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ZUS wysyła deklaracje podatkowe PIT za 2020 r. Formularze otrzymają osoby, które w ubiegłym roku chociaż raz pobrały świadczenie
z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. W całej Polsce trafią one do około 9,5 mln klientów ZUS, a w województwie śląskim do blisko 1,4 mln
osób. Z terenu działalności oddziału ZUS w Częstochowie dokumenty
z ZUS wysłane zostaną do prawie 170 tys. świadczeniobiorców.
Ciąg dalszy na str. 3
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NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

500 PLUS NA NOWYCH ZASADACH
Ruszył nabór wniosków
na świadczenie
500
plus.
W tym roku mamy jednak pewną zmianę – będzie ono ustalane na okres od 1 czerwca do 31
maja następnego roku kalendarzowego.
Czy poza zmianą związaną z ustalaniem okresu świadczeniowego
oraz terminem składania wniosków
o świadczenie wychowawcze coś
jeszcze zmieni się w programie „Rodzina 500+”? Jak złożyć wniosek?
Komu przysługuje świadczenie?

Duża zmiana,
ważne terminy!
Aby uzyskać prawo do świadczenia
wychowawczego od 1 czerwca tego
roku, wnioski można składać już od 1
lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez
bankowość elektroniczną lub przez
portal PUE ZUS. Złożenie wniosku
drogą tradycyjną, czyli osobiście
w urzędzie lub za pośrednictwem
poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia.

Co istotne, rok 2021 przyniósł
ważną zmianę - prawo do świadczenia jest tym razem ustalane
na okres od 1 czerwca do 31 maja
następnego roku kalendarzowego.
Co to oznacza w praktyce?

■ Złożenie kompletnego i prawi-

dłowo wypełnionego wniosku
o świadczenie wychowawcze
na kolejny okres w terminie
do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie
do 30 czerwca tego roku.
■ W przypadku kompletnych
i prawidłowo wypełnionych
wniosków złożonych w okresie
od 1 do 31 maja danego roku,
ustalenie prawa oraz wypłata
przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi
nie później niż do 31 lipca tego
roku.
■ Jeżeli osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie
od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia

Otrzymuję świadczenie wychowawcze na dziecko, czy muszę składać nowy wniosek w tym roku?
Tak, w 2021 r. konieczne jest złożenie wniosku na
nowy okres świadczeniowy.
Kiedy muszę złożyć wniosek, by zachować ciągłość wypłaty świadczenia?
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego
wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny
okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
Co się stanie, jeżeli wniosek złożę później – w maju, czerwcu, lipcu? Kiedy otrzymam pieniądze?
W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 ma-

z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31
sierpnia tego roku.

■ Uwaga! Złożenie wniosku póź-

niej, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia
wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone
od miesiąca złożenia wniosku.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje,
że świadczenie wychowawcze
zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Dlatego nie
warto zwlekać. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie
wychowawcze na kolejny okres
w terminie do 30 kwietnia
oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec
maksymalnie do 30 czerwca tego roku – a więc z zachowaniem
ciągłości wypłaty świadczenia.

Drogowa inwestycja warta
ponad 340 milionów!
Trwa przebudowa DW 791 - od DK1 (Kolonia Poczesna) do DK78
(Zawiercie). Czasowo dla ruchu został zamknięty odcinek między Postępem, a Myszkowem. Całkowity koszt drugiego etapu prac związanych z realizacją tej ogromnej drogowej inwestycji to 241 mln zł, w
tym 139 mln zł dofinansowania w ramach Europejskich Funduszy
Rozwoju Regionalnego.
Ciąg dalszy na str. 4

BEŁCHATÓW

Szansa na nowe
mieszkania na wynajem
Jak zachęcić młodych do zamieszkania w średniej wielkości mieście?
Pomóc w tym ma nowe rządowe rozwiązanie – Społeczne Inicjatywy
Mieszkaniowe. Ma ono pozwolić na ścisłą współpracę władz centralnych z samorządami przy budowie nowych mieszkań. Są nią mocno zainteresowane władze Bełchatowa. - Cieszę się, że nowa ustawa daje
nam nowe i szersze możliwości kreowania naszego rynku mieszkaniowego – zaznacza prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.
Ciąg dalszy na str. 4

Katarzyna Gwara

ja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca
nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego
świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie
później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.
Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30
czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
Co to oznacza w praktyce?
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r.

gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie
wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
Czy oprócz wniosku trzeba będzie składać jakieś
dodatkowe dokumenty?
Od czasu zniesienia kryterium dochodowego rodzice
nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie opiera się przede
wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.
Jeżeli moje dziecko ma 17 lat, to otrzymam na nie
świadczenie wychowawcze?
Tak, świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż
do ukończenia przez nie 18. roku życia. Co ważne,
świadczenie obejmuje zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i pieczy zastępczej.
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CZĘSTOCHOWA

ZUS wysyła ważne dokumenty Co można zmienić w
Dokończenie ze str. 1

Co roku ZUS na przełomie
stycznia i lutego rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Przed 1
marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz
pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową. Z ponad 9,5 mln wysyłanych deklaracji, w granicach 8,3
mln otrzymają emeryci i renciści.
Pozostałe formularze trafią m.in.
do osób, które w ubiegłym roku
pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.
W województwie śląskim liczba wysłanych deklaracji przekroczy 1,394 mln, z czego ponad
1,22 mln trafi do osób pobierających świadczenia długoterminowe, czyli np. emerytury bądź renty. Z terenu Oddziału ZUS w Częstochowie wysyłka dotyczy blisko
170 tys. deklaracji podatkowych,
z czego do emerytów i rencistów
trafi ponad 147 tys. PIT-ów.

Dla kogo PIT-40A?
Większość wysyłanych przez
ZUS formularzy to PIT-40A. W
tym roku roczne obliczenie podatku będzie sporządzane tylko
dla podatników z kwotą niedopłaty podatku, gdy suma zaliczek
przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym nie
przewyższa kwoty podatku należnego od uzyskanego dochodu.
To gotowe rozliczenie dla emerytów i rencistów, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świad-

czenie z ZUS i nadal je otrzymują.
Na tej samej zasadzie PIT-40A
trafia też do osób, które korzystają ze świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego
czy renty socjalnej.

Informacje o dochodach
PIT-11A trafi też do klientów,
którym w ubiegłym roku ZUS wypłacił zasiłki: chorobowe, opiekuńcze lub macierzyńskie. PIT-11A dostanie też część emerytów i rencistów, na przykład ci,
którzy rozliczają się razem z małżonkami albo też złożyły wniosek
o obliczanie i pobieranie zaliczki
na podatek według wyższej skali
podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.
- Co ważne, w tym roku ZUS
nie rozlicza świadczeniobiorców,
którzy mają nadpłatę podatku.
Oni otrzymają PIT-11A (czyli informację o dochodach), a zwrot
nadpłaty dostaną bezpośrednio z
urzędu skarbowego w ciągu 45
dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli nie mieli innych dochodów niż świadczenie z ZUS i
nie korzystają z ulg podatkowych,
to nie muszą składać zeznania
PIT-37 lub PIT-36 - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Natomiast PIT-11 otrzymają z
kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne
po osobie zmarłej lub alimenty

potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Dostałem PIT z ZUS
- co teraz?
- Dla osób, które nie miały dodatkowych dochodów poza
świadczeniem z ZUS i nie zamierzają odliczyć żadnych ulg podatkowych, PIT-40A jest gotowym rozliczeniem podatku. Pozostali powinni potraktować ten
formularz tak samo, jak informację o dochodach - wyjaśnia
rzeczniczka.
Zatem ci emeryci i renciści,
którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku,
powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36,
które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.
Emeryt czy rencista też może
odliczyć 1% na cele charytatywne
Każdy emeryt i rencista może
przekazać „1 procent” podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama
organizacja, którą świadczeniobiorca wsparł w roku ubiegłym,
to nie musi składać dodatkowych
dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę
„1 procenta”, powinien dostarczyć do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP.

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Konkurs z grą komputerową w roli głównej
Poznaliśmy laureatów nietypowego konkursu organizowanego
przez częstochowski Urząd Miasta.
Zadaniem uczestników było stworzenie wirtualnej szkoły marzeń
w grze Minecraft.
W konkursie,,Szkoła Przyszłości
w Minecraft” trzeba było możliwie
najdokładniej odwzorować elewację „Centrum Edukacyjnego Przyszłości”, którego,,bazowa” wizualizacja dostępna była na stronie http://zawodowaczestochowa.pl Z kolei co do pomysłu na wnętrze takiej,,szkoły przyszłości” można się było wykazać pełnią fantazji, projektując i wyposażając
je dowolnie. W tym pobudzającym
twórcze moce młodych ludzi, ale i,,wirtualnym” – dopasowanym do okresu
pandemii, zdalnej nauki i znaczących
ograniczeń sanitarnych podczas ferii –
konkursie, mogły wziąć udział uczennice i uczniowie VII i VIII klas szkół
podstawowych z całego Subregionu
Północnego województwa, a także
młodzież częstochowskich szkół ponadpodstawowych (bez względu
na miejsce zamieszkania).
Przy ocenie dostarczonych prac
wzięto pod uwagę m.in. ich zgodność z zadaną tematyką, pomysłowość, wykonanie czy poziom artystyczny. Złożone z pracowników
Urzędu Miasta jury (w składzie: Sławomir Stolarski – naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Rafał Piotrowski – naczelnik Wydziału Edukacji
oraz Anna Tymoshenko – kierowniczka Centrum Obsługi Inwestora,
a zarazem koordynatorka konkursowych zmagań) było pod takim
wrażeniem efektów pracy młodych
projektantów, że zdecydowało…

przyznać dodatkowe laury.
Żeby jednak dać młodym projektantkom i projektantom dobrą podstawę do ich dalszych działań, trzeba było najpierw ją stworzyć – także w formie rywalizacji. W ,,Konkursie na projekt bazowy” można było
liczyć zwłaszcza na młodzież częstochowskich szkół technicznych.

A werdykt jury wyglądał
następująco:
,,Szkoła Przyszłości w Minecraft”
I miejsce – Mateusz Czopik –
II klasa Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. S.
Żeromskiego
II miejsce – Krzysztof Kubat –
VIII klasa Szkoły Podstawowej nr
33 im. M. Kownackiej
III miejsce – Kinga Woźniakowska
– I klasa Zespołu Szkół im. J.
Kochanowskiego
wyróżnienie Centrum Obsługi
Inwestora – Kinga Księżnik – VII
klasa Szkoły Podstawowej im. M.
Kacprzaka w Starym Cykarzewie
nagroda specjalna – Ernest Mróz
– VIII klasa w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 w Rędzinach
(laureat stworzył video, aby –
jak napisał – lepiej oprowadzić
po swoim projekcie; ﬁlm można
obejrzeć w serwisie YouTube)
wyróżnienie – Kacper Klimas –
II klasa Technikum TEB Edukacja
w Częstochowie
,,Konkurs na projekt bazowy” wygrała praca Patrycji Kwaśniewskiej z Zespołu Szkół im. Wł. St.
Reymonta. Za ciekawe, profesjonalne projekty zostali z kolei wy-

różnieni: Sebastian Byczkowski –
Zespół Szkół Technicznych, Nikita
Zababurin – ZS im. J. Kochanowskiego, Julita Urbańska – Zespół
Szkół im. Wł. St. Reymonta, Weronika Młynarczyk – Zespół Szkół
Technicznych oraz Wiktoria Tymoshenko z Liceum Plastycznego.
Podczas skromnej – bo z konieczności
zorganizowanej
w reżimie sanitarnym – uroczystości w Urzędzie Miasta nagrodzonym i wyróżnionym gratulował
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, zachęcając także laureatów
uczących się jeszcze w,,podstawówkach” do wyboru nauki w częstochowskich szkołach średnich.
Z myślą o tych, którzy rozważają dalsze kształcenie w placówkach technicznych i branżowych
– przygotowujących pod kątem
określonych, przydatnych na lokalnym rynku pracy specjalności
– powstała też sama strona htt p : //z a w o d o w a c z e s t o c h o w a .
pl W okresie pandemii, gdy regulacje sanitarne utrudniają bądź
uniemożliwiają odwiedzanie szkół
przez potencjalne kandydatki
i kandydatów do nich, można tam
znaleźć przydatne informacje
na temat aktualnej oferty edukacyjnej szkół średnich oferujących
określone zawodowe,,profile”.
Organizatorzy,,Minecraftowego” konkursu z Urzędu Miasta już
myślą o tym, jak wykorzystać ten
pomysł w przyszłości szerzej, z pożytkiem dla kolejnych grup uczennic i uczniów, którzy – co oczywiste – czują się w takich konkurencjach jak ryby w wodzie…

budżecie obywatelskim?

Po raz pierwszy w trybie online,
omówiono wyniki ankiety ewaluacyjnej dotyczącej VII edycji częstochowskiego budżetu obywatelskiego.
Podczas wysłuchania publicznego
przedstawiono statystyki odpowiedzi,
jakich udzielono na pytania zamknięte
ankiety oraz uwagi i sugestie zgłoszone w ramach pytań otwartych. Uwagi
dotyczyły całego spektrum spraw
związanych z procedurą BO – zakresu
bądź tematyki projektów zadań, kryteriów ich weryfikacji, samego głosowania, podziału środków finansowych
czy realizacji projektów zadań. Pojawiły się też np. kwestie dublowania projektów czy ogólnodostępności zrealizowanych zadań na terenach obiektów będących w czyimś zarządzie.
– Od pierwszej edycji procedury częstochowskiego budżetu obywatelskiego
tworzymy wspólnie z mieszkankami
i mieszkańcami i jestem przekonany,
że właśnie temu zawdzięcza on swój sukces – powiedział podczas spotkania online prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. –
Nawet bardzo trudne czasy nie są dla nas
przeszkodą, aby bardzo licznie współdecydować o tym, jak ma zmieniać się najbliższa nam, miejska rzeczywistość.
Następnie rozpoczęła się dyskusja
na temat propozycji zmian w obowiązującej procedurze. Zgłoszone sugestie zostaną przeanalizowane, tak

by odświeżona, wypracowana procedura odpowiadała oczekiwaniom jak
największej ilości częstochowianek
i częstochowian.
7. edycja BO była pierwszą przeprowadzoną w całości online – wymusiły
to względy bezpieczeństwa spowodowane pandemią. O tym, na co przeznaczyć łącznie niemal 9,5 mln zł, współdecydowało 24,5 tys. osób.
Zgłoszono rekordową liczbę pomysłów – wiele z nich miało wyraźnie,,zielony”, ekologiczny charakter; inne z kolei
pojawiły się zapewne w kontekście pandemicznych wyzwań i trudności. Przekonywanie innych do poparcia konkretnych pomysłów odbywało się głównie
poprzez media społecznościowe.
W końcu na poszczególne zadania
głosowało o ok. 5 tys. więcej osób niż
w zeszłym roku. Łącznie było ich tym
razem ponad 24,5 tys.
Platforma internetowa świetnie się
sprawdziła – jej prosta obsługa, przejrzysty układ i minimum wymaganych
danych sprawiły, że nie było mowy
o żadnym wykluczeniu spowodowanym
wyłącznie elektroniczną formą udziału.
Nie trzeba było nawet korzystać z poczty elektronicznej – wystarczył telefon
i możliwość skorzystania z internetu.

BLACHOWNIA

Zbierają nakrętki by pomóc
Pomysł, by w pobliżu Urzędu
Miejskiego w Blachowni zamontować serce na plastikowe nakrętki
przeznaczane na cele charytatywne, okazał się strzałem w dziesiątkę. Mieszkańcy błyskawicznie
je zapełnili i dzięki temu można było pomóc choremu Tobiaszowi.
Z inicjatywą zamontowania metalowego serca na nakrętki wyszła burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska.
Pomysł spodobał się mieszkańcom,
którzy w błyskawicznym tempie je zapełnili. Kilka dni temu nakrętki zostały
przekazane rodzicom 13-letniego Tobiaszka Niemczyka, który urodził się
z porażeniem mózgowym. Kwota uzy-

skana ze sprzedaży nakrętek zostanie
przeznaczona na rehabilitację chłopca
i zakup niezbędnego zaopatrzenia ortopedycznego.
- Dziękuję urzędowi i mieszkańcom
za wrażliwość, dobroć, życzliwość
i bezinteresowną otwartość na oczekiwania potrzebujących - powiedziała
mama chłopca Marta Niemczyk.
Nakrętki dla Tobiaszka zbierają także
placówki szkolne z gminy Blachownia.
- Zachęcamy do dalszego zbierania
nakrętek - mówi Burmistrz Sylwia Szymańska. - To niewielki wysiłek, a wspólnie możemy zrobić tyle dobrego.

CZĘSTOCHOWA

Nagrody dla reprezentantów
szpitala
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie już po raz
20. rozdała wyróżnienia w ramach
plebiscytu „Jurajski Produkt Roku”.
Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.
Zbigniew Bajkowski, Dyrektor WSS
im. NMP w Częstochowie oraz Piotr
Krawczyk, Koordynator punktu pobrań wymazów na COVID-19.
Plebiscyt „Jurajski Produkt Roku” co roku wyróżnia osoby, firmy oraz instytucje,
które w sposób szczególny angażują się
w działania mające na celu wspieranie lokalnej społeczności. Podczas tegorocznej edycji nagrody przyznano w 15 kategoriach.
– Wyróżnienie w kategorii za realizację działań na rzecz zwalczania epidemii
COVID-19 to efekt pracy wszystkich
pracowników Szpitala. Wspólnymi siłami
udało nam się wdrożyć rozwiązania, które usprawniły funkcjonowanie naszej
placówki podczas epidemii. Co ważne,
nie przerwaliśmy działalności dydaktycz-

nej dla naszych studentów, zarówno wydziału lekarskiego, pielęgniarskiego, fizjoterapii czy psychologii – mówi Zbigniew Bajkowski. – Dzięki wytrwałości
i wielkiemu zaangażowaniu całego zespołu udało nam się stawić czoła licznym
wyzwaniom minionych miesięcy. Zdaję
sobie sprawę, że przed nami kolejne
trudne tygodnie, mimo to patrzę w przyszłość z optymizmem – dodaje.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. NMP w Częstochowie to jedna z największych placówek medycznych w regionie. W momencie wybuchu światowej pandemii, ośrodek ten stał się jednym z kluczowych miejsc walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Polsce. Nie tylko przyjmowano pacjentów
zarażonych wirusem, ale także otworzono punkt drive-thru umożliwiający pobieranie wymazów.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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POWIAT MYSZKOWSKI

POWIAT MYSZKOWSKI

Nowe kardiomonitory w szpitalu
powiatowym
Pięć wysokiej klasy kardiomonitorów dotarło do Szpitala Powiatowego w Myszkowie. Znajdują się obecnie na terenie Oddziału Chorób Wewnętrznych
i na Oddziale Covidowym. Sprzęt
przekazała Agencja Rezerw Materiałowych. Koszt jednego urządzenia to ok. 60 tys. zł.
Kardiomonitory to niezmiernie ważne elementy wyposażenia medycznego każdej placówki. Urządzenia, które są już gotowe do pracy, mają charakter wie-

lofunkcyjny i służą monitorowaniu parametrów życiowych pacjentów – ciśnienie, EKG, saturacja, temperatura, pomiar dwutlenku węgla we krwi. Istnieje
możliwość rozbudowy każdego
z kardiomonitorów o dodatkowe
parametry.
- Jest to wysokospecjalistyczny
sprzęt dla pacjentów w najcięższym stanie, hospitalizowanych
na oddziale covidowym - podkreśla dyrektor SP ZOZ w Myszko-

wie Adam Miśkiewicz. Urządzenia mogą być stosowane zarówno
stacjonarnie, jak i mobilnie z wykorzystaniem drugiego przenośnego monitora.
Nowy sprzęt zaprezentowali
wraz z dyrektorem – Kierownik
Oddziału Covidowego Jacek
Kret oraz lekarze Agnieszka Mazur-Bielawska i Agnieszka Rosikoń-Izdebska. Kardiomonitory
wyprodukowała amerykańska firma G-Elektronics.

ZAWIERCIE

Nowe budynki komunalne coraz bliżej
Władze Zawiercia chcą wybudować trzy budynki komunalne na
osiedlu TAZ. Miejscy radni przyjęli
już zmianę w budżecie, która dotyczyła zwiększenia planu wydatków o kwotę 150 tys. zł. Chodziło
o zabezpieczenie środków dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
na opracowanie dokumentacji
projektowej. To konieczne, by ruszyć z inwestycją.
- Chcemy budować nowe i wygodne mieszkania, które będą
spełniały oczekiwania lokatorów.
Zależy nam na podnoszeniu komfortu życia zawiercian. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że mieszkań
brakuje, a problem ten nie dotyczy jedynie naszego miasta – informują władze Zawiercia.

Inwestycje mają być realizowane w ramach rządowego programu „Bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat”.

Na czym polega? Celem jest
zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń
z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb
osób o niskich i przeciętnych dochodach. Program finansowany
jest ze środków Funduszu Dopłat,
a jego obsługę prowadzi Bank
Gospodarstwa Krajowego.
- Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. pakiet mieszkaniowy.
Jest to dla nas ogromna szansa,
ponieważ w przypadku powstających budynków komunalnych
wsparcie z obecnych 35-45%
wzrośnie do nawet 80% - mówi Augustyn Hejnosz, Dyrektor
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu. - Nowa ustawa
mieszkaniowa wprowadza zmiany, dzięki którym samorządy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe dostaną

większe wsparcie na budowę
mieszkań. Będziemy się także
ubiegać o dodatkowe 10% wsparcia, które nam przysługuje w
związku z tym, że nowo powstające budynki będą się znajdowały w
strefie ochrony konserwatorskiej.
Łącznie wsparcie finansowe może
wynieść nawet 90% - podkreśla Augustyn Hejnosz.
Gdzie powstaną nowe budynki? Dwa z nich przy ulicy Westerplatte (na placu naprzeciwko Administracji Domów Mieszkalnych
Nr 1 ZGM-u, z tyłu budynku byłej
przychodni – działka 13/8). Trzeci budynek powstanie na działce
15/12 (przy ul. Niedziałkowskiego 10). Wszystkie będą wpisywały się w architekturę zabytkowego osiedla TAZ.

MYSZKÓW

zdj. miastomyszkow.pl

Oczyszczacze powietrza dla
przedszkoli

Siedem przedszkoli z gminy
Myszków otrzyma oczyszczacze
powietrza. To efekt kolejnego
etapu kampanii edukacyjno-in-

formacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap
oddech” realizowanej przez samorząd województwa śląskiego.

Kampania realizowana jest
po raz drugi. Do udziału zakwalifikowało się 7 przedszkoli z gminy
Myszków. Są to:
■ Przedszkole Nr 1 „Bajka”
■ Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
■ Przedszkole Nr 4
■ Przedszkole Nr 5
■ Oddział Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej Nr 2
■ Oddział Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej Nr 4
■ Oddział Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej Nr 7
Gminie Myszków została przyznana pomoc rzeczowa w postaci
oczyszczaczy powietrza, służących
poprawie jakości powietrza w salach przedszkolnych. Wyżej wymienione przedszkola otrzymały 11 sztuk oczyszczaczy o łącznej
wartości 8 679,00 złotych.
Oczyszczacze zostały zakupione ze środków Województwa
Śląskiego w ramach kampanii
współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

Drogowa inwestycja warta
ponad 340 milionów!
Dokończenie ze str. 1

Prace, które obecnie odbywają
się na odcinku między Postępem
(przy Jurajskiej), a rondem przed
Myszkowem, mogą być realizowane wyłącznie w warunkach, kiedy
droga jest zamknięta. Utrudnienia
potrwają do końca sierpnia.
Aby przejechać z Myszkowa
do Koziegłów, należy więc wybrać
objazd, np. – ulicą Szpitalną
w Myszkowie przez Pustkowie
Lgockie i Mysłów lub przez Nową
Wieś i dalej drogą 789 w kierunku
Koziegłów.
Przebudowa DW 791 trwa już
od kilku lat. Trasa ta łączy drogi
krajowe nr 1 i nr 78, jest więc jedną
z najważniejszych arterii komunikacyjnych w północno-wschodniej
części województwa. Inwestycja
ta ma przynieść ogromną poprawę
w komunikacji i wzrost przepustowości. W jej ramach powstaną również nowe ciągi pieszo-rowerowe.
Pierwszy etap przebudowy DW
791 obejmował budowę obwodnicy Myszkowa o długości 8,4 km
(m.in. budowa trzech rond, skanalizowanie skrzyżowania z ul. Szpitalną i Wyzwolenia w Myszkowie)

wraz z remontami miejscowymi
na terenie innych gmin i budową
wiaduktów.
Łączny koszt I etapu przebudowy DK 791 to ponad 100 mln zł.
Inwestycja została dofinansowana
ze środków z funduszy europejskich w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie ponad 85 mln zł.
II etap przebudowy, którego
częścią są obecne prace na odcinku Postęp-Myszków, rozpoczyna
się w Kolonii Poczesnej (skrzyżowanie z DK1), a kończy na skrzyżowaniu z DK 78 w Zawierciu.
W ramach przebudowy obejmuje
m.in. przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości drogi, korektę skrzyżowań, budowę chodników, zjazdów, zatok
autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych.
Koszt realizacji II etapu wynosi
ponad 241 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR 139 mln zł.
Całkowity koszt etapów I i II wynosi ponad 341 mln zł, w tym ponad 224 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego.

ZAWIERCIE

Odnowią 31 budynków
Kolejne budynki w Zawierciu
przejdą
termomodernizację.
Wszystko dzięki ogromnemu dofinansowaniu, które miasto pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski oraz Prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek podpisali umowy,
na mocy których dofinansowana
zostanie termomodernizacja 19
kolejnych budynków. Ostateczne
koszty tych inwestycji poznamy dopiero po zakończeniu realizacji zadań. Łącznie dofinansowanie
do termomodernizacji 19 budynków może wynieść nawet około 10
mln złotych. To pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020.

- Walka ze smogiem to nasza
wspólna misja dla dobra naszych
dzieci, a w termomodernizowanych
budynkach wymienione zostaną
tzw. kopciuchy - podkreślał Prezes
WFOŚiGW Tomasz Bednarek.
Łukasz Konarski, Prezydent Zawiercia, podziękował za ogromne wsparcie
finansowe. Podkreślał również, jak
ważna jest to inwestycja. - Dla nas
to ogromny skok do przodu, ponieważ
przez wiele lat w tym temacie niewiele
się działo. Na inwestycji skorzystają
przede wszystkim nasi mieszkańcy,
którzy czekają na takie rozwiązanie.
Będzie to jeden z elementów naszej
walki ze smogiem. Dziękuję moim
urzędnikom, którzy przygotowywali
wnioski, za bardzo efektywną pracę podkreślał Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.
Wcześniej lokalny urząd informował, że Zawiercie otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania na termomodernizację aż 12 budynków znajdujących się na terenie miasta. Razem
to około 14 mln zł dofinansowania.

Które budynki mają zmienić swoje oblicze? Chodzi m.in. o obiekty
wielorodzinne przy ulicach:

■ Bliskiej 1, Leśnej 22, Szkolnej

17, Wajzlera 6 (koszt to blisko 3
mln zł, a dofinansowanie około
2 mln zł).
■ Amatorskiej 13, Polskiej 5, Sienkiewicza 19 (całość może kosztować nawet około 2 mln 300
tys. zł, a dofinansowanie może
wynieść nawet około 1 mln 596
tys. zł).
■ Aptecznej 1, 2, 4, 6 (szacujemy,
że cała inwestycja może kosztować ponad 2 mln 800 tys. zł, a dofinansowanie może wynieść nawet około 1 mln 652 tys. zł).
■ Niedziałkowskiego 2, 23, 24, 25
(to zadanie może kosztować ponad 4 mln 800 tys. zł, a dofinansowanie może wynieść około 3
mln 345 tys. zł).
■ Marszałkowskiej 16, 18, 22, 23
(szacunkowy koszt to ponad 2
mln 400 tys. zł, a przewidywane
dofinansowanie to nawet 1 mln
430 tys. zł).
Wcześniej pozyskano dofinansowanie na budynki przy ulicach:
■ Zegadłowicza 14, Skłodowskiej
11 oraz Szerokiej 16 (koszt całkowity 1 mln 444 tys. 190,25 zł,
a wnioskowane dofinansowanie 1
mln 119 tys. 498,70 zł).
■ Kijowskiej 8 i 10 oraz Weneckiej
2 (koszt całkowity 1 mln 326 tys.
258,18 zł, a wnioskowane dofinansowanie 982 tys. 213,95 zł).
■ Marszałkowskiej 29, 31 i 39
(koszt całkowity 1 mln 389 tys.
053,62 zł, a wnioskowane dofinansowanie 817 tys. 929,86 zł).
■ Marszałkowskiej 35, 35a i 37
(koszt całkowity 1 mln 986
tys.753,16 zł, a wnioskowane dofinansowanie 1 mln 416 tys.
090,40 zł).
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Kto może skorzystać z projektu:

■ kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 65 r. ż. (w tym 40 kobiet);

■ ze skalą poziomu samodzielno-

Oferta DDOM-u obejmuje:

■ terapię pielęgniarską,
■ terapię fizjoterapeutyczną,
■ terapię psychologiczną,
■ terapię logopedyczną,
■ terapię zajęciową,
■ doradztwo dietetyczne (stosowa-

nie właściwej diety, łączenia i przyjmowania leków, dobór odpowiednich wyrobów med.).
Do dyspozycji pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku są m.in. urządzenie do suchego masażu wodnego, urządzenie do terapii
falą uderzeniową, urządzenie do magnetoterapii, zestaw do ćwiczeń w obciążeniu, zestaw do krioterapii miejscowej.
Rekrutacja odbywa się
na podstawie:

■ skierowania do dziennego domu

opieki medycznej wydanego przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
■ w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
udzielającego świadczenia w szpitalu wystawi skierowanie
do DDOM.
Czas między świadczeniami
medycznymi pacjenci będą mieć
zagospodarowany – będą mogli
skorzystać z kącika bibliotecznego, telewizji, bądź odpoczynku
(specjalnie przygotowane pomieszczenia z miejscami leżącymi). Dla każdego z pacjentów tworzony jest indywidualny plan opieki dostosowany do jego potrzeb.
DDOM pełnią również funkcję terapeutyczną i edukacyjną.
W ciągu trzech dni od przyjęcia
do DDOM, zespół terapeutyczny

dokonuje oceny sprawności pacjenta. Diagnoza składa się z oceny czynnościowej, fizycznej oraz
oceny stanu umysłowego. Na koniec każdego miesiąca dokonywana jest ocena rezultatów podjętych działań.
W pierwszym miesiącu pacjent
przebywać będą w Domu Opieki
Medycznej przez 5 dni w tygodniu
przez 8 godzin dziennie, następnie
w zależności od poprawy stanu
zdrowia, liczba i częstotliwość
udzielanych świadczeń może być
stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych
każdego pacjenta, jednak nie może
odbywać się w czasie krótszym niż
4 godziny dziennie.
W ramach planowanych do realizacji zadań w projekcie zakłada
się realizację zasad równości
szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom- bez
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub
światopogląd, orientację seksualną- sprawiedliwego, pełnego
uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach.
Koszt wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej
w Kłobucku:
to 273 846,16 zł. Całkowita wartość realizowanego projektu
to 1 284 791,74 zł Został on dofinansowany ze środków europejskich – środki zewnętrzne wynosiły 1 194 856,00 zł.

KŁOBUCK

zdj. UM Kłobuck

Inwestyc je na placu targowym
Nowe udogodnienia i zwiększenie bezpieczeństwa to kolejne elementy modernizacji Targowiska
Miejskiego w Kłobucku.
Mając na uwadze bezpieczeństwo
osób korzystających z Targowiska
Miejskiego w Kłobucku na obiekcie
został zainstalowany nowoczesny
monitoring. Ma on na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa użytkowników placu targowego, parkujących
tam samochodów, jak również monitorować stan bezpieczeństwa obiektu w godzinach nocnych oraz eliminować między innymi nielegalny wywóz śmieci. Koszt inwestycji to ponad 4 tys. zł.
Na parkingu obsługującym targowisko miejskie i centrum miasta pojawiła się nowoczesna toaleta publiczna, która zastąpiła starą. Spełnia ona
wszystkie wymogi związane z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. W/w obiekcie zamontowano również przewijak dla
niemowląt. Nowa toaleta miejska
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
a w soboty od 7.00 do 14.00. Koszt
inwestycji to ponad 130 tys. zł.
Całość została sfinansowana z budżetu gminy.

OSP Parzymiechy
z nowym sprzętem
Do strażaków z OSP Parzymiechy trafił nowy sprzęt ufundowany przez Starostwo Powiatowe
w Kłobucku.
Reprezentującym
jednostkę
strażakom sprzęt przekazał Starosta Kłobucki Henryk Kiepura.
Na stan OSP Parzymiechy przekazano: bosak dielektryczny, kamizelkę KED oraz deskę ortopedyczną

do transportu rannych. Starosta
Henryk Kiepura wspólnie z Wójt
Gminy Lipie Bożeną Wieloch podziękowali strażakom za ich ofiarną
służbę na rzecz mieszkańców.
W spotkaniu uczestniczyli także
przedstawiciele Rady Gminy Lipie,
Przewodniczący Zbigniew Bystrzykowski i radna Izabela Konc.

WIELUŃ

Ścianka wspinaczkowa
dla najmłodszych

zdj. R.Urbaniak/UM Wieluń

ści (skala Barthel) na poziomie 4065 punktów;
■ pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią
farmakologiczną, kompleksowych
działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji
zdrowotnej, a także doradztwa
w zakresie organizowania opieki
i leczenia osoby niesamodzielnej,
lub pacjenci, którym w okresie
ostatnich 12m-c udzielone zostały
świadczenia zdrowotne z zakresu
leczenia szpitalnego.
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Placówka dla seniorów już gotowa
Z myślą o seniorach oraz innych
osobach potrzebujących wsparcia
czy też dodatkowej opieki podczas
powrotu do zdrowia po przebytej
chorobie czy hospitalizacji w Kłobucku powstał Dzienny Dom Opieki Medycznej. Z jego usług będzie
mogło skorzystać do 60 osób. Zapewniona im zostanie właściwa
opieka, rehabilitacja oraz rewalidacja. Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny.
Pacjenci z Dziennego Domu Opieki
Medycznej w Kłobucku do dyspozycji
mają pomieszczenia zmodernizowanego i rozbudowanego Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku. Z pomocy będą mogły skorzystać osoby powyżej 65. roku
życia, niesamodzielne, których stan
zdrowia nie pozwala na pozostawanie
wyłącznie pod opieką podstawowej
opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, a jednocześnie
nie wymaga całodobowego nadzoru
lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Luty 2021

Na aktywnej mapie Wielunia pojawił się nowy obiekt - ścianka
wspinaczkowa dla dzieci.
Atrakcja, zlokalizowana w parku
w Lasku Miejskim tuż obok siłowni
napowietrznej, w niedalekim sąsiedztwie Skate Parku i placu zabaw, powstała dzięki staraniom za-

rządów trzech wieluńskich osiedli:
nr 1, nr 2 oraz nr 8, które przeznaczyły środki z zeszłorocznych funduszy osiedlowych w kwocie
12 000 złotych. Gmina Wieluń
wsparła inicjatywę przeznaczając
brakujące 20 000 złotych na zakup
ścianki.

POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

Dom dla dzieci
zakupiony!
Nieruchomość
z domem
w Strzałkowie, gdzie powstać
ma druga Placówka Opiekuńczo Wychowawcza dla dzieci pozbawionych opieki biologicznych rodziców, stała się już własnością powiatu radomszczańskiego. Kilka
dni temu podpisany został akt notarialny.
Nieruchomość, zakupiona ostatecznie za 660 tys. zł brutto (wg.
operatu szacunkowego wartość
700 tys. zł) wybrana została po analizie kilkunastu obiektów oferowanych do sprzedaży na terenie naszego powiatu.
Przypomnijmy: duży murowany
podpiwniczony dom z użytkowym
poddaszem, sześcioma sypialniami,
wielkim salonem, pomieszczeniami
gospodarczymi, dwoma garażami
oraz dużymi tarasami wybudowano
w 2005 r. Budynek jest starannie
wykończony
i wyposażony
we wszelkie wymagane instalacje,
centralne ogrzewanie gazowe i kominek z systemem rozprowadzającym. Dach pokryto blachą. Z ekspertyz wynika, że jego stan techniczny oceniono jako bardzo dobry.

Działka, na której stoi obiekt
jest duża, ogrodzona i ładnie zagospodarowana, z zadbaną zielenią
i krzewami ozdobnymi wzdłuż
ogrodzenia. Gwarantuje dużo
miejsca do rekreacji dla dzieci. Dla tworzenia tego typu placówki
nie bez znaczenia jest także bliskość szkoły podstawowej, a także
fakt, że w niedalekiej odległości,
w tej samej miejscowości działa
już siostrzana POW,,Kamil” – podkreśla Fabian Zagórowicz, Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.
W nowym domu w Strzałkowie
zamieszkać ma docelowo 14 dzieci.
Zarząd Powiatu przewiduje,
że po przeprowadzeniu niezbędnych prac adaptacyjnych oraz uzyskaniu wymaganych pozwoleń,
otwarcie placówki będzie możliwe
jeszcze w tym roku.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Szansa na nowe mieszkania na wynajem
Dokończenie ze str. 1

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to pomysł na wsparcie rynku
mieszkaniowego. Dzięki temu rozwiązaniu samorządy będą mogły budować
tanie mieszkania na wynajem. Mechanizm zakłada bowiem dofinansowanie
sięgające nawet 35 proc. kosztów budowy lokali społecznych oraz 80 proc.
kosztów budowy mieszkań komunalnych. To tylko niektóre z instrumentów wsparcia samorządów, które
we współpracy z SIM lub TBS będą realizować inwestycje w formule społecznego budownictwa czynszowego.
- To nowe rozwiązania dla samorządów, które mają służyć mieszkańcom takich miast, jak Bełchatów. Ale
program ten otwieramy także dla innych miast w województwie łódzkim.
Już dziś mamy wiele deklaracji wzięcia
udziału w tym programie. Jesteśmy
przekonani, że w przeciągu kilku tygodni wystartujemy z drogą formalną.
Bełchatów realizuje inwestycje mieszkaniowe poprzez BTBS, a SIM to dodatkowa możliwość zwiększenia puli
dostępnych mieszkań – mówi Wice-

wojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra.
Bełchatów doskonale wpisuje się
w założenia Społecznych Inicjatyw
Społecznych, które mają zachęcać
młodych do zamieszkania w średniej
wielkości miastach powiatowych. Cieszę się, że nowa ustawa daje nam
nowe i szersze możliwości kreowania
naszego rynku mieszkaniowego – zaznacza prezydent Bełchatowa Mariola
Czechowska. - Jest to bardzo interesujący program, szczególnie dla wszystkich mieszkańców, którzy zgłaszają potrzebę otrzymania lokum w naszym
mieście. Biorąc pod uwagę rok ubiegły
oraz bieżący, które zdeterminowane
pandemią i mniejszymi wpływami
do budżetu, jest to dla nas bardzo cenna inicjatywa. Postaramy się zbadać rynek, by mieć pełen obraz tego, jakie
jest faktyczne zapotrzebowanie mieszkaniowe w naszym mieście. Z pewnością skorzystamy także z danych naszego BTBS-u, a na ten moment jest
to już około 120 wniosków - dodaje
prezydent.
Jednym z efektów społecznej części rządowego pakietu mieszkaniowego ma być m.in. także wyższe finanso-

we wsparcie budownictwa komunalnego i społecznego. –W ubiegłym roku
zakończyliśmy budowę kolejnego bloku przy ul. Chmielowskiego. Na realizację tej inwestycji zmuszeni byliśmy
wziąć kredyt z banku. Dlatego SIM-y mogą okazać się dla nas sporym odciążeniem – tłumaczy prezes BTBS
Zbigniew Kuchciak.
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe mają być alternatywą dla
tych, których nie stać na kredyt
mieszkaniowy lub którzy nie chcą się
wiązać tak długoletnim zobowiązaniem finansowym. Lokatorom, którzy
w ramach umowy partycypacji pokryją
co najmniej 20 proc. kosztów budowy
lokalu, SIM-y zapewnią możliwość dojścia do własności po ok. 15 - 20 latach.
To jednak nie wszystkie atuty Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.
Samorządy będą bowiem miały także
łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, dzięki możliwości korzystania
z zasobów KZN (Krajowego Zasobu
Nieruchomości).

BEŁCHATÓW
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Szpital z nowym sprzętem od miasta

Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Pierwszy zabieg z użyciem sondy bełchatowscy chirurdzy onkolodzy
mają już za sobą. – Wszystko przebiegło z założonym planem operacyjnym,
a osiągnięte efekty są takie, jakich
oczekiwaliśmy – mówi lek. Jerzy
Ogłuszka, chirurg onkolog, koordynator ds. onkologii w Szpitalu Wojewódzkimi im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
który podkreśla, że zakupione urządzenie jest bardzo potrzebne szczególnie w przypadku nowotworu piersi.
– W chirurgii onkologicznej dążymy
do leczenia oszczędzającego. To znaczy zależy nam na tym, aby jak najbardziej ograniczyć u pacjenta rozległości
powstałe na skutek interwencji chirurgicznej. Zakupiona sonda do nieizotopowego wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych daje nam właśnie
takie możliwości. Dzięki niej chirurg
może zminimalizować ilość narządów
do usunięcia, a w przypadku zabiegu
powstają niewielkie cięcia i małe
uszkodzenia tkanek – tłumaczy
Ogłuszka. Mówiąc najprościej, aby
zmniejszyć ryzyko pojawienia się choroby w kolejnych miejscach, lekarze
usuwają chory narząd wraz z otaczającymi go węzłami chłonnymi. Sonda
umożliwia zlokalizowanie węzła, który
jako pierwszy zbiera komórki z guza

Mieszkańcy Bełchatowa, którzy
zauważą ubytki w jezdniach, mogą
zgłaszać taki fakt do Straży Miejskiej bądź Wydziału Inżynierii
i Ochrony Środowiska bełchatowskiego magistratu. Wystarczy zadzwonić pod numer 44 733 51 93.
Najpierw silne mrozy, potem
ocieplenie z temperaturami oscylującymi w okolicach 0 st. C – takie
warunki nie sprzyjają nawierzchni
jezdni, która w trakcie użytkowania
ulega tzw. „zmęczeniu powierzchni
drogowej”. W mikropęknięciach
gromadzi się woda, która zamarzając zwiększa swoją objętość. Gdy
przychodzą dodatnie temperatury,
wówczas woda powraca do stanu
ciekłego. W ten sposób mogą powstać większe pęknięcia, a wraz
z nimi wzrosnąć podatność asfaltu
na uszkodzenia.
Sytuację na bełchatowskich drogach na bieżąco monitorują pracownicy Wydziału Inżynierii
i Ochrony Środowiska lokalnego
urzędu. – Każdego dnia objeżdżamy miasto, by sprawdzić czy nie
pojawiły się jakieś ubytki, a jeśli
tak, czy wymagają one natychmiastowego zabezpieczenia – zapewnia zastępca dyrektora Wydziału
Inżynierii i Ochrony Środowiska Marcin Michalak. - W zależności od warunków atmosferycznych,
dobieramy odpowiednią technologię naprawy. Na przykład przy kła-

dzeniu asfaltobetonu konieczna
jest dodatnia temperatura zarówno w dzień, jak i w nocy. Ze względu na zimowe, wciąż mokre warunki, nie możemy wykonywać tzw. naprawy
„na ciepło”,
a jedynie
„na zimno”. Ponieważ nie jest
to metoda długoterminowa, stosujemy ją tylko punktowo oraz interwencyjnie w przypadku, gdy ubytek może zagrażać bezpieczeństwu. Takich sytuacji w ostatnich
dniach mieliśmy zaledwie kilka –
tłumaczy i dodaje, że w przypadku
mniejszych uszkodzeń, ubytek jest
odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.
Mieszkańcy, którzy zauważą wyrwę w nawierzchni drogi, mogą zgłosić taką usterkę bezpośrednio w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska UM przy ul. Kościuszki 1 (budynek „B”) bądź telefonicznie w godzinach pracy urzędu, czyli od poniedziałku do piątku
między 7.30 a 15.30. Wystarczy
zadzwonić pod numer 44 733 51
93. Zgłoszenia wysłać można także
drogą mailową na adres: inzynieria@um.belchatow.pl. Przez całą
dobę informacje o uszkodzonych
nawierzchniach przekazywać można także przez całą dobę dzwoniąc
do Straży Miejskiej pod numer
alarmowy 986.

WOLA KRZYSZTOPORSKA

Szkoła w Bujnach będzie
współpracować z wojskiem

zdj. ZS CKZ Bujny

Pododdział Chirurgii Onkologicznej bełchatowskiego szpitala
ma nowy sprzęt – sondę do nieizotopowego wykrywania węzłów
chłonnych wartowniczych. To aparatura, która wykorzystywana jest
w leczeniu raka piersi oraz czerniaka skóry. Jej zakup był możliwy
dzięki dotacji, którą lecznica otrzymała z miasta. Mowa o 140 tys. zł.
Pomoc szpitalowi wojewódzkiemu w zakupie sprzętu i doposażaniu
oddziałów to już wieloletnia tradycja.
Teraz dzięki pomocy miasta zakupiona
została sonda, rok wcześniej tonometr
okulistyczny, specjalistyczne łóżka
z wyposażeniem, sprężarka medyczna,
zaś w 2018 roku defibrylator z pomiarem EKG i saturacją dla oddziału pediatrycznego, aparaty EKG i EEG dla
oddziału neurologicznego oraz nowoczesny respirator do sali intensywnego nadzoru na oddziale kardiologicznym. – Jestem przekonana, że dzięki
naszemu wsparciu, bełchatowianie będą mieć zapewnioną opiekę medyczną
na dużo lepszym poziomie. Zdaję sobie
sprawę jak jest to ważne dla naszych
mieszkańców, dlatego corocznie przekazujemy szpitalowi dotacje. Cieszę
się, że każdy z tych zakupionych sprzętów sprawdza się, pomaga w leczeniu,
a także ratuje życie – mówi Mariola

nowotworowego. Jeżeli badanie wykaże, że w tym węźle nie ma przerzutów, to w pozostałych też ich nie będzie. Nie trzeba więc usuwać wszystkich pobliskich węzłów chłonnych. Ingerencja chirurgiczna nie musi być
więc tak rozległa, co przekłada się
na szybszy powrót do zdrowia i pełnej
sprawności pacjentki.
Jak podkreśla lek. Jerzy Ogłuszka
dla bełchatowskiego szpitala to urządzenie jest optymalne. – Dzięki nowej
aparaturze teraz pacjentki możemy leczyć tu na miejscu – w bełchatowskim
szpitalu. Nie ma już potrzeby kierowania ich do innych jednostek, co wydłużało czas leczenia. Teraz możemy działać szybciej i wykonać zabieg w każdej
chwili – podsumowuje lek. Ogłuszka.
To pierwszy tego rodzaju sprzęt
w bełchatowskim szpitalu. Doposażył
on nowy pododdział, jaki powstał
w lecznicy. - Trwa reorganizacja struktury organizacyjnej szpitala. Zmiany
dotyczą m.in. Oddziału Chirurgii Ogólnej, w którym wyodrębniony został
Pododdział Chirurgii Onkologicznej –
tłumaczy Sławomir Dobrzelak, kierownik sekcji inwestycji sprzętu medycznego w Szpitalu Wojewódzkim im.
Jana Pawła II w Bełchatowie. – Mamy
zespół lekarski i kadrę, pojawiły się natomiast braki sprzętowe. Wynika
to z tego, że do tej pory oddział kładł
głównie akcent na chirurgię ogólną.
Teraz potrzebne są specjalistyczne
urządzenia dedykowane przede
wszystkim chirurgii onkologicznej.
Stąd decyzja, aby dotację otrzymaną
z miasta, przeznaczyć na zakup doposażenia właśnie tego pododdziału.
Sonda do nieizotopowego wykrywania
węzłów chłonnych wartowniczych
to dziś jedna z podstawowych aparatur w pracy chirurga onkologa – podsumowuje Dobrzelak.
W 2020 roku szpital wojewódzki otrzymał z miejskiej kasy jeszcze
200 tys. zł. Pieniądze te były przeznaczone na walkę z koronawirusem.
Dzięki temu placówka zakupiła m.in.
kombinezony, fartuchy operacyjne,
ochraniacze na obuwie oraz maseczki
chirurgiczne i przyłbice.

Widzisz dziurę w drodze?
Zgłoś to!

Uczniowie z Oddziału Przygotowania Wojskowego ZS CKZ w Bujnach będą się szkolić w 25. Batalionie Logistycznym Ziemi Tomaszowskiej. Porozumienie o współpracy
pomiędzy szkołą, a jednostką już
został podpisane.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach, reprezentowała dyrektor Anetta Mielczarek, a 25. Batalion Logistyczny
Ziemi Tomaszowskiej dowódca
ppłk. Włodzimierz Dąbrowski.

Celem porozumienia jest zrealizowanie programu szkolenia
uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, kształtowanie postaw patriotycznych i
obronnych, jak również wspólnego działania na rzecz obronności
państwa oraz rozwijania wśród
młodzieży poczucia odpowiedzialności i miłości za Ojczyznę.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

prawnik odpowiada na pytania
Domniemywa się, że osoba, która
uzyskała stwierdzenie nabycia spadku (w sądzie) albo poświadczenie
dziedziczenia (u notariusza) jest spadkobiercą.

zdj. freepik.com

DZIEDZICZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
PO OSOBIE ZMARŁEJ, CZYLI SPRAWY SPADKOWE
KROK PO KROKU – CZĘŚĆ II.
Śmierć bliskiej osoby i sprawy
spadkowe to bardzo trudne tematy,
o których niechętnie myślimy, jednak każdy z nas będzie musiał kiedyś stanąć przed wyborem: przyjąć
czy odrzucić spadek? W takiej chwili warto wiedzieć jak wygląda procedura oraz jakich formalności należy
dopełnić, aby uniknąć problemów.

Zdecydowaliśmy, że przyjmujemy spadek. Co dalej?
Następnym krokiem jest uzyskanie formalnego dokumentu, który
potwierdzi, że jesteśmy spadkobiercami. Podobnie jak przy przyjęciu
lub odrzuceniu spadku, przedmiotowy dokument możemy uzyskać
u notariusza lub w sądzie.
Jeśli wszyscy spadkobiercy
są zgodni co do tego, kto dziedziczy
po zmarłym, sprawę możemy załatwić u notariusza, który sporządzi
protokół dziedziczenia, czyli dokument zawierający oświadczenia
wszystkich spadkobierców, a następnie akt poświadczenia dziedziczenia, który jest formalnym dokumentem potwierdzającym, iż jesteśmy spadkobiercami.
Akt poświadczenia dziedziczenia
może zostać wydany również
w przypadku dziedziczenia z testamentu, jeśli żaden ze spadkobier-

ców nie kwestionuje ważności
ostatniej woli spadkodawcy. W tym
miejscu należy jednak zaznaczyć,
że notariusz może poświadczyć
jednie dziedziczenie na podstawie
testamentu własnoręcznego, allograficznego
(sporządzonego
w obecności dwóch świadków
przed wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem
powiatu albo gminy lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego) lub
notarialnego. Notariusz nie będzie
mógł poświadczyć dziedziczenia
z testamentu ustnego, podróżnego
czy wojskowego. Dodatkowo załatwienie formalności w ten sposób
nie będzie możliwe jeśli spadek został otwarty przed 1 lipca 1984 r.
W celu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia, u notariusza
powinni się stawić wszyscy spadkobiercy ustawowi, a w przypadku,
gdy zmarły pozostawił testament osoba, która została w testamencie
wskazana, jak i wszystkie osoby,
które w przypadku gdyby testamentu nie było, dziedziczyłyby z ustawy.
Załatwienie formalności u notariusza nie będzie możliwe, jeżeli toczy lub toczyło się już postępowanie
spadkowe przed sądem.

Co w przypadku gdy spadkobiercy nie są zgodni
co do tego kto dziedziczy
po zmarłym?
Jeśli pomiędzy spadkobiercami istnieje spór co do tego, kto dziedziczy
po zmarłym lub np. jeden ze spadkobierców nie może stawić się przed notariuszem w celu uzyskania poświadczenia dziedziczenia, należy złożyć
wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Co bardzo ważne,
uprawnionym do złożenia przedmiotowego wniosku nie jest tylko spadkobierca, ale każdy kto ma w tym interes
prawny (np. wierzyciel spadkodawcy).
Wniosek o stwierdzenie nabycia
spadku składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.
Stwierdzenie nabycia spadku oraz
poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu
miesięcy od otwarcia spadku (czyli
od chwili śmierci spadkodawcy), chyba że wszyscy znani spadkobiercy
złożyli już oświadczenia o przyjęciu
lub o odrzuceniu spadku. Jeśli w postępowaniu sądowym występują
wszyscy znani spadkobiercy, to w takim przypadku sąd może odebrać
od nich stosowne oświadczenia w toku postępowania sądowego.

Uzyskałem formalny dokument potwierdzający, iż jestem spadkobiercą. Czy
to koniec formalności?
Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia stwierdzają kto jest spadkobiercą całego spadku, bez wyszczególniania
kto jest właścicielem poszczególnych
części majątku spadkowego. Jeśli spadkobiercami jest kilka osób, to należy
przeprowadzić dział spadku w sądzie.
We wniosku o dział spadku należy
powołać się na postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia
u notariusza oraz spis inwentarza, jak
również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy
we wniosku wskazać majątek, który
ma być przedmiotem działu. Jeżeli
stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie
nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza, sąd najpierw wyda
postanowienie wstępne i przesądzi kwestię nabycia spadku, a następnie,
po uprawomocnieniu się tego postanowienia będzie kontynuował postępowanie odnośnie działu spadku.
Współspadkobiercy powinni podać
sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny
oraz dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka i wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również
podać inne okoliczności, które mogą
mieć wpływ na rozstrzygnięcie –
na przykład - co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku.
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W toku postępowania sąd ustali
skład i wartość spadku ulegającego podziałowi.
Sąd może dokonać działu spadku
na trzy sposoby:
■ Przez podział fizyczny przedmiotów wchodzących w skład spadku,
co oznacza, że poszczególne przedmioty zostają podzielone i przyznane spadkobiercom według wielkości ich udziałów w spadku. Jeżeli
nie doprowadzi to do zniszczenia
rzeczy, można również podzielić
pojedynczą rzecz wchodzącą
w skład spadku. W ramach tego podziału dopuszczalne jest ustalenie
dopłat na rzecz niektórych spadkobierców, jeżeli nie da się podzielić
spadku tak, aby wartość przedmiotów przyznanych spadkobiercom
była równa udziałowi w spadku.
■ Przez przyznanie niektórych
przedmiotów ze spadku jednemu
albo kilku spadkobiercom z ustaleniem obowiązków spłat na rzecz
pozostałych spadkobierców.
■ Przez podział cywilny składników
majątkowych, co oznacza sprzedaż
majątku spadkowego i podział uzyskanych ze sprzedaży środków pomiędzy spadkobierców według
wielkości ich schedy spadkowej.
Dział spadku można przeprowadzić również w formie umowy pomiędzy spadkobiercami (jeżeli w skład
spadku wchodzi nieruchomość umowa musi być zawarta w formie aktu
notarialnego). Jeśli pomiędzy spadkobiercami nie ma zgody co do podziału
spadku, należy zastosować procedurę
sądowego działu spadku, która została opisana powyżej.
Hubert Nowak

ul. Kilińskiego 30 lok. 5 II piętro, Częstochowa
tel. +48 343 611 655

zdj. Redakcja
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zimowe mandaty
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wego, w którym czytamy, że podczas
postoju, który nie wynika z warunków
drogowych lub przepisów, silnik nie
może pracować dłużej niż 1 minutę.
Dodatkowo mandat może wynieść nawet 300 zł (art. 60 ust. 2 pkt 2 prd), jeśli policjant uzna, że doprowadzono
w ten sposób do nadmiernej emisji
spalin i zanieczyszczenia powietrza.
Dodatkowe 50 zł (art. 60 ust 2 pkt 1
prd) może uszczuplić domowy budżet,
jeśli kierowca oddali się od uruchomionego pojazdu.

ZA CO
MOŻNA DOSTAĆ MANDAT ZIMĄ?
Zima to pora roku, która nie jest lubiana przez kierowców. Wiąże się ona
z dodatkowymi obowiązkami, których niedopełnienie może skończyć
się mandatem. Za co można dostać
mandat zimą? Odpowiadają funkcjonariuszki - sierżant sztabowy Mariola
Kowalczyk-Trąbka oraz starszy sierżant Aneta Saternus - z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji
w Częstochowie.

Teresa Szajer: Czapy śnieżne
na dachach, czy maskach samochodów to częsty widok zimą.
Spadający śnieg może skutecznie ograniczyć pole widzenia innym kierowcom. Czy możemy
dostać mandat za nieodśnieżony
samochód?
Starszy sierżant Aneta Saternus:
Zima jest szczególnym czasem dla użytkowników dróg. Gdy pojawi się śnieg,
należy pamiętać, aby prawidłowo oczyścić pojazd z wszelkiego rodzaju zabrudzeń: typu śniegu, lód czy błoto. Oczyszczamy pojazd tak, aby elementy konstrukcyjne pojazdu były czyste i widoczne. Zwróćmy szczególną uwagę na światła i tablice rejestracyjne i na zalegający
na pojeździe śnieg.

Sierżant sztabowy Mariola Kowalczyk-Trąbka: Pamiętajmy, że jazda nieodśnieżonym samochodem zawsze
stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Jeżeli ogromna tafla lodu lub śniegu spadnie na przejeżdżający pojazd, lub trafi osobę pieszą,
która porusza się chodnikiem czy poboczem jezdni, może doprowadzić
to do zagrożenie w ruchu drogowym.
Jeżeli nie odśnieżymy samochód, przewidziany jest mandat karny, a podstawą
prawną jest art. 86 ust. 1 Kodeksu wykroczeń: stworzenie niebezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Policjant może w takiej sytuacji nałożyć mandat w wysokości
od 20 do 500 zł i 6 punktów karnych lub
z art. 60 ust. 1 pkt. 1 p.r.d. „Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub
poza nim” mkk 200 zł bez pkt karnych.
Teresa Szajer: Czy, jeśli odśnieżamy samochód przy włączonym silniku, to możemy dostać mandat?
Starszy sierżant Aneta Saternus:
Jeżeli kierowca zdecyduje się odśnieżać auto z włączonym silnikiem przez
dłuższy czas, naraża się na mandat
w wysokości 100 złotych. Określa
to art. 60 ust. 2 pkt 1-3 kodeksu drogo-

Teresa Szajer: Czy za nieodśnieżone lub brudne światła również
grozi nam manat?
Starszy sierżant Aneta Saternus:
Samochód musi być dobrze widoczny
niezależnie od pory roku, a jego światła nie mogą oślepiać innych kierowców. Dlatego reflektory pojazdu muszą być, nie tylko prawidłowo ustawione, ale również czyste. Brudne czy zaśnieżone reflektory, powodują rozproszenie światła i zmniejszają ich zasięg.
My jako Wydział Ruchu Drogowego
organizujemy wspólnie ze stacjami
diagnostycznymi akcje, podczas których kierowcy mają możliwość bezpłatnego ustawienia świateł, by nie zagrażały i nie oślepiały innych użytkowników drogi. Taką akcję najczęściej organizujemy jesienią, przed tym newralgicznym okresem, kiedy się szybko
ściemnia, gdzie pogoda jest deszczowa, jest więcej błota i oświetlenie pojazdu jest bardzo istotne. Jeśli kierowca nie dopilnuje tego obowiązku, narazi się na mandat w wysokości 200 zł,
a dodatkowo 3 punkty karne.
Podstawą prawną jest tutaj art. 60
ust. 1 pkt 1 i 2 kodeksu drogowego.
Zgodnie z tymi zapisami, kierowca nie
może używać pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu. Poza tym zabrania się zakrywania m.in. świateł oraz
urządzeń sygnalizacyjnych.

Teresa Szajer: Wszyscy wiemy,
że tablice rejestracyjne muszą być
czytelne, niezależnie od pory roku. Szczególnie musimy dbać o nie
w okresie zimowym...
Sierżant sztabowy Mariola Kowalczyk-Trąbka: Policja musimy mieć możliwość zidentyfikowania pojazdu. Apelujemy więc, aby dbać o czystość i czytelność tablic rejestracyjnych. Nie
ma dyskusji, gdy policjant stwierdzi,
że tablica rejestracyjna jest tak zachlapana błotem lub śniegiem, że uniemożliwia to jej odczytanie. Każdy kierowca
musi więc nie tylko umieścić tablice rejestracyjne w odpowiednim do tego
miejscu, ale także zadbać o ich czytelność. Taryfikator przewiduje w tym
przypadku mandat w wysokości 100 zł,
3 pkt karne.
Podstawa prawna to: art. 25 ust. 36
Rozporządzenia ministra infrastruktury
i budownictwa w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów oraz wymagań
dla tablic rejestracyjnych – obowiązek
utrzymywania tablic rejestracyjnych
w należytym stanie; oraz art. 60 ust. 1
pkt 2 kodeksu drogowego – zakaz zakrywania m.in. świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych.
Teresa Szajer: A czy za brak opon
zimowych dostaniemy mandat?
Starszy sierżant Aneta Saternus:
Na chwilę obecną nie ma obowiązku wymieniania opon z letnich na zimowe.
W Polsce mandat za to nie grozi. Należy
jednak o takiej wymianie pomyśleć, dla
zwiększenia bezpieczeństwa, nie tylko naszego i naszych bliskich, ale również innych
uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że opony zimowe są specjalnie dostosowane do nawierzchni śliskiej i mokrej,
ponieważ lepiej odprowadzają wodę
i wówczas zdecydowanie polepsza przyczepność pojazdu. Dodatkowo u należy
pamiętać, że u nas nie ma obowiązku wymiany sezonowej opon - inaczej niż u na-

szych sąsiadów. Tak więc warto sprawdzić
przed wyjazdem za granicę, jakie obowiązują przepisy i mandaty.

Teresa Szajer: Zimą często organizujemy kuligi. Kojarzą nam się one
z frajdą i świetną zabawą. Kochają
je nie tylko dzieci. Dla dorosłych
to również doskonała form zimowej rozrywki. Kierowcy, którzy
posiadają hak holowniczy, często
decydują się na przypięcie czasami nawet kilkunastu sanek
do swojego auta, ciągnika czy quada. Czy za takie zachowanie grozi
nam mandat?
Sierżant sztabowy Mariola Kowalczyk-Trąbka: Niestety w tym sezonie
doszło już do kilku nieszczęśliwych wypadków, podczas organizowanych
na własną rękę kuligów. Apelujemy
do rodziców i opiekunów: dbajcie
o bezpieczeństwo swoich pociech! Nie
organizujcie samochodowych kuligów.
To bardzo niebezpieczne. W kodeksie
karnym jest to traktowane jako wykroczenie i grozi mandatem od 20 do 500
zł i 5 punktów karnych.
Precyzuje to art. 60 ust.2 pkt 4 prd
Prawa o ruchu drogowym: „Kierującemu zabrania się ciągnięcia za pojazdem
osoby na nartach, sankach, wrotkach
lub innym podobnym urządzeniu” przepis ten obowiązuje na drogach publicznych oraz w strefach ruchu i zamieszkania.
Rozsądek przede wszystkim! Pomyślmy, zanim komuś zrobiły frajdę,
która może skończyć się nieszczęściem.
Jeżeli zostanie stworzone zagrożenie
poza droga publiczną, to też jest surowo karane. Ostrzegamy i informujemy,
że sprawa może również trafić do sądu,
a jeśli dojdzie do wypadku śmiertelnego, trzeba liczyć się z karą więzienia
do 8 lat pozbawienia wolności.
Teresa Szajer: Dziękujemy
za rozmowę i dawkę wiedzy.

17 lutego - Dzień kota
Nieco tajemnicze, obdarzone
niezwykłą gracją, z pozoru dzikie,
chadzające własnymi ścieżkami,
a z drugiej strony przyjacielskie
i uwielbiające pieszczoty. Takie
właśnie są nasze kochane kiciusie,
kocury, mruczki. Bez względu na to,
czy kot jest rudy, czarny, w plamki,
pręgi czy cętki, rasowy czy podwórzowy, na pewno dla właściciela pozostanie najpiękniejszym, najukochańszym i najzabawniejszym
stworzeniem. Już wkrótce będziemy obchodzić ich święto. Warto zatem szykować prezenty, pieszczoty
i... zgodę na wszystko, łącznie z drapaniem kanapy.

17 lutego obchodzić będziemy
Międzynarodowy Dzień Kota.
Święto to do Polski przywędrowało całkiem niedawno – w 2006 roku. Pomysłodawcą usankcjonowania go w naszym kraju był Wojciech
Albert Kurkowski, inicjator akcji
„Rasowce - dachowcom”. W ramach
przedsięwzięcia kluby felinologiczne, zrzeszające hodowców i właścicieli rasowych kotów, zbierały dary
dla bezdomnych zwierząt.
Święto ma na celu podkreślić
znaczenie kotów w życiu człowieka, przypomnieć o niesieniu pomocy wolno żyjącym i bezdomnym
zwierzętom, które które miały
kiedyś dom, ale go straciły,
a także uwrażliwić ludzi na często trudny koci los. To także
okazja do wzięcia udziału
w charytatywnych wydarzeniach przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Ciekawostki
Koty domowe to przodkowie
małego kota afrykańskiego
(Felis silvestris libica), zwierzęta o silnym instynkcie łownym
i terytorialnym. Instynkt drapieżnika powoduje, że każdego
dnia w domach toczą się istne
polowania: na latającą muchę,
falującą firankę, czy promienie
słońca odbijające się na ścianie. Nasz ulubieniec, wiedziony
głosem natury, spędza czas
według określonego schematu
(tzw. łańcucha łowieckiego):
polowanie - jedzenie - spanie.

KOCI ŚWIAT

Koty mogą spać nawet 18
godzin w ciągu doby!
To czyni z nich jedne
z największych śpiochów
wśród ssaków.

W przeciwieństwie do psów,
koty są bardzo niezależnymi
zwierzętami, bardzo dobrze
f u n kc j o n u j ą
zarówno
w mieszkaniu, jak i na wolności. Okazują swoje uczucia
w subtelny i indywidualny
sposób, często rozśmieszając
nas swoimi zachowaniami
i nawykami.
Koty nie lubią krzyków i gwałtownych ruchów, nie powinno
się więc wybierać ich na pupili
małych dzieci.
Koci słuch jest niezwykle czuły.
Pozwala mu to słyszeć dźwięki
o dwie oktawy wyższe niż słyszy człowiek.
Serca kotów biją dwa razy szybciej niż u ludzi. Mają one około
110-140 uderzeń na minutę.
Koty domowe mają 95,6%
wspólnego składu genetycznego z tygrysami. Podzielają one
również wiele podobnych zachowań, takich jak znakowanie
zapachem, czy śledzenie ofiar.
Wszystkie koty mają unikalne
odciski... nosa.
Koty wydają ponad 100 różnych dźwięków, podczas gdy
psy mogą wydawać około 10.
Koty chodzą jak wielbłądy i żyrafy: Najpierw poruszają obiema prawymi łapami, a następnie obiema lewymi. Żadne inne
zwierzęta nie chodzą w ten
sposób.
Napoleon, Juliusz Cezar i Karol
XI byli znani jako ludzie odważni, ale bali się kotów.
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Głaskanie kota łagodzi stres,
a jego mruczenie działa uspokajająco.
Posiadanie kota może zmniejszyć ryzyko udaru mózgu i zawału serca o jedną trzecią.
Kot niekiedy okazuje uczucie
przynosząc właścicielowi zabitą
zdobycz. Jednak niektóre robią
to, gdyż uważają swoich właścicieli za nieudolnych łowców (niczym kocięta), których należy
karmić i nauczyć polować.
U ludzi i kotów te same rejony
mózgu
odpowiedzialne
są za emocje.
Mózg kota bardziej przypomina
ludzki niż psi.
W ciele kota znajduje się 230
kości, w ciele człowieka - 206.
Najstarszy kot, jaki kiedykolwiek
żył, miał 38 lat i 3 dni. Crème
Puff, urodzony 3 sierpnia 1967
roku, żył do 6 sierpnia 2005 roku, a jego właściciel Jake Perry
był również właścicielem poprzedniego najstarszego rekordzisty kotów, dziadka Rexa Allena, który zmarł w wieku 34 lat.

Koty znanych ludzi
Freddie Mercury — piosenkarz rockowy, wokalista brytyjskiej grupy Queen, uwielbiał koty.
Zadedykował im swój solowy album Mr Bad Guy. Kiedy wyjeżdżał w trasę, telefonował do domu, żeby z nimi „porozmawiać”.
Na jednym z teledysków Freddie
ubrany jest w kamizelkę, na której namalował portrety wszystkich swoich kotów.
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Ernest Hemingway — amerykański powieściopisarz i autor krótkich
opowiadań. Znany jako twórca prozy
niesentymentalnej, za to wobec kotów był zdecydowanie łagodny. Miał
ich trzydzieści. Jego dom na Key
West został zamieniony na muzeum
poświęcone jego twórczości. Obecnie mieszka tam około sześćdziesięciu kotów.
Winston Churchill był właścicielem dwóch kotów – Nelson otrzymał
imię po słynnym brytyjskim admirale,
a Jock spał ze swym panem i towarzyszył mu przy posiłkach – podobno
premier nie zaczął obiadu, gdy nie
było przy nim Jocka.
Koty kochają także nasi aktorzy.
Wśród nich, np. Ewa Gawryluk,
Piotr Fronczewski, Emilia Krakowska i wielu, wielu innych.

Garść przesądów
■ Spotkanie kota w pierwszy dzień
nowego roku przynosi szczęście.

■ Biały kot przebiegający drogę

to znak szczęścia i powodzenia.

■ Przygarnięcie kociej przybłędy
przynosi szczęście.

■ Czarny kot przyciąga adoratorów
do panny na wydaniu.

■ Jeżeli w dniu ślubu kot kichnie

na pannę młodą, jej związek będzie
udany.

■ Czarny mruczek w domu marynarza chroni go przed wypadkiem
na morzu.

■ Sen o białym kocie to zwiastun
szczęścia i pomyślności.

■ Czarny kot na werandzie to znak

pomyślności, 3 czarne koty to znak
powodzenia.
Katarzyna Gwara

ZAPRASZAMY DO SALONU FIRMOWEGO TRIUMPH W GALERII JURAJSKIEJ NA POZIOMIE 1.
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kosmetyka
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miesiącach. W tym czasie zużywa się
około 3-4 produkty z retinolem.
Aby jednak retinol pozytywnie zadziałał na naszą skórę, kosmetyk musi
zawierać jego odpowiednią ilość, dlatego
warto zainwestować w produkty sprawdzonych i uznanych przez dermatologów kosmetyków aptecznych. Ważny
jest również sposób przechowywania
preparatu - opakowanie powinno być
szczelnie zamknięte, a także trzymane
z dala od wilgoci oraz z dala od światła.

Właściwości retinolu:
■ zwiększa wytwarzanie elastyny

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ
RETINOL: W CZYM TKWI JEGO SEKRET?
Jedną z najsilniej działających
substancji odmładzających i przeciwtrądzikowych jest retinol. Sięgamy po niego coraz chętniej i częściej. Dlaczego? W czym tkwi jego
sekret?

Retinol w produktach
spożywczych
Retinol jest podstawową formą
witaminy A. Jego właściwości odkryto już w latach 80. i do dziś nie wynaleziono skuteczniejszej substancji,
która równie dobrze radziłaby sobie
ze spłycaniem zmarszczek. Gdzie go
możemy znaleźć? Przede wszystkim
w warzywach takich jak: marchew,
dynia, brokuły, szpinak, sałata, papryka, pomidory oraz owocach. Wśród
tych drugich jego największą ilość
mamy w brzoskwiniach, morelach
i pomarańczach. Retinol znajdziemy
także w mleku i jego przetworach,
dojrzewających serach, żółtkach, tłustych rybach morskich, a także
podrobach.

Retinol w kosmetykach
Retinol wykorzystuje się również
do produkcji kosmetyków. Wśród najpopularniejszych wymienić można
kremy odżywcze, żele, kremy pod
oczy, czy skoncentrowane sera. Substancja ta zawarta w kosmetykach
występuje w różnych stężeniach –
od 0,1% do 2%. Choć wydaje się,
że to niewiele, wyższe stężenia stosuje się już wyłącznie w profesjonalnych
gabinetach kosmetycznych. Istotne
jest więc to, aby swoją przygodę
z retinolem rozpocząć od niskich stężeń – z czasem można je zwiększać.

Jak działa?
Retinol przenika do głębszych
warstw skóry i pobudza do pracy fibroblasty, które odpowiadają za produkcję
kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Dzięki temu cera staje się bardziej jędrna, sprężysta i lepiej nawilżona. Poza tym retinol neutralizuje wolne
rodniki i przyspiesza proces odnowy

komórkowej, co sprawia, że zmarszczki
tworzą się wolniej, a te obecne na skórze stają się mniej widoczne.
Retinol wykazuje też właściwości
złuszczające i rozjaśniające, dlatego polecany jest w terapii przebarwień posłonecznych i hormonalnych. Jako substancja wszechstronna, świetnie radzi
sobie również z problemami skóry
tłustej – normalizuje pracę gruczołów
łojowych, hamuje rozwój niedoskonałości i zmniejsza widoczność porów.

Dla kogo?
Po retinol – oraz produkty, którego
do zawierają - powinny przede
wszystkim sięgnąć osoby, które zauważą pierwsze oznaki starzenia,
a ich skóra staje się mniej napięta,
skłonna do podrażnień, z przebarwieniami. Pomaga również w pielęgnacji
skóry tłustej i mieszanej, a także trądzikowej. Jest także świetnym rozwiązaniem dla osób, których skóra
ma niejednolity kolor lub występują
na niej nieestetyczne przebarwienia.

Musimy mieć świadomość,
że pierwsze zetknięcie z retinolem
może podrażnić i wysuszyć skórę. Poza tym preparaty z tym składnikiem
najlepiej stosować na noc. Dlaczego?
Ponieważ mogą one działać fotouczulające. Nie bez znaczenia jest też pora
roku, w której sięgniemy po retinol dermatolodzy rekomendują, by kosmetyki z retinolem stosować jesienią
i zimą, gdy skóra nie jest tak narażona
na działanie promieniowania UV.

Kuracja retinolem
Jeśli twoja skóra jest zdrowa i nie
ma przeciwskazań do rozpoczęcia kuracji,
trzeba przemyśleć jaką substancję i o jakim stężeniu wybrać. Jeśli kompletnie się
na tym nie znamy, najlepiej skonsultować
się z kosmetologiem bądź lekarzem.
Pamiętajmy, że kuracja retinolem wymaga cierpliwości, aby zauważyć cudowne jej działanie. Na pierwsze efekty należy poczekać nawet 4-8 tygodni. Rzeczywisty efekt pogrubienia i zagęszczenia
skóry odczujemy natomiast po około 4-6

i kolagenu w warstwach skóry właściwej,
■ ujędrnia i nawilża,
■ intensywnie regeneruje skórę,
■ przyspiesza odbudowę komórkową,
■ spłyca zmarszczki,
■ nawadnia naskórek,
■ reguluje wydzielanie sebum,
■ działa przeciwtrądzikowo,
■ złuszcza naskórek
■ widocznie rozjaśnia plamy pigmentacyjne i posłoneczne, a także przebarwienia,
■ normalizuje pracę gruczołów łojowych,
■ zmniejsza widoczność blizn,
■ leczy stany zapalne,
■ wspomaga leczenie odmrożeń i
oparzeń.
Katarzyna Gwara

UWAGA !
Retinol stosowany w kosmetykach,
a właściwie w kosmeceutykach. występuje w różnych formach:
retinol - witamina A,
aldehyd - retinal
kwas - kwas retinowy
estry - octan retinolu, propian retinylu, polimitynian retinylu.

bezpieczeństwo
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czych, podczas których reprezentacje z
terenu całego kraju konkurują ze sobą
na szczeblach miejskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych. Zawody podzielone zostały na
grupy: młodzieżowe, męskie, żeńskie
oraz oldboye.

Trudne czasy
zdj. Kamil Dzwonnik

zdj. Kamil Dzwonnik

DZIEŃ Z ŻYCIA STRAŻAKA
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
Funkcjonowanie OSP
W powiecie częstochowskim
funkcjonuje 120 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: 40 w
strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 80 poza
Systemem (pełniących rolę wspomagającą).
Celem działalności Ochotniczych
Straży Pożarnych jest przede wszystkich walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz miejscowymi zagrożeniami.
Oprócz działalności ratowniczej,
jednostki stanowią integralny element społeczności poprzez organizację zawodów sportowo-pożarniczych, pokazów, pogadanek edukacyjnych oraz udział w lokalnych wydarzeniach.
Członkami Ochotniczych Straży
Pożarnych są między innymi pasjonaci ratownictwa, pracownicy Państwowej Straży Pożarnej oraz innych
służb, ale i osoby niezwiązane z tematyką pożarniczą.
Swoją służbę w OSP każdy z druhów realizuje w wolnym czasie i nie
pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Dzień z życia strażaka
Strażacy w naszym powiecie nie
pełnią dyżurów w formie skoszarowanej.
Stawiają się w jednostce w razie
alarmu lub podczas wykonywania innych czynności związanych z ich
działalnością.
Jednostki OSP do zdarzeń alarmuje Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Częstochowie,
zdalnie uruchamiając syreny alarmowe oraz alternatywnie, wysyłając informację o zdarzeniu na aplikacje
mobilne. Druhowie docierają do jednostki, przyjmują dyspozycję od dyżurnego Stanowiska Kierowania i
zgodnie z dyspozycją udają się do
zdarzenia. Najbardziej mobilne jednostki wyjeżdżają w czasie od 2 do 5
minut od momentu alarmu, około
300 razy w ciągu roku. Udział druhów w działaniach ratowniczo - gaśniczych jest dobrowolny, a więc
ilość, czas wyjazdów oraz pełna dyspozycyjność świadczą o niesamowitej determinacji i zaangażowaniu w
wykonywaną działalność.
Warto zaznaczyć, że większość

zdj. Kamil Dzwonnik

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu częstochowskiego stanowi ogromne wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej,
są to bowiem jednostki pewne i sporą część zdarzeń mogą obsługiwać
samodzielnie.
Biorąc pod uwagę posiadanie
przez OSP dużej ilości nowoczesnego sprzętu, samokształcenie i udział
w szkoleniach tematycznych można
śmiało powiedzieć, że ochotnicy pod
względem nie tylko wyposażenia,
ale również wiedzy oraz umiejętności nie ustępują kolegom ze służby
zawodowej.

W czasie wolnym
od zdarzeń...
Z racji dużej ilości interwencji podejmowanych w ciągu roku, sprzęt wykorzystywany do działań ratowniczych
wymaga stałej kontroli i konserwacji.
Wyznaczony strażak na stanowisku

konserwatora co dzień, szczególnie po
zakończonej akcji dba o sprawność
techniczną pojazdów, pił, agregatów i
innych urządzeń wykorzystywanych
podczas podejmowania działań.
Szkolenia obowiązkowe wymagane
do czynnego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych są finansowane z
budżetu miasta lub gminy a wszelkie
kursy dodatkowe lub specjalistyczne
pokrywane są ze środków własnych.
Ważnym elementem skutecznego
rozwoju jednostek OSP jest samokształcenie.
Osoby doświadczone, posiadające
liczne kwalifikacje z ogromnym zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę młodszym, aby jeszcze skuteczniej realizowali czynności podczas
działań, ale również bez zawahania
reagowali w stanach zagrożenia życia poza jednostką.
W sezonie letnim jednostki OSP rozpoczynają przygotowania do corocznych zawodów sportowo-pożarni-

Z biegiem lat, w związku z malejącym zainteresowaniem mieszkańców
miast i wsi działalnością w OSP, rosnącymi kosztami życia codziennego, brakiem jakichkolwiek przywilejów za lata
służby oraz formalnymi problemami
dotyczącymi usprawiedliwienia nieobecności w pracy na czas udziału w
działaniach ratowniczo-gaśniczych czy
szkoleniach,jednostki borykają się z coraz większymi brakami osobowymi.
Niestety, liczba osób chętnych do dołączenia w szeregi Ochotniczych Straży
Pożarnych z roku na rok maleje co znacząco odbija się na dyspozycji i mobilności jednostek. Narasta również problem z finansowaniem zakupu nowoczesnego i wymianą przestarzałego
sprzętu który znacząco różni się specyfikacją oraz zastosowaniem od tego
z minionego wieku.
Mimo tych przeciwności losu, rosnącego zakresu obowiązków, zmiany specyfiki oraz wymaganego poziom podejmowanych działań ochotnicy co dzień udowadniają, że problemy nie staną na drodze do profesjonalnego niesienia pomocy, wielokrotnie skutecznie ratując ludzkie życie
oraz mienie.
Ochotnicza Straż Pożarna tworzy społeczność pełną pasji, przyjaźni i zaufania.
Jeśli poszukujesz ciekawej formy
spędzania wolnego czasu, czujesz
chęć niesienia pomocy innym skontaktuj się z najbliższą jednostką OSP.
Pomóż im pomagać innym.
Kamil Dzwonnik
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CO PODAROWAĆ Z OKAZJI WALENTYNEK?
Walentynki to idealny moment, by pokazać najbliższym, jak bardzo ich kochamy. W jaki sposób? Za sprawą
dobrego słowa oraz miłego upominku. Co zatem kupić? Podpowiadamy! Prezent walentynkowy musi mieć
bowiem to coś – zupełnie, jak druga połówka. W naszym poradniku prezentowym znajdziecie upominki
w różnym przedziale cenowym. Z pewnością więc wybierzecie coś odpowiedniego. Staraliśmy się wyselekcjonować takie rzecz, które na pewno sprawią radość, ale będą też praktyczne.

169,99 zł
Twój facet uwielbia sport? Spodnie treningowe będą prezentowym strzałem w dziesiątkę! Wielu facetów ceni sobie podarunki, które cechuje walor użyteczności.

Perfekcyjnie dobrany zestaw dla każdego
gentlemana. W jego skład wchodzą: brązowo-granatowy krawat Classico w subtelny,
florystyczny wzór, spinki do mankietów Nobile w odcieniach granatowo-grafitowych, granatowa mucha Classico w mikrowzór oraz
dwie poszetki: biała Cotone oraz brązowoceglana Classico. Całość zapakowana w najwyższej jakości czarne pudełko prezentowe,
dwustronnie kaszerowane.

195 zł
69,90 zł

Ponadczasowym i zawsze trafionym prezentem walentynkowym jest oczywiście
biżuteria. Złoty łańcuszek - Layering Heart
- składa się z kilku łańcuszków oraz naszyjnika z pereł. Całość zdobi przywieszka
w kształcie serca.

Idealnym prezentem zarówno dla kobiet, jak
i mężczyzn jest portfel. Ważne, aby był z dobrej jakości skóry – to gwarancja wieloletniej
trwałości. Tego typu upominek stanie się niezbędnikiem w codziennym życiu obdarowanej osoby.
Obdaruj swoją ukochaną lub ukochanego
wspaniałym prezentem w postaci niesamowitych skarpetek. Skrupulatnie wybrane, z grafiką trafiającą w gust bliskiej osoby i w jej ulubionych kolorach to sygnał,
że myślisz o niej ciepło nie tylko od święta!

179 zł

109,90 zł
Najnowsza kolekcja TOUS San Valentin, obejmuje szeroką
gamę materiałów, kolorów, wykończeń i form, wyrażając
różne emocje. Oparta na motywie serca w uniwersalny
sposób ukazuje różne oblicza miłości, a swoim subtelnie
ukrytym przesłaniem pokazuje, że każda z nas zasługuje
na to wyjątkowe uczucie!

359 zł

Koszula to idealny prezent dla każdego
eleganckiego pana. Te wykonane z egipskiej bawełny uważane są za jedne z najbardziej ekskluzywnych. Są bowiem szczególnie trwałe, niepodatne na kurczenie
w trakcie prania, a przy tym luksusowo
miękkie w dotyku. Niektórzy twierdzą,
że są wręcz niezniszczalne...

Okulary mogą być niezwykle ciekawym
prezentem. Nie kupuje się ich często
i na pewno zostaną z obdarowanym
na dłużej. Wielu z nas lubi praktyczne podarunki, a okulary jak najbardziej przydadzą się w wielu sytuacjach. Zarówno dla
osób potrzebujących korekcji, kierowców
oraz do czytania.

Perfumy Black sygnowane logo marki Recman to doskonała propozycja dla panów, którzy cenią sobie typowo męskie i bardzo trwałe zapachy. Elegancki flakon
kryje wyjątkowe połączenie nut zapachowych, które
podkreślą unikalny styl korzystającego z nich mężczyzny. To kompozycja odpowiednia zarówno na co dzień,
jak i specjalne okazje. Na uwagę zasługuje najwyższej jakości flakon pokryty czarnym matem, który nadaje całości ekskluzywnego charakteru.

279,99 zł

zł
349

119 zł
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Pozwól rozkwitnąć swojej partnerce artystyczne zdolności za pomocą tej kultowej palety zawierającej niezbędne odcienie
do stworzenia makijażu na co dzień!
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Aromaterapia to jeden z najprzyjemniejszych etapów pielęgnacji ciała. Warto więc
zrobić prezent bliskiej osobie w postaci pięknie pachnącego olejku, który nie tylko odżywi
skórę, ale także sprawi, że codzienny rytuał
stanie się chwilą przyjemności w ramach domowego spa.

215 zł

59.99 zł

Koronkowy biustonosz doskonale wpisuje
się w klimat nowoczesnej sztuki uwodzenia –
to właściwie prezent i dla niej, i... dla niego.

179,90 zł

Sweter typu v-neck o pudełkowym kształcie
dla niej i dla niego. Jest to model z szerokimi,
kontrastowymi ściągaczami, z klasycznym,
żakardowym motywem rombów w odcieniach koloru granatowego, czerwonego i białego. Został wykonany z wysokiej jakości wełny z niewielkim dodatkiem poliamidu. Sweter sprawdzi się idealnie podczas chłodniejszych dni.

399,90 zł

Elegancki, wąski pasek ze złotą klamrą i dekoracyjnymi nitami w modny, jasnobeżowym kolorze
będzie doskonałym uzupełnieniem większości
stylizacji. Twoja kobieta z pewnością będzie zaskoczona, jak doskonale orientujesz
się w najnowszych modowych trendach.

Klasyczne, stylowy, mini kuferek na biżuterię to bardzo praktyczny gadżet w kobiecej
garderobie. Niezastąpione podczas służbowych wyjazdów jak i prywatnych urlopów. Etui podkreśla profesjonalizm i klasę
użytkowniczki.

297,41 zł

29,99 zł

11
1z
ł
Szal z frędzlami sprawdzi się w eleganckich,
jak i casualowych stylizacjach. Taki prezent
z pewnością wywoła uśmiech na twarzy obdarowanej nim kobiety.

Twój mężczyzna często nosi ze sobą laptopa? Podaruj mu eleganckie etui, dzięki któremu nie będzie musiał się martwić o rysy
i otarcia. Dodatkowo zmieści go do torby,
walizki lub założy na ramię.

69.99 zł

Slim fit to ostatnimi czasy jeden z najczęściej wybieranych fasonów przez mężczyzn. Prezentowany model nie jest tak
obcisły jak rurki, ale równie doskonale
podkreśla sylwetkę. Jeansy z normalnym
stanem zapewniają swobodę ruchów
przez cały dzień. Klasyczne w kolorze
granatowym, z modnymi wytarciami można łączyć w wielu modnych
outfitach - casualowych, sportowych,
jak i bardziej eleganckich.

279,99 zł

Jeśli twoja kobieta uwielbia oryginalną biżuterię, z pewnością urzekną ją bransoletki wykonane z lawy wulkanicznej. To prawdziwy hit modowy!

Pamiętajmy jednak, że swoją miłość w Walentynki powinniśmy okazywać nie tylko drugiej
połówce, ale także wszystkim bliskim osobom. Nasza pociecha
z pewnością ucieszy się, jeśli
jej również podarujemy
drobny upominek. Co powiecie na „miłosną” koszulkę?

49 zł

19,90 zł
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239,99 zł
Czerwony biustonosz i dopasowane do niego figi stworzą ponadczasowy komplet, który
przypadnie do gustu każdej kobiecie. Bielizna podarowana na walentynki to gwarancja
udanego wyglądu i... później mile spędzonego czasu!

Mały, ale idealnie dostosowany do codziennego noszenia miniplecaczek ECCO SP 3
to praktyczna torba w pełni funkcjonalna pomimo niewielkiego rozmiaru. To uniwersalny
dodatek pasujący do wszelkiego rodzaju sytuacji. Regulowany i odpinany skórzany pasek umożliwia noszenie na trzy różne sposoby. Główna komora zapinana na zamek
mieści w sobie także wewnętrzną kieszonkę zapinaną na zamek oraz bez
zamka, a przednia kieszeń zapinana na zamek gwarantuje dodatkową przestrzeń. Twoja walentynka
z pewnością doceni tego typu
niespodziankę...

699 zł

129,99 zł

Każdy zegarek Lars Larsen wykonany jest
z wysokiej jakości pieczołowicie dobranych
materiałów i ręcznie składany przez wykwalifikowanych zegarmistrzów. Projekt każdego
zegarka to wdzięczna kombinacja funkcji
i formy. Wyposażone są w szafirowe szkło
i dożywotnią gwarancję. Tego rodzaju upominek więc będzie służył – i miło się kojarzył –
przez długie lata.

980 zł

Teściowa jest bohaterką żartów, memów i dowcipów. Jednak
przynajmniej raz w roku jest taki
dzień, w którym wypada odłożyć
wszelkie uprzedzenia na bok i pobiec do niej z dobrym słowem
i miłym
upominkiem.
Jest
to Dzień Teściowej, który obchodzimy 5 marca.
Geneza i inicjatorzy święta
są tak właściwie nie znani. Przyjmuje się, że po raz pierwszy święto takie obchodzono za sprawą
jednego z redaktorów lokalnej gazety w Meksyku. Były to rok 1934.
Z kolei na stałe święto po raz
pierwszy wpisała do swojego kalendarza Francja. Było to w latach
80. XX wieku. Kiedy dotarło
do Polski? Tego również nie wiadomo. Faktem jest jednak, że z roku
na rok cieszy się coraz większą popularnością.
Święto powstało jako wyraz
szacunku i wdzięczności synowej
lub zięcia wobec teściowej (matka
żony) lub świekry (w języku staropolskim matka męża) za jej obecność, zainteresowanie i pomoc
w wychowaniu dzieci, utrzymaniu
wspólnego gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów
itp. Dziś traktowane jest jako
święto rodzinne. Choć nie obchodzone we wszystkich rodzinach,
każda teściowa z pewnością doceni każdy miły gest z tej okazji.

zdj. freepik.com

Teściowa, czy świekra?

ŚWIĘTO ZYSKUJĄCE CORAZ
WIĘKSZĄ POPULARNOŚĆ

Dzień Teściowej obejmuje dwie
tradycyjne relacje rodzinne. Pierwsza to oczywiście teściowa – zięć.
Druga to synowa - świekra (matka

męża w języku staropolskim była
określana tym właśnie mianem).
Co istotne, dawniej świeżo poślubiona żona przeprowadzała się
do rodziny męża. I z tego też powodu uważano, że świekra jest
ważniejsza i stawała się oficjalną
szefową synowej (a i syna miała
wciąż na oku). Zakres władzy teściowej był minimalny.
Obecnie doszło do utożsamienia
funkcji teściowej i świekry, natomiast w wielu rejonach Polski,
szczególnie na wsi, obowiązuje jeszcze to staropolskie nazewnictwo.

Naturalny wróg?
Skąd się biorą zgrzyty na linii teściowa-zięć lub teściowa-synowa?
Tego nie wiedzą nawet amerykańscy naukowcy, a oni przecież wiedzą wszystko. Faktem jest jednak,
że nie tylko w Polsce, ale i na całym
świecie, teściowa jest postrzegana
jako naturalny wróg synowej lub
zięcia. Dzisiaj jednak podchodzimy
do tego z przymrużeniem oka. Tradycyjne wyobrażania odchodzą
nieco w zapomnienie i coraz więcej
tych mitów i stereotypów upada.
Co nie oznacza jednak, że żartowanie z teściowych nagle stanie się
passe. Dzień Teściowej to doskonały moment, aby wspólnie pośmiać
się z tradycyjnych wyobrażeń i stereotypów. Tak o teściowej, jak i zięciu czy synowej.

Jak się zwracać
do teściowej?
Wstępując w związek małżeński, otrzymujemy „w pakiecie” rodzinkę. Wielu świeżo upieczonym

małżonkom wciąż spędza sen
z powiek, jak zwracać się do rodziców małżonki/małżonka. Per
pani/pan? Per ty? Mamo/tato? Teściowo/teściowo?
Pani/pan?
A może bezosobowo? Na szczęście w takich sytuacjach z odsieczą przychodzi savoir-vivre.
Zgodnie z nim każda propozycja powinna wyjść od rodziców
nowożeńców zgodnie z zasadą
precedencji (w tym przypadku
starszeństwa). Ważne, żeby zrobić to w miarę w krótkim czasie
po ślubie, aby uniknąć kłopotliwych i niezręcznych sytuacji,
w tym wymyślania najdziwniejsze
łamańców stylistycznych, aby
uniknąć podczas rozmowy jakiejkolwiek formy tytułowania.
Polski zwyczaj podpowiada, aby
do teściów zwracać się „mamo”
i „tato”, jednak taka zasada może
nie sprawdzić w każdej rodzinie.
Savoir-vivre jak najbardziej dopuszcza jeszcze inne formy tytułowania. Neutralnym rozwiązaniem jest zwracanie się do rodziców partnera: „proszę teściowej”,
„proszę teścia”, lub po prostu „teściowo”, „teściu”. Oczywiście możemy sobie na to pozwolić tylko
w sytuacji, jeśli nikt nie ma uprzedzeń do samego słowa „teściowa”.
Często zdarza się też, że teściowie proponują, aby zwracać się
do nich po imieniu. Jest to wygodna forma skracająca dystans,
wprowadzająca więcej luzu
i świadcząca o dobrych relacjach.
W dzisiejszych czasach to właśnie
ona cieszy się ogromną popularnością.
Katarzyna Gwara

moda dla niej
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Sukienki z dzianiny dresowej i bluzy hoodie z kapturem
Sukienki dresowe i bluzy hoodie
z kapturem to „must have” współczesnej, zapracowanej kobiety,
która ceni sobie nowoczesność
i wygodę.

Sukienki z dzianiny dresowej,
za co je kochamy?
Kobiety mogą pokochać te sukienki przede wszystkim za ich uniwersalizm, nadają się bowiem
do chodzenia na co dzień i od święta. Polecam więc takie stylizacje
na wyjście ze znajomymi, luźne przyjęcie, do pracy, na długi spacer
z psem, zakupy czy po prostu na spędzenie czasu w domu.

Jakie fasony?

Czy sukienki dresowe
mogą być eleganckie?

W polskich sieciówkach znajdziecie liczne i nietuzinkowe fasony oraz
kroje tych sukienek. Zarówno modne sukienki asymetryczne - z przedłużanym tyłem lub cięte na skos
oraz sukienki w fasonach oversize rozkloszowane, z przedłużanymi rękawami czy kapturem. Dużym zainteresowaniem cieszą się również sukienki dopasowane do ciała, które
podkreślą kobiece kształty.

Zdecydowanie tak. Połączenia
dresu z tiulem, cekinami czy falbaną,
czynią z takiej sukienki elegancką
kreację na specjalne wyjście. Dodatkowo możecie uzupełnić swoją stylizację dodając błyszczą biżuterię oraz
buty na obcasie. W takiej stylizacji
można wybrać się nawet na walentynkową randkę.

zdj. tatuum.com
zdj. bershka.com

Jaka kolorystyka?

zdj. zara.com

Proponuje stylistka Tatiana Szczęch

Jeżeli chodzi o kolorystykę,
to w sklepach znajdziecie pełną paletę kolorów dresowych sukienek.
Najmodniejsze są oczywiście te
w odcieniach szarości. Jeżeli zależy
wam na bardziej formalnym wygladzie, polecam sukienki w kolorach
granatu, czerni, zieleni lub brązu,
dla bardziej odważnych kobiet polecam czerwień lub pomarańcz.

Bluzy hoodie z kapturem!
Bluzy hoodie to bluzy, które mają
wydłużony krój i świetnie chronią
przed chłodem. Dlatego na pewno
sprawdzą się podczas wypadu za miasto czy w góry. Mają uniwersalny krój,
dzięki czemu łatwo je zestawić z innymi elementami garderoby.
Teresa Szajer

zdj. wearmedicine.com

Z czym zestawić
dresową sukienkę?
Dresową sukienkę możemy nosić
z grubymi rajstopami, legginsami czy
spodniami - rurkami. Idealnym zestawieniem dla dresówki będzie sportowa bluza z kapturem lub kardigan.
Równie dobrze będzie się prezentować z modnym swetrem damskim typu oversize. Idealnie komponują się
ze sportowym obuwiem np. sneakersami na koturnie, a także botkami
na płaskiej podeszwie.

zdj. stradivarius.com

zdj. sinsay.com
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Płaszcze męskie i ich rodzaje
Zima wcale nie musi zmuszać panów do rezygnowania z elegancji.
Wystarczy, aby mieli w swojej szafie jeden z kilku dostępnych rodzajów zimowych płaszczy, które zapewnią jednocześnie modny wygląd, jak i komfort cieplny. Płaszcze
zimowe są również doskonałym
uzupełnieniem codziennych stylizacji. Sprawdź, jakie modele są dostępne i wybierz coś dla siebie.
Płaszcze męskie występują w różnych fasonach oraz wersjach kolorystycznych. Poniżej przedstawiamy
cztery typy męskich płaszczy, które
warto znać i mieć w swojej garderobie.

towym. Guziki są ozdabiane kotwicą,
w ten sposób nawiązują do pierwotnego charakteru tego płaszcza. Posiada
dwa rzędy guzików, które nie tylko
urozmaicają przód kurtki, ale i optycznie wyszczuplają sylwetkę - jest to typ
płaszcza, który będzie dobrze wyglądać z półformalnymi garniturami, łączy
bowiem styl casualowy z eleganckim.
Niezmieniona forma tego płaszcza
przetrwała już ponad 300 lat.

Budrysówka
Budrysówka (oryginalnie duffle coat) – najczęściej przed kolana uszyty
z grubej, wełnianej tkaniny. Jest strojem półformalnym pasującym do każdej stylizacji. Zwykle występuje w beżu
i granacie. Wywodzi się z brytyjskiej
marynarki wojennej. Cechmi charakterystycznymi tego płaszcza są: kaptur,
drewniane bądź plastikowe kołki i pętelki służące do zapinania, duże, naszywane kieszenie.
Budrysówka to doskonały wybór
dla miłośników ponadczasowego
stylu!

Płaszcz Ulsterski

Dyplomatka
Dyplomatka uznawana za formalny
element garderoby, jest to płaszcz sięgający zazwyczaj do kolan. Doskonale
sprawdza się głównie podczas oficjalnych uroczystości. Cechy charakterystyczne dyplomatki: długie i wąskie
klapy, brak paska, w klasycznej wersji
jednorzędowy, ale coraz więcej marek
produkuje także dyplomatkę w formie
dwurzędówki. Dyplomatka dostępna
jest w takich kolorach jak: czerń, granat, szarość lub brąz.
Ten elegancki płaszcz doskonale
współgra z garniturem i smokingiem,
ale nie tylko - może stanowić uzupełnienie miej formalnego ubioru, np. casualowe spodnie chinos lub klasyczne
dżinsy połączone z koszulą.

zdj. pakolorente.com

Ten typ płaszcza swoją nazwę zawdzięcza irlandzkiej krainie – Ulster.
Najczęściej wykonany z grubej i ciężkiej wełny. Może to być irlandzki tweed, np. donegal. Wielu panów preferuje kratę, jodełkę, pepitę lub wełnę melanżową. Charakterystyczne cechy tego płaszcza, które nadają mu zawadiackiego charakteru to: szerokie klapy, duży, sztormowy kołnierz, nakładane kieszenie z patkami, wywijane mankiety rękawów, pas, który biegnie
w poprzek pleców, tzw. dragon, kontrafałda na plecach oraz szlic zapinany
na guziki.
To dwurzędowy płaszcz męski, który można nosić zarówno z grubymi,
wełnianymi swetrami, jak i miejskimi
marynarkami.
Teresa Szajer

zdj. bytom.com.pl

Bosmanka
Najczęściej stosowana angielska
nazwa dwurzędówki to „pea coat” lub
„pea jacket”. Bosmanka to typ płaszcza,
który nosili członkowie marynarki wojennej. Cechy wyróżniające tę kurtkę
są zarazem jej głównymi atutami: wykonywana jest z grubej i mocnej tkaniny wełnianej, w kolorze ciemnogranaProponuje stylistka Tatiana Szczęch

zdj. www2.hm.com

zdj. zara.com

zdj. sklep.pawo.pl

zdj. vistula.pl

zdj. freepik.com

kulinaria

PO CIĘŻKIM KARNAWALE, CZAS NA COŚ ZDROWEGO!
W czasie karnawału ogarnia nas
słodkie szaleństwo. Zwłaszcza w
tłusty czwartek smakujemy, zajadamy się - bez wyrzutów sumienia.
Pączki marmoladą, kremem, budyniem, toffi, lukrowane, pudrowane,
polane czekoladą – do wyboru, do
koloru. W tym wyjątkowym dniu
nie powinniśmy sobie jednak odmawiać - według przesądów ten,
kto nie będzie objadał się w tłusty
czwartek, nie będzie miał powodzenia w życiu. Po tym niezwykle
tłustym dniu, warto jednak postawić na coś bardziej zdrowego...

Tłusty karnawał
Tłusty czwartek to dzień zapowiadający ostatni tydzień karnawału. Ale to
także czas, w którym możemy bez konsekwencji objadać się przed 40–dniowym postem. Zwyczaj jedzenia pączków w ten dzień pojawił się w Polsce w

XVI wieku. Nie wszyscy jednak wiedzą,
że geneza tłustego czwartku wywodzi
się jeszcze z czasów pogańskich, kiedy
to jedzeniem tłustych potraw świętowano odejście zimy i nadejście wiosny.
Dawniej nasze pączki miały postać nadziewanego słoniną chlebowego ciasta,
smażonego na smalcu. Podawano je z
tłustym mięsiwem i zapijano wódką. Takie też wypieki jedzono w starożytnym
Rzymie. Swoje słodkie oblicze pączki
zyskały dopiero później, kiedy zaczęto
nadziewać je orzechami i migdałami.
W tłusty czwartek Polacy deklarują,
że zjadają nawet 100 milionów pączków. Imponujący wynik. Połowa rodaków twierdzi, że spałaszuje wtedy przynajmniej dwa pączki. I słusznie, bo łakomstwo w tłusty czwartek jest dozwolone. Według przesądów ten, kto nie
będzie objadał się w tłusty czwartek,
nie będzie miał powodzenia w życiu.

20457_reklama_okularow_Goniec_253i4x175i2mm.indd 1

Pora na coś zdrowego
W okresie karnawału zdecydowanie
częściej sięgamy nie tylko po pączki, ale
też po faworki, gofry, a także ptysie. A z
racji tego, że wkrótce zacznie się 40-dniowy post, warto zastanowić się, czym zastąpić niezdrowe rzeczy. Tego okresu
wcale nie musimy wiązać z religią, ale z
czasem, w którym zaczniemy przywracać
nasz organizm do formy. Dobrym pomysłem jest na przykład sięgnięcie po orkisz.
To trochę zapomniane, aczkolwiek niezwykle wartościowe ziarna należące do
rodziny zbóż pszenicznych.
Orkisz był spożywanie głównie w
starożytności – przede wszystkim przez
gladiatorów i zawodników igrzysk, gdyż
na długie godziny dawał sytość i energię. Dziś ten do niedawna relikt zbożowy, ponownie powraca do łask. Orkisz
jest bowiem zbożem, którego nie poddano modyfikacjom genetycznym, nie
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ingerowano w jego strukturę. Stąd duże
zainteresowanie tym ziarnem ze strony
zwolenników zdrowego stylu życia i tzw.
czystej żywności.
Orkisz jest dosłownie napakowany
składnikami odżywczymi, witaminami,
minerałami i składnikami organicznymi,
co tłumaczy jego wielki powrót na scenę
ekologicznej żywności. Może on zapewnić nawet 21% dziennego zapotrzebowania na białko oraz 30% dziennego zapotrzebowania na błonnik – i to w pojedynczej porcji! Co więcej, ziarno orkiszu
zawiera również wysoką wartość mikro
i makroskładników takich jak żelazo,
miedź, magnez, fosfor, potas, cynk, selen, witaminy PP, B6 i kwasu foliowego.
Orkisz zawiera też łatwiej przyswajalny
gluten. Poza tym ma nie tylko ogromne
właściwości zdrowotne, ale ma również
duże walory smakowe.
Orkisz można spożywać w przeróżnych postaciach – od mąki zarówno jasnej, razowej, poprzez pieczywo, makarony, kaszę mannę, płatki orkiszowe, całe ziarno czy nawet kawę. Ta ostatnia
jest doskonałą alternatywą dla kaw zbożowych. Jest dostępna w postaci ziarnistej, mielonej i rozpuszczalnej. Można ją
przygotować na ciepło lub na zimno.
Oprócz tego z orkiszu możemy przygotować również naleśniki, ciasta, ciasteczka, makarony, kluski, pizzę, a także
wykorzystać do sałatek, zasmażek, czy
musli. Do najpopularniejszych produktów zaliczyć można oczywiście chleb
oraz bułki, które dostępne są we wszystkich dobrych piekarniach. Warto tutaj
również wspomnieć, że płatki orkiszowe można wykorzystać do wykonania
maseczki na twarz.

Dlaczego warto sięgnąć
po orkisz?

■ przyspiesz przemianę materii,
■ pomaga obniżyć poziom cholesterolu,
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■ łagodzi dolegliwości ze strony ukła-

du pokarmowego,
■ zapobiega powstawaniu kamieni żółciowych,
■ stymuluje działanie układu odpornościowego,
■ zmniejsza ryzyko nowotworu jelita
grubego, a także wystąpienia chorób
sercowo-naczyniowych i miażdżycy,
■ poprawia krążenie krwi,
■ usuwa toksyny z organizmu,
■ kontroluje poziom cukru we krwi,
■ spowalnia procesy starzenia się organizmu.
Katarzyna Gwara

Jak przygotować domowy
makaron orkiszowy?
Składniki
■ 2 szklanki mąki orkiszowej
pełnoziarniste
■ 1 jajko
■ szczypta soli
1. Do mąki dodajemy jajko i dolewamy odrobinę ciepłej, przegotowanej wody, aby można było
zagnieść twarde, ale elastyczne
ciasto. Wyrabiamy je przez około 15 minut. Dzielimy na 3 części
i każdą ugniatamy w kulę. Kule
rozwałkowujemy na cienki płat
ciasta, ostrym nożem tniemy
na paski (szerokość taka, jaka
nam odpowiada). Makaron zostawiamy na jakiś czas, aby lekko
wysechł.
2. Makaron wrzucamy do gotującej się wody i gotujemy około 10
minut, a następnie odcedzamy.
Jeśli makaron ma być do zupy lub
jako dodatek, przelewamy go
zimną wodą, aby się nie kleił. Jeśli ma być podany z sosem, pomijamy tę czynność, aby sos lepiej
połączył się z makaronem.

02/02/2021 12:11
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SOBOTA 13.02.2021

NIEDZIELA 14.02.2021

PONIEDZIAŁEK 15.02.2021

05:30 Klan - odc. 3748 - (N); telenowela
06:00 Sprawa dla reportera - (N);
06:50 Policzmy się dla Polski - odc. 29;
07:00 Transmisja Mszy Świętej
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra; magazyn;
08:15 wojsko - polskie.pl - odc. 138;
08:40 Pełnosprawni - odc. 391 - (JM);
09:10 Magazyn śledczy Anity Gargas
09:40 Fascynujący świat - Klasztory
Europy - żywe ośrodki duchowości. Na
końcu świata
10:50 Blondynka s.IX - Odc. 105 (
11:45 Porwana przez Komanczów
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - Role ﬁlmowe cz. 1;
14:25 Przyrodnik na tropie - /15/
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego;
15:25 Zakochaj się w Polsce - odc. 183
15:50 Skoki Narciarskie - Puchar Świata
w Zakopanem - konkurs indywidualny
15:55 Skoki Narciarskie - Puchar Świata
w Zakopanem - konkurs indywidualny
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie - Puchar Świata
w Zakopanem - konkurs indywidualny
18:25 Sanatorium miłości s.III - odc. 6
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda - (N); STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Komisarz Alex s.XV - odc. 182
21:35 Hit na sobotę - Whitney (Whitney)
23:40 Och, Karol - (N) 95’; komedia;
01:30 22 Jump Street (22 Jump Street) (N) 107’; komedia kryminalna kraj prod.
USA (2014); reż.:Phil Lord, Christopher
Miller; wyk.:Jonah Hill, Channing Tatum,
Peter Stormare, Amber Stevens; Dla
małoletnich od lat 16
03:25 Z pamięci - Role ﬁlmowe cz. 1;
felieton; Dla małoletnich od lat 12
03:30 Zakończenie dnia

05:50 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2381
06:20 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2382
06:55 Dla niesłyszących - M jak miłość odc. 1564 - (N) (JM); serial TVP
07:45 Przepis dnia - (6); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinny ekspres - Chory, pomoc
i rola duszpasterza; magazyn; Dla
małoletnich od lat 7
11:55 Alternatywy 4 - odc. 7/9 - Spisek
- (N); serial komediowy TVP; Dla
małoletnich od lat 12
12:55 Anything goes. Ale jazda! - (22);
program rozrywkowy; Dla małoletnich
od lat 12
14:00 Familiada - odc. 2693; teleturniej;
Bez ograniczeń wiekowych
14:35 Koło fortuny - odc. 949 ed. 9;
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
15:10 The Voice Senior s. II - Finał; Dla
małoletnich od lat 12
17:10 The Voice Senior s. II - Finał Wyniki; Dla małoletnich od lat 12
17:50 Dla niesłyszących - Słowo na
niedzielę - Dobry dla wszystkich
18:00 Panorama
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:35 Postaw na milion - odc. 250;
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
19:35 Lajk!; Dla małoletnich od lat 12
20:00 Koncert Walentynkowy - cz. (1);
21:00 Koncert Walentynkowy - cz. (2);
22:05 Hity wszech czasów - (7); magazyn
23:10 Nie cierpię walentynek (I Hate
Valentine’s Day) 85’; komedia
00:50 Empire State: Ryzykowna gra
(EMPIRE STATE) 89’; ﬁlm akcji
02:35 Pod Mocnym Aniołem1
04:25 Zakończenie dnia

04:40 Klan - odc. 3749 - (N); telenowela
05:10 Klan - odc. 3750 - (N); telenowela
05:30 Klan - odc. 3751 - (N); telenowela
06:00 Słownik polsko@polski
06:25 wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce - odc. 196
09:05 Las bliżej nas - odc. 28
09:30 Okrasa łamie przepisy
10:05 Stulecie Winnych s.II - Odc. 23
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy Świętej
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański (Anioł Pański)
12:15 Między ziemią a niebem
12:50 Moje życie na ulicy; reportaż
13:20 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - Role ﬁlmowe cz. 2
14:25 Weterynarze z sercem - /87/
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Przyrodnik na tropie - /16/
16:00 Skoki Narciarskie - Puchar Świata
w Zakopanem - konkurs indywidualny
16:05 Skoki Narciarskie - Puchar Świata
w Zakopanem - konkurs indywidualny
17:10 Teleexpress
17:20 Skoki Narciarskie - Puchar Świata
w Zakopanem - konkurs indywidualny
18:30 Jaka to melodia? - odc. 4529;
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda - (N); STEREO, 16:9
20:15 Osiecka - Odc. 13
21:15 Sanatorium miłości s.III - odc. 7
22:10 Sanatorium miłości. Kulisy
22:20 Świątek piątek - walentynki
23:50 Whitney (Whitney) 115’; ﬁlm
02:00 Markiza Angelika (Angelique)
04:00 Jaka to melodia? - odc. 4529
04:50 Z pamięci - Role ﬁlmowe cz. 2
04:55 Zakończenie dnia

05:20 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2383
05:55 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2384
06:25 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2385
07:00 Dla niesłyszących - M jak miłość odc. 1565 - (N) (JM); serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Zacznij Od Nowa - (7); magazyn;
11:45 Szansa na sukces. Opole 2020 s.II odc. (1); widowisko muzyczne
12:50 Koncert Walentynkowy - cz. (1);
14:00 Familiada - odc. 2694; teleturniej;
14:35 Koło fortuny - odc. 950 ed. 9;
15:10 Szansa na sukces. Opole 2020 s.II odc. (2); widowisko muzyczne
16:10 Na dobre i na złe - odc. 797
17:05 Jutro należy do nas - odc 23
18:00 Panorama
18:20 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Lepsza połowa s.II - odc. 25
18:55 Lepsza połowa s.II - odc. 26
19:25 Na sygnale - odc. 289 „Urodziny”
- (N); serial fabularyzowany TVP; Dla
małoletnich od lat 12
20:00 Empire State: Ryzykowna
gra (EMPIRE STATE) 89’; ﬁlm akcji
kraj prod.USA (2013); reż.:Dito
Montiel; wyk.:Dwayne Johnson, Liam
Hemsworth, Emma Roberts; Dla
małoletnich od lat 16
21:45 Kino bez granic - Księgarnia z
marzeniami (Bookshop, The) 108’; ﬁlm
23:45 Disco polo 103’; komedia;
01:45 Za ciosem (Knock off) 87’; ﬁlm
fabularny kraj prod.USA (1998); reż.:Tsui
Tsui; wyk.:Jean-Claude Van Damme, Rob
Schneider, Paul Sorvino, Lela Rochon;
Dla małoletnich od lat 16
03:15 Zakończenie dnia

05:05 Jeszcze za mną zatęsknisz Zbigniew Cybulski; ﬁlm dokumentalny;
06:00 Elif - odc. 916 (Elif)
07:00 Transmisja Mszy Świętej
07:30 Okiem Wiary; magazyn
08:00 Wiadomości; STEREO
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny; STEREO
08:35 Ranczo s.IV - odc. 47
09:35 Komisarz Alex s.VII - odc. 83
10:35 Ojciec Mateusz s.XX - odc. 255
11:25 Kasta - Agencja pod ochroną
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes; STEREO, 16:9
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce
14:00 Elif - odc. 917
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka - /315/
16:05 Przysięga - odc. 351
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia? - odc. 4530;
17:55 Klan - odc. 3752
18:20 Kasta - Opłata za wolność
18:55 Jeden z dziesięciu - 20/119;
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda - (N); STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn;
20:30 Leśniczówka - odc. 337
21:00 Teatr Telewizji - Tamta twarz
22:30 Świat bez ﬁkcji - Czeska mitologia
23:30 Warto rozmawiać; program
publicystyczny; Dla małoletnich od lat 12
00:30 Świątek piątek - walentynki
02:00 Nowe życie (Lazarus Project, The)
03:50 Gra Florencka i krew na bruku
04:45 Notacje; cykl dokumentalny
04:55 Zakończenie dnia

05:20 Cafe piosenka - Marlena
Drozdowska; talk-show
05:50 Doktor Kleist - lekarz rodzinny odc. 124 Gorzkie szczęście
06:50 Coś dla Ciebie; magazyn
07:20 Familiada s.II - odc. 2298;
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl s.II - odc. 50
11:50 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2385
12:30 Koło fortuny - odc. 692 ed. 8
13:15 Kozacka miłość - odc. 50
14:05 Va Banque - odc. 191; teleturniej;
14:35 Na sygnale - odc. 228 „Dym”
15:10 Górscy ratownicy - odc. 4
16:00 Koło fortuny - odc. 951 ed. 9;
16:35 Familiada s.II - odc. 2299;
17:15 Więzień miłości - odc 491
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - odc. 192; teleturniej;
18:45 Kozacka miłość - odc. 51
19:35 Barwy szczęścia - odc. 2385
20:10 Barwy szczęścia - odc. 2386
20:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - odc.
1299; Dla małoletnich od lat 12
20:55 M jak miłość - odc. 1566 - (N);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
21:50 Sanditon - odc. 1 (Sanditon); serial
kraj prod.Wielka Brytania (2019); Dla
małoletnich od lat 12
22:45 Lepsza połowa s.II - odc. 27 - (N);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
23:20 Piękna para (Das schönste Paar
(Most Beautiful Couple, The)); ﬁlm
01:05 Warto kochać - odc. 46; serial
01:55 Księgarnia z marzeniami
03:50 Skutki noszenia kapelusza w maju;
ﬁlm obyczajowy; Dla małoletnich od lat 7
05:15 Zakończenie programu

05:00 Uwaga!(6310) - program
05:15 Mango - Telezakupy
07:25 Kobieta na krańcu świata 12(7/8)
08:00 Dzień Dobry TVN(4105)
11:30 Brzydula 2(80/84) - serial
12:00 Brzydula 2(81/84) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
12:30 Na Wspólnej Omnibus 19(808) serial (dla małoletnich od lat 12)
13:50 Polowanie na ogród 5(5/7) program (dla małoletnich od lat 12)
14:20 Listy do M.4 – kulisy powstawania
ﬁlmu - program (dla małoletnich od
lat 12)
14:55 Wyjątkowe domy(8/10) - program
(dla małoletnich od lat 12), napisy dla
niedosłyszących [N]
15:30 Totalne remonty
Szelągowskiej(7/9) - program (dla
małoletnich od lat 12)
16:30 Kolekcja smaków(9) - program (dla
małoletnich od lat 12)
17:00 Klinika bez tajemnic 2(9/10) program (dla małoletnich od lat 12)
18:00 Patent na dom 2(3/4) - program
(dla małoletnich od lat 12)
19:00 Fakty(8445) - informacje , live
19:25 Sport(8428) - informacje , live
19:35 Pogoda(8425) - informacje
19:45 Uwaga!(6311) - program
20:00 Ostatni samuraj(The Last
Samurai) - ﬁlm przygodowy,USA 2003
23:10 Ja, ty i on(You, Me and Dupree)
- ﬁlm komedia,USA 2006,reżyseria:
Anthony Russo,Joe Russo,obsada:
Owen Wilson,Kate Hudson,Matt
Dillon,Michael Douglas,Seth Rogen(dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
01:30 Kuchenne rewolucje 21(1/17)
02:35 Uwaga!(6311) - program
02:55 NOC Magii (TVN)(568) - program
(dla małoletnich od lat 16), live

04:30 Mango - Telezakupy
06:35 Kosmiczny wykop(3/26) program (bez ograniczeń wiekowych)
06:55 Szkoła(526) - program (dla
małoletnich od lat 12), audiodeskrypcja
[AD]
07:55 Ukryta prawda(903) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
08:55 Ten moment(16/20) - program
(dla małoletnich od lat 12)
09:30 Ten moment(17/20) - program
(dla małoletnich od lat 12)
10:05 Ukryta prawda(905) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
11:05 Ukryta prawda(906) - program
12:10 Ukryta prawda(908) - program
13:15 Kamil Stoch - moja historia(4/5)
13:45 Kamil Stoch - moja historia(5)
- serial dokumentalny,Polska(dla
małoletnich od lat 12)
14:15 W krzywym zwierciadle:
Europejskie wakacje
16:15 Akademia policyjna VI: Operacja
Chaos(Police Academy 6: City under
Siege) - ﬁlm komedia
18:00 Wakacje w Las Vegas(Vegas
Vacation) - ﬁlm komedia
20:00 Krucjata Bourne’a(The Bourne
Supremacy) - ﬁlm sensacyjny
22:20 Nocny uciekinier(Midnight
Special) - ﬁlm sensacyjny
00:40 Druga strona medalu 2(2/7)
01:15 Druga strona medalu 2(4/7) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
01:50 NOC Magii (TVN7)(568) program (dla małoletnich od lat 16), live

05:00 Uwaga!(6311) - program (dla
małoletnich od lat 12)
05:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 4(16/35)
- program (dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
07:55 Akademia ogrodnika(16/35) program (dla małoletnich od lat 12)
08:00 Dzień Dobry TVN(4106) magazyn (dla małoletnich od lat 12), live
11:30 Brzydula 2(82/84) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
12:00 Brzydula 2(83/84) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
12:30 Brzydula 2(84) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
13:00 Co za tydzień(981) - magazyn(dla
małoletnich od lat 12)
13:40 Kolekcja smaków(9) - program (dla
małoletnich od lat 12)
14:15 Wyjątkowe domy(9/10) - program
(dla małoletnich od lat 12), napisy dla
niedosłyszących [N]
14:50 Patent na dom 2(3/4) - program
(dla małoletnich od lat 12)
15:50 Siódmy syn(Seventh Son) - ﬁlm
18:00 Kuchenne rewolucje 21(1/17)
19:00 Fakty(8446) - informacje , live
19:25 Sport(8429) - informacje , live
19:35 Pogoda(8426) - informacje
19:45 Uwaga!(6312) - program (dla
małoletnich od lat 12)
20:00 Dobre, podaj dalej(7/8) - program
20:05 Program rozrywkowy - program
22:00 Notting Hill(Notting Hill) - ﬁlm
komedia,Wielka Brytania/USA 1999
00:30 MasterChef 9(12/14) - program
rozrywkowy(dla małoletnich od lat 12)
02:00 MasterChef 9(13/14) - program
rozrywkowy(dla małoletnich od lat 12)
03:25 Uwaga!(6312) - program
03:40 NOC Magii (TVN)(569) - program
(dla małoletnich od lat 16), live

04:30 Mango - Telezakupy
06:35 Kosmiczny wykop(4/26) program (bez ograniczeń wiekowych)
06:55 Szkoła(528) - program
07:55 Ukryta prawda(909) - program
08:55 Ten moment(18/20) - program
09:30 Ten moment(19/20) - program
10:00 Ukryta prawda(912) - program
11:00 Ukryta prawda(914) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
12:00 Ukryta prawda(916) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
13:00 Andrzej Bargiel - Śnieżna
Pantera(1/8) - program (dla małoletnich
od lat 12)
14:05 Uwolnić orkę II(Free
Willy 2 : The Adventure
Home) - ﬁlm przygodowy,USA/
Francja 1995,reżyseria: Dwight
H. Little,obsada: Jason James
Richter,August Schellenberg,Michael
Madsen,Jayne Atkinson(dla małoletnich
od lat 12), napisy [N]
16:10 Akademia policyjna VII: Misja w
Moskwie(Police Academy 7: Mission to
Moscow) - ﬁlm komedia
17:55 Wygrać miłość(Just Wright) - ﬁlm
komedia,USA 2010
20:00 Walentynki(Valentine’s Day) - ﬁlm
komedia,USA 2010
22:45 Jak się nie oświadczać(How Not to
Propose) - ﬁlm komedia
00:35 Ustawka(Fist Fight) - ﬁlm
komedia,USA 2017
02:25 Druga strona medalu 2(5/7) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
02:55 NOC Magii (TVN7)(569) program (dla małoletnich od lat 16), live

05:05 Nowa Maja w ogrodzie 4(17/35)
- program (dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
05:35 Akademia ogrodnika(17/35) program (dla małoletnich od lat 12)
05:45 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 3(5/12)
08:00 Dzień Dobry TVN(4107) magazyn (dla małoletnich od lat 12), live
11:35 Dobre, podaj dalej(7/8) - program
(dla małoletnich od lat 12)
11:45 Ukryta prawda(924) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
12:50 Szpital(657)
13:50 Rozwód. Walka o wszystko
14:55 Szpital(658) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
15:55 Kuchenne rewolucje 5(1/14)
17:00 LAB(1/40) - program
18:00 Ukryta prawda(1209) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12)
19:00 Fakty(8447) - informacje , live
19:25 Uwaga! koronawirus(289) program (dla małoletnich od lat 12)
19:35 Sport(8430) - informacje , live
19:45 Pogoda(8427) - informacje
19:55 Uwaga!(6313) - program
20:10 Doradca smaku 13 - Grzyby po
azjatycku z sezamem(27/40) - program
20:15 Na Wspólnej 19(3172) - serial
20:55 Milionerzy(410) - program
21:30 Rambo III(Rambo III) - ﬁlm
sensacyjny,USA 1988
23:45 Człowiek tai chi(Man of Tai Chi) ﬁlm sensacyjny
01:55 Co za tydzień(981) - magazyn(dla
małoletnich od lat 12)
02:30 SHOOTER, THE(1/10) - serial
03:30 Uwaga!(6313) - program
03:50 NOC Magii (TVN)(570) - program
(dla małoletnich od lat 16), live

05:00 Mango Telezakupy
06:35 Szpital(652) - program
07:35 Ukryta prawda(806) - program
08:35 Ukryta prawda(807) - program
09:35 Ukryta prawda(808) - program
10:35 Ten moment(1/20) - program
11:05 Szpital(653) - program
12:05 Szkoła(531) - program
13:05 Sąd rodzinny(87) - program
sądowy(dla małoletnich od lat 12)
14:05 Sędzia Anna Maria
Wesołowska(611) - program sądowy(dla
małoletnich od lat 12)
15:05 Ukryta prawda(809) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
16:05 Zakochani po uszy 5(287) - serial
,Polska(dla małoletnich od lat 12)
16:35 Brzydula 2(84) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
17:10 19 +(426) - program (dla
małoletnich od lat 12)
17:45 19 +(427) - program (dla
małoletnich od lat 12)
18:20 Kryminalni(9/13) - serial
kryminalny,Polska(dla małoletnich od
lat 12)
19:30 Zakochani po uszy 5(288) - serial
,Polska(dla małoletnich od lat 12)
20:00 Brzydula 2(85) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
20:30 Chyłka-Kasacja(4/6) - serial
21:35 Chyłka-Kasacja(5/6) - serial
22:40 Kiedy gasną światła(Lights Out) ﬁlm horror,USA 2016
00:20 Niewierni(9/10) - serial ,USA
01:20 Druga strona medalu 2(6/7)
01:55 Druga strona medalu 4(6/8) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
02:35 NOC Magii (TVN7)(570) program (dla małoletnich od lat 16), live

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Spider-Man
10:10 Ewa gotuje, odc.374
10:40 Nasz Nowy Dom, odc.162
11:40 Bogaty dom - Biedny dom, odc.31
12:40 Rolnicy. Podlasie, odc.23
13:45 Rolnicy - Tak się żyje u nas na wsi
14:15 Rolnicy - Tak się żyje u nas na wsi
14:45 Nie mów do mnie śmieciarzu!
15:15 Nie mów do mnie śmieciarzu!
15:45 Więzienie, odc.60
16:15 Więzienie, odc.61
16:45 Więzienie, odc.62
17:15 Więzienie, odc.63
17:45 Chłopaki do wzięcia, odc.169
18:20 Chłopaki do wzięcia, odc.170
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Strażnicy Galaktyki vol. 2; USA,
2017; r. Gunn James; w. Bautista
Dave, Cooper Bradley, Diesel Vin,
Pratt Chris, Russell Kurt, Saldana Zoe,
Stallone Sylvester Grupa najbardziej
niesubordynowanych outsiderów w
galaktyce penetruje odległe zakątki
kosmosu, próbując rozwikłać zagadkę
pochodzenia jednego z jej członków
- Petera Quilla aka Star Lorda.
Niegdysiejsi wrogowie staną się ich
sprzymierzeńcami, a w nieustannie
powiększającym się ﬁlmowym
uniwersum Marvela zagoszczą nowe
postacie znane z kart komiksu.
23:00 Salt
01:25 Tajemnice losu, odc.3935
04:40 Disco Gramy, odc.5020
05:25 Telezakupy TV Okazje

05:55 Na sygnale - odc. 286
06:30 Matki, żony i kochanki - odc. 21/22
07:30 Na sygnale - odc. 260
08:05 Na sygnale - odc. 261
08:35 Na sygnale - odc. 262
09:05 07 zgłoś się - odc. 12/21
10:20 Na sygnale - odc. 263
10:50 Ranczo s.X - odc. 123
11:50 Rodzinka.pl s.II - odc. 28
12:20 Rodzinka.pl s.II - odc. 29
12:50 Rodzinka.pl s.II - odc. 30
13:30 Ojciec Mateusz s.VII - odc. 89
14:25 Ranczo s.X - odc. 124
15:25 Ranczo s.X - odc. 125
16:25 Ranczo s.X - odc. 126
17:20 Matki, żony i kochanki - odc. 22/22
18:30 Zenek - (N) (AD) 111’; ﬁlm
20:35 Ojciec Mateusz s.VII - odc. 90
21:30 Ojciec Mateusz s.VII - odc. 91
22:25 Ranczo s.X - odc. 127
23:25 Ranczo s.X - odc. 128
00:20 Osiecka - Odc. 12 - (N) (AD); serial
TVP; Dla małoletnich od lat 12
01:15 Na sygnale - odc. 287 „Mama na
śmieciarce” - (N); serial fabularyzowany
TVP; Dla małoletnich od lat 12
01:45 Na sygnale - odc. 288 „Cel uświęca
środki” - (N); serial fabularyzowany TVP;
Dla małoletnich od lat 12
02:20 Ekstradycja III - odc. 9/10 - (N);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 16
03:30 Komisja morderstw - odc. 10/12 Samobójstwo synchroniczne - (N); serial
TVP; Dla małoletnich od lat 16
04:25 Lepsza połowa s.II - odc. 23 - (N);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
04:50 Lepsza połowa s.II - odc. 24 - (N);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
05:25 Zakończenie dnia

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:30 Dawno temu w trawie
10:35 Karate Kid 4: Mistrz i uczennica
12:50 Shrek Forever
14:50 Strażnicy Galaktyki vol. 2
17:40 Nasz Nowy Dom, odc.163
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie, odc.389
20:00 Walentynki z Polsatem; Polska,
2021 Zapraszamy na wyjątkowy koncert
„Walentynki z Polsatem”, który odbędzie
się na Podlasiu. Na scenie wystąpią
gwiazdy polskiej sceny muzycznej i
zaśpiewają najpiękniejsze piosenki
o miłości, przy akompaniamencie
orkiestry pod batutą Tomasza Szymusia.
Wydarzenie to zaprezentujemy na
żywo z Opery i Filharmonii Podlaskiej w
Białymstoku.
22:05 Faceci w czerni
00:25 Bogowie Egiptu; „Bogowie
Egiptu” to zapierające dech w piersiach
widowisko producentów „Starcia
Tytanów” i „Grawitacji”. araon zostaje
zamordowany, a na egipski tron wstępuje
okrutny bóg ciemności Set (Gerard
Butler). Kapłani są bezradni wobec
jego mocy, a zwykli śmiertelnicy stają
się podczas jego rządów niewolnikami.
Tylko niewielka grupa buntowników
postanawia sprzeciwić się tyranowi.
Śmiałkom przewodzi bohaterski Bek
(Brenton Thwaites), któremu sprzyja
miłosierny bóg Horus (Nikolaj CosterWaldau). Młody bohater wyrusza w
zaświaty i do samych niebios by tam
stoczyć ostateczną walkę ze złem...
03:20 Tajemnice losu, odc.3936
04:40 Disco Gramy, odc.5021
05:25 Telezakupy TV Okazje

06:05 Na sygnale - odc. 287
06:35 Zmiennicy - odc. 12/15
07:50 Zmiennicy - odc. 13/15
09:00 07 zgłoś się - odc. 13/21
10:40 Ranczo s.X - odc. 126
11:40 Rodzinka.pl s.II - odc. 31
12:10 Rodzinka.pl s.II - odc. 32
12:40 Rodzinka.pl s.II - odc. 33
13:20 Ojciec Mateusz s.VII - odc. 91
14:20 Ranczo s.X - odc. 127
15:15 Ranczo s.X - odc. 128
16:15 Ranczo s.X - odc. 129
17:15 Zmiennicy - odc. 14/15
18:30 07 zgłoś się - odc. 14/21
20:05 Rodzinka.pl s.II - odc. 34
20:40 Ojciec Mateusz s.VII - odc. 92
21:35 Ojciec Mateusz s.VII - odc. 93
22:30 Ranczo s.X - odc. 130
23:35 Ranczo s.I - odc. 1
00:35 Lepsza połowa s.II - odc. 25 - (N);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
01:10 Lepsza połowa s.II - odc. 26 - (N);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
01:40 Korona królów - odc 290
- (N); telenowela historyczna TVP; Dla
małoletnich od lat 12
02:05 Korona królów - odc 291
- (N); telenowela historyczna TVP; Dla
małoletnich od lat 12
02:45 Oﬁcer - odc. 2/13 - Ludzie z miasta
- (N); serial TVP; Dla małoletnich od
lat 16
03:50 Londyńczycy II - odc. 16/16 - (N);
serial obyczajowy TVP; Dla małoletnich
od lat 12
04:45 Ludzie i bogowie - Odc. 2 Pierwszy wyrok - (N) (AD); serial; Dla
małoletnich od lat 12
05:35 Zakończenie dnia

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:40 Malanowski i Partnerzy, odc.78
09:10 Malanowski i Partnerzy, odc.79
09:40 Sekrety rodziny, odc.68
10:40 Dlaczego ja?, odc.395
11:40 Gliniarze, odc.389
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja, odc.4589
13:40 Trudne sprawy, odc.947
14:40 Dlaczego ja?, odc.953
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.4590
16:30 Na ratunek 112, odc.415
17:00 Gliniarze, odc.466
18:00 Pierwsza miłość, odc.3173
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 MEGA HIT - Bogowie Egiptu;
„Bogowie Egiptu” to zapierające dech
w piersiach widowisko producentów
„Starcia Tytanów” i „Grawitacji”. araon
zostaje zamordowany, a na egipski tron
wstępuje okrutny bóg ciemności Set
(Gerard Butler). Kapłani są bezradni
wobec jego mocy, a zwykli śmiertelnicy
stają się podczas jego rządów
niewolnikami. Tylko niewielka grupa
buntowników postanawia sprzeciwić
się tyranowi. Śmiałkom przewodzi
bohaterski Bek (Brenton Thwaites),
któremu sprzyja miłosierny bóg Horus
(Nikolaj Coster-Waldau).
22:55 Zastępca
00:40 Anioły i demony
03:30 Tajemnice losu, odc.3937
04:40 Disco Gramy, odc.5022
05:25 Telezakupy TV Okazje

05:55 Ta jedyna - odc. 167
06:25 Na sygnale - odc. 262
06:55 Na sygnale - odc. 263
07:30 Ojciec Mateusz s.XIII - odc. 165
08:30 Komisarz Alex s.XIV - Odc. 175
09:20 Złotopolscy - odc. 202
09:50 Klan - odc. 116
10:30 M jak miłość - odc. 1492
11:30 Ranczo s.X - odc. 129
12:20 Rodzinka.pl s.V - odc. 119
12:55 Rodzinka.pl s.V - odc. 120
13:35 Ojciec Mateusz s.VII - odc. 94
14:30 Ojciec Mateusz s.VII - odc. 95
15:25 Na dobre i na złe - odc. 727
16:20 Na sygnale - odc. 264
16:50 Ranczo s.X - odc. 130
17:55 Ranczo s.I - odc. 1
18:55 Rodzinka.pl s.V - odc. 121
19:35 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 96
20:30 Ojciec Mateusz s.XIII - odc. 166
21:30 Ranczo s.I - odc. 2
22:30 Ranczo s.I - odc. 3
23:35 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 97
00:25 Na sygnale - odc. 288
00:55 Na sygnale - odc. 289
01:30 Echo serca s.I - odc. 1 - (N) (AD);
serial TVP kraj prod.Polska (2019)
02:30 Echo serca s.I - odc. 2 - (N) (AD);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
03:25 Ta jedyna - odc. 160
03:45 Ta jedyna - odc. 161 (A unica
mulher, ep. 100); serial obyczajowy kraj
prod.Portugalia (2015); Dla małoletnich
od lat 12
04:10 Złotopolscy - odc. 202 Chory
człowiek; telenowela TVP; Dla
małoletnich od lat 12
04:40 Klan - odc. 116
05:10 Ja to mam szczęście! - odc. 33
- (N); serial TVP; STEREO
05:35 Zakończenie dnia
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05:10 Przysięga - odc. 351
06:05 Elif - odc. 917
07:00 Transmisja Mszy Świętej
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo s.IV - odc. 48
09:35 Komisarz Alex s.VII - odc. 84
10:35 Ojciec Mateusz s.XX - odc. 256
11:25 Kasta - Opłata za wolność
12:00 Wiadomości; STEREO
12:10 Agrobiznes; STEREO
12:30 Agropogoda; magazyn; STEREO
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
13:20 Natura w Jedynce
14:00 Elif - odc. 918
15:00 Wiadomości;
15:10 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka - /316/
16:05 Przysięga - odc. 352
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia? - odc. 4531;
17:55 Klan - odc. 3753 - (N); telenowela
18:20 Kasta - Syndyk - (N); serial
18:55 Jeden z dziesięciu - 21/119
19:25 Sport - (N); STEREO, 16:9
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda - (N); STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn;
20:25 Magazyn Ekspresu Reporterów;
20:30 Leśniczówka - odc. 338
20:55 Magazyn Ekspresu Reporterów;
21:00 Magazyn kryminalny 997;
21:40 Magazyn Ekspresu Reporterów;
22:45 Ocaleni; reality show;
23:50 Ogień pod pokładem
01:55 Odruch serca
03:35 Magazyn Ekspresu Reporterów;
04:40 Notacje; cykl dokumentalny
04:50 Zakończenie dnia

05:20 Cafe piosenka - Tomasz Lubert;
05:50 Doktor Kleist - lekarz rodzinny odc. 125 Ciała obce
06:50 Dąbrówno - piękno nieznane;
07:20 Familiada s.II - odc. 2299;
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie;
11:25 Rodzinka.pl s.II - odc. 51
11:50 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2386
12:30 Koło fortuny - odc. 693 ed. 8;
13:15 Kozacka miłość - odc. 51
14:05 Va Banque - odc. 192; teleturniej;
14:35 Na sygnale - odc. 229
15:10 Górscy ratownicy - odc. 5
16:00 Koło fortuny - odc. 952 ed. 9;
16:35 Familiada s.II - odc. 2300;
17:15 Więzień miłości - odc 492
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - odc. 193; teleturniej;
18:45 Kozacka miłość - odc. 52
19:35 Barwy szczęścia - odc. 2386
20:10 Barwy szczęścia - odc. 2387
20:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
20:55 M jak miłość - odc. 1567
21:50 Sanditon - odc. 2 (Sanditon)
22:45 Lepsza połowa s.II - odc. 28
23:15 Ludzkie historie - Happy Olo
pogodna ballada o Olku Dobie; ﬁlm
00:30 Dzisiaj zginie zabójca mojego syna
02:15 Piękna para (Das schönste Paar
(Most Beautiful Couple, The)); ﬁlm
04:00 Najwspanialsze zabytki
starożytności (Ancients Sites of
the World: Brought to Life); cykl
dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania
(2018); reż.:Mark Finkelpearl; Dla
małoletnich od lat 12
04:55 Zakończenie programu

05:10 Przysięga - odc. 352 (Yemin)
06:00 Elif - odc. 918 (Elif)
07:00 Transmisja Mszy Świętej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny;
08:35 Ranczo s.IV - odc. 49
09:35 Komisarz Alex s.VII - odc. 85
10:35 Ojciec Mateusz s.XX - odc. 257
11:25 Kasta - Syndyk - (N); serial
12:00 Wiadomości; STEREO
12:10 Agrobiznes; STEREO
12:35 Agropogoda; magazyn; STEREO
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn;
12:55 Natura w Jedynce
13:20 Natura w Jedynce
14:00 Elif - odc. 919
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka - /317/
16:05 Przysięga - odc. 353 (Yemin)
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia? - odc. 4532;
17:55 Klan - odc. 3754 - (N); telenowela
18:20 Kasta - Bójka - (N); serial
18:55 Jeden z dziesięciu - 1/123;
19:25 Sport - (N); STEREO, 16:9
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda - (N); STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn; STEREO, 16:9,
20:25 Leśniczówka - odc. 339
20:55 Piłka nożna - Liga Mistrzów: 1/8
ﬁnału: FC Porto - Juventus; STEREO,
23:05 Lekkoatletyka - Halowy mityng
23:40 Historia bez tajemnic - Tadeusz
Różewicz - Twarze; ﬁlm dokumentalny;
00:50 McMaﬁa - odc. 6 (McMaﬁa); serial
01:55 Funny Games U. S.
03:50 wojsko - polskie.pl - odc. 138;
04:15 Chichot losu - odc. 5/13
05:00 Zakończenie dnia

05:20 Cafe piosenka - Michał Masłoń;
05:50 Doktor Kleist - lekarz rodzinny odc. 126 Do bólu
06:50 Kapłaństwo kobiet; reportaż
07:20 Familiada s.II - odc. 2300;
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie;
11:25 Rodzinka.pl s.II - odc. 52
11:50 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2387
12:30 Koło fortuny - odc. 694 ed. 8;
13:15 Kozacka miłość - odc. 52
14:05 Va Banque - odc. 193; teleturniej;
14:35 Na sygnale - odc. 230
15:10 Górscy ratownicy - odc. 6
16:00 Koło fortuny - odc. 953 ed. 10;
16:35 Familiada s.II - odc. 2301;
17:15 Więzień miłości - odc 493
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - odc. 194; teleturniej;
18:45 Kozacka miłość - odc. 53
19:35 Barwy szczęścia - odc. 2387
20:05 Barwy szczęścia - odc. 2388
20:35 Kulisy seriali Na dobre i na złe i Na
sygnale - odc. 104; felieton
20:50 Na dobre i na złe - odc. 798
21:45 Sanditon - odc. 3 (Sanditon)
22:40 Na sygnale - odc. 290 „Kto jest
bardziej naiwny?” - (N); serial
23:10 Kino relaks - Miłość i inne używki
01:10 Tylko jedno spojrzenie - odc. 5
02:15 Terroryzm: odliczanie do ataku
03:20 Defekt - odc. 6/9 - (N); serial
sensacyjny TVP; Dla małoletnich od
lat 12
04:25 Rodzinka.pl s.XI - odc. 223 „W
mieszczańskich okowach” sezon 11 - (N)
(AD); serial komediowy TVP; STEREO,
16:9, Dla małoletnich od lat 12
04:55 Zakończenie dnia

05:15 Przysięga - odc. 353 (Yemin)
06:05 Elif - odc. 919
07:00 Transmisja Mszy Świętej
07:30 Coś dla Ciebie; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny; STEREO
08:35 Ranczo s.IV - odc. 50
09:40 Komisarz Alex s.VII - odc. 86
10:35 Ojciec Mateusz s.XX - odc. 258
11:25 Kasta - Bójka
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
13:20 Natura w Jedynce
14:00 Elif - odc. 920
15:00 Wiadomości i Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka - /318/
16:05 Przysięga - odc. 354
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia? - odc. 4533;
17:55 Klan - odc. 3755 - (N); telenowela
18:20 Kasta - Naciągacz
18:55 Jeden z dziesięciu - 2/123;
19:25 Sport
19:30 Wiadomości i Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn; STEREO, 16:9,
20:30 Leśniczówka - odc. 340
20:55 Ojciec Mateusz s.XXII - Odc. 285
21:40 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:05 Motel Polska - /21/
23:35 Magazyn kryminalny 997;
00:20 Tanie Dranie
00:55 Londyńczycy - odc. 9/13
01:50 Fałszerze. Powrót sfory
02:50 Sprawa dla reportera
03:50 Magazyn śledczy Anity Gargas
04:25 Notacje; cykl dokumentalny
04:40 Zakończenie dnia

05:15 Cafe piosenka - zespół Goose
Bumps; talk-show
05:45 Doktor Kleist - lekarz rodzinny odc. 127 Miłosna gra
06:45 Zacznij Od Nowa - (7); magazyn;
07:20 Familiada s.II - odc. 2301
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama; STEREO
10:50 Pytanie na śniadanie; STEREO
11:25 Rodzinka.pl s.III - odc. 53
11:50 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2388
12:30 Koło fortuny - odc. 695 ed. 8;
13:15 Kozacka miłość - odc. 53
14:05 Va Banque - odc. 194; teleturniej;
14:35 Na sygnale - odc. 231 „Bestia”
15:10 Górscy ratownicy - odc. 7
16:00 Koło fortuny - odc. 954 ed. 10;
16:35 Familiada s.II - odc. 2302;
17:15 Więzień miłości - odc 494
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - odc. 195; teleturniej;
18:45 Kozacka miłość - odc. 54
19:35 Barwy szczęścia - odc. 2388
20:10 Barwy szczęścia - odc. 2389
20:50 Anything goes. Ale jazda! - (23);
21:50 Sanditon - odc. 4
22:50 Moonraker (Moonraker)
01:05 Zakochani w Rzymie (To Rome
with Love) - (N); komedia romantyczna
03:05 Bez tożsamości - odc. 21 (12,
seria 2) (Sin identidad); serial kraj prod.
Hiszpania (2016); Dla małoletnich od
lat 16
03:50 Art Noc - Toronzo Cannon - Rawa
Blues Festival; Dla małoletnich od lat 12
04:40 Rodzinka.pl s.XI - odc. 224
„Prohibicja domowa” sezon 11 - (N)
(AD); serial komediowy TVP; STEREO,
16:9, Dla małoletnich od lat 12
05:10 Zakończenie dnia

05:30 Uwaga!(6313) - program
05:45 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 3(8/12) program kulinarno-rozrywkowy(dla
małoletnich od lat 12), audiodeskrypcja
[AD], język migowy [JM]
08:00 Dzień Dobry TVN(4108) magazyn (dla małoletnich od lat 12), live
11:35 Doradca smaku 13 - Grzyby po
azjatycku z sezamem(27/40) - program
(dla małoletnich od lat 12)
11:45 Ukryta prawda(1209) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12)
12:50 Szpital(658) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
13:50 LAB(1/40) - program (dla
małoletnich od lat 12)
14:55 Szpital(659) - program
15:55 Kuchenne rewolucje 5(3/14)
17:00 LAB(2/40) - program
18:00 Ukryta prawda(1210) - program
19:00 Fakty(8448) - informacje , live
19:25 Uwaga! koronawirus(290)
19:35 Sport(8431) - informacje , live
19:45 Pogoda(8428) - informacje
19:55 Uwaga!(6314) - program
20:10 Doradca smaku 13 - Grasica
cielęca z karmelizowanymi
morelami(28/40) - program
20:15 Na Wspólnej 19(3173) - serial
20:55 Milionerzy(411) - program
21:30 Chyłka-Rewizja(1/7) - serial
22:30 Kuba Wojewódzki 15(1/13)
23:30 Superwizjer(1203) - magazyn
00:05 Na granicy światów(8/10) - serial
01:05 Niewierni(5/10) - serial ,USA
02:05 MasterChef 9(12/14) - program
03:30 Uwaga!(6314) - program (dla
małoletnich od lat 12)
03:50 NOC Magii (TVN)(571) - program
(dla małoletnich od lat 16), live

05:00 Mango Telezakupy
06:35 Szpital(653) - program
07:35 Ukryta prawda(810) - program
08:35 Ukryta prawda(811) - program
09:35 Ukryta prawda(812) - program
10:35 Ten moment(2/20) - program
11:05 Szpital(654) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
12:05 Szkoła(532) - program (dla
małoletnich od lat 12), audiodeskrypcja
[AD]
13:05 Sąd rodzinny(88) - program
sądowy(dla małoletnich od lat 12)
14:05 Sędzia Anna Maria
Wesołowska(612) - program sądowy(dla
małoletnich od lat 12)
15:05 Ukryta prawda(813) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
16:05 Zakochani po uszy 5(288) - serial
,Polska(dla małoletnich od lat 12)
16:35 Brzydula 2(85) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
17:10 19 +(428) - program
17:45 19 +(429) - program
18:20 Kryminalni(10/13) - serial
19:30 Zakochani po uszy 5(289) - serial
20:00 Brzydula 2(86) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
20:30 Nieuchwytny cel(Hard Target) ﬁlm sensacyjny,USA 1993
22:35 Krucjata Bourne’a(The Bourne
Supremacy) - ﬁlm sensacyjny
01:00 Druga strona medalu 2(7) - talk
show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
01:35 Druga strona medalu 3(1/8)
02:10 Druga strona medalu 3(2/8) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
02:45 NOC Magii (TVN7)(571) program (dla małoletnich od lat 16), live

05:45 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 3(9/12)
08:00 Dzień Dobry TVN(4109)
11:35 Doradca smaku 13 - Grasica
cielęca z karmelizowanymi
morelami(28/40) - program (dla
małoletnich od lat 12)
11:45 Ukryta prawda(1210) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12)
12:50 Szpital(659) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
13:50 LAB(2/40) - program (dla
małoletnich od lat 12)
14:55 Szpital(660) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
15:55 Kuchenne rewolucje 5(4/14)
17:00 LAB(3/40) - program (dla
małoletnich od lat 12)
18:00 Ukryta prawda(1211) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12)
19:00 Fakty(8449) - informacje , live
19:25 Uwaga! koronawirus(291) program (dla małoletnich od lat 12)
19:35 Sport(8432) - informacje , live
19:45 Pogoda(8429) - informacje
19:55 Uwaga!(6315) - program
20:10 Doradca smaku 13 - Wege ramen
z grzybami(30/40) - program
20:15 Na Wspólnej 19(3174) - serial
20:55 Milionerzy(412) - program
21:30 Tajemnica zawodowa(1/10)
22:30 Epidemia strachu(Contagion) ﬁlm sensacyjny
00:50 Komórka(Cellular) - ﬁlm
02:50 Superwizjer(1203) - magazyn
reporterów(dla małoletnich od lat 16)
03:25 MasterChef 9(13/14) - program
rozrywkowy(dla małoletnich od lat 12)
04:45 NOC Magii (TVN)(572) - program
(dla małoletnich od lat 16), live

05:00 Mango Telezakupy
06:35 Szpital(654) - program
07:35 Ukryta prawda(814) - program
08:35 Ukryta prawda(815) - program
09:35 Ukryta prawda(816) - program
10:35 Ten moment(3/20) - program
11:05 Szpital(655) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
12:05 Szkoła(533) - program (dla
małoletnich od lat 12), audiodeskrypcja
[AD]
13:05 Sąd rodzinny(89) - program
sądowy(dla małoletnich od lat 12)
14:05 Sędzia Anna Maria
Wesołowska(613) - program sądowy(dla
małoletnich od lat 12)
15:05 Ukryta prawda(817) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
16:05 Zakochani po uszy 5(289) - serial
,Polska(dla małoletnich od lat 12)
16:35 Brzydula 2(86) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
17:10 19 +(430) - program
17:45 19 +(431) - program
18:20 Kryminalni(11/13) - serial
19:30 Zakochani po uszy 5(290) - serial
,Polska(dla małoletnich od lat 12)
20:00 Brzydula 2(87) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
20:35 Everest(Everest) - ﬁlm
23:10 Firefox(Firefox) - ﬁlm
sensacyjny,USA 1982
01:50 Druga strona medalu 3(3/8) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
02:20 Druga strona medalu 3(4/8) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
02:50 NOC Magii (TVN7)(572) program (dla małoletnich od lat 16), live

05:45 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 3(10/12)
08:00 Dzień Dobry TVN(4110)
11:35 Doradca smaku 13 - Wege ramen
z grzybami(30/40) - program
11:45 Ukryta prawda(1211) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12)
12:50 Szpital(660) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
13:50 LAB(3/40) - program (dla
małoletnich od lat 12)
14:55 Szpital(661) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
15:55 Kuchenne rewolucje 5(5/14)
17:00 LAB(4/40) - program
18:00 Ukryta prawda(1212) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12)
19:00 Fakty(8450) - informacje , live
19:25 Uwaga! koronawirus(292) program (dla małoletnich od lat 12)
19:35 Sport(8433) - informacje , live
19:45 Pogoda(8430) - informacje
19:55 Uwaga!(6316) - program
20:10 Doradca smaku 13 Burger drobiowy z wiorkami
kokosowymi(32/40) - program
20:15 Na Wspólnej 19(3175) - serial
20:55 Milionerzy(413) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 22(1/13)
22:35 Ocean’s Thirteen(Ocean’s
Thirteen) - ﬁlm sensacyjny,USA 2007
01:05 Chyłka-Rewizja(1/7) - serial
,Polska(dla małoletnich od lat 16)
02:05 Klinika bez tajemnic 2(9/10) program (dla małoletnich od lat 12)
03:00 Uwaga!(6316) - program (dla
małoletnich od lat 12)
03:20 NOC Magii (TVN)(573) - program
(dla małoletnich od lat 16), live

05:00 Mango Telezakupy
06:35 Szpital(655) - program
07:35 Ukryta prawda(818) - program
08:35 Ukryta prawda(819) - program
09:35 Ukryta prawda(820) - program
10:35 Ten moment(4/20) - program
11:05 Szpital(656) - program
12:05 Szkoła(534) - program
13:05 Sąd rodzinny(90) - program
14:05 Sędzia Anna Maria
Wesołowska(614) - program sądowy
15:05 Ukryta prawda(821) - program
16:05 Zakochani po uszy 5(290) - serial
16:35 Brzydula 2(87) - serial
17:10 19 +(432) - program (dla
małoletnich od lat 12)
17:45 19 +(433) - program (dla
małoletnich od lat 12)
18:20 Kryminalni(12/13) - serial
kryminalny,Polska(dla małoletnich od
lat 12)
19:30 Zakochani po uszy 5(291) - serial
,Polska(dla małoletnich od lat 12)
20:00 Brzydula 2(88) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
20:35 Praktykant(The Intern) - ﬁlm
komedia,USA 2015,reżyseria: Nancy
Meyers,obsada: Robert De Niro,Anne
Hathaway,Rene Russo,Anders
Holm,Adam DeVine(dla małoletnich od
lat 12), napisy [N]
23:10 Serenity(Serenity) - ﬁlm S-F
01:40 Druga strona medalu 3(5/8) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
02:20 Druga strona medalu 3(6/8) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
02:50 NOC Magii (TVN7)(573) program (dla małoletnich od lat 16), live

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:40 Malanowski i Partnerzy, odc.80
09:10 Malanowski i Partnerzy, odc.81
09:40 Sekrety rodziny, odc.69
10:40 Dlaczego ja?, odc.396
11:40 Gliniarze, odc.390
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja, odc.4590
13:40 Trudne sprawy, odc.948
14:40 Dlaczego ja?, odc.954
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.4591
16:30 Na ratunek 112, odc.416
17:00 Gliniarze, odc.467
18:00 Pierwsza miłość, odc.3174
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
23:00 Demonstracja siły; USA, 2013;
r. Waxman Keoni(1); w. Foster Bren(4),
Gabrielle Jenny(5), Steven Seagal(1),
Trejo Danny(3), Ving Rhames(2) Film
sensacyjny z udziałem gwiazd kina
akcji. Kryminalne imperium Alexandra
Coatesa (Steven Seagal) rozwija się
bez przeszkód – do czasu, gdy jego
drogi skrzyżują się z Icemanem (Ving
Rhames), który pragnie przejąć handel
narkotykami na jego terytorium. Gdy
próby dogadania się obu stron spełzają
na niczym, na ulicach rozpoczyna
się maﬁjna wojna o władzę. Wygra
ten, kto będzie miał więcej siłowych
argumentów i wykaże się absolutną
bezwzględnością... Dla małoletnich
od lat 16
01:10 Strażnik granicy
03:25 Tajemnice losu, odc.3938
04:40 Disco Gramy, odc.5023
05:25 Telezakupy TV Okazje

05:55 Ta jedyna - odc. 168
06:25 Na sygnale - odc. 263
06:55 Na sygnale - odc. 264
07:35 Ojciec Mateusz s.XIII - odc. 166
08:30 Komisarz Alex s.XIV - Odc. 176
09:15 Złotopolscy - odc. 203
09:50 Klan - odc. 117
10:25 M jak miłość - odc. 1493
11:25 Ranczo s.X - odc. 130
12:20 Rodzinka.pl s.V - odc. 120
12:50 Rodzinka.pl s.V - odc. 121
13:30 Ojciec Mateusz s.VII - odc. 95
14:25 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 96
15:25 Na dobre i na złe - odc. 728
16:20 Na sygnale - odc. 265
16:50 Ranczo s.I - odc. 1
17:55 Ranczo s.I - odc. 2
18:55 Rodzinka.pl s.V - odc. 122
19:35 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 97
20:30 Ojciec Mateusz s.XIII - odc. 167
21:30 Ranczo s.I - odc. 3
22:30 Ranczo s.I - odc. 4
23:35 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 98
00:35 Na dobre i na złe - odc. 797
01:35 Ludzie i bogowie - Odc. 2
02:35 Ludzie i bogowie - Odc. 3
03:35 Ta jedyna - odc. 162 (A unica
mulher, ep. 100); serial obyczajowy kraj
prod.Portugalia (2015);
03:55 Ta jedyna - odc. 163 (A unica
mulher, ep. 100); serial obyczajowy kraj
prod.Portugalia (2015);
04:20 Złotopolscy - odc. 203 Szczęście
komendanta; telenowela TVP; Dla
małoletnich od lat 12
04:50 Klan - odc. 117 - (N); Dla
małoletnich od lat 12
05:15 Ja to mam szczęście! - odc. 34
05:40 Zakończenie dnia

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:40 Malanowski i Partnerzy, odc.82
09:10 Malanowski i Partnerzy, odc.83
09:40 Sekrety rodziny, odc.70
10:40 Dlaczego ja?, odc.397
11:40 Gliniarze, odc.391
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja, odc.4591
13:40 Trudne sprawy, odc.949
14:40 Dlaczego ja?, odc.955
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.4592
16:30 Na ratunek 112, odc.417
17:00 Gliniarze, odc.468
18:00 Pierwsza miłość, odc.3175
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Kogel – Mogel; Polska, 1988;
Kultowa polska komedia. Po emocjach
związanych z egzaminami wstępnymi
na wydział pedagogiki, Katarzyna
Solska wraca do rodzinnej wsi. I tu
czeka ją niespodzianka - rodzina bez jej
wiedzy rozpoczęła przygotowania do
zaręczyn z bogatym sąsiadem Kolasą.
Dziewczyna wpada w rozpacz, próbuje
się sprzeciwić decyzji rodziców, ale
zostaje zamknięta w swoim pokoju. W
dniu wizyty narzeczonego ucieka przez
okno i z poczty dzwoni na uczelnię.
Otrzymuje mylną informację i jest
przekonana, że nie została przyjęta na
studia. Zrezygnowana wraca do domu i
zgadza się na ślub.
22:20 Terminator: Ocalenie
00:55 Grzanie ławy
02:50 Tajemnice losu, odc.3939
04:40 Disco Gramy, odc.5024
05:25 Telezakupy TV Okazje

05:55 Ta jedyna - odc. 169
06:25 Na sygnale - odc. 264
06:55 Na sygnale - odc. 265
07:30 Ojciec Mateusz s.XIII - odc. 167
08:25 Komisarz Alex s.XIV - odc. 177
09:15 Złotopolscy - odc. 204
09:50 Klan - odc. 118
10:25 M jak miłość - odc. 1494
11:25 Ranczo s.I - odc. 1
12:20 Rodzinka.pl s.V - odc. 121
12:55 Rodzinka.pl s.V - odc. 122
13:35 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 96
14:30 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 97
15:25 Na dobre i na złe - odc. 729
16:20 Na sygnale - odc. 266 „Anioł
śmierci” - (N); serial fabularyzowany
16:50 Ranczo s.I - odc. 2
17:55 Ranczo s.I - odc. 3
18:55 Rodzinka.pl s.V - odc. 123
19:35 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 98
20:35 Ojciec Mateusz s.XIII - odc. 168
21:30 Ranczo s.I - odc. 4
22:35 Ranczo s.I - odc. 5
23:40 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 99
00:35 Blondynka s.IX - Odc. 105
01:35 Komisja morderstw - odc. 11/12
02:30 Komisja morderstw - odc.
12/12 - Natura zła - (N); serial TVP; Dla
małoletnich od lat 16
03:30 Ta jedyna - odc. 164 (A unica
mulher, ep. 100); serial obyczajowy kraj
prod.Portugalia (2015)
03:50 Ta jedyna - odc. 165 (A unica
mulher, ep. 100); serial obyczajowy kraj
prod.Portugalia (2015)
04:15 Złotopolscy - odc. 204 Ostatni
raz; telenowela TVP; Dla małoletnich
od lat 12
04:45 Klan - odc. 118 - (N); Dla
małoletnich od lat 12
05:20 Zakończenie dnia

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:40 Malanowski i Partnerzy, odc.84
09:10 Malanowski i Partnerzy, odc.85
09:40 Sekrety rodziny, odc.71
10:40 Dlaczego ja?, odc.398
11:40 Gliniarze, odc.392
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja, odc.4592
13:40 Trudne sprawy, odc.950
14:40 Dlaczego ja?, odc.956
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.4593
16:30 Na ratunek 112, odc.418
17:00 Gliniarze, odc.469
18:00 Pierwsza miłość, odc.3176
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Serce nie sługa; Polska, 2018;
„Serce nie sługa” to ﬁlm o poszukiwaniu
miłości. To zabawne i przejmujące
spojrzenie na współczesne związki.
Związki ludzi, którzy przestali wierzyć
w miłość, choć w głębi duszy, właśnie
na taką prawdziwą miłość czekają. Nie
jest jednak łatwo odnaleźć swoją drugą
połówkę, nawet jeśli spędza się bardzo
dużo czasu na randkowaniu.
22:10 Moja dziewczyna wychodzi za
mąż; „Made of Honor”; USA/Wielka
Brytania, 2008;
00:15 Czarownica
02:40 Tajemnice losu, odc.3940
04:40 Disco Gramy, odc.5025
05:25 Telezakupy TV Okazje

05:45 Ta jedyna - odc. 170
06:10 Na sygnale - odc. 265
06:45 Na sygnale - odc. 266
07:20 Ojciec Mateusz s.XIII - odc. 168
08:20 Komisarz Alex s.XV - Odc. 178
09:10 Złotopolscy - odc. 205
09:40 Klan - odc. 119
10:20 M jak miłość - odc. 1495
11:20 Ranczo s.I - odc. 2
12:15 Rodzinka.pl s.V - odc. 122
12:50 Rodzinka.pl s.V - odc. 123
13:25 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 97
14:20 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 98
15:20 Na dobre i na złe - odc. 730
16:20 Na sygnale - odc. 267
16:50 Ranczo s.I - odc. 3
17:55 Ranczo s.I - odc. 4
18:55 Rodzinka.pl s.V - odc. 124
19:35 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 99
20:30 Ojciec Mateusz s.XIII - odc. 169
21:30 Ranczo s.I - odc. 5
22:35 Ranczo s.I - odc. 6
23:40 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 100
00:30 Komisarz Alex s.XII - odc.
150 - (seria XII. odc. 7) - Jesteś moją
córką - (N); serial kryminalny TVP; Dla
małoletnich od lat 12
01:30 Ekstradycja III - odc. 9/10 - (N);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 16
02:40 Ekstradycja III - odc. 10/10 - (N);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 16
03:50 Ta jedyna - odc. 166 (A unica
mulher, ep. 100); serial obyczajowy kraj
prod.Portugalia (2015)
04:10 Ta jedyna - odc. 167 (A unica
mulher, ep. 100); serial obyczajowy kraj
prod.Portugalia (2015)
04:35 Złotopolscy - odc. 205 Mielizna;
telenowela TVP
05:05 Klan - odc. 119 - (N); Dla
małoletnich od lat 12
05:35 Zakończenie dnia
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05:10 Przysięga - odc. 354 (Yemin)
06:00 Elif - odc. 920 (Elif)
07:00 Transmisja Mszy Świętej
07:30 Agape; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny; STEREO
08:40 Ranczo s.IV - odc. 51
09:40 Komisarz Alex s.VII - odc. 87
10:35 Ojciec Mateusz s.XX - odc. 259
11:25 Kasta - Naciągacz
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
13:20 Natura w Jedynce
14:00 Skoki Narciarskie - Puchar Świata
w Rasnovie - konkurs drużynowy (studio)
14:10 Skoki Narciarskie - Puchar Świata
w Rasnovie - konkurs drużynowy
15:25 Skoki Narciarskie - Puchar Świata
w Rasnovie - konkurs drużynowy
17:00 Teleexpress;
17:15 Jaka to melodia? - odc. 4534;
17:55 Klan - odc. 3756 - (N); telenowela
18:20 Kasta - Klauzula
18:55 Jeden z dziesięciu - 3/123;
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda - (N); STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn; STEREO, 16:9
20:30 Leśniczówka - odc. 341
21:00 Blondynka s.IX - Odc. 106
21:45 Blondynka s. IX. Kulisy serialu
22:00 Motylem jestem czyli romans 40 latka; komedia
23:45 Jak dogryźć maﬁi
01:25 S. W. A. T. - Jednostka specjalna.
02:20 Godziny grozy - odc. 5/8
03:15 Ocaleni; reality show
04:20 Notacje; cykl dokumentalny
04:30 Zakończenie dnia

05:15 Cafe piosenka - Małgorzata
Bernatowicz; talk-show
05:45 Doktor Kleist - lekarz rodzinny odc. 128 Ważne decyzje
06:45 Anna Dymna - spotkajmy się
07:20 Familiada s.II - odc. 2302
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama; STEREO, 16:9
10:45 Pytanie na śniadanie; STEREO
11:25 Zacznij Od Nowa - (7); magazyn;
11:50 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2389 - (N) (JM); serial
12:30 Koło fortuny - odc. 696 ed. 8;
13:15 Kozacka miłość - odc. 54
14:05 Va Banque - odc. 195; teleturniej;
14:35 Na sygnale - odc. 232
15:10 Górscy ratownicy - odc. 8
16:00 Koło fortuny - odc. 955 ed. 10;
16:35 Familiada - odc. 2304; teleturniej;
17:15 Więzień miłości - odc. 495
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - odc. 196; teleturniej;
18:45 Kozacka miłość - odc. 55
19:35 Barwy szczęścia - odc. 2389
20:10 Barwy szczęścia - odc. 2390
20:45 Przepis dnia
20:55 Postaw na milion - odc. 251
21:50 Sanditon - odc. 5
22:40 Muzyka, Taniec, Zabawa. - (50);
23:45 Życie Carlita (Carlito’s Way); ﬁlm
sensacyjny kraj prod.USA (1993);
02:20 Miłość i inne używki (Love and
Other Drugs) - (N); ﬁlm obyczajowy
04:15 Rodzinka.pl s.XI - odc. 225
„Świąteczne oświadczyny” sezon 11
- (N) (AD); serial komediowy TVP;
STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
04:45 Rodzinka.pl s.XII - odc. 226 „To nie
jest dom schadzek” sezon 12 - (N) (AD);
serial komediowy TVP; STEREO, 16:9,
Dla małoletnich od lat 12
05:15 Zakończenie dnia

05:05 Klan - odc. 3752 - (N); telenowela
05:30 Klan - odc. 3753 - (N); telenowela
06:00 Sprawa dla reportera
07:00 Transmisja Mszy Świętej
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra; magazyn;
08:15 wojsko - polskie.pl - odc. 139;
08:40 Pełnosprawni - odc. 392
09:10 Magazyn śledczy Anity Gargas
09:40 Skoki Narciarskie - Puchar Świata
w Rasnovie - konkurs indywidualny
12:10 Terytorium Apaczów
13:25 Japonia - inspirujące krajobrazy,
Dolina Chomonkyo
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - Role ﬁlmowe cz. 3;
14:25 Przyrodnik na tropie - /16/
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego;
15:25 Zakochaj się w Polsce - odc. 184
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia? - odc. 4493;
18:25 Sanatorium miłości s.III - odc. 7
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda - (N); STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Komisarz Alex s.XV - odc. 183
21:30 Hit na sobotę - Wróg numer jeden
00:15 Motylem jestem czyli romans 40 latka; komedia kraj prod.Polska
01:55 Jak dogryźć maﬁi (Once Upon a
Time in Venice); ﬁlm fabularny kraj prod.
USA (2017); Dla małoletnich od lat 16
03:40 Jaka to melodia? - odc. 4493;
teleturniej muzyczny; Bez ograniczeń
wiekowych
04:25 Z pamięci - Role ﬁlmowe cz. 3;
felieton; Dla małoletnich od lat 12
04:30 Zakończenie dnia

05:25 Cafe piosenka - Jan Jakub
Należyty; talk-show;
05:50 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2386
06:20 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2387
06:55 Dla niesłyszących - M jak miłość odc. 1566 - (N) (JM); serial TVP
07:40 Przepis dnia - (7); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinny ekspres
11:50 Alternatywy 4 - odc. 8/9
12:55 Anything goes. Ale jazda! - (23)
14:00 Familiada - odc. 2695; teleturniej;
14:35 Koło fortuny - odc. 956 ed. 10;
15:15 Szajbus i pingwiny (Oddball)
16:55 Jutro należy do nas - odc 24
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:35 Postaw na milion - odc. 251;
19:35 Lajk!; Dla małoletnich od lat 12
20:00 Szalona 30 - tka zespołu Boys - cz.
1; koncert; Dla małoletnich od lat 12
21:00 Szalona 30 - tka zespołu Boys - cz.
2; koncert; Dla małoletnich od lat 12
22:05 Hity wszech czasów - (8); magazyn
23:10 Zakochani w Rzymie (To Rome
with Love) - (N); komedia romantyczna
01:10 Fałszerz (Forger, The); ﬁlm
fabularny kraj prod.USA (2014);
reż.:Philip Martin; wyk.:John Travolta,
Christopher Plummer, Tye Sheridan; Dla
małoletnich od lat 16
02:55 Moonraker (Moonraker) - (N);
ﬁlm sensacyjny kraj prod.Francja, Wielka
Brytania, USA (1979); reż.:Lewis Gilbert;
wyk.:Roger Moore, MIchael Lonsdale,
Bernard Lee; Dla małoletnich od lat 12
05:00 Zakończenie dnia

04:40 Klan - odc. 3754 - (N); telenowela
05:05 Klan - odc. 3755 - (N); telenowela
05:30 Klan - odc. 3756 - (N); telenowela
06:00 Słownik polsko@polski
06:25 wojsko - polskie.pl - odc. 139
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce - odc. 197
09:05 Las bliżej nas - odc. 29
09:30 Okrasa łamie przepisy
10:05 Stulecie Winnych s.II - Odc. 24
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy Świętej
11:55 Między ziemią a niebem;
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem;
12:50 Moje życie po nałogu.; reportaż;
13:20 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - Rajmund Ziemski cz. 1;
14:25 Weterynarze z sercem - /88/
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego;
15:25 Przyrodnik na tropie - /17/
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Ojciec Mateusz s.XXII - Odc. 285
18:30 Jaka to melodia? - odc. 4463;
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda - (N); STEREO, 16:9
20:15 Sanatorium miłości s.III - odc. 8
21:10 Sanatorium miłości. Kulisy
21:20 Miłość i Miłosierdzie
23:15 Wróg numer jeden (Zero Dark
Thirty) kraj prod.USA (2012)
02:00 Znam kogoś, kto cię szuka (Crache
Coeur); dramat kraj prod.Polska, Francja
(2015); Dla małoletnich od lat 16
03:30 Jaka to melodia? - odc. 4463;
04:20 Film dokumentalny
05:05 Z pamięci - Rajmund Ziemski cz. 1;
felieton; Dla małoletnich od lat 12
05:10 Zakończenie dnia

05:20 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2388 - (N) (JM); serial
05:55 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2389 - (N) (JM); serial
06:25 Dla niesłyszących - Barwy
szczęścia - odc. 2390 - (N) (JM); serial
07:00 Dla niesłyszących - M jak miłość odc. 1567 - (N) (JM); serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Zacznij Od Nowa - (8); magazyn;
11:45 Szansa na sukces. Opole 2020 s.II odc. (3); widowisko muzyczne
12:50 Koncert Walentynkowy - cz. (2);
koncert; Dla małoletnich od lat 12
14:00 Familiada - odc. 2696; teleturniej;
14:35 Koło fortuny - odc. 957 ed. 10
15:10 Szansa na sukces. Opole 2020 s.II odc. (4); widowisko muzyczne
16:10 Na dobre i na złe - odc. 798
17:05 Jutro należy do nas - odc 25
18:00 Panorama
18:20 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Lepsza połowa s.II - odc. 27
18:55 Lepsza połowa s.II - odc. 28
19:25 Na sygnale - odc. 290 „Kto jest
bardziej naiwny?” - (N); serial
20:00 Fałszerz (Forger, The); ﬁlm
fabularny kraj prod.USA (2014);
21:45 Kino bez granic - Whiskey Tango
Foxtrot (Whiskey Tango Foxtrot)
23:45 Panie Dulskie; ﬁlm obyczajowy
kraj prod.Polska (2015);
01:30 Życie Carlita (Carlito’s Way);
ﬁlm sensacyjny kraj prod.USA (1993);
reż.:Brian De Palma; wyk.:Al Pacino,
Penelope Ann Miller, John Leguizamo,
Luis Guzman; Dozwolone od lat 18
03:55 Miasto prywatne; ﬁlm sensacyjny;
STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 16
05:15 Zakończenie dnia

05:45 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 3(12)
08:00 Dzień Dobry TVN(4111)
11:35 Doradca smaku 13
11:45 Ukryta prawda(1212) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12)
12:50 Szpital(661) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
13:50 LAB(4/40) - program (dla
małoletnich od lat 12)
14:55 Szpital(662) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
15:55 Kuchenne rewolucje 5(6/14)
17:00 LAB(5/40) - program
18:00 Ukryta prawda(1213) - program
19:00 Fakty(8451) - informacje , live
19:25 Uwaga! koronawirus(293)
19:35 Sport(8434) - informacje , live
19:45 Pogoda(8431) - informacje
19:55 Uwaga!(6317) - program
20:05 Niesamowity Hulk(The Incredible
Hulk) - ﬁlm przygodowy,USA 2008
22:25 Wejście smoka(Enter the Dragon)
- ﬁlm sensacyjny,USA 1973,reżyseria:
Robert Clouse,obsada: Bruce Lee,John
Saxon,Shih Kien,Jim Kelly,Bob Wall(dla
małoletnich od lat 16), napisy [N]
00:35 25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy - kulisy ﬁlmu - program (dla
małoletnich od lat 12)
01:10 Kuba Wojewódzki 15(1/13) program (dla małoletnich od lat 16)
02:10 Kuchenne rewolucje 22(1/13)
- program kulinarno-rozrywkowy(dla
małoletnich od lat 12)
03:15 Uwaga!(6317) - program (dla
małoletnich od lat 12)
03:30 NOC Magii (TVN)(574) - program
(dla małoletnich od lat 16), live

05:00 Mango Telezakupy
06:35 Szpital(656) - program
07:35 Ukryta prawda(822) - program
08:35 Ukryta prawda(823) - program
09:35 Ukryta prawda(824) - program
10:35 Ten moment(5/20) - program (dla
małoletnich od lat 12)
11:05 Szpital(657) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
12:05 Szkoła(535) - program (dla
małoletnich od lat 12), audiodeskrypcja
[AD]
13:05 Sąd rodzinny(91) - program
sądowy(dla małoletnich od lat 12)
14:05 Sędzia Anna Maria
Wesołowska(615) - program sądowy(dla
małoletnich od lat 12)
15:05 Ukryta prawda(825) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
16:05 Zakochani po uszy 5(291) - serial
,Polska(dla małoletnich od lat 12)
16:35 Brzydula 2(88) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
17:10 19 +(434) - program (dla
małoletnich od lat 12)
17:45 19 +(435) - program (dla
małoletnich od lat 12)
18:15 Sprzątaczki(3/12) - program
obyczajowy(dla małoletnich od lat 12)
19:00 Ukryta prawda(814) - program
20:00 Brzydula 2(89) - serial
20:30 Wygrać miłość(Just Wright) - ﬁlm
22:45 Dowód życia(Proof of Life) - ﬁlm
sensacyjny,USA 2000
01:30 Druga strona medalu 3(7/8) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
02:05 NOC Magii (TVN7)(574) program (dla małoletnich od lat 16), live

05:00 Uwaga!(6317) - program (dla
małoletnich od lat 12)
05:15 Mango - Telezakupy
07:25 Kobieta na krańcu świata 12(8)
08:00 Dzień Dobry TVN(4112) magazyn (dla małoletnich od lat 12), live
11:30 Brzydula 2(85) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
12:00 Brzydula 2(86) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
12:30 Na Wspólnej Omnibus 19(809) serial (dla małoletnich od lat 12)
14:20 Kobieta na krańcu świata 12(3/8) program (dla małoletnich od lat 12)
14:55 Wyjątkowe domy(9/10) - program
(dla małoletnich od lat 12), napisy dla
niedosłyszących [N]
15:30 Totalne remonty
Szelągowskiej(8/9) - program (dla
małoletnich od lat 12)
16:30 Kolekcja smaków(10) - program
(dla małoletnich od lat 12)
17:00 Klinika bez tajemnic 2(10) program (dla małoletnich od lat 12)
18:00 Patent na dom 2(4) - program (dla
małoletnich od lat 12)
19:00 Fakty(8452) - informacje , live
19:25 Sport(8435) - informacje , live
19:35 Pogoda(8432) - informacje
19:45 Uwaga!(6318) - program (dla
małoletnich od lat 12)
20:00 Wytańczyć marzenia(Take the
Lead) - ﬁlm obyczajowy,USA 2006
22:25 40-letni prawiczek(The 40 Year
Old Virgin) - ﬁlm komedia
01:00 Zombieland(Zombieland) - ﬁlm
horror,USA 2009
02:55 Uwaga!(6318) - program (dla
małoletnich od lat 12)
03:15 NOC Magii (TVN)(575) - program
(dla małoletnich od lat 16), live

04:30 Mango - Telezakupy
06:35 Kosmiczny wykop(5/26)
06:55 Szkoła(531) - program
07:55 Ukryta prawda(806) - program
08:55 Ten moment(1/20) - program
09:25 Ukryta prawda(808) - program
10:25 Ukryta prawda(810) - program
11:25 Ukryta prawda(812) - program
12:30 Andrzej Bargiel - Śnieżna
Pantera(2/8) - program
13:40 Dziedzic Maski(Son of the Mask)
15:40 Akademia policyjna VII: Misja w
Moskwie(Police Academy 7: Mission to
Moscow) - ﬁlm komedia
17:25 Walentynki(Valentine’s Day) - ﬁlm
20:00 Ultimatum Bourne’a(The Bourne
Ultimatum) - ﬁlm sensacyjny,USA/
Niemcy 2007,reżyseria: Paul
Greengrass,obsada: Matt Damon,Julia
Stiles,David Strathairn,Scott
Glenn,Albert Finney,Joan Allen(dla
małoletnich od lat 16), napisy [N]
22:35 Wzgórze krwi(Crimson Peak) ﬁlm horror,USA/Kanada 2015,reżyseria:
Guillermo Del Toro,obsada: Mia
Wasikowska,Jessica Chastain,Tom
HiddlestonCharlie Hunnam,Jim
Beaver,Leslie Hope(dla małoletnich od
lat 16), napisy [N]
01:00 Druga strona medalu 3(8) - talk
show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
01:30 Druga strona medalu 4(1/8) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
02:05 NOC Magii (TVN7)(575) program (dla małoletnich od lat 16), live

05:00 Uwaga!(6318) - program
05:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 4(17/35)
- program (dla małoletnich od lat 12),
napisy dla niedosłyszących [N]
07:55 Akademia ogrodnika(17/35) program (dla małoletnich od lat 12)
08:00 Dzień Dobry TVN(4113) magazyn (dla małoletnich od lat 12), live
11:30 Brzydula 2(87) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
12:00 Brzydula 2(88) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
12:30 Brzydula 2(89) - serial (dla
małoletnich od lat 12), napisy [N]
13:00 Co za tydzień(982) - magazyn(dla
małoletnich od lat 12)
13:30 Tajemnica zawodowa(1/10) serial (dla małoletnich od lat 12)
14:30 Kolekcja smaków(10) - program
(dla małoletnich od lat 12)
15:05 Wyjątkowe domy(10) - program
(dla małoletnich od lat 12), napisy dla
niedosłyszących [N]
15:40 Niesamowity Hulk(The Incredible
Hulk) - ﬁlm przygodowy,USA 2008
18:00 Kuchenne rewolucje 22(1/13)
19:00 Fakty(8453) - informacje , live
19:25 Sport(8436) - informacje , live
19:35 Pogoda(8433) - informacje
19:45 Uwaga!(6319) - program
20:00 Dobre, podaj dalej(8) - program
(dla małoletnich od lat 12)
20:05 Plan doskonały(Inside Man) - ﬁlm
sensacyjny,USA 2006
22:50 Człowiek demolka(Demolition
Man) - ﬁlm sensacyjny,USA 1993
01:15 MasterChef 9(14) - program
rozrywkowy(dla małoletnich od lat 12)
02:40 Uwaga!(6319) - program (dla
małoletnich od lat 12)
03:00 NOC Magii (TVN)(576) - program
(dla małoletnich od lat 16), live

04:30 Mango - Telezakupy
06:35 Kosmiczny wykop(6/26)
06:55 Szkoła(533) - program
07:55 Ukryta prawda(815) - program
08:55 Ten moment(3/20) - program
09:30 Ukryta prawda(816) - program
10:35 Ukryta prawda(818) - program
11:40 Ukryta prawda(823) - program
12:45 Andrzej Bargiel - Śnieżna
Pantera(3/8) - program
13:50 Uwolnić orkę III: Na
ratunek(Free Willy 3: The Rescue) - ﬁlm
przygodowy,USA 1997
15:45 Fred Claus, brat świętego
Mikołaja(Fred Claus) - ﬁlm komedia
18:15 Kłamca kłamca(Liar Liar) - ﬁlm
komedia,USA 1997
20:00 Starcie Tytanów(Clash of the
Titans) - ﬁlm przygodowy
22:20 Posejdon(Poseidon) - ﬁlm
katastroﬁczny,USA 2006,reżyseria:
Wolfgang Petersen,obsada:
Josh Lucas,Kurt Russell,Jacinda
Barrett,Richard Dreyfuss,Emmy
Rossum,Kevin Dillon,Andre
Braugher(dla małoletnich od lat 12),
napisy [N]
00:35 Druga strona medalu 2(2/7) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
01:10 Druga strona medalu 2(1/7) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
01:45 Druga strona medalu 4(3/8) talk show (dla małoletnich od lat 12),
audiodeskrypcja [AD]
02:20 NOC Magii (TVN7)(576) program (dla małoletnich od lat 16), live

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:40 Malanowski i Partnerzy, odc.86
09:10 Malanowski i Partnerzy, odc.87
09:40 Sekrety rodziny, odc.72
10:40 Dlaczego ja?, odc.399
11:40 Gliniarze, odc.393
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja, odc.4593
13:40 Trudne sprawy, odc.951
14:40 Dlaczego ja?, odc.957
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.4594
16:30 Na ratunek 112, odc.419
17:00 Gliniarze, odc.470
18:00 Pierwsza miłość, odc.3177
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Kraina lodu; „Frozen”; USA, 2013;
r. Chris Buck(1), Lee Jennifer(2) Jeden
z największych przebojów w historii
animacji. Anna wyrusza na wielką
wyprawę, by odnaleźć swoją siostrę Elsę,
której magiczna moc uwięziła królestwo
Arendelle w okowach wiecznej zimy. W
poszukiwaniach towarzyszy jej Kristoff,
przed którym górskie szlaki nie kryją
żadnych tajemnic i jego lojalny renifer
Sven. Podczas misji ocalenia królestwa
przyjaciele zmierzą się z surową pogodą,
napotkają niebotyczne góry, tajemnicze
trolle i zabawnego bałwana o imieniu
Olaf... Dla małoletnich od lat 7
22:30 Logan
01:30 Wróg u bram
04:20 Kabarety
04:40 Disco Gramy, odc.5026
05:25 Telezakupy TV Okazje

05:45 Ta jedyna - odc. 171
06:15 Na sygnale - odc. 266
06:45 Na sygnale - odc. 267
07:20 Ojciec Mateusz s.XIII - odc. 169
08:20 Komisarz Alex s.XV - odc. 179
09:10 Złotopolscy - odc. 206
09:45 Klan - odc. 120
10:20 M jak miłość - odc. 1496
11:20 Ranczo s.I - odc. 3
12:15 Rodzinka.pl s.V - odc. 123
12:50 Rodzinka.pl s.V - odc. 124
13:25 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 98
14:25 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 99
15:25 Na dobre i na złe - odc. 731
16:20 Na sygnale - odc. 268
16:50 Ranczo s.I - odc. 4
17:55 Ranczo s.I - odc. 5
18:55 Rodzinka.pl s.V - odc. 125
19:35 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 100
20:30 Ojciec Mateusz s.XIII - odc. 170
(Ojciec Mateusz XIII odc. 10)
21:30 Ranczo s.I - odc. 6 (seria I, odc. 6)
22:35 Ranczo s.I - odc. 7 (seria I, odc. 7)
23:35 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 101
00:30 Dublerzy - odc. 1/4 - (N); serial
01:15 Dublerzy - odc. 2/4 - (N); serial
02:15 Oﬁcer - odc. 3/13
03:25 Ta jedyna - odc. 168
03:45 Ta jedyna - odc. 169 (A unica
mulher, ep. 100); serial obyczajowy kraj
prod.Portugalia (2015); Dla małoletnich
od lat 12
04:05 Złotopolscy - odc. 206
Spadkobierca; telenowela TVP; Dla
małoletnich od lat 12
04:35 Klan - odc. 120 - (N); Dla
małoletnich od lat 12
05:05 Ja to mam szczęście! - odc. 35 (N); serial TVP; Dla małoletnich od lat 7
05:30 Zakończenie dnia

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:35 Spider-Man 2
10:10 Ewa gotuje, odc.375
10:40 Nasz Nowy Dom, odc.164
11:40 Bogaty dom - Biedny dom, odc.1
12:40 Rolnicy. Podlasie, odc.24
13:45 Rolnicy - Tak się żyje u nas na wsi
14:15 Rolnicy - Tak się żyje u nas na wsi
14:45 Nie mów do mnie śmieciarzu!
15:15 Nie mów do mnie śmieciarzu!
15:45 Więzienie, odc.64
16:15 Więzienie, odc.65
16:45 Więzienie, odc.66
17:15 Więzienie, odc.67
17:45 Chłopaki do wzięcia, odc.171
18:20 Chłopaki do wzięcia, odc.172
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Thor: Ragnarok; USA, 2017; Thor
zostaje uwięziony po drugiej stronie
wszechświata. Osłabiony i pozbawiony
młota Mijolnira musi znaleźć sposób,
by powrócić do Asgardu i stawić
czoła bezwzględnej i wszechpotężnej
swojej siostrze Heli bogini śmierci oraz
powstrzymać Ragnarok – „zmierzch
bogów”, zagładę świata i całej asgardzkiej
cywilizacji. Przedtem jednak musi
stanąć do gladiatorskiego pojedynku
na śmierć i życie ze swoim przyjacielem,
sprzymierzeńcem i najślniejszym
Avengerem — niesamowitym Hulkiem!
22:55 Turysta
01:10 Strzelec wyborowy
03:25 Tajemnice losu, odc.3941
04:40 Disco Gramy, odc.5027
05:25 Telezakupy TV Okazje

05:50 Na sygnale - odc. 287
06:25 Matki, żony i kochanki - odc. 22/22
07:25 Na sygnale - odc. 266
08:00 Na sygnale - odc. 267
08:30 Na sygnale - odc. 268
09:00 07 zgłoś się - odc. 13/21
10:40 Ranczo s.X - odc. 128
11:40 Rodzinka.pl s.II - odc. 29
12:10 Rodzinka.pl s.II - odc. 30
12:40 Rodzinka.pl s.II - odc. 31
13:20 Ojciec Mateusz s.VII - odc. 94
14:15 Ranczo s.X - odc. 129
15:15 Ranczo s.X - odc. 130
16:15 Ranczo s.I - odc. 1
17:20 Czarne chmury - odc. 1/10
18:25 Ranczo Wilkowyje
20:05 Ojciec Mateusz s.VII - odc. 95
20:55 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 96
21:50 Ranczo s.I - odc. 2
22:55 Ranczo s.I - odc. 3
23:55 Osiecka - Odc. 13 - (N) (AD); serial
TVP; Dla małoletnich od lat 12
00:55 Na sygnale - odc. 288 „Cel uświęca
środki” - (N); serial fabularyzowany TVP;
Dla małoletnich od lat 12
01:25 Na sygnale - odc. 289 „Urodziny”
- (N); serial fabularyzowany TVP; Dla
małoletnich od lat 12
01:55 Ekstradycja III - odc. 10/10 - (N);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 16
03:05 Komisja morderstw - odc. 11/12 Trzecie jest przerażenie - (N); serial TVP;
Dla małoletnich od lat 16
03:55 Lepsza połowa s.II - odc. 25 - (N);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
04:25 Lepsza połowa s.II - odc. 26 - (N);
serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
04:55 Ja to mam szczęście! - odc. 36 (N); serial TVP; Dla małoletnich od lat 7
05:30 Zakończenie dnia

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:15 Strażnicy marzeń
10:30 Krzysiu, gdzie jesteś?
12:45 Kraina lodu
14:55 Thor: Ragnarok
17:40 Nasz Nowy Dom, odc.165
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie, odc.390
20:00 XIII Płocka Noc Kabaretowa;
Polska, 2019 W płockim Amﬁteatrze
zbiera się kabaretowy sztab najlepszych
specjalistów z zakresu PR, marketingu i
reklamy, by udowodnić światu, że Polska
to potęga jest i basta! Sport, nauka czy
kultura - jesteśmy mistrzami w każdej
dziedzinie życia. Ale przede wszystkim
jesteśmy potęgą kabaretową! Dowiodą
tego ponad wszelką wątpliwość takie
gwiazdy rodzimej sceny kabaretowej,
jak: Kabaret Nowaki, Kabaret Młodych
Panów, Igor Kwiatkowski, Kabaret K2,
Formacja Chatelet, Kabaret Czesuaf,
Kabaret Chyba, Kabaret Zachodni oraz
Mikołaj Cieślak i Michał Czernecki. Dla
małoletnich od lat 12
23:00 Faceci w czerni 2
01:00 Venom
03:35 Tajemnice losu, odc.3942
04:40 Disco Gramy, odc.5028
05:25 Telezakupy TV Okazje

05:50 Na sygnale - odc. 288 „
06:25 Zmiennicy - odc. 13/15
07:35 Zmiennicy - odc. 14/15
08:50 07 zgłoś się - odc. 14/21
10:35 Ranczo s.I - odc. 1
11:35 Rodzinka.pl s.II - odc. 32
12:05 Rodzinka.pl s.II - odc. 33
12:40 Rodzinka.pl s.II - odc. 34
13:20 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 96
14:15 Ranczo s.I - odc. 2
15:15 Ranczo s.I - odc. 3
16:20 Ranczo s.I - odc. 4
17:25 Zmiennicy - odc. 15 /15
18:35 07 zgłoś się - odc. 15/21
19:55 Rodzinka.pl s.II - odc. 35
20:35 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 97
21:30 Ojciec Mateusz s.VIII - odc. 98
22:30 Ranczo s.I - odc. 5 (seria I, odc. 5)
23:30 Ranczo s.I - odc. 6 (seria I, odc. 6)
00:35 Lepsza połowa s.II - odc. 27
01:10 Lepsza połowa s.II - odc. 28
01:40 Korona królów - odc 292
02:05 Korona królów - odc 293
- (N); telenowela historyczna TVP; Dla
małoletnich od lat 12
02:40 Oﬁcer - odc. 3/13 - Zero tolerancji
- (N); serial TVP;
03:50 Echo serca s.I - odc. 1 - (N) (AD);
serial TVP kraj prod.Polska (2019);
reż.:Tomasz Szafrański; wyk.:Kamilla
Baar - Kochańska, Antoni Pawlicki, Julia
Grant - Scott, Przemysław Sadowski,
Lucyna Szierok, Aleksandra Zagrodzka,
Paweł Ciołkosz, Maciej Mikołajczyk,
Kamila Bujalska, Marta Termena; Dla
małoletnich od lat 12
04:50 Ludzie i bogowie - Odc. 3 Operacja Klosz - (N) (AD); serial; Dla
małoletnich od lat 12
05:40 Zakończenie dnia
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WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

Biało-Zieloni wsparli WOŚP

zdj. wlokniarz.com

EKS SKRA BEŁCHATÓW

Prośba klubu o 1% podatku
Energetyczny Klub Sportowy Skra Bełchatów zwrócił się do sympatyków siatkówki
i pływania o wsparcie swojej działalności poprzez przekazanie „jednego procenta” na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.
- Dziękujemy za wsparcie w roku poprzednim, a najlepszym podziękowaniem niech będą
dobre wyniki naszych młodych siatkarzy i pływaków. W tym roku również prosimy o wsparcie. Sposób jest niezwykle prosty. Wystarczy,
że terminowo złożymy prawidłowo wypełnione
zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonamy zapłaty podatku. Wypełnienie wniosku
o przekazanie 1% podatku w zeznaniu podatkowym polega wyłącznie na podaniu numeru wpisu do KRS 0000639069 oraz wysokości kwoty
nieprzekraczającej 1% podatku należnego. Pieniądze na konto EKS Skra Bełchatów przekaże
za nas urząd skarbowy – informuje klub i dodaje
- Gorąco liczymy, że zechcą Państwo dołączyć
do grona osób, które wspólnie z nami przekazały
swój 1% podatku dochodowego. Dzięki temu
możemy realizować cele i spełniać marzenia.
Dziękujemy!

zdj. facebook.com/pksvictoriapoczesna/

Eltrox Włókniarz Częstochowa
wspomógł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przekazując częstochowskiemu sztabowi na licytacje m.in. replikę brązowego medalu
Drużynowych Mistrzostw Polski
z sezonu 2019.
- Częstochowski sztab Wielkie
Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazał nam bardzo dobre informacje,
którymi pragniemy się z Państwem
podzielić. Pamiątkowa rama, w której
znalazła się replika brązowego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski z sezonu 2019, replika plastronu,
w którym nasi zawodnicy startowali
w tym roku w lidze oraz pamiątkowe
szaliki klubowe, ma nowego właściciela! Zwycięzca licytacji przekazał
na WOŚP 3200 zł, stając się tym samym posiadaczem pamiątkowej ramy, a przekazany przez nas przedmiot był jednym z najdrożej wylicytowanych przez WOŚP Częstochowa –
pochwalił się klub. Przypomnijmy,
że zbiórka Fundacji WOŚP prowadzona jest w celu zakupu takich
sprzętów jak zestawy endoskopów
laryngologicznych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów sztywnych
do oceny górnych dróg oddechowych, egzoskopy, lasery diodowe, nawigacje optyczne otolaryngologiczne, koblatory do operacji migdałków,
aparaty USG i RTG, kardiomonitory,
lampy czołowe, lampy operacyjne
oraz polisomnografie do diagnostyki
bezdechu sennego.

SKRA BEŁCHATÓW

Mateusz Bieniek
kontuzjowany
Środkowy PGE Skry Bełchatów
Mateusz Bieniek nie zagrał podczas
meczu z Cerradem Enea Czarni Radom z powodu kontuzji. Niestety siatkarza czeka przerwa od treningów.
- Bieniek narzeka na uraz kolana obciążeniowy wynikający z intensywności grania. Środkowy
jest w tym sezonie PGE Skry
pewnym punktem drużyny. Występował zarówno w meczach
PlusLigi, jak i Ligi Mistrzów i pomógł bełchatowianom w wywalczeniu cennych punktów. Niestety, tak intensywne występy spowodowały, że Bieniek narzeka

na uraz kolana – poinformował
klub przed meczem z Radomiem
- Nie wiadomo, kiedy środkowy
PGE Skry wróci do pełnych treningów oraz gry w bełchatowskim zespole. Bieniek został poddany zabiegowi i teraz czeka go
rehabilitacja. Sztab medyczny
PGE Skry robi wszystko, by środkowy jak najszybciej wrócił
do pełnej dyspozycji i mógł cieszyć kibiców swoją dobrą grą, jak
to miało miejsce podczas ostatnich meczów PlusLigi oraz Ligi
Mistrzów.

EKS SKRA BEŁCHATÓW

Sztafeta
„Policz się z cukrzycą”

zdj. eks.skra.pl

30 stycznia KBKS Radomsko
zorganizowało po raz pierwszy
sztafetę kolarsko-biegową „Policz
się z cukrzycą”, aby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Inicjatywa zakładała, że zawodnicy Kolarsko-Biegowego
Klubu Sportowego Radomsko
w ciągu 12 godzin będą biegać
i jeździć na rowerze. Tym samym
chcieli nie tylko wypromować
zdrowy styl życia, ale także za-

chęcić do wspierania Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Przygotowano w tym celu specjalne aukcje. Sportowe zmagania miały miejsce w Panaceum
Fitness Club Radomsko. Relację
ze sztafety można było oglądać
online w mediach społecznościowych. Podczas wydarzenia
odbył się także trening Justyny
Szladerby.

MOSIR CZĘSTOCHOWA

Lodowiska ponownie otwarte Powrót do gry
KS VIRET CMC ZAWIERCIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie poinformował,
że od piątku 12 lutego ponownie
udostępnione zostanie Sztuczne Lodowisko przy ul. Boya-Żeleńskiego.
- W związku z informacjami przekazanymi przez Prezesa Rady Ministrów
o możliwości otwarcia zewnętrznych
obiektów sportowych od 12 lutego br.,
informujemy że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie zamie-

rza od piątku 12 lutego ponownie udostępnić klientom Sztuczne Lodowisko
przy ul. Boya-Żeleńskiego. Więcej informacji, w tym zasady funkcjonowania obiektu podamy po ukazaniu
się pełnej treści nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – czytamy w komunikacie MOSiR.

zdj. mosir.pl

KS Viret CMC Zawiercie
przedstawił harmonogram rozgrywek na luty. Zespół zmierzy
się z drużynami ORLEN Upstream SRS Przemyśl, Olimpia MEDEX Piekary Śląskie oraz MUKS
Zagłębie Sosnowiec.
Pierwszy domowy mecz został zaplanowany na sobotę 13 lutego

o godz. 18:00. Viret CMC Zawiercie
zmierzy się wtedy z zespołem z Przemyśla, a tydzień później 20 lutego
w Piekarach Śląskich rozegra spotkanie wyjazdowe z tamtejszą Olimpią.
Ostatni mecz odbędzie się 27/28 lutego z MUKS Sosnowiec.
Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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krwinek (części stałej krwi)
do osocza (części płynnej
krwi).
Norma: mężczyźni 40-51%; kobiety 37-47%
MCV (mean corpuscular volume) - średnia objętość krwinki czerwonej. Podawana jest
w femtolitrach (1 femtolitr
[fl] =10-15litra).

zdj. pexels.com

Norma: 80-95 fl u obu płci

BADANIA LABORATORYJNE KRWI
Morfologia krwi obwodowej jest
podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem krwi, które
szybko rozwieje nasze wątpliwości
dotyczące stanu zdrowia. Lekarze
zalecają wykonywanie morfologii,
nie tylko, gdy jesteśmy już chorzy
krwi, ale przede wszystkim w ramach profilaktyki, ponieważ czasami ujawnia choroby o utajonym
przebiegu.
Morfologia krwi polega na jakościowej i ilościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Oznacza to,
że otrzymujemy informacje poglądowe o krwinkach czerwonych, białych
i płytkach krwi. Główne nieprawidłowości, które pozwala wykryć morfologia krwi, to: infekcje; stany zapalne;
zaburzenia odporności - choroby autoimmunologiczne; choroby krwi takie jak skaza krwotoczna, anemia;
nowotwory, w tym białaczka.
W morfologii krwi ocenie podlegają 3 główne układy komórkowe:
układ czerwonokrwinkowy; układ
białokrwinkowy; płytki krwi.

ECCO ZIPFLEX

I. Do parametrów układu
czerwonokrwinkowego zaliczamy: RBC, HGB, HCT, MCV,
MCH, MCHC, RDW oraz RET.
Co te skróty oznaczają?
RBC (red blood count) - liczba
czerwonych krwinek. Krwinki
czerwone, czyli erytrocyty
dzięki zawartej w nich hemoglobinie są w organizmie nośnikami tlenu. Liczbę komórek podaje się w milionach w mm3 lub
w terach (1 tera = 1012) na litr.
Norma: mężczyźni: 4,5-6 milionów
w mm3; kobiety 4-5,4 milionów
w mm3
HBG, czyli HEMOGLOBINAstężenie hemoglobiny wyrażone w g/dl
Norma: mężczyźni 13-18g/dl: kobiety 12-16g/dl.
HCT (hematocrit) - hematokryt, czyli stosunek objętości

MCH (mean corpuscular hemoglobin) - średnia waga hemoglobiny w krwince. Wartość MCH podaje się w pikogramach na komórkę (1 pikogram=1012g).
Norma: 27-32pg u obu płci
MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) średnie stężenie hemoglobiny
w krwince. Stosunek zawartości hemoglobiny w krwinkach do objętości, którą one
zajmują. Wyrażany jest w g/l.
Norma: 32-36g/dl u obu płci.
RDW (red cell distribution
width) - krwinki czerwone,
jak ludzie są różnej wielkości,
jest to tak zwana miara zróżnicowania wielkości erytrocytów.Wysoki wskaźnik RDW
jest najczęściej pierwszym
objawem niedoboru żelaza.
Norma: 11,5-14,5% u obu płci.
RET - liczba retykulocytów.
Są to niedojrzałe czerwone
krwinki krążące we krwi krócej niż 48 godzin. Liczba retykulocytów
odzwierciedla

tempo syntezy krwinek czerwonych w szpiku w ciągu
ostatnich 48 godzin. Jest miarą aktywności szpiku kostnego.

III. Do parametrów opisujących
płytki krwi należą: PLT, MPV,
P-LCR i PDV.

Norma: 5-15 promili (0,5-1,5%)
u obu płci.
Zdrowa, dojrzała, krwinka czerwona osoby dorosłej żyje około
100-120 dni, noworodków 65-80
dni. Krwinki czerwone, czyli erytrocyty dzięki zawartej w nich hemoglobinie są w organizmie nośnikami tlenu.

Norma: 150-400×109/l (150-400
tys. w mm3); zależy od stosowanej
metody oznaczania oraz pracowni.
Jest to najważniejszy ze wskaźników opisujących płytki krwi.

II. Kolejnym układem ocenianym w morfologii krwi jest
układ białokrwinkowy.
Krwinki białe, czyli leukocyty
nie są jednorodną populacją komórek. W warunkach prawidłowych rozróżniamy 5 rodzajów
krwinek białych.Głównym parametrem układu białokrwinkowego jest wartość WBC (white
blood count) - czyli całkowita
liczba krwinek białych.

PLT - liczba płytek krwi.

MPV (mean platelets volume) średnia objętość krwinek płytkowych.
PDV - wskaźnik anizocytozy
płytek krwi.
Wskaźnik ten jest płytkowym odpowiednikiem wskaźnika RDW opisującego krwinki czerwone. Mówi
on jaki procent płytek odbiega pod
względem objętości od przeciętnej
P-LCR - tzw. odsetek dużych
płytek
Norma: 13-43%
Teresa Szajer

Norma WBC dla dorosłych:
4-10×109/l, czyli 4-10 tys. w mm3
Norma dla granulocytów obojętnochłonnych: 45-70% (wartości odsetkowe); 1,8-7× 109/l (wartości
bezwzględne)
Norma dla granulocytów kwasochłonnych: 1-5%; <0,5×109/l
Norma dla granulocytów zasadochłonnych: 0-3%; <0,3×109/l
Norma dla limfocytów: 15-40%;
1,5-4×109/l
Norma dla monocytów: 2-8%; 0,11×109/l

Uwaga!
Wskaźniki MPV, PDV oraz P-LCR
należy interpretować łącznie
z wartością PLT. Niewielkie odchylenia normy tych wskaźników nie mają większego znaczenia, szczególnie przy prawidłowej ilości płytek,
są za to często powodem dużego niepokoju u pacjentów wykonujących morfologię krwi.
PRZYPOMINAM, ŻE WYNIKI
BADAŃ KAŻDORAZOWO
NALEŻY SKONSULTOWAĆ
ZE SWOIM LEKARZEM.
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Piętro 1
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Bartłomiej Mazur
b.mazur@goniecjurajski.pl
Interwencje:
kontakt@goniecjurajski.pl
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krzyżówki z nagrodami

Krzyżówka nr 1

Rozwiąż krzyżówkę, ułóż hasło i wygraj nagrody. Wyślij je na adres konkurs@goniecjurajski.pl. W tytule wpisz Krzyżówka 1
Kontakt z zwycięzcą drogą mailową.

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ:
Karta podarunkowa o wartości 100 zł
do wykorzystania w sklepie Wojas

Krzyżówka nr 2

Rozwiąż krzyżówkę, ułóż hasło i wygraj nagrody. Wyślij je na adres konkurs@goniecjurajski.pl. W tytule wpisz Krzyżówka 2
Kontakt z zwycięzcą drogą mailową.

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ:
Karta podarunkowa o wartości 100 zł
do wykorzystania w sklepie Wojas

