodemu kierowcy w zmaganiach
Formuły 1.
16:50 Kopalnie króla Salomona; film
przygodowy, USA 1985
19:00 Galileo (742); program
popularnonaukowy
20:00 Policjantki i Policjanci (533) serial
obyczajowy
21:00 Policjantki i Policjanci (534) serial
obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(291) serial kryminalny. Sielanka Kuby u
boku Magdy zostaje zakłócona przez
najnowsze informacje dotyczące
Rębacza. Mężczyzna musi się przyznać
ukochanej do tego, czym...
23:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(292) serial kryminalny
0:00 Wzgórza mają oczy; horror, USA
2006. Rodzice zabierają dzieci w podróż
do Kalifornii. Wyprawa zmienia się w
koszmar.
2:10 Benny Hill (25); program rozrywkowy
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
prowadzony przez Martę Leleniewską
oraz Marcina Kotyńskiego. Oprócz
muzyki, stałymi elementami ‚Disco Polo
Life’ są m.in. klipy specjalnie...
3:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych
produktów codziennego użytku, które
można kupić, nie wychodząc z domu.

TVP SERIALE
05:40 Na sygnale; odc. 226 „Nigdy nie
wiesz”; serial fabularyzowany TVP
06:15 Alternatywy 4; odc. 9/9 - Upadek;
serial komediowy TVP
07:45 Ojciec Mateusz s.XIV; odc. 185 Rave Party; serial kryminalny TVP
08:40 Bulionerzy; odc. 33/75 - Dzień
zapłaty; serial komediowy TVP
09:10 Bulionerzy; odc. 34/75 Nadwyżka; serial komediowy TVP
09:40 Ranczo s.IV; odc. 42 - Śluby i
rozstania; serial obyczajowy TVP
10:40 Ranczo s.IV; odc. 43 - Agent;
serial obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl s.III; odc. 69 „Słowa,
słowa, słowa”; serial komediowy TVP
12:15 Rodzinka.pl s.III; odc. 70 „Bratnia
dusza”; serial komediowy TVP
12:45 Rodzinka.pl s.III; odc. 71 „24
godziny”; serial komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz s.XIV; odc. 186 Złomiarze; serial kryminalny TVP
14:20 Ranczo s.IV; odc. 44 - Polityka i
czary; serial obyczajowy TVP
15:20 Ranczo s.IV; odc. 45 - Wymiana
międzypokoleniowa; serial
obyczajowy TVP
16:20 Ranczo s.IV; odc. 46 - Dzieci
śmieci; serial obyczajowy TVP
17:25 Czterdziestolatek; odc. 16/21 Gdzie byłaś, czyli Szekspir; serial TVP
18:25 Komisarz Alex s.XII; odc. 146 Osaczona; serial kryminalny TVP
19:25 Ojciec Mateusz s.XXI; odc. 271;
serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 187 Uciekinier; serial kryminalny TVP
21:15 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 188 Przeznaczenie; serial kryminalny TVP
22:15 Ranczo s.IV; odc. 47 - W samo
południe; serial obyczajowy TVP
23:15 Ranczo s.IV; odc. 48 - Bohaterski
strajk; serial obyczajowy TVP
00:15 Układ zamknięty; thriller; Polska
(2013); reż.:Ryszard Bugajski;
wyk.:Janusz Gajos, Kazimierz
Kaczor, Wojciech Żołądkowicz,
Przemysław Sadowski, Magdalena
Kumorek, Monika Kwiatkowska, Beata
Ścibakówna
02:25 Stulecie Winnych; odc. 8; serial
TVP
03:20 Echo serca; odc. 9; serial TVP
04:15 Paradoks; odc. 1 Czat; serial
kryminalny TVP
05:05 Ja to mam szczęście!; odc. 19;
serial TVP

TVP HISTORIA
06:15 Był taki dzień – 27 kwietnia;
felieton
06:20 Dziennik telewizyjny –
27.04.1989
07:05 Wszystkie kolory świata –
Turcja. Zapachy Orientu; serial
dokumentalny; Francja (2008)
08:05 Koło się kręci – Kosynier
Głowacki (13.05.2018); reportaż
08:20 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc.
35 Siedlce; magazyn
08:50 U Pana Boga w ogródku; odc.
8/12; serial komediowy TVP
09:45 Okrasa łamie przepisy – Mięczaki
na polskim stole; magazyn kulinarny
10:15 Być równy innym – Wincenty
Witos; film dokumentalny
10:50 Plemienna sztuka przetrwania
2; odc. 1/6. Morderczy Czarny Prąd
(odc. 1); cykl dokumentalny; USA
(2016)
11:45 Złoto Jukonu; odc. 3/3; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
12:45 Lodowa planeta; cz. 2. Wiosna;
cykl dokumentalny; Wielka Brytania
(2011)
13:50 Szerokie tory – Jeden dzień z
życia fryzjera w Tibilisi
14:20 Z Andrusem po Galicji –
Tarnobrzeg
14:50 Amerykańska broń; odc. 7 Od
wojny wietnamskiej do dziś; serial
dokumentalny; Kanada (2013)
15:50 Spór o historię – Monachium
1938/1939; debata
16:35 Wojna o morza – Pancerniki z
bazy Scapa Flow. odc. 1/2; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2015)
17:30 Marzyciele – Karlik z Kocyndra;
program publicystyczny
17:55 Ogniem i mieczem; odc. 1/4;
serial TVP
19:00 Usłyszcie mój krzyk; film
dokumentalny
20:00 Opowieść o Chinach – Ostatnie
Cesarstwo; odc. 5/6; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
21:05 Stawka większa niż życie; odc.
16/18 - Akcja „Liść dębu”; serial TVP
22:10 Wielki grób za Chińskim Murem;
film dokumentalny; Wielka Brytania,
USA (2016); reż.:Hugh Ballantyne
23:55 Śmierć Zygielbojma; film
dokumentalny; reż.:Dżamila Ankiewicz
00:50 Pułkownik Kwiatkowski;
komediodramat
03:05 Dziennik telewizyjny –
27.04.1989
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TVP1
05:15 Klan; odc. 3476; telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3477; telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski - talk show prof. Jana Miodka
06:35 wojsko – polskie.pl; odc. 50;
reportaż
07:00 Program katolicki
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce; odc.
108 Ogrody Hortulus w Dobrzycy;
magazyn
09:00 Ziarno – Widzieć lepiej; magazyn
10:00 Msza w Niedzielę Miłosierdzia
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią a niebem;
magazyn, Na żywo
12:45 Misja w Afryce – Cud
sakramentów; reportaż
13:00 Z pamięci – Jerzy Pomianowski;
cz. 2; felieton
13:15 BBC w Jedynce – Dynastie.
Szympansy
14:10 Natura w Jedynce – Wokół mórz.
W pogoni za Yeti; cykl dokumentalny;
Francja (2018)
14:30 Weterynarze z sercem; /64/
15:00 Pensjonat nad rozlewiskiem; odc.
5; serial TVP
16:00 The Wall. Wygraj marzenia; /59/;
teleturniej
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz s.XXI; odc. 272;
serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?; odc. 4078;
teleturniej muzyczny
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych; odc. 9; serial
TVP
21:15 To był rok!; /5/
22:30 Zakochana Jedynka – Prada albo
nic; komedia; USA, Meksyk (2011)
00:25 Zanim się pojawiłeś; film
obyczajowy; USA (2016); reż.:Thea
Sharock; wyk.:Emilia Clarke, Sam
Claflin, Janet McTeer
02:15 Jaka to melodia?; odc. 4078;
teleturniej muzyczny
03:05 Znieważona ziemia; dramat;
Niemcy, Francja (2011); reż.:Michale
Boganim; wyk.:Olga Kurylenko,
Andrzej Chyra, Nicolas Wanczycki,
Vyacheslav Slanko, Sergei Strelnikov
04:50 Z pamięci – Jerzy Pomianowski;
cz. 2; felieton

TVP ROZRYWKA
06:00 Rozrywka Retro – Kabaret
„Potem”. „Zielona Gęś” Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego
06:55 Zakochaj się w Polsce; odc. 85
Zamek w Wiśniczu; magazyn
07:25 Kraj się śmieje – Mowa ciała (2)
08:30 Koło fortuny; odc. 465 ed. 6;
teleturniej
09:05 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka –
Kora; reportaż
09:40 Życie to Kabaret – Kabaret
Moralnego Niepokoju – Galaktikos
W stronę słońca! (2); program
kabaretowy
10:45 To był rok!; /4/
11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka –
Kora; reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia
bez mleka; magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.II; odc.
17 Sekrety browarnego kotła; cykl
dokumentalny
13:40 Prywatne życie zwierząt; sezon 2
(odc. 9) - Altruizm; reportaż
14:15 Wszystkie stworzenia duże i małe
– To tylko gra; odc. 9 sezon II; serial;
Wielka Brytania (1978)
15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /130/ „Hej sokoły” - Maryla Rodowicz
15:25 Tylko jeden skecz – Kabaret TEY
(5); program rozrywkowy
15:45 Big Music Quiz (16); teleturniej
muzyczny
16:50 Andre Rieu: Witaj w moim
świecie; s. 1; /2/ - W drodze; cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
17:40 Wielki Test o Wojsku. 20 lat w
NATO
19:05 Tylko jeden skecz – Kabaret TEY
(1); program rozrywkowy
19:25 Kabaret za kulisami (7); program
rozrywkowy
20:30 Paranienormalni Tonight – Jolanta
Fraszyńska; program rozrywkowy
21:30 Dwoje i ich boje (8); program
rozrywkowy
22:35 Szansa na sukces. Opole 2019 (3);
widowisko muzyczne
23:35 Koło fortuny; odc. 464 ed. 6;
teleturniej
00:20 Kabaretowa Mapa Polski – XVII
Festiwal Kabaretu Koszalin – Bitwa
na czary (1-2)
02:25 Kabaretowa Mapa Polski – OPOLE
na bis - Z PRL do Polski; /cz. 2/
03:25 Rozrywka Retro – Kabaret
„Potem”. „Zielona Gęś” Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego

TVP2
05:10 Słowo na niedzielę – Jezu, ufam
Tobie!
05:20 Barwy szczęścia; odc. 2050; serial
obyczajowy TVP
05:50 Barwy szczęścia; odc. 2051; serial
obyczajowy TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc. 2052; serial
obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość; odc. 1439; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Pogoda Flesz niedziela
10:45 Miniaudycja F1
10:50 czołówka – Rodzinne oglądanie
10:50 Rodzinne oglądanie –
Najdziwniejsze pyszczki świata 1.
Brzydkie z natury; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2018)
11:55 Gwiazdy w południe – Grease;
musical; USA (1978)
14:00 Familiada; odc. 2545; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 491 ed. 6;
teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole 2019 (4);
widowisko muzyczne
17:10 Kulisy seriali Na dobre i na złe i
Na sygnale; odc. 45; felieton
17:20 Rodzinka.pl; odc. 258 „Damy radę”
sezon 14; serial komediowy TVP
17:55 Zainwestuj w marzenia; odc. 7;
serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kroniki F1; felieton
18:35 Za marzenia; s. II; odc. 7/13; serial
TVP
19:30 Rodzinka.pl; odc. 259; sezon 14;
serial komediowy TVP
20:05 Koncert Wielkanocny „Polska
Pomaga”; koncert
21:15 Prawdziwe męstwo; western; USA
(2010)
23:15 Kino bez granic – Paryż na bosaka;
komedia; Belgia, Francja (2016).
Osiemdziesięcioośmioletnia Martha
(Emmanuelle Riva) od dawna mieszka
w Paryżu. Mimo że jest pełna energii
i ma apetyt na dalsze życie, grozi
jej umieszczenie w domu starców.
Zdesperowana decyduje się wezwać na
pomoc swoją mieszkającą w Kanadzie
siostrzenicę…
00:50 Noc Walpurgi; dramat
02:15 Prawdziwe męstwo; western; USA
(2010)

TVN7
05:35 Ukryta prawda(551) - program
obyczajowy
06:35 Mango - Telezakupy
08:40 Big Brother(29/65) - program
09:40 Big Brother(30/65) - program
10:40 Zakochani po uszy(57/120) program
11:10 Zakochani po uszy(58/120) program
11:40 Zakochani po uszy(59/120) program
12:15 Sophia Grace i Rosie: Królewska
przygoda - film rodzinny, USA 2014
13:50 Wpuszczony w kanał - komedia,
USA/Wielka Brytania 2006
15:40 Lego przygoda - komedia, USA/
Australia/Dania 2014. Historia Emmeta,
zwyczajnej, niewychylającej się i zupełnie
przeciętnej minifigurki LEGO, którą
przypadkowo wzięto za bardzo niezwykłą
postać, stanowiącą klucz do ocalenia
całego świata. W ten sposób Emmet
dołącza do niesamowitej drużyny, która
ma do wykonania pełną przygód i
niebezpieczeństw misję powstrzymania
złowrogiego tyrana…
17:45 Vinci - komedia, Polska 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. Ten nie chce
wracać do złodziejskiego fachu, który
porzucił, ale jednocześnie ma dług
wdzięczności wobec przyjaciela, który
nie wydał go w śledztwie...
20:00 Big Brother Arena(7/14) - program
21:40 Szybcy i wściekli VI - film
sensacyjny, USA 2013. Hobbs tropi
organizację niebezpiecznych kierowców
– najemników. Jedynym sposobem na
pokonanie ich jest uliczny pojedynek.
Hobbs prosi więc Dom, by zgromadził
swoja elitarną grupę w Londynie.
00:20 Sędzia - film obyczajowy, USA 2014.
Robert Downey Jr. wciela się w postać
Hanka Palmera, adwokata z wielkiego
miasta, który powraca w rodzinne
strony. Na miejscu dowiaduje się, że
jego owdowiały ojciec, sędzia (Duvall),
jest podejrzany o popełnienie
morderstwa. Hank postanawia dotrzeć
do prawdy, a w trakcie swoich
poszukiwań odnawia relacje z rodziną, z
którą stracił kontakt wiele lat wcześniej.
03:10 Moc Magii (464) - program

POLSAT
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
8:55 Księżniczka i żaba; film animowany,
USA 2009. Tiana sprawdza prawdziwość
legendy o królewiczu zaklętym w żabę,
którego może uratować pocałunek.
Całuje ją i... sama zamienia się w...
11:15 Fantastyczna czwórka 2: Narodziny
Srebrnego Surfera; film SF, Niemcy/
USA 2007. Kontynuacja przygód załogi
statku kosmicznego, która w wyniku
napromieniowania zyskała
nadprzyrodzone umiejętności. Doktor
Reed Richards (Ioan Gruffudd), czyli Mr.
Fantastic, od tamtej chwili może w
dowolny sposób rozciągać i wyginać
swoje ciało, a jego ukochana Sue Storm
(Jessica Alba) potrafi zdematerializować
się, aby stworzyć pole siłowe o wielkiej
mocy. Brat Sue, Johnny (Chris Evans),
zwany Ludzką Pochodnią, może pokryć
się płomieniami i wystrzelić w powietrze.
Z kolei zmutowany Ben Grimm (Michael
Chiklis) stał się obdarzonym wielką siłą
stworem. Teraz czwórka bohaterów staje
przed kolejnym trudnym zadaniem…
13:15 Piękna i Bestia; film familijny, Wielka
Brytania/USA 2017. Córka, chcąc ocalić
ojca, zgadza się zostać zakładniczką
groźnej istoty. Odkrywa jej prawdziwe
oblicze.
15:50 Twoja Twarz Brzmi Znajomo:
Odcinek specjalny; program
rozrywkowy
17:50 Nasz nowy dom (139) reality show
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; program
publicystyczny
20:00 W rytmie serca (49) serial
obyczajowy.
21:05 Kabaret na żywo (58); program
rozrywkowy
23:10 Mexican; komedia, USA 2001.
Gangster Jerry Welbach (Brad Pitt) ma
wyjątkowego pecha. Nie potrafi wykonać
żadnego zlecenia zgodnie z planem.
Wpływowy mafioso Bernie Nayman
(Bob Balaban) postanawia pozbyć się
Welbacha i daje mu ostatnią szansę.
Jego zadaniem ma być odnalezienie w
Meksyku zabytkowego pistoletu i
przemycenie go do Stanów
Zjednoczonych…
1:55 Spider-Man: Homecoming; film
przygodowy, USA 2017

TVN STYLE
05:05 Wiem, co jem na diecie(1/12) program lifestylowy
05:35 Gwiazdy od kuchni 2(1/8) - program
lifestylowy
06:10 Rodzice pod ostrzałem(6/20) program rozrywkowy
07:15 Apetyt na miłość 5(7/12) - program
rozrywkowy
08:15 Kulisy sławy EXTRA - Magda
Gessler(1/9) - program lifestylowy
08:50 Sztuka mięsa(5/12) - program
09:20 Subiektywny ranking smaków
09:55 Sexy kuchnia Magdy Gessler 3(8) program
10:30 Londyńska rewolucja Magdy
Gessler - program
11:30 Co nas truje 3(7/10) - program
lifestylowy
12:15 Sablewska od stylu. Na okazje(9/12)
- program rozrywkowy
13:00 Panny młode ponad miarę 2(1/10) program
14:05 Eks-tra zmiana 2(4/8) - program
lifestylowy
15:05 Kto tu mieszka?(7/8) - program
rozrywkowy
15:50 Pogromcy medycznych mitów(7/8) reality show
16:50 Kobieta na krańcu świata 10(3/5) program
17:25 Subiektywny ranking naj… 2(6) program
18:00 Zdrowo, czyli jak?(3/10) - program
lifestylowy
18:35 Co nas truje 2(11/12) - program
lifestylowy
19:20 Co nas truje 3(7/10) - program
lifestylowy
20:05 Pani Gadżet 17(7/12) - magazyn
20:40 Tak powstaje(5/8) - program
lifestylowy
21:15 Miłość od kuchni(8/10) - program
rozrywkowy
22:15 Londyńska rewolucja Magdy
Gessler - program
23:15 Życie z nerwicą natręctw - dokument
00:20 Kulisy sławy EXTRA - Magda
Gessler(1/9) - program lifestylowy
00:50 W dobrym stylu 2(3/12) - program
lifestylowy
01:35 Wiem, co jem 4(13/15) - magazyn
02:05 Wiem, co jem 4(14/15) - magazyn
02:35 Wiem, co jem 2(11/15) - magazyn
03:05 W roli głównej - Cezary Żak(3/6) talk show
03:35 W roli głównej - Agata
Młynarska(4/6) - talk show
04:05 W roli głównej - Piotr Cyrwus(5/6) talk show

TVN
05:20 Uwaga! (5656) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1155) - magazyn
11:00 Efekt Domina 6 (8) - program
11:30 Co za tydzień (898) - magazyn
11:55 Diagnoza 4 (9/13) - serial
12:55 Szóstka (4/6) - serial
13:55 Richie milioner - komedia,
USA 1994. Richie Rich (Macaulay
Culkin) jest najbogatszym dzieckiem na
świecie. Ma wszystko, o czym tylko
dzieci mogą marzyć, nawet własnego
McDonalda. Mieszka we wspaniałej
rezydencji, ma wiernego służącego
Cadbury oraz psa Dolara. Ma wszystko,
oprócz przyjaciół…
15:50 Kopciuszek - melodramat, USA/
Wielka Brytania 2015. Ella jest córką
kupca, który po śmierci ukochanej żony
postanawia ponownie się ożenić. By
wesprzeć ojca 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. Wkrótce jej rola
w domu zostaje sprowadzona do
usługiwania macosze i jej córkom. Na
przekór nieszczęściom i przeciwnościom
losu Ella, nazywana Kopciuszkiem,
pozostaje wdzięczna za najmniejszy
przejaw dobroci. Postanawia dotrzymać
obietnicy złożonej umierającej matce i
kroczyć przez życie z odwagą i
życzliwością. Pewnego dnia napotkany
w lesie nieznajomy okazuje się jej bratnią
duszą. Elle nie zdaje sobie sprawy, że to
książę! By spotkać nieznajomą raz
jeszcze Kit za zgodą króla postanawia
wysłać zaproszenia na bal do wszystkich
panien, niezależnie od ich statusu.
Macocha jednak nie godzi się na to, by
Kopciuszek towarzyszyła swym siostrom
w drodze na zamek…
18:00 Big Brother Tydzień (6/13) program
19:00 Fakty (7788) - informacje, Polska
19:25 Sport (7771) - informacje
19:35 Pogoda (7768) - informacje
19:45 Uwaga! (5657) - program
20:00 MasterChef Junior 4 (9/10) program
21:30 Szóstka (5/6) - serial
22:35 Niepamięć - film S-F, USA 2013. W
dalekiej przyszłości dokonuje się
niezwykły postęp. Jeden mężczyzna
będzie musiał zmierzyć się z
przeszłością, by w konsekwencji stoczyć
bitwę o ocalenie ludzkości.
01:00 Big Brother Tydzień (6/13) program
02:00 Uwaga! (5657) - program
02:20 Moc Magii (464) - program

TVP SPORT
06:00 Tenis WTA
09:25 LA - Maraton w Hamburgu, Na
żywo
12:25 Halo Włodku, benefis
W.Szaranowicza
13:30 Oko w oko.....
14:00 Wyścigi samochodowe - F1 - GP
Azerbejdżanu, Na żywo
15:55 Wyścigi samochodowe - F1 - GP
Azerbejdżanu, Na żywo
16:25 set 1, gem 6-7 tenis - Turniej WTA,
Na żywo
18:15 Wyścigi konne Służewiec 2019
18:50 Hokej na lodzie - MŚ 1B - Holandia
- Polska, Na żywo
19:45 Hokej na lodzie - MŚ 1B - Holandia
- Polska, Na żywo
21:25 Sportowy Wieczór
22:00 Wyścigi samochodowe F1 - GP
Azerbejdżanu
23:10 PN
01:15 Hokej na lodzie
03:20 Boks - WBSS

POLSAT SPORT
7:00 Trans World Sport; magazyn
poświęcony najciekawszym
wydarzeniom w sporcie. Co tydzień
poznajemy wybitnych zawodników i ich
osiągnięcia.
8:00 Sporty walki: KSW 48; waga
piórkowa: Roman Szymański Salahdine Parnasse
11:00 Cafe Futbol; magazyn piłkarski.
Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy związane z
piłką nożną.
12:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz finałowy fazy play-off
14:45 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz:
PGG ROW Rybnik - Unia Tarnów
17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa
Basket Liga; mecz: Anwil Włocławek Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski
19:45 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
22:10 Sporty walki: KSW 48; waga
piórkowa: Roman Szymański Salahdine Parnasse
1:00 Sporty walki: KSW 47: The
X-Warriors; walki: Phil De Fries -Tomasz
Narkun; Mariusz Pudzianowski Szymon Kołecki
5:00 Boks

TV PULS
06:00 Flash; serial fabularny, USA 2014;
odc. 20
06:55 Flash; serial fabularny, USA 2014;
odc. 21
07:50 Przygody Merlina
serial fabularny, Wielka Brytania 2011;
odc. 11
08:50 Przygody Merlina; serial fabularny,
Wielka Brytania 2011; odc. 12
09:50 Bibliotekarze; serial fabularny, USA
2014; odc. 10
10:45 Trzy życzenia; familijny, USA 1995.
Tom Holman postanawia zabrać swoją
rodzinę na wycieczkę. Niespodziewanie
pod koła wpada mu pewien włóczęga.
Na szczęście udaje mu się go nie
potrącić. To wydarzenie przypomina mu
starą, bardzo podobną historię z
dzieciństwa – wiele lat temu jego matka
potrąciła człowieka i złamała mu nogę.
Kiedy kobieta dowiedziała się, że
mężczyzna nie ma środków do życia,
zaproponowała, by zatrzymał się u nich.
Był to początek wielu przygód.
12:55 Najpiękniejsze baśnie: Śpiąca
królewna; baśń, Niemcy 2008
14:30 Księga dżungli; familijny, USA 1994
16:35 Ślubne wojny; komedia, USA 2009.
Liv (Kate Hudson) i Emma (Anne
Hathaway) to najlepsze przyjaciółki.
Kiedy w życiu obu zbliża się ten wielki
dzień Liv i Emma do pomocy wynajmują
specjalistkę, która ma zrealizować ich
plany o idealnym dniu. Niestety wkrótce
okazuje się, że jest jeden mały problem
– specjalistka przez pomyłkę wyznacza
termin ślubów przyjaciółek na ten sam
dzień. Żadna z nich nie chce przełożyć
swojego ślubu…
18:20 Potwory i spółka; animacja, USA
2001, reż. Pete Docter
20:00 Igrzyska śmierci: Kosogłos; część 2;
akcja, USA, Niemcy 2015. Katniss
Everdeen (Jennifer Lawrence) i
przywódcy Dystryktu 13 rozpoczynają
wielką ofensywę przeciwko dyktatorskiej
władzy Kapitolu. Walka toczy się już nie
tylko o przetrwanie, ale także o
przyszłość całego narodu…
22:25 Połączenie; akcja, USA 2013
00:25 Skorpion; serial fabularny, USA
2016; odc. 21
01:20 Biesiada na cztery pory roku; factual
02:05 Dyżur; factual 2010; odc. 28
02:40 Taki jest świat; factual 2019
03:20 Biesiada na cztery pory roku; factual
04:00 Biesiada na cztery pory roku; factual
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny
2010; odc. 9
05:00 Dyżur; factual 2010; odc. 28
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny
2010; odc. 7

TV4
6:00 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(44) serial animowany
6:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(45) serial animowany
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(46) serial animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(47) serial animowany
7:55 Flintstonowie (38) serial animowany
8:35 Flintstonowie (39) serial animowany
9:05 Dzielna mysz (21) serial animowany
9:25 Tom i Jerry: Robin Hood i jego
Księżna Mysz; film animowany, USA
2012. Jeden z członków bandy Robin
Hooda, Jerry i będący szpiegiem szeryfa
z Nottingham Tom pomagają
szlachetnemu rozbójnikowi i jego
ukochanej.
10:30 Galileo (741); program
popularnonaukowy. Łowcy gradu
rozpylają w przestworzach mieszankę
chemiczną, która powoduje, że zamiast
lodowych kul na ziemię spada deszcz. W
programie pojawi...
11:30 Galileo (742); program
popularnonaukowy
12:40 Nie można pocałować panny
młodej; komedia romantyczna, USA
2011. Skromny fotograf zostaje
zmuszony do poślubienia córki
chorwackiego gangstera.
14:45 Park jurajski 3; film przygodowy,
USA 2001
16:40 Dzielnica Lakeview; thriller, USA
2008
19:00 Galileo (743); program
popularnonaukowy
20:00 Straszny film 5; horror komediowy,
USA 2013
21:50 Rzeka krwi; dramat obyczajowy, USA
1998. Dave broni młodszego brata.
Niechcący zabija ojca. Zaatakowany
chłopak bierze winę na siebie. Zostaje
skazany na kilkuletni pobyt w zakładzie...
23:55 Śmierć na talerzu (3) serial
dokumentalny
0:55 Śmierć na talerzu (4) serial
dokumentalny
1:55 Benny Hill; program rozrywkowy
2:25 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
prowadzony przez Martę Leleniewską
oraz Marcina Kotyńskiego. Oprócz
muzyki, stałymi elementami ‚Disco Polo
Life’ są m.in. klipy specjalnie...
3:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:45 Na sygnale; odc. 227 „Mądrzejszy
ustępuje”; serial fabularyzowany TVP
06:20 Czterdziestolatek; odc. 15/21 Kosztowny drobiazg, czyli rewizyta;
serial TVP
07:35 Czterdziestolatek; odc. 16/21 Gdzie byłaś, czyli Szekspir; serial TVP
08:40 O mnie się nie martw - s. X odc.
8/13; serial komediowy TVP
09:35 Ranczo s.IV; odc. 45 - Wymiana
międzypokoleniowa; serial
obyczajowy TVP
10:40 Ranczo s.IV; odc. 46 - Dzieci
śmieci; serial obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl s.III; odc. 72
„Wszystko i każdy ma swoją cenę”;
serial komediowy TVP
12:15 Rodzinka.pl s.III; odc. 73 „Rodzic
uczy, rodzic radzi, rodzic nigdy Cię nie
zdradzi”; serial komediowy TVP
12:45 Rodzinka.pl s.III; odc. 74 „Wolna
chata”; serial komediowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 187 Uciekinier; serial kryminalny TVP
14:20 Ranczo s.IV; odc. 47 - W samo
południe; serial obyczajowy TVP
15:20 Ranczo s.IV; odc. 48 - Bohaterski
strajk; serial obyczajowy TVP
16:20 Ranczo s.IV; odc. 49 - Debata;
serial obyczajowy TVP
17:25 Janosik; odc. 1/13 - Pierwsze
nauki; serial TVP
18:20 Na sygnale; odc. 228 „Dym”;
serial fabularyzowany TVP
18:45 Na sygnale; odc. 229 „Kocham
cię, Martyna”; serial fabularyzowany
TVP
19:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 188 Przeznaczenie; serial kryminalny TVP
20:20 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 189 Przemiana; serial kryminalny TVP
21:10 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 190 Weryfikacja; serial kryminalny TVP
21:55 Ranczo s.IV; odc. 50 - Kontratak;
serial obyczajowy TVP
22:55 Ranczo s.IV; odc. 51 - Fałszerze
uczuć; serial obyczajowy TVP
23:55 Młode wilki; film sensacyjny
01:45 Londyńczycy II; odc. 2/16; serial
obyczajowy TVP
02:40 Ekstradycja I; odc. 2/6; serial
kryminalny TVP
03:45 Bulionerzy; odc. 33/75 - Dzień
zapłaty; serial komediowy TVP
04:20 Bulionerzy; odc. 34/75 Nadwyżka; serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:15 Był taki dzień – 28 kwietnia;
felieton
06:20 Dziennik telewizyjny – 28.04.1989
07:05 Life – Życie; cz. 6. Owady; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
08:10 Oblicze Miłosierdzia; film
dokumentalny; USA (2016)
09:20 U Pana Boga w ogródku; odc. 9/12;
serial komediowy TVP
10:10 Okrasa łamie przepisy – Mniej
cukru więcej zdrowia; magazyn
kulinarny
10:40 Ryszard III: pogrzeb króla; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
11:40 Odkryć tajemnicę – Statek
Czarnobrodego; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
12:40 Wielkie widowiska natury; cz. 4.
Wielki przypływ; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
13:45 Archiwum zimnej wojny – Polskie
miesiące; magazyn
14:25 Stawka większa niż życie; odc.
16/18 - Akcja „Liść dębu”; serial TVP
15:25 Poszukiwacze skarbów –
Masakra w Ludlow; odc. 4/16; cykl
dokumentalny; USA (2014)
15:45 Głosy; film dokumentalny
16:30 Wielka Gra; teleturniej
17:25 Wojownicy czasu – Oblężenie
Malborka, czyli zadyszka po
Grunwaldzie; cykl reportaży
17:55 Ogniem i mieczem; odc. 2/4;
serial TVP
19:00 Paszporty Paragwaju; film
dokumentalny
20:05 Utracony świat Aleksandra
Wielkiego; odc. 5/6; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2012)
21:05 Maratończyk; film fabularny;
USA (1976); reż.:John Schlesinger;
wyk.:Dustin Hoffman, Roy Scheider,
William Devane, Laurence Olivier
23:15 Wielki Test o Piastach
00:50 Złote koło; film kryminalny;
Polska (1971); reż.:Stanisław Wohl;
wyk.:Teresa Lipowska, Ryszard
Pietruski, Katarzyna Łaniewska,
Krzysztof Janczar, Zofia Czerwińska,
Zdzisław Maklakiewicz, Janusz
Bukowski, Tadeusz Janczar
02:40 Usłyszcie mój krzyk; film
dokumentalny
03:40 Anioły Żegoty; film dokumentalny
04:40 Dziennik telewizyjny – 28.04.1989

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 2 9 K W I E T N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu; 13/112
05:35 Jaka to melodia?; odc. 4076
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 163;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 474; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 67 Gdy
wracają duchy; serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.X; odc. 119 Duże małe zło; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 83 Zastępstwo; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów – taka historia..;
odc. 32; telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca; magazyn
12:50 BBC w Jedynce – Wyprawa
na Galapagos; odc. 3 Przyszłość
archipelagu; esej dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 475; 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. 164;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4079
18:00 Klan; odc. 3478; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 213;
telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 14/112
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 115
22:30 Ekstradycja I; odc. 5/6; serial
kryminalny TVP; od lat 16
23:35 Znikająca wyspa; film
dokumentalny; Kanada (2017)
00:40 Prada albo nic; komedia; USA,
Meksyk (2011)
02:35 Głębia ostrości; /15/; cykl
reportaży
03:15 Dymy, opary i smog; film
dokumentalny; Niemcy (2017)
04:15 Notacje – Piotr Pustelnik –
Moja Korona Himalajów; cykl
dokumentalny

TVP ROZRYWKA
06:50 Familiada; odc. 2471; teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy –
Chrupiący chleb z pieca; magazyn
kulinarny
07:50 Big Music Quiz (15); teleturniej
muzyczny
08:55 Zakochaj się w Polsce; odc.
52 Swołowo - Europejska Wieś
Dziedzictwa Kulturowego; magazyn
09:30 Koło fortuny; odc. 466 ed. 6;
teleturniej
10:15 To był rok!; /4/
11:20 Familiada; odc. 2471; teleturniej
11:55 Rodzina wie lepiej; /22/;
teleturniej
12:25 Życie to Kabaret – Kabaret Hrabi
„Pojutrze” (1); widowisko
13:30 Życie to Kabaret – Kabaret Hrabi
„Pojutrze” (2); widowisko
14:35 The Wall. Wygraj marzenia; /5/;
teleturniej
15:35 Kabaretowa Mapa Polski – Opole
- Przeżyjmy to jeszcze raz
16:20 Kabaretowa Mapa Polski –
superPAKA czyli Kabareton 30
- lecia (Przegląd Kabaretów PaKA);
widowisko
18:20 Okrasa łamie przepisy – Królik po
polsku; magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski- boso przez
świat (106) - Tartak; cykl reportaży
19:20 Makłowicz w podróży. Podróż 47
Czarnogóra „Boka Kotorska” (183);
magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /23/;
teleturniej
20:30 Postaw na milion; odc. 150;
teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy (9); program rozrywkowy
22:25 Dance Dance Dance (15) Finał
23:30 Dance Dance Dance (16) Finał
00:25 Dance Dance Dance (17) Finał
00:45 Koło fortuny; odc. 465 ed. 6;
teleturniej
01:25 Sierocki na sobotę; program
rozrywkowy
02:25 Niezapomniane Koncerty - Budka
Suflera - największe przeboje
03:25 Dzięki Bogu już weekend; s.I
(mont. 2); program rozrywkowy
04:25 Rozrywka Retro - Telepeerele (7)

TVP2
05:05 Koło fortuny; odc. 296 ed. 5
05:45 O mnie się nie martw; s. X; odc.
8/13; serial komediowy TVP
06:40 Coś dla Ciebie; magazyn
07:05 Na sygnale; odc. 49 „Dzidziuś”;
serial fabularyzowany TVP
07:30 Ogrodowi (10); magazyn
07:45 Przepis dnia (39)
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie Extra (352)
11:30 Wieczernia Paschalna 2019;
relacja, Transmisja
12:30 Koło fortuny; odc. 297 ed. 5
13:15 Miłosne potyczki; odc. 72; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 O mnie się nie martw; s. X; odc.
8/13; serial komediowy TVP
15:05 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 84; serial; Niemcy
15:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 8;
serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 492 ed. 6
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości; odc. 48; Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 56; serial
19:05 Przepis dnia (40)
19:10 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2052; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2053; serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia;
odc. 102; felieton
20:45 Program rozrywkowy - mini
audycja (DDD)
20:55 M jak miłość; odc. 1440; serial
TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”;
odc. 1173
21:55 Za marzenia; s. II; odc. 8/13;
serial TVP
22:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 8;
serial TVP
23:00 Terror w podziemiach; odc. 7;
serial; Dania (2017); od lat 16
23:55 Fałszerze. Powrót sfory; odc.
4/14; serial sensacyjny TVP
00:55 Paryż na bosaka; komedia; Belgia,
Francja (2016)
02:25 Noc Walpurgi; dramat; Polska
(2015)

TVN7
05:00 Prawo Agaty (13/15) - serial
obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (552) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Piłkarz) (63) program sądowy
07:55 Szpital (261) - program obyczajowy
08:50 Big Brother Tydzień (6/13) program
09:50 Big Brother Pobudka (31/64) program
09:55 Przyjaciele (13/25) - serial
komediowy, USA
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (83/165) - program
12:45 19 + (84/165) - program
13:15 Ukryta prawda (325) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (31/64) program
14:20 Sąd rodzinny (Gdzie jest Paulina)
(64) - program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Ekshibicjonista) (101/116) - program
sądowy
16:20 Szpital (262) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (31/64) program
17:25 Prawo Agaty (14/15) - serial
obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (10/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (60/120) program
20:00 Big Brother (31/65) - program
21:00 Wkręceni - komedia 2014. Opowieść
o trójce przyjaciół ze Śląska. Franczesko
(Piotr Adamczyk), Fikoł (Bartosz Opania)
i Szyja (Paweł Domagała) znają się od
lat, razem pracują i razem spędzają
wolny czas. Kiedy tracą pracę w lokalnej
fabryce, postanawiają spędzić szalony
weekend w stolicy. Jednak prawdziwa
przygoda ma się dopiero zacząć, gdy podczas przymusowego postoju w
urokliwych okolicach Zarzecza - trzech
kumpli zostaje omyłkowo wziętych za
niemieckich inwestorów…
23:15 Big Brother Nocą (25/52) - program
(od lat 18)
23:45 Zostań żywy - horror, USA 2006.
Świat realny i wirtualny zaczynają się
niebezpiecznie przenikać, gdy grupa
przyjaciół rozpoczyna grę w Stay Alive.
Utrata życia w trakcie gry oznacza
również śmierć w rzeczywistości…
01:35 Moc Magii (465) - program
03:45 Druga strona medalu 4 (8) - talk
show – Weronika Marczuk
04:15 Druga strona medalu (1/8) - talk
show – Jolanta Szczypińska

POLSAT
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 (724) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (725) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(126) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (609) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (170) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (871) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2873) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (917) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
ukazujący ludzkie problemy. Reporterzy
interweniują wszędzie, gdzie potrzebna
jest pomoc.
16:30 Na ratunek 112 (340) serial
paradokumentalny. Losy ludzi, którzy
ulegli wypadkom, zależą od wiedzy i
doświadczenia dyżurujących pod
numerem 112. Dyspozytorzy wysyłają
karetkę i udzielają wskazówek,...
17:00 Gliniarze (330) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2874) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (436) serial
komediowy. W 16. sezonie Ferdek
(Andrzej Grabowski) i Halinka (Marzena
Kipiel-Sztuka) postanawiają sprzedać
mieszkanie i wyjechać do ciepłych
krajów.
20:10 Megahit: Spider-Man: Homecoming;
film przygodowy, USA 2017. Peter (Tom
Holland) przeżywa przygodę u boku
drużyny Avengersów. Po wszystkim
wraca do domu. Cały czas jednak
pozostaje pod opieką...
23:00 Ślad (64) serial kryminalny. Starsza
kobieta zostaje uduszona. Okazuje się,
że była ona świadkiem wypadku, a jeden
z uczestników kwestionował jej zeznania.
Wśród podejrzanych...
0:10 John Rambo; film sensacyjny,
Niemcy/USA 2008
2:10 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom

TVN STYLE
05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
3(10) - program lifestylowy
05:55 Wszystko o jedzeniu 3(4/13) program lifestylowy
06:25 Nowa Maja w ogrodzie 3(9/39) program
06:55 Ostre cięcie 6(7/12) - program
07:40 Sablewskiej sposób na modę
9(1/10) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 2(1/10) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu 4(10/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
4(6/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu(6/10) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 14(4/15) program kulinarno-rozrywkowy
12:50 Miłość od kuchni
13:50 Co za tydzień(898) - magazyn
14:25 Tak powstaje
15:00 Pani Gadżet 11(1/13) - magazyn
15:35 Ugotowani 7(1) - program kulinarnorozrywkowy
16:10 Ugotowani 7(2) - program
16:45 Ugotowani 7(3) - program
17:15 Ugotowani 7(4) - program
17:50 Kuchenne rewolucje 8(5/15) program
18:50 Londyńska rewolucja Magdy
Gessler - program
19:50 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 4(8) reality show
20:35 Kobieta na krańcu świata 10(3/5) program
21:10 Sablewska od stylu. Na okazje(9/12)
- program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 17(8/12) - magazyn
22:25 Eks-tra zmiana 2(5/8) - program
lifestylowy
23:25 Gwiazdy prywatnie 4(2/8) - program
23:55 Afera fryzjera 6(9/12) - program
rozrywkowy
00:40 Oddać dziecko 2(8/12) - program
dokumentalny
01:40 Wiem, co jem 6(13/16) - magazyn
02:10 Wiem, co jem 6(14/16) - magazyn
02:40 Wiem, co jem 2(12/15) - magazyn
03:10 W roli głównej - Andrzej
Grabowski(6) - talk show
03:40 W roli głównej - Michał
Żebrowski(1/8) - talk show
04:10 W roli głównej - Anna
Dereszowska(3/8) - talk show

TVN
05:50 Uwaga! (5657) - program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (9/39) program
07:55 Akademia ogrodnika (9/39) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2443) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1034) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (923) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (686) - program
14:00 19 + (387) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (9/14) program kulinarno-rozrywkowy. Na
obrzeżach miasteczka Magnuszew
znajduję się restauracja „Stara Kuźnia”.
Od sześciu lat prowadzi ją pani Danuta,
której pomaga córka Anna. Niestety Ania
jest w restauracji tylko w weekendy, ale
to jej się słucha personel, bo jest
pyskata i wymagająca. Matka zamiast
rządzić, woli poprosić o wykonanie
pewnych zadań, które i tak na koniec
robi sama…
15:30 Szkoła (687) - program
16:30 19 + (388) - program
17:00 Szpital (924) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1035) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7789) - informacje, Polska
19:35 Sport (7772) - informacje
19:45 Pogoda (7769) - informacje
19:50 Uwaga! (5658) - program
20:10 Doradca smaku 10 (32/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2865) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (263) - program
21:30 Poranek kojota - komedia,
Polska 2001. Kuba (Maciej Stuhr)
poznaje gwiazdę muzyki pop, Noemi
(Karolina Rosińska). Nie zdając sobie
sprawy, kim naprawdę jest dziewczyna,
zaczyna z nią romansować. Noemi jest
pasierbicą Stefana, jednego z
najbogatszych przedsiębiorców w kraju,
który przed laty zamordował jej ojca i
ożenił się dla pieniędzy z matką artystki.
Teraz również nie cofnie się przed
niczym, by zrealizować swoje plany...
23:30 Chyłka – Zaginięcie. Kosmowski
przekonuje Angelikę, by zrezygnowała z
usług Chyłki. Sam postanawia odejść z
kancelarii Żelazny i McVay i założyć
własną. Po ostrej konfrontacji z
Kosmowskim Chyłka na własną prośbę i
wbrew zaleceniom lekarza wypisuje się
ze szpitala i przenosi do pensjonatu…
00:30 Co za tydzień (898) - magazyn
01:05 Efekt Domina 6 (8) - program
01:40 Uwaga! (5658) - program
02:00 Moc Magii (465) - program

TVP SPORT
05:30 Sportowy wieczór
06:00 Tenis ziemny - Turniej WTA
Stuttgart - Finał
07:50 Piłka nożna - II liga: 31 kolejka
09:55 Hokej na lodzie - Mistrzostwa
Świata Dywizji 1B: Holandia - Włochy
12:05 Piłka nożna - 1/2F: AC Milan Lazio Rzym
14:10 Wyścigi samochodowe - Formuła
1 - Grand Prix Azerbejdżanu Podsumowanie
15:20 Hokej na lodzie - Mistrzostwa
Świata Dywizji 1B: Polska - Ukraina
17:55 piłka nożna - Puchar Włoch magazyn
18:30 piłka nożna
19:35 piłka nożna
20:35 4–4–2
21:00 4–4–2
21:30 Sportowy wieczór
22:00 Gol Ekstra
23:30 Gol - magazyn piłkarski
24:00 Sporty walki - DSF Kickboxing
Challenge - Nowym Sączu
04:10 Boks - World Boxing Super
Series - 1/2 finału (1 - La Fayette): R.
Prograis - K. Relikh

POLSAT SPORT
6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
ŁKS Łódź - Raków Częstochowa
8:30 Cafe Futbol; magazyn piłkarski
10:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz:
PGG ROW Rybnik - Unia Tarnów
12:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
Stal Mielec - Chrobry Głogów
14:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz finałowy fazy play-off
16:00 Magazyn Fortuna 1. ligi;
Podsumowanie wydarzeń kolejki na
zapleczu Ekstraklasy. Widzowie zobaczą
bramki ze wszystkich meczów oraz
wywiady z zawodnikami i trenerami. Nie
zabraknie...
17:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz o 3. miejsce: Chemik
Police - Developres SkyRes Rzeszów
20:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz finałowy fazy play-off: ŁKS
Commercecon Łódź - Grot Budowlani
Łódź
22:55 Formuła 1: Grand Prix Azerbejdżanu
0:00 Sporty walki: KSW 48; waga
piórkowa: Roman Szymański Salahdine Parnasse
2:00 Sporty walki: Gala FEN 24 w
Warszawie; walka: Arkadiusz Wrzosek Patrick Schmid

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 31
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 208
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
191
09:00 Rodzinny interes; odc. 39
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2008; odc. 55. Melinda
musi zdobyć zaufanie koleżanki z klasy
Neda, aby pomóc jej rozwiązać
tajemnicę śmierci brata. Tymczasem
Justin grozi Melindzie, że ujawni jej
tajemnicę.
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 5
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 6
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 4
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 5
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 66
16:00 Rodzinny interes; odc. 39
17:00 Rodzinny interes; odc. 40
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
191
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
192
20:00 Jumper; przygodowy, Kanada, USA
2008. Młody chłopak odkrywa swoje
zdolności teleportacyjne, dzięki którym
w szybkim czasie jest w stanie przenosić
się w różne miejsca i podróżować po
całym świecie. Postanawia to
wykorzystać i odnaleźć człowieka
odpowiedzialnego za śmierć ojca. W
rolach głównych: Hayden Christensen i
niezastąpiony Samuel L. Jackson.
21:45 Transporter: Nowa moc; akcja,
Belgia, Chiny, Francja 2015. Kurier
samochodowy, który niegdyś był
agentem specjalnym - Frank Martin (Ed
Skrein), otrzymuje nowe zlecenie. Frank
zostaje wynajęty przez Annę i jej trzy
piękne towarzyszki. Niestety, okazuje się,
że stał się marionetką w rękach
przebiegłej kobiety…
23:45 Połączenie; akcja, USA 2013
01:40 Taki jest świat; factual 2019
02:20 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997; odc. 20
03:20 Biesiada na cztery pory roku; factual
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual 2015
04:35 Z archiwum policji; serial fabularny
2010; odc. 10
05:00 Dyżur; factual 2010; odc. 29
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny
2010; odc. 8

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (20)
serial przygodowy. Buffy zostaje
studentką i przenosi się do kampusu.
Wkrótce zauważa, że znikają studenci.
Podejrzewa, że na terenie grasuje gang
wampirów.
7:05 Przygody Kota w Butach (38) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (21) serial anime.
Goku wiedzie życie farmera. Na
horyzoncie pojawia się jednak nowe
zagrożenie. Beerus, jeden z bogów
zniszczenia i strażnik równowagi w...
8:00 Nasz nowy dom (4) reality show.
Niepełnosprawni Arek i Agnieszka
wychowują dwóch synów Łukasza i
Kubę. Rodzina byłaby szczęśliwa, gdyby
nie straszne warunki, w jakich żyją....
9:00 Septagon (63) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3
(23) reality show. Uczestnicy staną
przed nie lada wyzwaniem - przygotują
dania dla dzieci. Ich kulinarne dokonania
ocenią młode gwiazdy telewizji, m.in.
Mateusz...
11:25 Sekrety sąsiadów (10) 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 (168) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (534) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 4 (70) serial
kryminalny
17:00 Joker (70) teleturniej
18:00 Nokaut (8) serial komediowy
19:00 Policjantki i Policjanci (535) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(293) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (21); program
rozrywkowy
22:00 Galileo (742); program
popularnonaukowy
23:00 Nie ma się czego bać; horror, USA
2013. Pastor Dan przeprowadza się z
bliskimi do Stull w Kansas. Członkowie
rodziny mają tu przerażające wizje.
Odkrywają, że pogrążona niczym...
1:05 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:05 Interwencja; magazyn reporterów
ukazujący ludzkie problemy
2:35 Cafe Futbol; magazyn piłkarski
4:05 Atleci; magazyn
4:40 Trans World Sport; magazyn
5:45 Telezakupy TV Okazje

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc. 167;
telenowela historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 47 „Kubeł zimnej
wody”; serial fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 48 „Lewizna
góry”; serial fabularyzowany TVP
07:20 Czterdziestolatek; odc. 9/21 Rodzina, czyli obcy w domu; serial
TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc. 1038;
serial TVP
09:20 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 272
- Zawód zaufania publicznego; serial
kryminalny TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 76
„Nowoczesna rodzinka”; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 77
„Święta”; serial komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.IV; odc. 48 - Bohaterski
strajk; serial obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.IV; odc. 49 - Debata;
serial obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 191 Upadek; serial kryminalny TVP
14:15 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 192
- Matczyne serce; serial kryminalny
TVP
15:10 Rififi po sześćdziesiątce; komedia
16:40 Ranczo; s.IV; odc. 50 - Kontratak;
serial obyczajowy TVP
17:40 Ranczo; s.IV; odc. 51 - Fałszerze
uczuć; serial obyczajowy TVP
18:40 Bulionerzy; odc. 73 - Chuligan;
serial komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 193 Komornicy; serial kryminalny TVP
20:15 Pułkownik Kwiatkowski;
komediodramat
22:30 Ranczo; s.V; odc. 53 - Msza
obywatelska; serial obyczajowy TVP
23:30 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 194 Pałac; serial kryminalny TVP
00:25 Wesele; film obyczajowy; od
lat 16
02:20 Paradoks; odc. 2 Szpion; serial
kryminalny TVP
03:15 Czterdziestolatek; odc. 9/21 Rodzina, czyli obcy w domu; serial
TVP
04:15 M jak miłość; s.I; odc. 1038;
serial TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 29 kwietnia; odc.
547; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
29.04.1989
07:45 Polonia Restituta; odc. 4; serial
TVP
08:45 Ex Libris; odc. 381; magazyn
09:20 Historia Polski – Zapomniany
Legion; film dokumentalny
10:15 Sensacje XX wieku –
Najwierniejszy żołnierz Hitlera; cykl
dokumentalny
11:05 Lodowa planeta - cz 2. Wiosna
(Frozen Planet 2 Spring); cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2011)
12:05 Polska Kronika Filmowa 1994 Wydanie 12; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 30 seria III
„Zdrajcy”; serial TVP
13:30 Pożegnanie z Marią; dramat;
Polska (1993)
15:10 Wielkie widowiska natury.; cz. 4.
Wielki przypływ; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
16:05 Spór o historię – Sąd nad
Hubalem; debata
16:40 Historia Polski – Ocaleni
17:50 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii; odc. 164
18:25 Flesz historii; odc. 440; cykl
reportaży
18:45 Polska Kronika Filmowa 1990 Wydanie 29; cykl dokumentalny
19:10 Polonia Restituta; odc. 5; serial
TVP
20:15 Wielki grób za Chińskim Murem;
film dokumentalny; Wielka Brytania,
USA (2016); reż.:Hugh Ballantyne
22:00 Archiwum zimnej wojny –
Niebezpieczny wirus popkultury;
magazyn
22:40 Marzyciele – Karlik z Kocyndra;
program publicystyczny
23:05 Odtajnione akcje szpiegowskie;
odc. 2/8; film dokumentalny; USA
(2016)
23:55 Hotel Polski; film dokumentalny
00:55 Sensacje XX wieku – Operacja
„Foxley”
02:00 Encyklopedia II wojny światowej
– Podwodna wojna cz 3; cykl
dokumentalny
02:40 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii; odc. 164
03:10 Dziennik telewizyjny –
29.04.1989

P RO G R A M T V – W TO R E K 3 0 K W I E T N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu; 14/112;
teleturniej
05:35 Jaka to melodia?; odc. 4079;
teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 164;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 475; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 68
Niespodzianka; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.X; odc. 120 Kwestia zaufania; serial kryminalny
TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 84 Rocznica; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 213;
telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – Sięgnij po
wołowinę
12:55 Wielkanoc grekokatolicka
13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 476; 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. 165;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4080
18:00 Klan; odc. 3479; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 214
18:55 Jeden z dziesięciu; 15/112;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Rocznica wejścia do UE – Gramy
dla Europy - koncert
22:40 To był rok! - teledysk
22:50 Krew z krwi; odc. 2/8; serial TVP;
od lat 16
23:55 Miasto Gniewu; s.II; /9/ Szpital;
serial fabularyzowany TVP; od lat 16
00:35 Licencja na zabijanie; film
sensacyjny; Wielka Brytania, USA
(1989)
02:55 Syzyfowe prace; odc. 5/6 - 1892;
serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2472; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Królik po
polsku; magazyn kulinarny
07:45 Big Music Quiz (16); teleturniej
muzyczny
08:50 Zakochaj się w Polsce; odc. 53
Zielona Góra; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 467 ed. 6;
teleturniej
09:55 Andre Rieu: Witaj w moim
świecie; s. 1; /2/ - W drodze; cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
10:45 Muzeum Polskiej Piosenki; /127/
- „Pamiętasz była jesień” - Sława
Przybylska
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /110/
- „Zwierzenia kontestatora” - TSA
11:15 Familiada; odc. 2472; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /23/;
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – M jak majówka
(1)
13:20 Życie to Kabaret – M jak majówka
(2)
14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /6/;
teleturniej
15:20 Kabaretowa Mapa Polski –
OPOLE na bis - Z PRL do Polski; /
cz. 2/
16:20 Kabaretowa Mapa Polski – XVII
Festiwal Kabaretu Koszalin – Bitwa
na czary (1-2)
18:20 Okrasa łamie przepisy – Polskie
warzywa prosto z pola; magazyn
kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (107) Pigmeje; cykl reportaży
19:20 Makłowicz w podróży –
Makłowicz w podróży. Podróż 48
Hiszpania - „Costa del Sol” (184);
magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /24/;
teleturniej
20:30 Postaw na milion; odc. 151;
teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy (10)
22:25 To był rok!; /5/
23:35 Koło fortuny; odc. 466 ed. 6;
teleturniej
00:10 Koncert Wielkanocny „Polska
Pomaga”; koncert
01:25 Niezapomniane Koncerty – Sopot
2001 na bis - Brathanki i goście;
koncert
02:25 Dzięki Bogu już weekend; s.III The Best of 2014
03:30 Rozrywka Retro – Telepeerele
(11); widowisko rozrywkowe

TVP2
05:05 Koło fortuny; odc. 298 ed. 5
05:45 M jak miłość; odc. 1440; serial
TVP
06:40 Soul fitness; reportaż
07:05 Na sygnale; odc. 50 „Sopel lodu”;
serial fabularyzowany TVP
07:30 Ogrodowi (11); magazyn
07:45 Przepis dnia (40)
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (353)
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 162
„Powrót Magdy” sezon 7; serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2053; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 299 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 73; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1440; serial
TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 85; serial; Niemcy
16:00 Koło fortuny; odc. 493 ed. 6
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości; odc. 49; Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 57 „Nudzi
mi się”; serial komediowy TVP
19:10 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2053; serial
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2054; serial
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia;
odc. 103; felieton
20:55 M jak miłość; odc. 1441; serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”;
odc. 1174
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów,
Na żywo
23:00 Świat bez fikcji – ZNAKI; film
dokumentalny; Polska (2017)
24:00 Za marzenia; s. II; odc. 8/13;
serial TVP
00:55 Rodzinka.pl; odc. 259 sezon 14;
serial komediowy TVP
01:30 Terror w podziemiach; odc. 7;
serial; Dania (2017); od lat 16
02:30 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:30 Nowe czarne złoto Ameryki;
Francja (2014)

TVN7
05:00 Prawo Agaty (14/15) - serial
obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (553) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Gdzie jest Paulina)
(64) - program sądowy
07:55 Szpital (262) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (31/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (32/64) program
09:55 Zakochani po uszy (60/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (85/165) - program
12:45 19 + (86/165) - program
13:15 Ukryta prawda (326) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (32/64) program
14:20 Sąd rodzinny (Frajer) (65) - program
sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Wielki skok) (102/116) - program
sądowy
16:20 Szpital (263) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (32/64) program
17:25 Prawo Agaty (15) - serial obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (11/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (61/120) program
20:00 Big Brother (32/65) - program
21:00 Dzika rzeka - film sensacyjny,
USA 1994. Gail, ekspert od spływów
rzecznych, zabiera syna Roarke oraz
męża pracoholika na wycieczkę w dół
rzeki do domu ich rodziny. Gail i Tom
przechodzą kłopoty małżeńskie, lecz ich
problemy schodzą na dalszy plan, gdy
na ich drodze pojawiają się Wade i Terry.
Po tym, jak Tom ratuje przed utonięciem
Wade’a, rodzina dowiaduje się, że dwaj
napotkani mężczyźni to uzbrojeni
rabusie. Rozłączają Gail z Tomem i
zmuszają kobietę do przeprawy przez
ogromnie niebezpieczne gardło rzeki, do
miejsca, gdzie czekają ich wspólnicy.
Tymczasem jej nieporadny do tej pory
mąż, stara się zrobić wszystko, co w
jego mocy, by ocalić swoją rodzinę.
23:25 Big Brother Nocą (26/52) - program
(od lat 18)
23:55 Szybcy i wściekli VI - film
sensacyjny, USA 2013. Hobbs tropi
organizację niebezpiecznych kierowców
– najemników. Jedynym sposobem na
pokonanie ich jest uliczny pojedynek.
Hobbs prosi więc Dom, by zgromadził
swoja elitarną grupę w Londynie.
02:35 Moc Magii (466) - program

POLSAT
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 (726) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (727) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(127) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (610) serial
paradokumentalny. Opowieść o ludziach
dotkniętych przez los, który wymusił na
nich podjęcie decyzji trudnych wobec
siebie lub swoich bliskich.
12:00 Gliniarze (171) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (492) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2874) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (363) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
ukazujący ludzkie problemy. Reporterzy
interweniują wszędzie, gdzie potrzebna
jest pomoc.
16:30 Na ratunek 112 (341) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (331) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2875) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (437) serial
komediowy. W 16. sezonie Ferdek
(Andrzej Grabowski) i Halinka (Marzena
Kipiel-Sztuka) postanawiają sprzedać
mieszkanie i wyjechać do ciepłych
krajów.
20:05 John Rambo; film sensacyjny,
Niemcy/USA 2008. Nieustraszony
komandos wyrusza na kolejną
niebezpieczną misję.
22:00 Ślad (65) serial kryminalny
23:10 Krwawy biznes; film sensacyjny,
Kanada 2015. Deacon poszukuje
handlarzy organami, przez których
stracił nerkę. Organ miał trafić do jego
ciężko chorej siostrzenicy.
1:20 Lincoln; dramat biograficzny, USA
2012. Rok 1865. Abraham Lincoln chce
przegłosować projekt likwidujący
niewolnictwo.

TVN STYLE
05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
4(1/12) - program lifestylowy
06:10 Co za tydzień(898) - magazyn
06:40 program rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę
9(2/10) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 2(2/10) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu 4(11/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
4(7/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu(7/10) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 14(5/15) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Pani Gadżet 17(8/12) - magazyn
13:20 Tak powstaje
13:55 Sablewska od stylu. Na okazje(9/12)
- program rozrywkowy
14:40 Londyńska rewolucja Magdy
Gessler - program
15:40 Gwiazdy prywatnie 4(2/8) - program
lifestylowy
16:10 Afera fryzjera 6(9/12) - program
rozrywkowy
16:55 Eks-tra zmiana 2(5/8) - program
lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 8(6/15) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
3(1/12) - reality show
19:40 Pogromcy medycznych mitów
20:40 Nowa misja ratunkowa(1/7) program rozrywkowy
21:40 Co nas truje 3(7/10) - program
lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka?
23:10 Panny młode ponad miarę 2
00:15 Miłość od kuchni
01:15 Wiem, co kupuję(5/12) - program
lifestylowy
01:45 Wiem, co jem 6(15/16) - magazyn
02:15 Wiem, co jem 6(16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 2(13/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Dawid Woliński(4/8)
- talk show
03:45 W roli głównej - Danuta Stenka(5/8)
- talk show
04:15 W roli głównej - Martyna
Wojciechowska(6/8) - talk show

TVN
05:10 Uwaga! (5658) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (4/14) program kulinarno-rozrywkowy.
Restauracja „Syrenka”, (Ustka).
Restauracja „Syrenka” znajduje się na
deptaku w Ustce, tuż przy porcie.
Wydawałoby się, że takie miejsce to
gwarancja sukcesu. I faktycznie w
sezonie w „Syrence” aż roi się od gości.
Jednak sezon to tylko 2 miesiące, a od
września do czerwca lokal popada w
długi. „Syrenką” zarządza pan Adam,
który z wykształcenia jest kucharzem. W
tym roku jednak oddał pałeczkę młodym
chłopakom, którzy pracują z nim od lat
(„Ślepy” i „Boski”). Sam zajął się lżejszą
częścią biznesu – salą…
07:50 Doradca smaku 10 (32/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2444) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1035) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (924) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (687) - program
14:00 19 + (388) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (10/14) program kulinarno-rozrywkowy. W
Kozienicach od ponad roku działa
restauracja „Galeria Smaku”. Według
właściciela, Marcina od początku
istnienia lokal nie przynosi zysków. Żeby
przyciągnąć kogokolwiek, szef
wprowadził samoobsługę. To wszystko
ani nie przyciąga gości, ani nie
przyczynia się do zadowolenia
pracowników tej restauracji…
15:30 Szkoła (688) - program
16:30 19 + (389) - program
17:00 Szpital (925) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1036) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7790) - informacje, Polska
19:35 Sport (7773) - informacje
19:45 Pogoda (7770) - informacje
19:50 Uwaga! (5659) - program
20:10 Doradca smaku 10 (33/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2866) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (264) - program
21:30 Diagnoza 4 (10/13) - serial
22:30 Kuba Wojewódzki 13 (23) - talk
show
23:30 Superwizjer (1159) - magazyn
reporterów
00:05 36, 6 5 (9/12) - program
01:05 Strzelec (6/8) - serial, USA. Bob Lee
próbuje odnaleźć Solotova śledzą jego
transakcje finansowe.
02:05 Uwaga! (5659) - program
02:25 Moc Magii (466) - program

TVP SPORT
05:35 Sportowy Wieczór, Na żywo
06:00 Piłka nożna - II liga: 31 kolejka
08:05 Piłka nożna - Puchar Włoch podsumowanie rewanże
10:00 Hokej na lodzie - Mistrzostwa
Świata Dywizji 1B: Polska - Ukraina
12:05 4–4–2
13:10 Gol Ekstra
15:20 Hokej na lodzie - Mistrzostwa
Świata Dywizji 1A: Białoruś - Węgry
17:55 Piłka nożna - Puchar Włoch podsumowanie rewanże
19:50 Wyścigi samochodowe - Formuła
1 - Grand Prix Azerbejdżanu Podsumowanie
21:00 Retro w TVP Sport
23:05 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:45 Sporty walki - DSF Kickboxing
Challenge - Nowym Sączu
02:00 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 2.runda play - off (4):
05:00 piłka nożna - Puchar Włoch podsumowanie

POLSAT SPORT
6:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz:
PGG ROW Rybnik - Unia Tarnów
8:30 Fortuna 1. liga; magazyn piłkarski
10:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz finałowy fazy play-off
12:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
ŁKS Łódź - Raków Częstochowa
15:00 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz finałowy fazy play-off: ŁKS
Commercecon Łódź - Grot Budowlani
Łódź
17:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
Stal Mielec - Chrobry Głogów
20:00 Sporty walki: KSW 48; waga
piórkowa: Roman Szymański Salahdine Parnasse
22:30 Magazyn koszykarski; program
poświęcony koszykarskiej ekstraklasie
mężczyzn. Skróty spotkań ostatniej
kolejki, analizy i zapowiedzi meczów oraz
wywiady.
23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW 45: The Return to
Wembley; walka: Philip De Fries - Karol
Bedorf
3:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz o 3. miejsce: Chemik
Police - Developres SkyRes Rzeszów. W
finale pocieszenia zagrają drużyny, które
miały walczyć o złoty medal. Brak
awansu do finału jest szczególnie
bolesny dla Chemika...

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 32
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 209
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
192
09:00 Rodzinny interes; odc. 40
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2008; odc. 56. Melinda
wierzy, że Jim jest nawiedzany przez
ducha mężczyzny, którego próbował
uratować. Czy ma rację?
Niespodziewanie dochodzi pomiędzy
małżonkami do konfliktu.
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 6
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004l; odc. 7
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 5
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 6
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 67
16:00 Rodzinny interes; odc. 40
17:00 Rodzinny interes; odc. 41
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
192
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
193
20:00 Igrzyska śmierci: Kosogłos; część 2;
akcja, USA, Niemcy 2015. Katniss
Everdeen (Jennifer Lawrence) i
przywódcy Dystryktu 13 rozpoczynają
wielką ofensywę przeciwko dyktatorskiej
władzy Kapitolu. Walka toczy się już nie
tylko o przetrwanie, ale także o
przyszłość całego narodu…
22:40 Więzienie w ogniu; akcja, USA 2015.
Jack Stone organizuje sfingowany napad
na bank, by w ten sposób trafić do
więzienia i zdobyć zaufanie rosyjskiego
gangstera Balama. Dla trzymającego w
garści skorumpowanych funkcjonariuszy
Balama więzienie to idealna kryjówka, z
której rządzi miastem…
00:15 Czas wymierania; akcja, Hiszpania,
Francja, Węgry 2015. Po latach ewolucji
i dominacji, ludzkość została zakażona
wirusem, który w ciągu kilku dni
rozprzestrzenił się na całej planecie,
zamieniając istoty ludzkie w dzikie,
brutalne stworzenia, pozbawione
intelektu…
02:30 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997; odc. 21
03:30 Na jedwabnym szlaku; factual 2015
04:20 Z archiwum policji; serial fabularny
2010; odc. 11
05:00 Dyżur; factual 2009; odc. 15
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny
2010; odc. 9

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (21)
serial przygodowy
7:05 Przygody Kota w Butach (39) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (22) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (5) reality show.
20-letnia Żaneta opiekuje się
rodzeństwem, ponieważ chora mama
nie radzi sobie z obowiązkami. Ich dom
jest w opłakanym stanie Z...
9:00 Nokaut (8) serial komediowy
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3
(24) reality show
11:25 Sekrety sąsiadów (11) serial
obyczajowy
11:55 Galileo (742); program
popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (169) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (535) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 4 (71) serial
kryminalny
17:00 Joker (71) teleturniej
18:00 Septagon (56) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (536) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(294) serial kryminalny
21:00 Paparazzi; dramat sensacyjny, USA
2004. Czwórka łowców sensacji zatruwa
życie aktorowi i jego rodzinie.
22:50 Z podniesionym czołem; dramat
sensacyjny, USA 2004. Były komandos
wypowiada wojnę przestępczości.
0:45 Zagadkowe zgony (11) serial
dokumentalny. Cykl programów
opowiadających o najdziwniejszych,
nagłych zgonach.
1:15 Zagadkowe zgony (12) serial
dokumentalny
1:45 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:45 Interwencja; magazyn reporterów
ukazujący ludzkie problemy. Reporterzy
interweniują wszędzie, gdzie potrzebna
jest pomoc.
3:00 Atleci; magazyn dla wszystkich, którzy
kochają sport. W programie relacje z
imprez, rozmowy z gwiazdami, a także
praktyczne porady,...
3:40 Trans World Sport; magazyn
poświęcony najciekawszym
wydarzeniom w sporcie. Co tydzień
poznajemy wybitnych zawodników i ich
osiągnięcia.
4:35 SuperLudzie (20) serial dokumentalny
5:10 SuperLudzie (21) serial dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc. 168;
telenowela historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 48 „Lewizna
góry”; serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 49 „Dzidziuś”;
serial fabularyzowany TVP
07:15 Czterdziestolatek; odc. 10/21
- Pocztówka ze Spitzbergenu, czyli
oczarowanie; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1039;
serial TVP
09:25 Ogniem i mieczem; odc. 1/4;
serial TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.III; odc. 77
„Święta”; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 78 „Kara”;
serial komediowy TVP
11:30 Ranczo; s.IV; odc. 49 - Debata;
serial obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.IV; odc. 50 - Kontratak;
serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 192
- Matczyne serce; serial kryminalny
TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 193 Komornicy; serial kryminalny TVP
15:20 Pułkownik Kwiatkowski;
komediodramat
17:40 Ranczo; s.IV; odc. 52 - Zemsta i
wybaczenie; serial obyczajowy TVP
18:40 Bulionerzy; odc. 74 Wdomowzięcie; serial komediowy
TVP
19:15 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 194 Pałac; serial kryminalny TVP
20:10 E = MC2; komedia; od lat 16
21:55 Ranczo; s.V; odc. 54 - Czysty
biznes; serial obyczajowy TVP
22:55 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 195 Medium; serial kryminalny TVP
23:50 Psy 2. Ostatnia krew; film
sensacyjny; od lat 16
01:45 Czas honoru; odc. 52 „Złoty
konwój”; serial TVP
02:40 Czterdziestolatek; odc. 10/21
- Pocztówka ze Spitzbergenu, czyli
oczarowanie; serial TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc. 1039;
serial TVP
04:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 77
„Święta”; serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 30 kwietnia; odc.
548; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
30.04.1989
07:35 Polonia Restituta; odc. 5; serial
TVP
08:45 Flesz historii; odc. 440; cykl
reportaży
09:10 Historia Polski – Ocaleni
10:15 Sensacje XX wieku – Tajemniczy
dr Sorge; cykl dokumentalny
10:50 Spór o historię – Polacy na
Kremlu – przegrane zwycięstwo;
debata
11:25 Niecała nieprawda czyli PRL w
DTV - Ronald Reagan; magazyn
12:00 Polska Kronika Filmowa 1990 Wydanie 29; cykl dokumentalny
12:15 Czas honoru; odc. 31 seria III
„Transport do Auschwitz”; serial TVP
13:15 Życie; cz. 6. Owady; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
14:15 Spitfire Guya Martina; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2015)
15:40 Niezwykłe historie Biało –
Czerwonych – Elżbieta Duńska–
Krzesińska; reportaż
16:00 Marzyciele – Karlik z Kocyndra;
program publicystyczny
16:30 Historia Polski – Tak bardzo bali
się legendy o nim; film dokumentalny
17:15 Zagadka kpt. „Z – 24”; dokument
fabularyzowany
17:55 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Zaginiony
bez wieści
18:25 Rodziny Wyklętych mają głos;
rozmowa
18:45 Polska Kronika Filmowa 1991 Wydanie 13
19:00 Polonia Restituta; odc. 6; serial
TVP
20:00 Reportaż z regionu – Kazania w
podróży; reportaż
21:00 Era kosmiczna: historia NASA
– Triumf i tragedia; odc. 4/4; cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
22:00 Po PRLu; odc. 9
22:35 Maratończyk; film fabularny; USA
(1976)
00:50 Sensacje XX wieku – Roman
Czerniawski. Tajna gra; cykl dokum.
01:50 Encyklopedia II wojny światowej
– Piramidy XX wieku; cykl dokum.
02:20 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Zaginiony
bez wieści
02:50 Dziennik telewizyjny –
30.04.1989

P RO G R A M T V – Ś RO DA 1 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
05:15 Jeden z dziesięciu
05:45 Jaka to melodia?
06:25 Connie i spółka; film obyczajowy;
Niemcy (2016)
08:20 Biegnij, Amelio; film obyczajowy;
Włochy, Niemcy (2017); reż.:Tobias
Wiemann; wyk.:Mia Kasalo, Samuel
Girardi, Jasmin Tabatabai
10:05 Bandslam; USA (2009); reż.:Todd
Graff; wyk.:Vanessa Hudgens, Aly
Michalka, Lisa Kudrow
12:05 Rzeczpospolita Reaktywacja; film
dokumentalny
13:05 Kulisy To był rok!
13:15 Natura w Jedynce – Tajemnicze
życie sów 1; film dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
14:10 Gabinet z widokiem na morze;
film obyczajowy; Niemcy (2017);
reż.:Jan Ruzicka; wyk.:Tanja
Wedhorn, Stephan Kampwirth, Martin
Lindow
15:55 Rolnik szuka żony
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3480; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 215;
telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Leśniczówka; odc. 116
20:55 Piłka nożna – Liga Mistrzów, 1/2
finału (I połowa)
22:00 Piłka nożna – Liga Mistrzów, 1/2
finału (II połowa)
23:00 Piłka nożna – Liga Mistrzów skróty
00:05 Bez tożsamości; odc. 30; serial;
Hiszpania (2016); od lat 16
00:50 Warto rozmawiać; program
publicystyczny
01:50 wojsko – polskie.pl; odc. 50;
reportaż
02:25 Licencja na zabijanie; film
sensacyjny; Wielka Brytania, USA
(1989); reż.:John Glen; wyk.:Timothy
Dalton, Carey Lowell, Robert Davi,
Talisa Soto, Anthony Zerbe
04:40 Notacje; cykl dokumentalny

TVP ROZRYWKA
06:45 Familiada; odc. 2473; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Polskie
warzywa prosto z pola; magazyn
07:50 Postaw na milion; odc. 150
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 54
Przełom Dunajca; magazyn
09:15 Koło fortuny; odc. 468 ed. 6
09:55 Sanatorium miłości; odc. 9; reality
show
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /128/
- „Czas relaksu” - Andrzej i Eliza
11:05 Familiada; odc. 2473; teleturniej
11:40 Herbatka z kabaretem (21);
program rozrywkowy
12:15 Życie to Kabaret – Kabaret
Moralnego Niepokoju przedstawia:
TRASASASA (1-2); program
14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /7/;
teleturniej
15:20 Kabaretowa Mapa Polski –
XV Mazurska Noc Kabaretowa.
KABARET według ARTURA
ANDRUSA; widowisko rozrywkowe
16:20 Kabaretowa Mapa Polski –
XV Mazurska Noc Kabaretowa
– Mrągowo. KABARET według
MARCINA DAŃCA
17:25 Kabaretowa Mapa Polski –
XV Mazurska Noc Kabaretowa
– Mrągowo. KABARET według
MARYJUSZA KAŁAMAGI
18:20 Okrasa łamie przepisy –
Czekolada i owoce nie do deseru;
magazyn kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat; odc. 1 Największe miasto
świata; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży –
Makłowicz w podróży. Podróż 48
Hiszpania - „Prowincja Kadyks”
(185); magazyn kulinarny
19:55 Hity kabaretu (1) - THE SEJM
kabaret Neo - Nówka; program
21:15 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy (3); program rozrywkowy
22:10 Dwoje i ich boje (9); program
23:10 Koło fortuny; odc. 467 ed. 6
23:45 Historia literatury według
Kabaretu Moralnego Niepokoju
(1-2); widowisko
01:50 Kabaretowa Mapa Polski –
XV Mazurska Noc Kabaretowa.
KABARET według ARTURA
ANDRUSA; widowisko rozrywkowe
02:50 Kabaretowa Mapa Polski –
XV Mazurska Noc Kabaretowa
- Mrągowo. KABARET według
MARCINA DAŃCA; widowisko
03:55 Kabaretowa Mapa Polski –
XV Mazurska Noc Kabaretowa
- Mrągowo. KABARET według
MARYJUSZA KAŁAMAGI

TVP2

POLSAT

TVN

05:20 Koło fortuny; odc. 300 ed. 5;
teleturniej
05:55 Wspaniała; komedia; Francja
(2012); reż.:Régis Roinsard;
wyk.:Romain Duris, Déborah
François, Bérénice Bejo, Miou-Miou .
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 163
„Wspomnień czar” sezon 7; serial
komediowy TVP
12:05 Penelope; komedia; USA (2006);
reż.:Mark Palansky; wyk.:Christina
Ricci, James McAvoy, Richard E.
Grant
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny; odc. 494 ed. 6;
teleturniej
15:15 Szansa na Sukces - Opole 2019
16:25 Czym chata bogata!; Komedia
obyczajowa; Belgia, Francja
(2017); reż.:Philippe de Chauveron;
wyk.:Christian Clavier, Elsa
Zylberstein, Ary Abittan, Cyril Lecomte
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 58
„Pstrykasz więc jesteś”; serial
komediowy TVP
19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 59
„Młodość nie zna strachu”; serial
komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2054; serial
obyczajowy TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc. 2055; serial
obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre i na złe i
Na sygnale; odc. 39; felieton
20:50 Na sygnale; odc. 230 „Maszyna
do zabijania”; serial fabularyzowany
TVP
21:20 Wkręceni 2; komedia; Polska
(2015); reż.:Piotr Wereśniak;
wyk.:Paweł Domagała, Bartosz
Opania, Antoni Królikowski,
Małgorzata Socha, Marta ŻmudaTrzebiatowska
23:05 Osaczona; thriller; Kanada,
Francja, USA (2016); reż.:Farren
Blackburn; wyk.:Naomi Watts, Oliver
Platt, Charlie Heaton, Jacob Tremblay;
od lat 16
00:45 Goryle we mgle; USA (1988);
reż.:Michael Apted; wyk.:Sigourney
Weaver, Bryan Brown, Julie Harris

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
9:05 Kung Fu Panda: Tajemnice zwoju;
film animowany, USA 2016. Panda Po
nieumyślnie przyczynił się do powstania
Potężnej Piątki.
9:35 Stuart Malutki; film familijny, Niemcy/
USA 1999. Rodzina Malutkich adoptuje
myszkę. Kot Śnieżek stara się jej pozbyć.
11:30 Niesamowity Spider-Man; film
przygodowy, USA 2012
14:20 Faceci w czerni; komedia SF, USA
1997. Tajni agenci muszą unieszkodliwić
kosmitę, który zagraża Ziemi.
16:30 Kevin sam w domu; komedia, USA
1990
18:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (438) serial
komediowy. W 16. sezonie Ferdek
(Andrzej Grabowski) i Halinka (Marzena
Kipiel-Sztuka) postanawiają sprzedać
mieszkanie i wyjechać do ciepłych
krajów.
20:00 Świat według Kiepskich (549) serial
komediowy
20:35 Galimatias, czyli kogel-mogel 2;
komedia obyczajowa, Polska 1989
22:40 Ślad (66) serial kryminalny
23:50 Ballistic; film sensacyjny, Niemcy/
USA 2002. Zdradzony przez kolegę
pracownik FBI zaczyna współpracę z
agentką obcego wywiadu.
1:30 Nasz nowy dom (67) reality show. W
Ostrowcu Świętokrzyskim mieszka pani
Ewa i jej trzy córki: Wiktoria, Oliwia i
Basia. Mąż kobiety po latach życia w...
2:30 Nasz nowy dom (68) reality show.
Pani Alicja sama wychowuje dwoje
dzieci, z których jedno jest
niepełnosprawne. Kilka lat temu
rozwiodła się z mężem tyranem. Stary...
3:35 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom dzwoniącym do
studia. Występują eksperci, zajmujący
się między innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5659) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (5/14) program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (33/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2445) - magazyn
11:00 Pudłaki - film przygodowy,
USA 2014. Pudłaki to grupa
sympatycznych trolli, które wychowują
porzuconego przez wszystkich
chłopczyka o imieniu Eggs. Kiedy
nikczemny Archibald Snatcher wyznacza
sobie za cel likwidację Pudłaków, w
obliczu zagrożenia Eggs musi przenieść
się na powierzchnię, gdzie sprzymierza
się z żądną przygód dziewczynką…
12:55 Scooby-Doo - film przygodowy, USA/
Australia 2002. Dwa lata po rozwiązaniu
Mystery Inc, . wymuszonym różnicą
charakterów wspólników, Scooby-Doo i
jego przyjaciele Fred, Daphne, Shaggy i
Velma zostają wezwani na Wyspę
Strachów, gdzie mają zbadać serię
paranormalnych wydarzeń…
14:40 Kung Fu Panda II - film komedia,
USA 2011. Tym razem grupa
sympatycznych adeptów kung-fu będzie
musiała stawić czoła nikczemnemu
Lordowi Shenowi, który za cel postawił
sobie podbicie Chin…
16:30 Legenda Zorro - film przygodowy,
USA 2005
19:00 Fakty (7791) - informacje
19:30 Sport (7774) - informacje
19:40 Pogoda (7771) - informacje
19:50 Uwaga! (5660) - program
20:10 Doradca smaku 10 (34/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2867) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (265) - program
21:30 Agent - Gwiazdy 4 (10/13) - program
22:35 Miami Vice - film sensacyjny, USA/
Niemcy 2006. Dwaj policjanci (Colin
Farrell, Jamie Foxx) z oddziału w Miami
pracują nad skomplikowanym
śledztwem mającym wyjaśnić śmierć
dwóch agentów i informatora. Wkrótce
okazuje się, że w śledztwie zaczynają
wychodzić na jaw coraz bardziej
szokujące fakty…
01:05 American Horror Story: Asylum
(1/13) - serial, USA. Briarcliff Manor,
nawiedzona posiadłość, została w 1962
roku zakupiona przez Kościół Katolicki i
przekształcona w sanatorium dla
obłąkanych kryminalistów. Mówi się, że
kto raz dostał się do Briarcliff nigdy już
nie opuścił jego murów…
02:10 Uwaga! (5660) - program
02:30 Moc Magii (467) - program
(od lat 16)

TVN7

TVN STYLE

TVP SPORT

05:25 Ukryta prawda (554) - program
obyczajowy
06:30 Mango Telezakupy
08:35 Big Brother (32/65) - program
09:35 Big Brother Pobudka (33/64) program
09:40 Dziewczyny z drużyny II - komedia,
USA 2004
11:35 W krzywym zwierciadle: Strzelając
śmiechem - komedia, USA 1993.
13:15 Big Brother Popołudnie (33/64) program
13:20 Trzej muszkieterowie - film
przygodowy, Hiszpania/USA/Wielka
Brytania 1973
15:30 Big Brother Podwieczorek (33/64) program
15:35 Dzika lokatorka - komedia,
USA 1992. Zdolny architekt, Newton
Davis (Steve Martin), zakochał się w
pięknej kobiecie (Dana Delaney) i w
dowód miłości zbudował dla niej
luksusowy dom. Narzeczona wzgardziła
prezentem, odrzuciła też propozycję
małżeństwa. Do pustej willi wprowadziła
się sprytna kelnerka, Gwen (Goldie
Hawn)…
17:40 Nieoczekiwana zmiana miejsc komedia, USA 1983. Dwóch chciwych i
nieuczciwych biznesmenów wpada na
pomysł, jak pozbyć się Louisa
Winthorpa (Dan Aykroyd),
niewygodnego świadka ich machlojek.
Postanawiają zamienić go miejscami z
Billym Ray’em (Eddie Murphy),
drobnym złodziejaszkiem, który wiele
razy popadał w konflikt z prawem…
20:00 Big Brother (33/65) - program
21:00 Larry Crowne - uśmiech losu komediodramat, USA 2011. Larry
Crowne (Tom Hanks) jest normalnym,
nawet nieco nudnym, facetem w
średnim wieku, który od wielu lat
pracuje w jednej firmie. Kiedy zostaje
zwolniony z pracy, odkrywa, że ma
mnóstwo wolnego czasu, z którym nie
wie co zrobić. Larry postanawia wrócić
na studia i tam poznaje nauczycielkę
(Julia Roberts), która całkowicie odmieni
jego życie…
23:10 Big Brother Nocą (27/52) - program
(dozwolone od lat 18)
23:45 Bokser - film obyczajowy 2011.
Opowieść o człowieku, który w obliczu
zagrożenia życia ukochanej córki,
odkrywa prawdę o sobie
01:45 Moc Magii (467) - program
04:00 Druga strona medalu (1/8) - talk
show – Jolanta Szczypińska

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
4 (2/12) - program lifestylowy
06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3 (9/39) program
06:30 Ugotowani 7 (1) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 7 (2) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:45 Sablewskiej sposób na modę 9
(3/10) - program rozrywkowy
08:30 Apetyt na miłość 2 (3/10) program rozrywkowy
09:30 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7
(8) - reality show
10:15 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 4
(8) - reality show
11:00 Perfekcyjna Pani Domu (8/10) program rozrywkowy
12:00 Kuchenne rewolucje 16 (2/13) program kulinarno-rozrywkowy
13:00 Kto tu mieszka? (8) - program
rozrywkowy
13:45 Panny młode ponad miarę 2
(1/10) - program
14:50 Śluby marzeń - program
rozrywkowy
15:50 Książę Harry i Meghan Markle –
miłość ponad konwenanse dokument
17:10 Londyńska rewolucja Magdy
Gessler - program
18:10 Kuchenne rewolucje 8 (7/15) program kulinarno-rozrywkowy
19:10 W czym do ślubu EXTRA - reality
show
19:40 Afera fryzjera 6 (10/12) - program
rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni (8/10) program rozrywkowy
21:25 Eks-tra zmiana 2 (5/8) - program
lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 4 (3/8) program lifestylowy
23:00 Tu jest pięknie 2 (1/3) - program
23:30 Subiektywny ranking smaków
00:00 Jedz więcej i ćwicz mniej
01:05 Rodzice pod ostrzałem (6/20) program rozrywkowy
02:10 Wiem, co jem na diecie (1/12) program lifestylowy
02:40 Wiem, co jem 2 (14/15) magazyn
03:10 W roli głównej - Katarzyna
Bujakiewicz (7/8) - talk show
03:40 W roli głównej - Magda Schejbal
(8) - talk show
04:10 W roli głównej - Małgorzata
Foremniak (1/6) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:10 boks - mecz towarzyski - PolskaBiałoruś
09:05 Retro TVP Sport
10:00 Retro TVP Sport
11:00 Turniej WTA Praga, Na żywo
13:00 Turniej WTA Praga, Na żywo
15:00 żużel, Na żywo
17:40 Puchar Włoch - magazyn
18:10 magazyn piłkarski
18:50 hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1B:
Polska - Rumunia, Na żywo
21:10 Liga Mistrzów - 1.2 finału, Na
żywo
23:00 Liga mistrzów skróty, Na żywo
00:05 żużel
02:20 hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1B:
Polska - Rumunia
04:30 boks - WBSS - 1/2 finału

POLSAT SPORT
6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
Stal Mielec - Chrobry Głogów
8:10 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz o 3. miejsce: Chemik
Police - Developres SkyRes Rzeszów
10:40 Atleci; magazyn sportowy dla
wszystkich, którzy kochają sport. W
programie relacje z imprez, rozmowy z
gwiazdami, a także praktyczne porady,...
11:10 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz finałowy fazy play-off: ŁKS
Commercecon Łódź - Grot Budowlani
Łódź
13:20 Piłka nożna: 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...
15:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz finałowy fazy play-off
17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz o 3. miejsce
20:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
studio
20:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz finałowy fazy play-off
22:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
studio
23:00 Sporty walki: KSW 47: The
X-Warriors; walki: Phil De Fries -Tomasz
Narkun; Mariusz Pudzianowski Szymon Kołecki
1:00 Boks
3:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; mecz
finałowy fazy play-off

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 33
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 210
07:55 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
193
09:00 Rodzinny interes; odc. 41
10:00 Księga dżungli; familijny, USA 1994
12:20 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm:
Złota gęś; baśń, Niemcy 2014
14:00 Piękna i Borys Bestia; komedia, USA
1997
16:10 SexiPistols; akcja, Francja 2006.
Dwie młode i śliczne panny postanawiają
walczyć z niesprawiedliwością na
świecie... napadając na banki!
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
193
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
194
20:00 Dorwać gringo; akcja, USA 2012. A
miało być tak pięknie. Udany skok i góra
kasy do podziału, a na koniec
niekończące się wakacje w rajskim
kurorcie. Wakacje może i będą, tylko
kurort zmienił się w meksykańskie
więzienie, partner nie żyje, a kasa się
ulotniła. Driver od lat w rubryce „zawód”
może wpisać „przestępca”, ale w takich
tarapatach jeszcze nie był…
21:55 Twierdza; akcja, USA 1996.
Zdesperowany generał Francis Hummel
(Ed Harris) to bohater wojny w Zatoce
Perskiej, uczestnik najważniejszych
amerykańskich misji wojskowych. Wraz
z grupą wiernych żołnierzy piechoty
morskiej opanowuje wyspę Alcatraz i
bierze zwiedzających jako zakładników.
Mężczyzna grozi, że skieruje głowicę ze
śmiercionośnym gazem w kierunku San
Francisco. Nie zrobi tego tylko jeśli
otrzyma okup w wysokości stu milionów
dolarów. Pieniądze z niego chce
przekazać wdowom po amerykańskich
żołnierzach, którzy stracili życie w
akcjach wojskowych na całym świecie…
00:30 Bez Litości; serial akcji, Kanada, USA
2012; odc. 2. Detektyw Kane jedzie do
Vancouver. Chce schwytać przestępcę
odpowiedzialnego za przemyt broni. Z
Kanem kontaktuje się również kobieta,
którą niepokoi zniknięcie siostry.
Detektyw postanawia jej pomóc.
02:25 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997; odc. 22
03:35 Taki jest świat; factual 2019
04:10 Dyżur; factual 2009; odc. 16
05:00 Dyżur; factual 2009; odc. 17
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny
2010; odc. 10

TV4
6:00 Żona dla milionera 5 (15) reality
show. Patti Stanger jest doświadczoną
swatką, założycielką ekskluzywnego
Klubu Milionerów, w którym mężczyźni
sukcesu poznają swoje przyszłe żony.
7:00 Benny Hill; program rozrywkowy
7:45 Tom i Jerry: Robin Hood i jego
Księżna Mysz; film animowany, USA
2012. Jeden z członków bandy Robin
Hooda, Jerry i będący szpiegiem szeryfa
z Nottingham Tom pomagają
szlachetnemu rozbójnikowi i jego
ukochanej.
9:00 Droga do Eldorado; film animowany,
USA 2000
10:55 Mustang z Dzikiej Doliny; film
animowany, USA 2002
12:45 Nie można pocałować panny
młodej; komedia romantyczna, USA
2011. Skromny fotograf zostaje
zmuszony do poślubienia córki
chorwackiego gangstera.
14:45 Król Ralph; komedia, USA 1991.
Nieudacznik Ralph jest jedynym
spadkobiercą tronu. Zagrażają mu
spiskowcy.
16:50 Kuloodporny; film sensacyjny, USA
2003. Tybetański mnich strzegący
magicznego zwoju ucieka przed
bandytami do USA.
19:00 Policjantki i Policjanci (537) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(295) serial kryminalny
21:00 Przepowiednia; thriller, USA 2002.
Wdowiec chce wyjaśnić zagadkę
tajemniczych szkiców zmarłej ukochanej.
23:35 Gangi Nowego Jorku; dramat
sensacyjny, Niemcy/Holandia/Włochy/
USA/Wielka Brytania 2002
3:10 Interwencja; magazyn reporterów
ukazujący ludzkie problemy. Reporterzy
interweniują wszędzie, gdzie potrzebna
jest pomoc.
3:25 Interwencja; magazyn reporterów
3:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych
produktów codziennego użytku, które
można kupić, nie wychodząc z domu.

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc. 169;
telenowela historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 49 „Dzidziuś”;
serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 50 „Sopel lodu”;
serial fabularyzowany TVP
07:20 Czterdziestolatek; odc. 11/21 Cudze nieszczęście, czyli świadek
obrony; serial TVP
08:15 M jak miłość; s.I; odc. 1040;
serial TVP
09:15 Ogniem i mieczem; odc. 2/4;
serial TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 78 „Kara”;
serial komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 79 „O
jeden promil za daleko”; serial
komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.IV; odc. 50 - Kontratak;
serial obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.IV; odc. 51 - Fałszerze
uczuć; serial obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 193 Komornicy; serial kryminalny TVP
14:15 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 194 Pałac; serial kryminalny TVP
15:10 C. K. Dezerterzy; cz. I; komedia;
Polska, Węgry (1985)
16:45 Ranczo; s.IV; odc. 52 - Zemsta i
wybaczenie; serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.V; odc. 53 - Msza
obywatelska; serial obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 75 - Zwyczajni
ludzie; serial komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 195 Medium; serial kryminalny TVP
20:15 Fuks; komedia sensacyjna
21:55 Ranczo; s.V; odc. 55 - Wielki
powrót; serial obyczajowy TVP
22:50 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 196 O mały włos; serial kryminalny TVP
23:45 Jeziorak; film sensacyjny; od
lat 16
01:35 Londyńczycy II; odc. 3/16; serial
obyczajowy TVP
02:30 Londyńczycy II; odc. 4/16; serial
obyczajowy TVP
03:25 Czterdziestolatek; odc. 11/21 Cudze nieszczęście, czyli świadek
obrony; serial TVP
04:25 M jak miłość; s.I; odc. 1040;
serial TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 1 maja; odc. 549;
felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 1.05.1989
08:05 Podróże z historią; s.I; odc. 12
Prezydenckie siedziby; cykl dokum.
08:40 Polonia Restituta; odc. 6; serial
TVP
09:40 Wszystkie kolory świata –
Polinezja – perła Pacyfiku; serial
dokumentalny; Francja (2008)
10:40 Wisła od źródła do ujścia; odc.
1. Od źródeł Wisły do ujścia Dunajca;
film dokumentalny
11:40 Dzień pierwszy – 1 maja 2004;
film dokumentalny
12:40 Polska Kronika Filmowa 1991 Wydanie 13
12:55 Czas honoru; odc. 32 seria III
„INGA” - ; serial TVP
13:55 Królik po berlińsku; film
dokumentalny
14:55 Czarne diamenty; Polska (1939);
reż.:Jerzy Gabryelski
16:20 Odtajnione akcje szpiegowskie;
odc. 2/8; film dokumentalny; USA
17:05 Historia Polski – Podaj cegłę
czyli polski socrealizm; film
dokumentalny
18:10 Niecała nieprawda czyli PRL w
DTV - Ronald Reagan; magazyn
18:40 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 13; cykl dokumentalny
18:55 Polonia Restituta; odc. 7; serial
TVP
20:00 Tajne akta III Rzeszy; odc. 5/6;
Wielka Brytania (2015); od lat 16
21:00 Helikoptery w akcji; odc. 1/4
Wietnam; serial dokumentalny; Wielka
Brytania (2008)
22:00 Historia III RP – Prolog 1980
– 1988 – Precz z komuną; cykl
dokumentalny
22:35 Zawrócony; dramat; Polska
(1994); reż.:Kazimierz Kutz;
wyk.:Zbigniew Zamachowski, Marek
Kondrat, Marek Frąckowiak, Stanisław
Górka, Henryk Bista, Zofia Rysiówna,
Anna Waszczyk
24:00 Życie Solidarnością pisane;
film dokumentalny; Polska (2018);
reż.:Ewa Górska
00:55 Sensacje XX wieku – Tajemniczy
dr Sorge; cykl dokumentalny
01:30 Encyklopedia II wojny światowej
– Berchtesgaden; cykl dokumentalny
02:00 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii.
02:35 Dziennik telewizyjny – 1.05.1989

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 2 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
06:10 Jeden z dziesięciu
06:45 Jaka to melodia?
07:25 Jak uratować mamę; baśń; Polska
(2015); reż.:Danil Zduńczyk, Marcin
Męczkowski
09:05 Długie łodzie Wikingów; film
przygodowy; Wielka Brytania,
JUGOSŁAWIA (1963); reż.:Jack
Cardiff; wyk.:Richard Widmark,
Sydney Poitiers, Colin Blakely, Russ
Tamblyn
11:15 Ja wam pokażę!; komedia; Polska
(2006); reż.:Denis Delic; wyk.:Grażyna
Wolszczak, Maria Niklińska, Marta
Lipińska, Krzysztof Kowalewski,
Hanka Bielicka, Cezary Pazura, Paweł
Delag, Agnieszka Pilaszewska
13:25 Natura w Jedynce – Tajemnicze
życie sów 2; film dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
14:15 Kulisy To był rok!
14:25 Jak zostać księżną; film
obyczajowy; Australia (2015);
reż.:Jennifer Leacey; wyk.:Emma
Hamilton, Ryan O’Kane, Gig Clarke,
Renae Small
16:05 Koncert na rocznicę wejścia do
UE; cz.1
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3481; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 216;
telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 273;
serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas;
/112/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 997;
magazyn; od lat 16
23:50 Ocaleni; reality show; od lat 16
00:55 Tanie Dranie – Moroz i
Kłopotowski komentują świat;
talk-show
01:40 Bez tożsamości; odc. 30; serial;
Hiszpania (2016); od lat 16
02:30 Krew z krwi; odc. 2/8; serial TVP;
od lat 16
03:30 Sprawa dla reportera
04:30 Magazyn śledczy Anity Gargas;
/112/; magazyn

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2474; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy –
Czekolada i owoce nie do deseru;
magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 151;
teleturniej
08:45 Prywatne życie zwierząt - sezon
2 (odc. 7) - Rodzina ach rodzina;
reportaż
09:15 Koło fortuny; odc. 469 ed. 6;
teleturniej
09:55 Dwoje i ich boje (8); program
rozrywkowy
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /129/
- „Ach, śpij kochanie” - Adolf Dymsza,
Eugeniusz Bodo
11:10 Familiada; odc. 2474; teleturniej
11:40 Herbatka z kabaretem (22);
program rozrywkowy
12:20 Życie to Kabaret – Kabaret
Moralnego Niepokoju przedstawia Wszystko co najlepsze (wieczór 1-2)
14:25 The Wall. Wygraj marzenia; /8/;
teleturniej
15:25 Kabaretowa Mapa Polski –
XVI Mazurska Noc Kabaretowa.
Mrągowo (1-3); widowisko
rozrywkowe
18:20 Okrasa łamie przepisy –
Niezywkłe ryby słodkowodne;
magazyn kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat (odc.2) Ale Jazda ! Ale
Meksyk!; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży. Podróż
48 Hiszpania - „Prowincja Sewilla”
(186); magazyn kulinarny
19:55 The best of Ani Mru Mru; program
rozrywkowy
21:15 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy (8); program rozrywkowy
22:10 Kabaret za kulisami - 8 - Sam na
scenie. Od monologu do stand - upu;
program rozrywkowy
23:10 Koło fortuny; odc. 468 ed. 6;
teleturniej
23:45 Życie to Kabaret – Historia świata
w/g Kabaretu Moralnego Niepokoju
(1-2)
01:50 Kabaretowa Mapa Polski –
XVI Mazurska Noc Kabaretowa.
Mrągowo (1-3); widowisko
rozrywkowe

TVP2
05:30 Koło fortuny; odc. 301 ed. 5;
teleturniej
06:10 Porwanie na Manhattanie; film
obyczajowy; USA (2016); reż.:Kevin
Kaufman; wyk.:Ripley Sobo, Susan
Sarandon, Lev Gorn, Marc Menchaca
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 164
„Życie to powieść” sezon 7; serial
komediowy TVP
12:05 Agent Cody Banks 2: Cel Londyn;
film fabularny; USA, Kanada (2004);
reż.:Kevin Allen; wyk.:Frankie Muniz,
Anthony Anderson, Hannah Spearritt,
Daniel Roebuck
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny; odc. 495 ed. 6;
teleturniej
15:10 Na sygnale; odc. 230 „Maszyna
do zabijania”; serial fabularyzowany
TVP
15:45 Goryle we mgle; USA (1988);
reż.:Michael Apted; wyk.:Sigourney
Weaver, Bryan Brown, Julie Harris
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Bieg Konstytucji 3 Maja - kronika
18:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 60
„Gwiazda rocka”; serial komediowy
TVP
19:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 61 „Biznes
is biznes”; serial komediowy TVP
19:40 Barwy szczęścia; odc. 2055; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2056; serial
obyczajowy TVP
20:45 Program rozrywkowy
22:00 Big Music Quiz; teleturniej
muzyczny
23:00 Czym chata bogata!; Komedia
obyczajowa; Belgia, Francja
(2017); reż.:Philippe de Chauveron;
wyk.:Christian Clavier, Elsa
Zylberstein, Ary Abittan, Cyril Lecomte
00:40 Strażnik; film sensacyjny;
USA (2006); reż.:Clark Johnson;
wyk.:Michael Douglas, Kiefer
Sutherland, Kim Basinger; od lat 16
02:30 16 przecznic; film sensacyjny;
USA, Niemcy (2006); reż.:Richard
Donner; wyk.:Bruce Willis, Mos Def,
David Morse, David Zayas; od lat 16

TVN7
04:45 Ukryta prawda (555) - program
obyczajowy
05:45 Ukryta prawda (556) - program
obyczajowy
06:45 Mango Telezakupy
08:50 Big Brother (33/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (34/64) program
09:55 Przyjaciele (14/25) - serial
komediowy, USA
10:30 Przyjaciele (15/25) - serial
komediowy, USA
11:00 Dzika lokatorka - komedia,
USA 1992. Zdolny architekt, Newton
Davis (Steve Martin), zakochał się w
pięknej kobiecie (Dana Delaney) i w
dowód miłości zbudował dla niej
luksusowy dom. Narzeczona wzgardziła
prezentem, odrzuciła też propozycję
małżeństwa. Do pustej willi wprowadziła
się sprytna kelnerka, Gwen (Goldie
Hawn)…
13:10 Big Brother Popołudnie (34/64) program
13:15 Czterej muszkieterowie - film
przygodowy, Hiszpania 1974. Milady,
będąca uwikłana w osławioną aferę
naszyjnikową, porywa piękną
Konstancję, zakochaną w d’Artagnanie
(Michael York). Z pomocą towarzyszy
(Richard Chamberlain, Oliver Reed,
Frank Finlay) muszkieter wyrusza na
ratunek ukochanej.
15:25 Big Brother Podwieczorek (34/64) program
15:30 Córeczka - film obyczajowy,
USA 2010. Dwudziestokilkuletnia Angie
King (Le Toya Luckett) ma dosyć bycia
córką pastora. Wbrew woli ojca urywa
się więc z domu i dołącza do
podróżującego zespołu gospel.
Zakochuje się w liderze grupy, para
zaczyna romansować. Lecz potem
przychodzi zawód miłosny…
17:45 Zawsze tylko ty - film obyczajowy,
USA 2009. Nowy Jork, lata pięćdziesiąte
XX wieku. Anne Deveraux (Renee
Zellweger) wraz z nastoletnimi synami
wyrusza w podróż przez Stany
Zjednoczone w poszukiwaniu nowego
miejsca dla rodziny oraz wymarzonego
mężczyzny.
20:00 Big Brother (34/65) - program
21:00 Nadchodzi Polly - komedia,
USA 2004
23:05 Big Brother Nocą (28/52) - program
(dozwolone od lat 18)
23:40 Oczy węża - film sensacyjny, USA/
Kanada 1998
01:45 Moc Magii (468) - program
03:55 Druga strona medalu (3/8) - talk
show – Aleksander Gawronik

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (728) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (729) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(128) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (611) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (172) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (493) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2875) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (364) serial
paradokumentalny
15:50 Piłka nożna: Puchar Polski; mecz
finałowy: Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk
18:00 Piłka nożna: Puchar Polski;
ceremonia dekoracji
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (439)
serial komediowy. W 16. sezonie
Ferdek (Andrzej Grabowski) i Halinka
(Marzena Kipiel-Sztuka) postanawiają
sprzedać mieszkanie i wyjechać do
ciepłych krajów.
20:00 Roztańczony Śląski (1) koncert
22:00 Roztańczony Śląski (2) koncert
0:00 Och, Karol; komedia obyczajowa,
Polska 1985
2:10 Chirurdzy (155) serial obyczajowy
3:05 Chirurdzy (156) serial obyczajowy
4:10 Kabaretowa Ekstraklasa; program
dla fanów polskiej sceny kabaretowej.
Skecze w wykonaniu m.in. Ani MruMru, Kabaretu Młodych Panów,
Łowców.B i Neo-Nówki.

TVN STYLE
05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 4
(3/12) - program lifestylowy
05:55 Co za tydzień (898) - magazyn
06:30 Ugotowani 7 (3) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 7 (4) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:45 Sablewskiej sposób na modę 9
(4/10) - program rozrywkowy
08:30 Apetyt na miłość 2 (4/10) - program
rozrywkowy
09:30 W czym do ślubu? (2/10) - reality
show
10:05 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5
(1/10) - reality show
10:50 Perfekcyjna Pani Domu (9/10) program rozrywkowy
11:50 Kuchenne rewolucje 16 (3/13) program kulinarno-rozrywkowy
12:50 Londyńska rewolucja Magdy
Gessler - program
13:50 Patenciary na wakacjach - program
14:35 Pogromcy medycznych mitów (2/5) reality show
15:35 Miłość od kuchni (8/10) - program
rozrywkowy
16:35 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7
(3/12) - program lifestylowy
17:20 Co nas truje 3 (7/10) - program
lifestylowy
18:05 Kuchenne rewolucje 8 (8/15) program kulinarno-rozrywkowy
19:05 Gwiazdy prywatnie 3 - Magda
Gessler (2/8) - program lifestylowy
19:35 Ugotowani 7 (5) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:10 Ugotowani 7 (6) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:45 W czym do ślubu EXTRA - reality
show
21:20 Panny młode ponad miarę 2 (1/10) program
22:25 Pani Gadżet 17 (8/12) - magazyn
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje
(9/12) - program rozrywkowy
23:45 Gwiazdy prywatnie 4 (3/8) - program
00:15 Pogromcy medycznych mitów (2/5) reality show
01:15 Subiektywny ranking naj… 2 (6) program
01:45 Wiem, co kupuję (1/12) - program
02:15 Wiem, co jem 2 (15) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 5 (1/10) - magazyn
03:15 W roli głównej - Piotr Polk (2/6) talk show
03:45 W roli głównej - Dr Marek Szczyt
(3/6) - talk show
04:15 W roli głównej - Maciej Musiał (4/6)
- talk show

TVN
TVN, czwartek, 2019-05-02
05:10 Uwaga! (5660) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (6/14) program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (34/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2446) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1036) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (925) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (688) - program
14:00 19 + (389) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (11/14) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (689) - program
16:30 19 + (390) - program
17:00 Szpital (926) - program obyczajowy.
Pacjentką dr Dominiki Gajdy jest
20-latka w 9 miesiącu ciąży, która
podejrzewa, że zaczęła rodzić…
18:00 Ukryta prawda (1037) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7792) - informacje
19:30 Sport (7775) - informacje
19:40 Pogoda (7772) - informacje
19:50 Uwaga! (5661) - program
20:10 Doradca smaku 10 (35/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2868) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (266) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 19 (10/13) program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Tylko mnie kochaj - komedia 2006.
Michał (Maciej Zakościelny),
współwłaściciel firmy architektonicznej
prowadzi poukładane, wygodne i
pozbawione większych emocji życie.
Pozostaje w luźnym związku z Agatą
(Agnieszka Dygant) - koleżanką z pracy,
jednak to związek ciągnięty z wygody... i
dla wygody. Pewnego dnia do
mieszkania Michała puka siedmioletnia
dziewczynka, Michalina, oświadczając
mu, że jest jej ojcem…
00:30 Poranek kojota - komedia 2001 (od
lat 16). Kuba (Maciej Stuhr), jest
rysownikiem komiksów. Pewnego dnia
zastępuje swojego kolegę jako kelner na
wystawnym bankiecie. Tam poznaje
gwiazdę muzyki pop, Noemi (Karolina
Rosińska). Nie zdając sobie sprawy, kim
naprawdę jest dziewczyna, zaczyna z nią
romansować. Tymczasem Noemi jest
nie tylko piosenkarką, ale też pasierbicą
Stefana, jednego z najbogatszych
przedsiębiorców w kraju, który przed
laty zamordował jej ojca i ożenił się dla
pieniędzy z matką artystki…
02:30 Uwaga! (5661) - program
02:50 Moc Magii (468) - program
(od lat 16)

TVP SPORT
05:30 piłka nożna - Puchar Włoch magazyn - podsumowanie 1/2 finału,
Na żywo
06:00 tenis ziemny - Turniej WTA Praga
08:45 wyścigi samochodowe - Formuła
1: GP Azerbejdżanu
10:00 hokej na lodzi e- MŚ Dywizji 1B:
Polska - Rumunia
11:55 hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A:
Białoruś - Słowenia, Na żywo
14:20 magazyn piłkarski
15:00 set 1, gem 1-3 tenis - Turniej WTA
Praga, Na żywo
17:00 Turniej WTA Praga, Na żywo
18:50 Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1B:
Estonia - Polska, Na żywo
19:45 Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1B:
Estonia - Polska, Na żywo
21:25 Sportowy Wieczór, Na żywo
22:05 tenis ziemny - Turniej WTA Praga
01:30 hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1B:
Estinia - Polska
03:20 Retro TVP Sport

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; mecz
o 3. miejsce
8:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; mecz
finałowy fazy play-off
10:00 Piłka nożna: Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku; mecz finałowy
dziewcząt do lat 10
10:40 Piłka nożna: Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku; mecz finałowy
chłopców do lat 10
11:30 Piłka nożna: Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku; mecz finałowy
dziewcząt do lat 12
12:00 Piłka nożna: Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku; mecz finałowy
chłopców do lat 12
14:00 Piłka nożna: Puchar Polski; studio
15:50 Piłka nożna: Puchar Polski; mecz
finałowy: Jagiellonia Białystok - Lechia
Gdańsk
18:00 Piłka nożna: Puchar Polski; studio
19:00 7. strefa; magazyn siatkarski
20:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz finałowy fazy play-off: Grot
Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon
Łódź
23:00 Boks: Gala MB Boxing Night: Ostatni
Taniec; waga superśrednia: Robert
Parzęczewski - Dmitrij Czudinow
1:00 Sporty walki: Babilon MMA 7 w
Żyrardowie; walka: Daniel Rutkowski Łukasz Rajewski

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 34
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 211
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
194
09:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 67
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2008; odc. 57
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 7
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 8
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 6
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 7
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 68
16:00 Rodzinny interes; odc. 41
17:00 Rodzinny interes; odc. 42
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
194
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
195
20:00 Notting Hill; komedia, USA 1999.
William (Hugh Grant) jest właścicielem
małej księgarni. Prowadzi spokojne,
chwilami nudne życie. Wszystko zmienia
się w dniu, gdy przez nieuwagę oblewa
sokiem nową klientkę księgarni. Jak się
okazuje, jest nią słynna aktorka (Julia
Roberts). William zakochuje się w niej
po uszy. Jednak czy miłość pomiędzy
dwoma różnymi światami ma szansę
przetrwać?
22:25 Kabaretowe Gogle i Boks; odc. 3;
program rozrywkowy
23:00 Kabaretowe Gogle i Boks; odc. 4;
program rozrywkowy
23:25 Polowanie na drużbów; komedia,
USA 2015. Jimmy Callahan (Kevin Hart)
z zawodu jest gościem, którego
wynajmuje się na przykład na drużbę.
Sprawił, że wielu panów młodych na
dzień ślubu mogło pochwalić się
doskonałym świadkiem. Pewnego dnia z
prośbą o pomoc przychodzi do
Jimmy’ego Doug Harris (Josh Gad),
który choć bardzo się starał nie znalazł
wśród swoich znajomych chętnego na
bycie drużbą…
01:25 Chłopcy pani Brown; serial fabularny,
Irlandia, Wielka Brytania 2011; odc. 4
02:05 Chłopcy pani Brown; odc. 5
02:45 Chłopcy pani Brown; odc. 6
03:25 Chłopcy pani Brown; odc. 1
03:55 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997; odc. 23
05:00 Menu na miarę; serial fabularny
2011
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny
2010; odc. 11

TV4
6:00 Transakcje za milion dolarów – Los
Angeles 5 (1) serial dokumentalny.
Konkurencja między agentami
nieruchomości w Kalifornii jest
ogromna. Widzowie poznają kulisy pracy
specjalistów oraz ich klientów.
7:00 Transakcje za milion dolarów - Los
Angeles 5 (2) serial dokumentalny
8:00 Nasz nowy dom (6) reality show. W
niewielkim domu mieszka
trzypokoleniowa rodzina: pani Irmina, jej
syn Leszek i 16-letni Hubert, który cierpi
na dziecięce porażenie mózgowe...
9:00 Septagon (56) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3
(25) reality show. Przed uczestnikami
kolejne wyzwanie. Tym razem zawodnicy
muszą przygotować dania dietetyczne.
Kulinarne poczynania kucharzy oceni
Wojciech Modest Amaro i gość...
11:30 Sekrety sąsiadów (12) serial
obyczajowy
12:00 Mecenas Lena Barska 2 (15) serial
obyczajowy
13:00 Detektywi w akcji (170) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (537) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (72) serial
kryminalny
17:00 Joker (72) teleturniej
18:00 Septagon (60) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (538) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(296) serial kryminalny
21:00 Ści(ą)gany; komedia sensacyjna,
Niemcy/USA 1998
22:50 Śmierć na talerzu (3) serial
dokumentalny
23:50 Śmierć na talerzu (4) serial
dokumentalny
0:50 Żona dla milionera 5 (15) reality
show. Patti Stanger jest doświadczoną
swatką, założycielką ekskluzywnego
Klubu Milionerów, w którym mężczyźni
sukcesu poznają swoje przyszłe żony.
1:50 Polityka na ostro; program
publicystyczny
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
prowadzony przez Martę Leleniewską
oraz Marcina Kotyńskiego. Oprócz
muzyki, stałymi elementami ‚Disco Polo
Life’ są m.in. klipy specjalnie...
3:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc. 170;
telenowela historyczna TVP
06:05 Na sygnale; odc. 50 „Sopel lodu”;
serial fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 51 Ślubuję
Ci miłość, wierność; serial
fabularyzowany TVP
07:10 Czterdziestolatek; odc. 12/21 Nowy zastępca, czyli meteor; serial
TVP
08:20 Stulecie Winnych; odc. 8; serial
TVP
09:15 Ogniem i mieczem; odc. 3/4;
serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 79 „O
jeden promil za daleko”; serial
komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 80
„Zachcianki’; serial komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.IV; odc. 51 - Fałszerze
uczuć; serial obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.IV; odc. 52 - Zemsta i
wybaczenie; serial obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 194 Pałac; serial kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 195 Medium; serial kryminalny TVP
15:10 C. K. Dezerterzy; cz. II; komedia;
Polska, Węgry (1985)
16:25 Na sygnale; odc. 51 Ślubuję
Ci miłość, wierność; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.V; odc. 53 - Msza
obywatelska; serial obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.V; odc. 54 - Czysty
biznes; serial obyczajowy TVP
18:55 Ja to mam szczęście!; odc. 1;
serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 196 O mały włos; serial kryminalny TVP
20:25 U Pana Boga za piecem; komedia
22:05 Ranczo; s.V; odc. 56 Amerykańska baza; serial obyczajowy
TVP
23:00 Pitbull. Nowe porządki; film
sensacyjny; od lat 18
01:15 Jeziorak; film sensacyjny; od
lat 16
03:00 Mrok; odc. 1/8 - Interes życia;
serial kryminalny TVP; od lat 16
03:55 Mrok; odc. 2/8 - Być czy mieć;
serial kryminalny TVP; od lat 16
04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 79 „O
jeden promil za daleko”; serial
komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 2 maja; odc. 550;
felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 2.05.1989
07:35 Polonia Restituta; odc. 7; serial
TVP
08:35 Historia Polski – Podaj cegłę
czyli polski socrealizm; film
dokumentalny
09:40 Po PRLu; odc. 9
10:10 Wisła od źródła do ujścia; odc.
2. Od ujścia Dunajca do ujścia Narwi;
film dokumentalny
11:10 Hiszpania. Narodziny imperium;
odc. 1/3; serial dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
12:05 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 13; cykl dokumentalny
12:25 Czas honoru; odc. 33 „Bracia”;
serial TVP
13:20 Plemienna sztuka przetrwania 2;
odc. 2/6. Australijskie piekło (2); cykl
dokumentalny; USA (2016)
14:20 Dziewicza Nowa Zelandia; odc.
1/6. Park Narodowy Fiordland; serial
dokumentalny; USA (2013)
15:25 Era kosmiczna: historia NASA
– Triumf i tragedia; odc. 4/4; cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
16:30 Historia Polski – Dzieci Kwatery
Ł; film dokumentalny
17:30 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii.
18:00 Taśmy bezpieki – Kulisy
Magdalenki
18:30 Polska Kronika Filmowa 1993 Wydanie 13; cykl dokumentalny
18:45 Długi weekend; film TVP
20:10 Instynkt przetrwania; odc. 6/6
Kraina lodu; serial dokumentalny;
USA (2012); od lat 16
21:05 Opowieść o Chinach – Wiek
rewolucji; odc. 6/6; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
22:05 Spór o historię – Władcy polscy:
Michał Korybut Wiśniowiecki; debata
22:45 Miasto z morza; film obyczajowy
00:50 Tajne akta III Rzeszy; odc. 5/6;
Wielka Brytania (2015); od lat 16
01:50 Sensacje XX wieku – Tajemnica
bomby A; cz. 1; cykl dokumentalny
02:20 Encyklopedia II wojny światowej
– Montgomery; cykl dokumentalny
02:50 Dziennik telewizyjny – 2.05.1989

