
Śledztwo w sprawie ONR umorzone

Urząd składa zażalenie
Prokuratura Rejono-

wa w Częstochowie 
umorzyła dochodzenie 
w sprawie publicznego 
propagowania faszy-
stowskiego ustroju pań-
stwa oraz nawoływania 
do nienawiści na tle 
różnic narodowościo-
wych, rasowych i wy-
znaniowych w statucie 
stowarzyszenia Obóz 
Narodowo-Radykalny. 
Częstochowski magi-
strat złożył zażalenie 
na tę decyzję.

Postępowanie zostało 
wszczęte po 
zawiadomie-
niu złożonym 
przez Urząd 
Miasta Często-
chowy. Do za-
wiadomienia 
dołączono in-
terpelację jed-

nej z częstochowskich 
radnych.

W toku dochodzenia 
uzyskano dokumentację 
dotyczącą rejestracji sto-
warzyszenia oraz prze-
słuchano w charakterze 
świadków przedstawicie-
la magistratu, radną oraz 
osoby reprezentujące sto-
warzyszenie Obóz Naro-
dowo-Radykalny. - W wy-
niku przeprowadzenia 
czynności procesowych 
ustalono, że we wrześniu 
2012 roku odbyło się ze-
branie założycielskie sto-
warzyszenia Obóz Naro-
dowo-Radykalny, na któ-
rym podjęto uchwałę do-
tyczącą przyjęcia statutu 
– mówi prokurator To-
masz Ozimek, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie. W listo-
padzie 2012 roku stowa-
rzyszenie zostało zareje-

strowane przez Sąd Rejo-
nowy w Częstochowie. Do 
wniosku o rejestrację za-
łączono m.in. statut sto-
warzyszenia. - Po analizie 
zebranego materiału do-
wodowego uznano, że 
brak jest dowodów wska-
zujących na to, iż osoby 
tworzące zapisy statutu 
stowarzyszenia Obóz Na-
rodowo-Radykalny na-
woływały w ten sposób do 
nienawiści na tle różnic 
narodowościowych, raso-
wych i wyznaniowych. 
Nie stwierdzono także, że 
zapisy statutu propagują 
faszystowski ustrój pań-
stwa – wyjaśnia prokura-
tor Ozimek.

Postanowienie proku-
ratora o umorzeniu do-
chodzenia jest nieprawo-
mocne. Magistrat złożył 
już zażalenie do sądu na 
tę decyzję. kg

W rejonie Starego Miasta strażnicy 
miejscy odkryli lokal, w którym był 
sprzedawany alkohol bez polskich zna-
ków akcyzy.

Częstochowscy strażnicy miejscy pro-
wadzili działania zmierzające do ujawnie-
nia sprzedaży wyrobów alkoholowych i ty-
toniowych bez polskich znaków akcyzy. 
Podczas obserwacji jednej z posesji, funk-
cjonariusze straży miejskiej zauważyli 
56-letniego mężczyznę, który wszedł do 
budynku, a po chwili go opuścił – mówi 
Artur Kucharski, rzecznik prasowy straży 
miejskiej. W pewnym momencie mężczy-
zna wyciągnął z kieszeni butelkę i w miej-
scu zabronionym – na ulicy – zaczął pić 
alkohol, który prawdopodobnie dopiero co 
kupił. Strażnicy miejscy niezwłocznie 
podjęli wobec niego interwencję. Sprawca 
wykroczenia wraz z zakupionym towarem 
został przewieziony na IV Komisariat Poli-
cji. Adres nielegalnego miejsca sprzedaży 
wyrobów alkoholowych został przekazany 
częstochowskim policjantom.

kg

Prokuratura

28-latek jest niepoczytalny, powinien trafić  
do zakładu zamkniętego
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Kupił nielegalny alkohol

Długo się nim 
nie cieszył

Poczesna

Złodziejskie trio
Kobieta i dwóch 

mężczyzn wpadło 
w ręce policjantów 
z Poczesnej. Trio 
podejrzane jest 
o włamanie się na 
niezamieszkałą po-
sesję. Sprawcy wy-
nieśli głównie elek-
tronarzędzia, sprzęt 
ogrodowy, wyposa-
żenie domu i złom. 

Oficer dyżurny 
z Poczesnej otrzymał 
zgłoszenie włamania 
do domu. Jak ustalili 
śledczy, pokrzywdzo-
na przyjeżdża na nale-
żącą do niej posesję 
w gminie Kamienica 
Polska sporadycznie. 
Sprawcy, pod jej nie-
obecność, wyważyli 
okno do budynku go-
spodarczego oraz 
drzwi do piwnicy, do-

stali się do środka 
i ukradli w wnętrza 
elektronarzędzia, piłę 
spalinową oraz wypo-
sażenie domu i ogro-
du. Z podwórka wy-
nieśli natomiast złom. 
Wartość strat została 
wstępnie oszacowana 
na przeszło 2,6 tys. zł. 
Jeszcze tego samego 
dnia w ręce policjan-
tów z Poczesnej wpa-
dli 65-latek i 37-latka, 
podejrzani o włama-
nie. W toku wykony-
wanych czynności 
mundurowi zatrzy-
mali też trzeciego 
z podejrzanych 45-lat-
ka. Wszyscy są miesz-
kańcami tej samej 
gminy co pokrzywdzo-
na. Usłyszeli już za-
rzuty, o ich losie zade-
cyduje prokurator.
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Prokuratura Rejonowa w Często-
chowie chce, aby 28-latek, który na 
ulicy Krakowskiej zabił przypadkowe-
go przechodnia, został umieszczony 
w zamkniętym zakładzie psychia-
trycznym. Ofiarą zabójcy padł 62-let-
ni Jan C., mieszkaniec powiatu ra-
domszczańskiego, który przyjechał 
zrobić zakupy w sklepie motoryzacyj-
nym...

Przypomnijmy, do tego brutalnego za-
bójstwa doszło 7 stycznia. Kamil S. opu-
ścił hotel, znajdujący się przy ulicy Kate-
dralnej w Częstochowie i udał się na uli-
cę Krakowską. O nieodpowiedniej porze, 
w nieodpowiednim miejscu znalazł się 
też 62-letni Jan C., który chciał zrobić 
zakupy w sklepie motoryzacyjnym. Prze-
chodząc ulicą Kamil S. uderzył nagle rę-
ką w głowę, mijającego go Jana C. W wy-
niku zadanego uderzenia pokrzywdzony 
przewrócił się na chodnik, a sprawca za-
dał mu kolejne ciosy ręką w głowę i klat-
kę piersiową. Po chwili Kamil S. wrócił do 
leżącego mężczyzny i zadał mu 8 uderzeń 
nożem w okolice klatki piersiowej. Ofiara 
ataku zmarła na miejscu zdarzenia, na 
skutek poważnych obrażeń wewnętrz-
nych.

Kamil S. udał się spokojnym krokiem 
w kierunku ulicy Ogrodowej, gdzie zo-
stał zauważony przez policjantów. 
Sprawca na widok funkcjonariuszy za-
czął uciekać i zatrzymał się dopiero po 
oddaniu strzałów ostrzegawczych.

Przeprowadzone badanie na zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu wy-
kazało, że Kamil S. był trzeźwy. W jego 
krwi nie stwierdzono także substancji 
narkotycznych.

– W toku dalszego śledztwa ustalono, 
że 22 czerwca 2017 roku Kamil S. dopu-

ścił się również pobicia pracownika domu 
pielgrzyma – wyjaśnia prokurator To-
masz Ozimek, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie. - W tym dniu 
sprawca udał się do domu pielgrzyma 
i poprosił o wynajęcie pokoju. W trakcie 
załatwiania formalności meldunkowych 

Kamil S. odmówił podania adresu za-
mieszkania i kilkakrotnie uderzył pra-
cownika hotelu pięścią w twarz. Na sku-
tek uderzeń pokrzywdzony doznał obra-
żeń w postaci złamania nosa, szczęki 
i oczodołu – wyjaśnia prokurator Ozimek.

W postępowaniu przedstawiono Kami-
lowi S. zarzuty zabójstwa Jana C. oraz 
pobicia pracownika domu pielgrzyma. 
Mężczyzna nie przyznał się do popełnie-
nia zarzucanych mu przestępstw. - Złożo-
ne przez niego wyjaśnienia wskazywały 
na uzasadnione wątpliwości co do stanu 
zdrowia psychicznego podejrzanego. Po-
wołani w sprawie biegli lekarze psychia-
trzy stwierdzili, że z powodu choroby psy-
chicznej, w chwili popełnienia zarzuco-
nych mu czynów, Kamil S. miał zniesioną 
zdolność rozumienia znaczenia czynów 
i pokierowania swoim postępowaniem 
(tzw. niepoczytalność) – tłumaczy proku-
rator Ozimek. Jednocześnie biegli uznali, 
że pozostając na wolności, Kamil S. praw-
dopodobnie kolejny raz dopuści się zbrod-
ni. - Uwzględniając powyższe ustalenia, 
prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego 
w Częstochowie z wnioskiem o umorzenie 
postępowania karnego przeciwko Kamilo-
wi S. i umieszczenie go w zamkniętym za-
kładzie psychiatrycznym – podsumowuje 
prokurator Ozimek.

W toku śledztwa wobec Kamila S. za-
stosowano środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztowania. Sąd 
rozpatrzy wniosek prokuratora 21 lutego.
 kg
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Powiatowy Urząd Pracy 

Pracownicy wyróżnieni

Pięć osób z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie 
z ponad 20-letnim stażem 
otrzymało listy gratulacyjne 
w związku ze zbliżającym się 
Dniem Pracownika Publicz-
nych Służb Zatrudnienia.

Listy gratulacyjne za długo-
letni wkład pracy na rzecz roz-
woju lokalnego rynku pracy 
oraz realizację zadań Publicz-
nych Służb Zatrudnienia wrę-
czył im podczas symbolicznej 
uroczystości w PUP, prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. Otrzy-
mali je Aneta Korzonek, Beata 
Lewandowska, Zbigniew Skór-
kowski, Agnieszka Rorat i Ża-
neta Kasperek.

Prezydent złożył także - na ręce 
Grażyny Klamek, dyrektor PUP - 
życzenia dla wszystkich pracowni-
ków Powiatowego Urzędu Pracy. 
Z okazji Dnia Pracownika Publicz-
nych Służb Zatrudnienia, który 
przypada 27 stycznia, podzięko-
wał za dobrą i ścisłą współpracę 
z instytucjami działającymi na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 
tworzenia nowych miejsc pracy 
i zmniejszania poziomu bezrobo-
cia na naszym rynku pracy. To 
m.in. dzięki tym działaniom obser-
wujemy spadek bezrobocia w na-
szym regionie. Na jeszcze większy 

wzrost zatrudnienia i konkuren-
cyjności na lokalnym rynku pracy 
wpłynie jeszcze realizowany pro-
gram Teraz Lepsza Praca.

Publiczne służby zatrudnienia 
w Polsce powstały 27 stycznia 
1919 r. na mocy wydanego przez 
Naczelnika Państwa Józefa Pił-
sudskiego „Dekretu o organiza-
cji państwowych urzędów po-
średnictwa pracy   i opieki nad 
wychodźcami” i podporządko-
wane zostały Ministerstwu Pracy 
i Opieki Społecznej.

W demokratycznej Polsce, 
struktury zatrudnienia w Czę-
stochowie i regionie stworzone 
zostały w warunkach funkcjono-
wania województwa częstochow-
skiego i instytucji Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Czę-
stochowie jest obecnie najwięk-
szą w województwie śląskim in-
stytucją rynku pracy, obsługują-
cą bezrobotnych, osoby poszuku-
jące pracy oraz pracodawców 
z terenu Częstochowy oraz po-
wiatu częstochowskiego.

Dzień Pracownika Publicz-
nych Służb Zatrudnienia usta-
nowiony został nowelizacją 
ustawy o  promocji zatrudnie-
nia i  instytucjach rynku pracy 
z 16 grudnia 2010 roku.

kg

Akcja policji

O bezpieczeństwie podczas ferii
W ramach działań „Bez-

pieczne ferie 2018” mundu-
rowi z Kłomnic oraz policjant-
ka z wydziału ruchu drogowe-
go częstochowskiej komendy 
rozmawiali z najmłodszymi z 
przedszkoli w Brzyszowie i 
Wancerzowie o bezpieczeń-
stwie. Spotkania były również 
świetną okazją do przypo-
mnienia o zasadach obowiązu-
jących na stokach w związku 
z kampanią „Kręci mnie bez-
pieczeństwo na stoku” i prze-
kazania założeń programu 
„Dzielnicowy bliżej nas”.

Za kilka dni w województwie 
śląskim rozpoczną się ferie zimo-
we. Już dziś, w ramach działań 
„Bezpieczne Ferie 2018” dzielni-
cowi i policjanci z wydziału ru-
chu drogowego  rozmawiają z 
najmłodszymi o bezpieczeń-
stwie. Wszystko po to, by nasze 
pociechy podczas ferii bezpiecz-
nie wypoczęły, a po 2 tygodniach 
beztroski, całe i zdrowe wróciły 
do szkoły.

Tematem prelekcji w przed-
szkolach w Brzyszowie i Wance-
rzowie było bezpieczeństwo naj-
młodszych podczas zabaw poza 
domem, jak również przestrzega-

nie przed niebezpieczeństwami 
czyhającymi na nich w domu.

O bezpieczeństwie w trakcie 
ferii opowiadali dzielnicowi z ko-
misariatu w Kłomnicach asp. 
Paweł Kuban i mł. asp. Bogumił 
Trejtowicz, wspólnie ze st. sierż. 
Beatą Witos z wydziału ruchu 
drogowego częstochowskiej ko-
mendy. Stróże prawa informo-
wali o zagrożeniach związanych 
z przebywaniem najmłodszych w 
pobliżu zamarzniętych zbiorni-
ków wodnych oraz o tym, jak 
uchronić się przed atakiem agre-
sywnego psa. Wyjaśnili na co na-
leży zwrócić uwagę podczas or-
ganizacji kuligu i zabawy w bi-
twę na śnieżki, by zakończyły się 
one szczęśliwie. Dzieci dowie-

działy się również jak zachować 
się w przypadku kontaktu z ob-
cymi osobami. Ponadto przypo-
mniano o ważnych telefonach 
alarmowych, z których należy 
korzystać wyłącznie w uzasad-
nionych przypadkach.

Wszystkim dzieciom, które 
podczas ferii zimowych wybierają 
się w góry, w ramach ogólnopol-
skiej kampanii „Kręci mnie bez-
pieczeństwo na stoku”, stróże 
prawa wręczyli ulotki informa-
cyjne oraz opowiedzieli o zasa-
dach obowiązujących na stoku. 
Rodzicom i opiekunom przypo-
mniano o obowiązku posiadania 
odpowiednich kasków przez 
dzieci, które nie ukończyły 16 lat.

kg

Rocznica

155 lat od powstania styczniowego
22 stycznia, w 155. roczni-

cę Powstania Styczniowego, 
na grobach częstochowskich 
powstańców na cmentarzu św. 
Rocha złożono kwiaty i zapa-
lono znicze.

Kwiaty na mogiłach imien-
nych oraz mogile nieznanego po-
wstańca, w asyście młodzieży z 

Pododdziałów Tradycji Oręża 
Polskiego, złożyli przedstawiciele 
władz miasta, Straży Miejskiej i 
Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Częstochowie.

W czasie powstania stycznio-
wego walki zbrojne toczyły się w 
okolicach Częstochowy, teryto-
rialnie związanej wówczas z wo-
jewództwem kaliskim. Zadaniem 

powstańców w samym mieście 
było zabezpieczenie dostaw broni 
i żywności, a szpital miejski im. 
Najświętszej Maryi Panny stał się 
powstańczym lazaretem leczą-
cym rannych patriotów. Podczę-
stochowskie Herby zasłynęły zor-
ganizowaniem największego na 
ziemiach polskich kanału prze-
rzutowego broni dla powstań-
ców. Tu zaangażowany w zakup 
broni był m. in. słynny pisarz Jó-
zef Ignacy Kraszewski, a jego 
brat Krzysztof osobiście nadzoro-
wał jej przerzut przez granicę.

Po zakończeniu powstania Po-
laków dotknęły liczne represje 
m.in. konfiskata majątków szla-
checkich, kasacja klasztorów na 
obszarze Królestwa Polskiego, 
wysokie kontrybucje i aktywna 
rusyfikacja. Częstochowianie 
stali się świadkami tych represji. 
Na obecnym placu Bohaterów 
Getta, przy wylocie drogi na 
Warszawę, był plac kaźni. Tu 
wystawiono szubienice, w ha-
niebny sposób pozbawiając życia 
jeńców polskich wziętych do nie-
woli w bitwie pod Kruszyną i w 

innych potyczkach. W sumie za 
udział w powstaniu styczniowym 
władze carskie skazały na śmierć 
ok. 700 osób, a na zesłanie - co 
najmniej 38 tys. osób.

Świadectwem wydarzeń z lat 
1863-1864 są pomniki upamięt-
niające miejsca walk powstań-
czych, dokumenty zgromadzone 
w Archiwum Państwowym w 

Częstochowie oraz mogiły po-
wstańców na okolicznych nekro-
poliach, w tym na cmentarzu św. 
Rocha. W mogiłach spoczywają 
uczestnicy powstania - często-
chowianie: Antoni Skowroński, 
Józef Chrzanowski, Sebastian 
Rogacz, Ksawery Wołowski, An-
toni Chlewski.

Oprac. kg

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

Zdobądź fundusze na własną działalność
Lokalny Punkt Informacyj-

ny Funduszy Europejskich 
zaprasza na bezpłatne spo-
tkania informacyjne, które 
odbędą się 30 stycznia oraz 2 
lutego o godz. 10.00 w Czę-
stochowskim Parku Przemy-
słowo-Technologicznym.

Spotkania przeznaczone są 
dla osób planujących urucho-
mienie działalności gospodarczej 
i poświęcone będą omówieniu 
możliwości wsparcia takich osób 
ze środków Unii Europejskiej w 
perspektywie 2014-2020.

Spotkania odbędą się  30 
stycznia (wtorek) oraz 2 lutego 
(piątek)   w godz. 10.00 – 13.00 
w sali nr 2 w Częstochowskim 
Parku Przemysłowo-Technolo-
gicznym przy ul. Wały Dwernic-
kiego 117/121.

Zainteresowane osoby proszo-
ne są o wypełnienie odpowiednie-
go formularza zgłoszeniowego i 
przesłanie go na adres  lpiczesto-
chowa@arr.czestochowa.pl

Warunkiem uczestnictwa bę-
dzie otrzymanie potwierdzenia o 
zakwalifikowaniu drogą e-mail. 
Osoby z niepełnosprawnościami 

proszone są o podanie zakresu 
udogodnień, które organizator 
mógłby zapewnić.

Organizatorem spotkań jest 
Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich prowa-
dzony przez Agencję Rozwoju 
Regionalnego w Częstochowie 
S.A.

Szczegółowe informacje na te-
mat spotkań można znaleźć na 
stronie  http://www.arr.czesto-
chowa.pl   lub pod numerami te-
lefonu  (34) 360 56 87  lub  (34) 
324 50 75. 

kg

http://www.arr.czestochowa.pl/
http://www.arr.czestochowa.pl/
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Ponad 200 osób postanowi-
ło udowodnić Blachowni, że 
niska temperatura i zimna 
woda nie są przeszkodą do za-
życia ożywczej kąpieli. III Zlot 
Morsów był doskonałą okazją 
do sprawdzenia samego siebie 
i spróbowania czegoś nowego. 

Wydarzenie zorganizowane 
przez Morsy z Blachowni, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz Urząd 
Miejski w Blachowni zgromadziło 
morsy z całego województwa oraz 
wielu ludzi niezrzeszonych. Mor-
sowanie poprzedził Rajd Pieszy 
zorganizowany przez klub Jest Lepiej. Po 
solidnej rozgrzewce wszystkie morsy oraz 
foczki zanurzyły się w stawie, aby następ-
nie ogrzać się przy wielkim ognisku oraz 

zjeść kiełbaskę. Zabawom, rozmowom i 
wspólnym śpiewom nie było końca. Bur-
mistrz Blachowni wręczyła wszystkim 
uczestnikom Zlotu pamiątkowe przypinki 
z wizerunkiem morsa. 

Zimna woda zdrowia doda!

W Herbach zaśpiewano 
dwieście lat

Jubileusz stulecia swoich urodzin 
obchodziła pensjonariuszka Domu Po-
mocy Społecznej w Herbach – Fran-
ciszka Łebek.

Franciszka Łebek całe życie związana 
była z regionem częstochowskim. Urodzi-
ła się w miejscowości Zamłynie niedaleko 
Truskolas. W czasie II wojny światowej zo-
stała wywieziona do Magdeburga na robo-
ty przymusowe. Po wyzwoleniu wróciła 
stamtąd do domu pieszo. Całe życie pra-
cowała z mężem na gospodarstwie w miej-
scowości Łebki, w gminie Herby. Po śmier-
ci męża opiekowała się jubilatką córka 
mieszkająca w Lublińcu. Kiedy córki za-
brakło, jej miejscem zamieszkania stał się 
DPS dla osób w wieku podeszłym w Her-
bach. 

Bliscy wychwalali zapobiegliwość Pani 
Franciszki - jej spiżarnia zawsze była peł-
na domowych wyrobów. Piekła własny 
chleb, którym chętnie się dzieliła, zachwy-
ty budziło jej ciasto drożdżowe, kluski ślą-
skie z roladą i modrą kapustą oraz zale-
wajka przygotowywane dla rodziny ze Ślą-

ska odwiedzającej ją w gospodarstwie. 
Ogródek był jej domeną i nikomu nie po-
zwalała w nim pracować. Jej sposób na 
długowieczność? Spanie w bardzo zimnej 
sypialni. Jubilatka wychowała 4 dzieci - 
dwoje własnych i dwoje z pierwszego mał-
żeństwa jej męża. Doczekała się 8 wnu-
ków i 6 prawnuków.

Pani Franciszka całe swoje życie praco-
wała na roli i jest świadczeniobiorczynią 
KRUS. Z tego też powodu prezes Kasy, 
Adam Wojciech Sekściński wystosował do 
jubilatki list gratulacyjny z informacją, o 
podwyższeniu jej z dniem osiągnięcia wie-
ku 100 lat, dotychczasowych świadczeń o 
3536 zl 87 gr. List przekazał jubilatce za-
stępca dyrektora Oddziału Regionalnego 
KRUS w Częstochowie, Janusz Kryk.

Uroczystość urodzinowa zgromadziła 
członków rodziny Pani Franciszki oraz 
pensjonariuszy tego kameralnego domu 
opieki społecznej utrzymywanego przez 
gminę Herby. Życzenia złożyła wójt gminy 
Iwona Burek, która odczytała również 
specjalny list od Premiera Mateusza Mo-
rawieckiego.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Blachowni  otrzymała 
12 tysięcy dofinansowania na rozwój 
czytelnictwa. Dzięki temu placówce 
udało się kupić  1142 książki.

Dofinansowanie zostało przyznane 
w ramach rządowego „Narodowego  Pro-
gramu  Rozwoju Czytelnictwa”. Gmina 
Blachownia otrzymała 12 tysięcy, 3 doło-
żyła z własnego budżetu i dzięki temu 
udało się kupić 1142 książki. Szkoła 
wzbogaciła się o literaturę  dla dzieci 
i młodzieży, pięknie ilustrowane albumy, 
słowniki, audiobooki. Poza tym zakupione 
zostały nowości wydawnicze  zapropono-
wane przez samych uczniów. W ramach 
programu zakupiono  również  lektury, 
które stanowiły ok. 30% wszystkich ksią-
żek i były niezbędne do poszerzenia oferty 

biblioteki szkolnej. W zakupach uwzględ-
niono potrzeby niepełnosprawnych 
uczniów, dla których zakupiono  książki 
z większą czcionką,  z dużą ilością  ilu-
stracji,  z objaśnieniami, książki z audio-
bookami itp.

Warto zaznaczyć, że biblioteki szkolne 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachow-
ni, Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni 
oraz Szkole Podstawowej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach w ra-
mach rządowych programów: „Książki 
Naszych Marzeń” oraz Priorytet 3 „Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa” wzbogaciły swe księgozbiory w la-
tach 2016 – 2017 o 2.767 książek na 
łączną kwotę 43.013,58 zł (pozyskane 
dotacje 34.370,00 zł, wkład Gminy Bla-
chownia 8.643,58 zł).

Nowości na ferie

HERBY

204 rocznica śmierci cadyka Dawi-
da Bidermana, zwanego Dawidem z 
Lelowa tradycyjnie zgromadziła kil-
kuset chasydów z całego świata. 

Chasydzi rokrocznie o tej porze poko-
nują setki kilometrów, by wspólnie móc 
odmówić modlitwę.  W tym roku przyby-
ło ok. 300 osób m.in. z Izraela, krajów 
zachodnich i USA. Chasydzi odwiedzają-
cy Lelów modlą się u grobu cadyka, 
wrzucając do sarkofagu przykrywające-
go grób karteczki z prośbami do cadyka. 
Wierzą, że w rocznicę śmierci duch 

zmarłego zstępuje w miejscu jego po-
chówku między żywych i zanosi Bogu 
ich modlitwy. 

Kolejnym wydarzeniem, które przybli-
ży nam kulturę żydowską, będzie Festi-
wal Kultury Polskiej i Żydowskiej. XVI 
Święto Ciulimu-Czulentu odbędzie się w 
dniach 17-19 sierpnia.

Dawid Biderman był jednym z najbar-
dziej znanych ówcześnie cadyków na zie-
miach polskich. Jego następcą został syn  
Mosze Biderman, który przeniósł siedzibę 
dynastii z Lelowa do  Jerozolimy.

Setki chasydów w Lelowie

Uczniowie ze Szkoły   Podstawowej 
w Olsztynie zwyciężyli XVI Ogólno-
polskich ,,Wręczyckich Jasełek 
2018”.

W Gminnym Ośrodku Kultury   we 
Wręczycy Wielkiej odbył się XVI Ogólno-
polski Konkurs na przedstawienia   jaseł-
kowe. W sumie zgłosiło się 49 zespołów. 
Jury oceniło 45 przedstawień.

Komisja konkursowa obradowała w skła-
dzie:

1. Krystyna Koziołek - reżyser teatralny.
2. Urszula Kotowicz – Inspektor w Staro-

stwie Powiatowym w Kłobucku, Wy-
dział Edukacji i Kultury Fizycznej.

3. Ewelina Mędrala – Młyńska – etnograf, 
Regionalny Ośrodek Kultury w Często-
chowie.

4. Dorota Musiał – teatrolog, Regionalny 
Ośrodek Kultury   w Częstochowie.  

W kategorii szkół podstawowych, zwy-
cięzcami okazali się uczniowie klas trze-
cich ze Szkoły Podstawowej   w Olsztynie. 

W nagrodzonych jasełkach wystąpiły 
dzieci z klas: III a, III b oraz III c. Gościn-
nie zaśpiewały Nadia Lubasińska z kl. IV 
oraz Weronika Marciniak z kl. VI.  

Przedstawienie jasełkowe oparte zosta-
ło wyłącznie na polskich kolędach. Na 
scenie wystąpiło 60 dzieci. Uczniowie pra-
cowali pod kierunkiem nauczycielek:  

Scenariusz i reżyseria – Anna Nabiałek
Choreografia – Małgorzata Ślęzak
Opracowanie muzyczne – Monika Do-

bosz- Jabłońska
Pomocą służyła i „dobrym duchem” ja-

sełek była siostra Anna Kruziewicz.

Uczniowie z Olsztyna 
najlepsi

LELÓW

OLSZTYN
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosze_Biderman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerozolima
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Zatrzymany w kradzionym 
samochodzie

Kierowca kradzionego nissana nie 
zatrzymał się do kontroli. Uciekał 
rudzkim odcinkiem autostrady, a na-
stępnie ulicami Zabrza, gdzie został 
zatrzymany. Decyzją rudzkiego sądu 
35-latek został tymczasowo areszto-
wany.

Mundurowi z „piątki” kontrolując teren 
MOP przy rudzkim odcinku autostrady A4 
zauważyli nissana note, który został skra-
dziony dzień wcześniej w Bielsku-Białej. 
Policjanci ruszyli za odjeżdżającym samo-
chodem i usiłowali zatrzymać go do kon-
troli. Kierowca nissana zaczął jednak ucie-
kać. W pościg za skradzionym samocho-
dem włączyli się również policjanci z auto-
stradówki. Złodziej nie miał zamiaru za-
trzymać się, a wiedząc, że na autostradzie 
nie ma szans, zjechał na węźle w kierunku 
Zabrza. Kierowca nissana pędził zatłoczo-
nymi ulicami miasta, zmuszając innych 

kierowców do uników. Rudzcy policjanci 
wykorzystali moment, gdy droga była pu-
sta i chcieli wyprzedzić ścigany samochód, 
wówczas doszło do kolizji pojazdów i za-
trzymania nissana. Złodziej został wycią-
gnięty z samochodu i obezwładniony przez 
policjantów z rudzkiej „piątki” oraz auto-
stradówki. Czynności na miejscu wykona-
li mundurowi z Zabrza, a 35-letni prze-
stępca trafił do policyjnego aresztu. Rudz-
cy śledczy ustalili, że mieszkaniec mało-
polski dzień wcześniej ukradł kluczyki 
z nissana, a następnie odjechał samocho-
dem stojącym na jednej z ulic Bielska-Bia-
łej. Wkrótce odpowie za kradzież pojazdu, 
niezatrzymanie się do policyjnej kontroli 
i stworzenie zagrożenia w bezpieczeństwie 
ruchu drogowego. Za te czyny grozi mu 10 
lat więzienia. W sobotę, na wniosek poli-
cjantów i prokuratora, złodziej recydywi-
sta został tymczasowo aresztowany przez 
rudzki sąd. 

Odzyskali samochód za 
blisko 200 tysięcy

Najpierw okradł stację, 
później kiosk

Zabił teścia

Policjanci z komisariatu w Ustroniu 
zatrzymali 29-letniego mężczyznę, 
który najpierw włamał się do budynku 
stacji paliw, a później do kiosku. Nie 
były to jego jedyne przestępstwa. W 
trakcie zatrzymania  miał przy sobie 
jeszcze narkotyki. Ustrońscy śledczy 
udowodnili mu też kilkanaście innych 
włamań.

Policjanci z Ustronia otrzymali dwa 
zgłoszenia o włamaniach. Pierwsze miało 
miejsce na stacji paliw, drugie do   lokalu 
w parku. Złodziej skradł m.in. gotówkę 
oraz drobne przedmioty. Dodatkowo, wła-
mując się do tych pomieszczeń, uszkodził 
okna. Straty łącznie oszacowano na bli-
sko 2000 zł. Zajmujący się wyjaśnianiem 
przestępstwa kryminalni, we współpracy 
z dzielnicowymi oraz patrolem interwen-
cyjnym z Ustronia,   trafnie wytypowali 
sprawcę. Okazał się nim bezdomny 29- 
latek. Jego zatrzymanie nie było łatwe, 
ponieważ nie było wiadomo, gdzie może 

przebywać. Ostatecznie został zatrzyma-
ny w ten sam dzień, po południu. Poli-
cjanci z patrolu interwencyjnego znaleźli 
go ukrywającego się w jednym z bloków. 
Na jaw wyszło, że nie były to jedyne prze-
stępstwa popełnione przez niego w ten 
dzień… W trakcie zatrzymania i przeszu-
kania policjanci znaleźli u niego narkoty-
ki i dopalacze. Śledczy   z Ustronia udo-
wodnili mu też   kilkanaście kolejnych 
włamań. W ciągu ostatnich miesięcy męż-
czyzna ten kradł z domów i pomieszczeń 
właściwie wszystko. Policjanci odzyskali 
część skradzionych przedmiotów, m.in. 
motorower wart ponad 6000 zł czy skra-
dziony wcześniej laptop za 2000 zł. Łącz-
nie straty sięgają kilkunastu tysięcy zło-
tych. Wcześniej mężczyzna ten był wielo-
krotnie karany za podobne przestępstwa. 
Sąd w Cieszynie zastosował wobec niego 
tymczasowy areszt na okres trzech mie-
sięcy. Za wszystkie włamania, kradzieże i 
posiadanie narkotyków grozi mu dziesię-
cioletni pobyt w więzieniu.

Sąd Rejonowy w Ra-
ciborzu tymczasowo 
aresztował 30-latka, 
który podejrzany jest o 
pobicie swojego teścia. 
Finał tej sprawy okazał 
się tragiczny – 52-la-
tek nie żyje. 

Do zdarzenia doszło w 
jednym z domów w Raci-
borzu Brzeziu, przy ul. 
Stefana Myśliwca. Jak 
wynika ze wstępnych 
ustaleń śledczych, męż-
czyźni byli sami w domu, 
kiedy doszło pomiędzy 
nimi do nieporozumienia 
rodzinnego. Podczas 
kłótni 30-latek kilkakrot-
nie kopnął w twarz swo-
jego 52-letniego teścia, 
po czym zostawił go sa-
mego w pokoju i wyszedł. 
W wyniku zadanych uderzeń mężczyzna 
zmarł. Sąd Rejonowy w Raciborzu zasto-
sował wobec zatrzymanego środek zapo-
biegawczy w postaci tymczasowego aresz-

towania. Najbliższe trzy miesiące  spędzi 
w areszcie, gdzie będzie oczekiwał na pro-
ces. Śledztwo w tej sprawie prowadzone 
jest pod nadzorem Prokuratury Rejono-
wej w Raciborzu.

Zareagowała na płacz dziecka

Sterroryzował małżeństwo 
i ukradł im samochód

Prawie 2 promile alkoholu w organi-
zmie miała 38-latka, która „opiekowa-
ła się” swoim 9-miesięcznym synem. 
O tym, że kobieta jest pijana, policjan-
ci dowiedzieli się od zgłaszającego, 
który zareagował na płacz dziecka. 
Chłopiec trafił do pogotowie rodzinne-
go, a jego matka do izby wytrzeźwień. 
Jeżeli okaże się, że kobieta naraziła 
dziecko na bezpośrednie zagrożenie 
dla życia bądź zdrowia, grozić jej bę-
dzie kara 5 lat więzienia.

Policjanci z tarnogórskiej komendy 
otrzymali zgłoszenie, że w jednym z miesz-
kań przy ul. Grzybowej słychać płacz 
dziecka. Według zgłaszającego, wcześniej 
w tym mieszkaniu odbywała się libacja al-
koholowa. Policjanci, którzy przyjechali  na 
miejsce, musieli dłuższy czas  dobijać się 
do drzwi mieszkania, zanim wreszcie otwo-
rzyła je kobieta z małym, płaczącym chłop-

cem na rękach. Nieodpowiedzialna matka 
miała problemy z utrzymaniem równowagi 
oraz bełkotliwą mowę. Policjanci wyczuli 
od niej silną woń alkoholu. Chłopiec cały 
czas płakał. Dopiero, gdy jeden z mundu-
rowych zabrał go od matki i wziął je na rę-
ce, dziecko się uspokoiło. Na miejsce inter-
wencji wezwano pogotowie ratunkowe. 
Gdy lekarze stwierdzili, że chłopca należy 
zabrać do szpitala i go zbadać, matka sta-
ła się agresywna. Krzyczała i groziła, że 
zrobi sobie krzywdę. Została zatrzymana. 
Po przebadaniu tarnogórzanki okazało się, 
że ma ona w organizmie prawie 2 promile 
alkoholu. 9 miesięczny chłopiec, po wyko-
nanych badaniach lekarskich trafił do po-
gotowia rodzinnego, a jego 38-letnia mat-
ka, do izby wytrzeźwień. Wczoraj kobieta 
usłyszała zarzuty. Za narażenie dziecka na 
niebezpieczeństwo, grozić jej może 5 lat 
więzienia. O dalszym losie dziecka zdecy-
duje sąd rodzinny.

Na parkingu osiedlowym w Pszowie 
mężczyzna sterroryzował młode mał-
żeństwo przedmiotem przypominają-
cym broń palną, a następnie skradł im 
samochód. Jeszcze tego samego dnia 
35-latek został zatrzymany przez wo-
dzisławskich policjantów. Prokurator 
zastosował wobec niego dozór policji, 
poręczenie majątkowe oraz zakaz zbli-
żania się do pokrzywdzonych.

W sobotę przed 17.00 do dyżurnego za-
dzwonił mężczyzna zawiadamiając, że 
skradziono mu samochód i zaatakowano 
jego żonę. Do zdarzenia doszło na parkingu 
przy ulicy Księcia Witolda w Pszowie. Jak 
ustalili policjanci, młode małżeństwo przy-
gotowywało swoje auto na wyjazd. Gdy ko-
bieta robiła porządki w samochodzie, za-
czepił ją jakiś mężczyzna. Kobieta wróciła 
do domu i opowiedziała o tym mężowi. Gdy 
ponownie zeszła do auta, mężczyzna wrócił 

i rzucił się na nią krzycząc, żeby oddała 
kluczyki z samochodu. Całą sytuację przez 
okno widział mąż kobiety, który zbiegł na 
dół i odepchnął napastnika. Wtedy ten 
podniósł się i przyłożył mu do głowy przed-
miot przypominający broń palną, żądając 
kluczyków. Gdy kobieta dała je napastni-
kowi, ten wsiadł do ich pojazdu i odjechał.

Małżonkowie od razu powiadomili poli-
cję i podali rysopis sprawcy. Samochód 
znaleziono porzucony niedaleko miejsca 
zdarzenia, ale w środku nikogo nie było. 
Po dwóch godzinach od napadu na rodzi-
nę sprawca był już w rękach wodzisław-
skich policjantów. 35-latek został zatrzy-
many nieopodal swojego domu. Znalezio-
no przy nim broń pneumatyczną i kluczki 
z pojazdu.

Decyzją prokuratora mężczyzna został 
objęty policyjnym dozorem. Ma też nie 
zbliżać się do pokrzywdzonych. Grozi mu 
do 12 lat więzienia.
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Policjanci zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości gospodarczej biel-
skiej komendy zatrzymali 38-letniego 
mężczyznę, który jest podejrzany 
o przywłaszczenie pojazdu marki Ford 
Focus RS 2.3 o wartości 164 tys. zł. 
Sprawca sprzedał go mieszkańcowi Pa-
bianic. Na wniosek prokuratury, biel-
ski sąd podjął decyzję o tymczasowym 
aresztowaniu zatrzymanego mężczy-
zny. Grozi mu do 8 lat za kratami.

Śledczy otrzymali zgłoszenie o przy-
właszczeniu samochodu. Sprawca, na 
podstawie sfałszowanego przelewu ban-

kowego, wyłudził pojazd od jednego 
z bielskich dilerów samochodowych. 
Prowadzone czynności doprowadziły do 
zatrzymania 38-letniego mieszkańca wo-
jewództwa pomorskiego. Policjanci od-
naleźli też przywłaszczony przez niego 
samochód marki Ford Focus R.S o war-
tości 164 tys. zł. Sprawca sprzedał go 
mieszkańcowi Pabianic.

Zatrzymany usłyszał już zarzuty. 
W przeszłości był on karany za przestęp-
stwa przeciwko mieniu. Bielski sąd, na 
wniosek śledczych, podjął decyzję o jego 
tymczasowym aresztowaniu. Za przestęp-
stwo to grozi mu do 8 lat więzienia.

Uratowali desperatkę
Policjanci z Ogrodzieńca uratowali 

kobietę, która zamierzała odebrać so-
bie życie. Mundurowi w ostatniej 
chwili weszli do mieszkania, zakręci-
li ulatniający się gaz i wynieśli nie-
przytomną desperatkę na zewnątrz. 
Dzięki szybkiej reakcji nie doszło do 
tragedii, a 29-letnia kobieta trafiła do 
szpitala.

Dyżurny zawierciańskiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o kobiecie, która za-
mierzała popełnić samobójstwo. Z infor-
macji wynikało, że mieszkanka Sławnio-

wa zażyła dużą ilość tabletek i popiła je al-
koholem. Pod wskazany adres natych-
miast skierowano najbliższy policyjny pa-
trol. Mundurowi już na korytarzu wyczuli 
silny zapach ulatniającego się gazu. Po 
wejściu do mieszkania zakręcili zawór 
butli i wyprowadzili z niego półprzytomną 
kobietę. Na miejsce wezwano również 
straż pożarną i karetkę pogotowia ratun-
kowego. Dzięki sprawnie przeprowadzo-
nej interwencji policjantów, nie doszło do 
tragedii. Desperatka została przewieziona 
do szpitala. Jej życiu nie zagraża już nie-
bezpieczeństwo.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

14
35

 m
m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

l Stary Rynek (DH „Puchatek”),  

tel. 34 368 19 45

l Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA
 

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGI

POGRZEBY

Firma WIELTON z siedzibą  
w Wieluniu w związku  

z silnym rozwojem oraz rozbudową 
zakładu produkcyjnego  

poszukuje pracowników na stanowiska: 

l Spawacz,  
l Operator wózka widłowego,  

l Montażysta, l Lakiernik,  
l Pomocnik lakiernika,  

l Operator maszyn.
Zapewniamy dofinansowanie do obiadów, 

transport pracowniczy, umowę o pracę oraz 
szkolenia i rozwój pracowniczy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem 
Kadr  

przy ul. Fabrycznej 8 w Wieluniu lub przesłanie CV 
na adres praca@wielton.com.pl

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny,  

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko 

zimowe granatowe dla pieska średniej 
wielkości; 2) smycz, obrożę; 3) podwójną 
miseczkę na karmę; 4) bidon turystyczny 
na wodę z poidełkiem. Dodatkowo 
oddam GRATIS siedzisko używane. 
Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra 
żółta z frędzlami, buciki ciepłe dziecięce 
14 cm, 15 cm (dwie pary). Klocki „Lego” 
komplet, warsztat drewniany tkacki (mały) 
– zabytek. Szeleczki dla kotka (czerwone). 
Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM opony 185 x 70 x 13 – cena 35 
zł/szt., 4 szt.; rower młodzieżowy – 50 zł; 
ściski stolarskie 120 dł. – 30 zł/szt.; imadło 
do rur Pionier – 50 zł. Tel. 504 375 516

n SPRZEDAM wannę akrylową 120 x 120 cm 
do kąpania, 140 cm z siodełkiem. Cena 210 
zł. Tel. 725 205 960

n SPRZEDAM meble pokojowe + szafkę 
RTV + komodę. Wszystko w kolorze 
wiśniowym. Cena 300 zł, do uzgodnienia. 
Tel. 510 578 459

n SPRZEDAM nowe siedzisko dla kotka lub 
psa – 58/44 cm i kilka akcesoriów dla tychże 
zwierzątek, np. szeleczki dla kotka itp. Cena 
do negocjacji. Tel. 50 45 63 612

n SPRZEDAM meble starego typu z lat 
70-tych (kredens kuchenny, stół, szafki) 
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 664 911 389

n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300

n SPRZEDAM stół pokojowy (podkręcany) 
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 790 696 610, dzwonić po godz. 16 00

USŁUGI
n PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁOŚCI  

– wróżby. Tel.  34 317 31 89, 
kom. 883 118 012 

n TAPICER, RENOWACJA – USŁUGI. 
Tel. 888 402 656 

n PRANIE dywanów, tapicerki meblowej 
i samochodowej. Dojazd do klienta gratis! 
Tel. 603 350 752

n PRZEWÓZ osób – lotniska, wesela i inne 
okazje. TANIO! Tel. 603 350 752

n ODBIJANIE medali z mosiądzu i miedzi ø 50 
mm, prasa cierna 200 ton. Tel. 787 108 400

n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek 
od podstaw po biały montaż. Gwarancja 
solidnego i trwałego wykonania. 
Tel. 578 210 640

n NAPRAWA pomp wodnych – 
samochodowych, 
cyrkulacyjnych                                               
hydroforowych. Tel. 669 245 082

n USŁUGI REMONTOWO-
WYKOŃCZENIOWE, gipsówka, karton-gips, 
montaż paneli, inne usługi wykończeniowe. 
Tel. 508 703 286

n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję 
wszystkie usługi związane z dachami: papa, 
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny 
i obróbki. Tel. 505 736 977

n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.             
Tel. 887 627 682

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla firm i 

klientów indywidualnych. Robert Pawłowski 
Tel. 696 480 414

e-mail: 067robert@gmail.com

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego 
typu, montaż anten telewizyjnych 
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja 
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42, 
608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. 
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). 
Tel. 888 14 99 69

MONTAŻ INSTALACJI 
ANTENOWYCH, 
DOMOFONÓW 

oraz ALARMÓW
Tel. 513 960 318

OPIEKA

POSZUKUJĘ osoby do stałej opieki 
nad kobietą po udarze. Dobre warunki. 

Tel. 695 453 835
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 

ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 
zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za 
mieszkanie. Tel. 536 315 866

n Podejmę opiekę nad dziećmi lub osobą 
niepełnosprawną. Praktyka. Umowa o pracę. 
Kobieta 48 lat. Tel. 669 245 082

PRACA

— DAM PRACĘ —

Przyjmę do pracy w klubie fitness na 
stanowisko TRENERA osobę ambitną 

i chętną do pracy z ludźmi. Mile widziane 
osoby po fizjoterapii lub z kursami instruktora 

fitness oraz trenera personalnego. 
Szczegóły pod nr telefonu 509083929 

CV proszę przesyłać na adres mailowy 
izabela211@wp.pl 

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników 
na produkcję. System 3-zmianowy,l 
wynagrodzenie godzinowe + premia. 
Tel. 575 770 450

— SZUKAM PRACY —

n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 
Tel. 667 499 164

n IDENTYFIKACJA wizualna firm. 
Projektowanie graficzne, DTP. e-mail: 
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164

n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką. 
Tel. 797 287 543

n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat 
podejmie pracę. Znajomość języka 
niemieckiego. Najchętniej dorywczo. 
Tel. 537 735 654

n KOBIETA 47 lat dyplomowana opiekunka 
osób starszych, chorych i dzieci. Posiadam 
dyplom masażystki. Ziołolecznictwo. 16-letnie 
doświadczenie. Tel. 797 360 454

n KOBIETA podejmie pracę w niepełnym 
wymiarze godzin lub dorywczą, także na 
portierni. Świadczenia z ZUS, ks. sanepid.                             
Tel. 725 776 388

MATRYMONIALNE

n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 
mieszkanie. Piękne strony tak jak 
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem 
chce do siebie. Wykształcenie średnie. 
Tel. 79/137 63 10

n KAWALER lat 49, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, ciemny 
blondyn – pozna panią – wiek do 50 lat, stan 
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać 
dzieci. Cel matrymonialny. Tel. 660 006 217 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna kobietę, 
chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety obojętne. 
Celem poznania się i zamieszkania razem.  
Tel. 515 130 498

ZGUBY

8 grudnia naprzeciwko Politechniki 
zgubiłem emeryturę 1100 zł. 
Łaskawego znalazcę proszę 
o kontakt tel. 34 324 05 52  

(prosić Lucjana) – znaleźne.

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 
48 m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte 
piętro w wieżowcu, okna PCV południe-
zachód, balkon. Kuchnia z meblami na 

wymiar i sprzętem AGD. Duży salon 
po remoncie. Sypialnia z wyjściem na 
balkon. Łazienka w glazurze z wanną 
oraz przedpokój  z szafą. Mieszkanie 

czyste i zadbane. Na podłogach panele 
i płytki. W cenie sprzedaży wliczone całe 
wyposażenie mieszkania. Blisko uczelnie, 

sklepy, szkoła, komunikacja miejska.  
Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł. 

Tel. 661 117 931

n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy 
ul. Dąbrowskiego – niedaleko Parku 
Wodnego 34 m2, TBS, po remoncie. Duży 
balkon na południe. Cena 110.000 zł. 
Tel. 602 307 570 po godz. 1800

n SPRZEDAM M3, 48 m2. Tysiąclecie – do 
zamieszkania, kuchnia z meblami, glazura: 
łazienka, kuchnia, przedpokój, balkon, 4 
szafy lustrzane, 53 m2. Cena 145 tys. zł. 
Tel. 605 579 961

n SPRZEDAM M4 50 m2. Tel. 537 087 677
— KUPIĘ MIESZKANIE —

n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie 
w wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, 
z garażem. Tel. 660 872 932

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM domek murowany w Kuźnicy 

Lechowej 14 km od Częstochowy. Działka 
uzbrojona, ogrodzona 1100 m2. Pow. użytk. 
78 m2, w tym: pokój, sypialnia, kuchenka, 
łazienka, piwnica, garaż. Cena 168 tys. zł. 
Tel. 796 307 890 

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 

440 m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 
i Tauron Arena. Z domkiem drewnianym 
i tarasem. Cena 16.800 zł. Tel. 796 307 890 

— SPRZEDAM LOKAL —
n SPRZEDAM lokal użytkowy w Częstochowie 

35 m2 ul. Szajnowicza, duża witryna, siła. 3 
pomieszczenia + WC. CO opomiarowane.  
Możliwość wynajęcia. Tel. 602 307 570 po 
godz. 1800

n SPRZEDAM gabinet kosmetyczny w centrum 
handlowym STARA MLECZARNIA 
w Radomsku. Wysoki standard. 
Tel. 606 468 786

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul. 

Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na 
południe. Cena 1.300 zł/m-c. 
Tel. 602 307 570 po godz. 1800

n WYNAJMĘ od stycznia połowę pawilonu 
w Biznes Centrum na biuro, fryzjerstwo itp. 
Lokal po remoncie – WC, okna, witryna.  
Tel. 888 784 479

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik” w Częstochowie, ul. 
Limbowa 47/71. Sala na 100 osób, zaplecze 

kuchenne, zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Kontakt tel. 668 983 067

DO WYNAJĘCIA!
sala w Częstochowie, ul. Żyzna

Sala na 70 osób, zaplecze kuchenne, parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Tel. 510 170 554
— ZAMIENIĘ —

n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy 
głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany 
przez Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, 
na mieszkanie M-3 lub sprzedam.  
Tel. 888 784 479

n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3 
pokoje 49,2 m2 w blokach (os. Trzech 
Wieszczów) na dwa odrębne po pokoju 
z kuchnią też w blokach i kwaterunkowe. 
Tel. 50 45 63 612 

MOTORYZACJA

— SPRZEDAM —
n SPRZEDAM Daewoo Matiz.  

Tel. 34 362 94 27
n KOMIS SAMOCHODOWY AUTO-

PRADŁA. Oferta samochodów z drugiej 
ręki z pisemną, 12-miesięczną gwarancją 
bez limitu kilometrów. Tel. 530 103 105

NAUKA

n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła 
średnia, nauczyciel. Przygotowanie do 
matury, poziom podstawowy i rozszerzony, 
materiały.   www.matura.czest.pl   Centrum 
Tel. 796 635 001

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – 
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl  
Tel. 692 234 971

TŁUMACZENIA

n ANGIELSKI – tłumaczenia i korekta 
tekstów; CV dokumenty i inne. Od 1997 r., 
faktury. admiral.piett@wp.pl 
Tel. 508 569 307

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – 
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl  
Tel. 692 234 971

ODDAM
n ODDAM za darmo garaż blaszany do 

zabrania. Częstochowa. Tel.  787 711 706
KUPIĘ

n KUPIĘ rusztowanie metalowe przenośne. 
Tel. 514 621 383

SPRZEDAM

— BUDOWNICTWO —
n SPRZEDAM drzwi pokojowe (prawe). Nowe, 

nieużywane. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 790 696 610. Dzwonić po 1600

n SPRZEDAM drzwi pokojowe 80 cm lewe, 
pokojowe, z szybami szt. 2 kolor zbliżony do 
dębu. Cena 75 zł/szt. Tel. 695 790 733

n SPRZEDAM 6 szt. drzwi pokojowych firmy 
Uniprofil, kolor orzech, z klamkami, 
3-szybowe, matowe. Cena razem 600 zł. 
Tel. 603 664 249

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite, 

czarny, etui, ładowarka, 1,5-letni. Stan b. 
dobry. Cena 380 zł. Tel. 603 664 249
— INSTRUMENTY MUZ. —

n SPRZEDAM pianino Legnica do remontu.  
Tel.  506 722 324
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz  
– III stopnia z gwarancją, pompę wodną 
Apollo – II stopnia. Tel. 669 245 082 

n SPRZEDAM nową maszynę do szycia 
Łucznik. Tel.  605 914 965

n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki, 
szczotki, ssawki, rury, filtry. Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl  
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM książki do zajęć rytmicznych, 

taneczno-ruchowych i umuzykalniających 
z dziećmi. Ok. 20 szt. Cena za całość 50 zł. 
Tel. 601 636 915

n SKUP książek, płyt muzycznych. Dojazd. 
Gotówka. 508-245-450

n OKAZJA!!! Sprzedam płyty CD, książki 
i starocie. KUPIĘ natomiast płyty 
analogowe. Tel. 667 455 545

— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM suknię ślubną ecru w stylu 

„Przeminęło w wiatrem” z 2007 r. 
Tel. 604 880 812

n SPRZEDAM suknię ślubną kolekcji Papa 
Michel, model Liga, w kolorze ecru. materiał 
mikado. Rozmiar 14. Rozcięcie z przodu, 
dekolt karo. Tel. 34 362 60 46 

— RÓŻNE —
n SPRZEDAM ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.  
Podlesie koło Lelowa. Tel. 606 365 813

n SPRZEDAM BANER (mały). 
Tel. 517 805 795

n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!. 
Rama w kolorze drewna brzozowego, 
przyjemna bawełniana tapicerka. Wartość 
149 - sprzedam za 100 zł. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa 
o wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 
cm, średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” 
–kolor ciepły beż. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne 
niebiesko-perłowe na dość dużą osobę. 
Cena do negocjacji. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa 
o wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

KUPON
na   bezp ła tne   og łoszen ie  – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM   – KUPIĘ  

   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia: 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... Nr tel. .............................................................

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

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne uprawnienia  

do pracy na ważnych obiektach, w grupach interwencyjnych, w konwojach  
i na monitoringu.

Tel. kontaktowy: 604 064 480
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Wykaz samochodów na dzień 17 stycznia 2018 r.

AUDI A4 1.6 E, 
rok prod. 1997, klima, 
alufelgi

 
5.900 zł

AUDI A6 3.0 D, 
rok prod. 2013, S-line, 
serwisowany, F-ra VAT

 
99.900 zł

BMW X6 2.0 D, 
rok prod. 2009, F. VAT, 
automat, skóra, navi, 
czujniki 
 

99.000 zł

BMW X3 2.0 D, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT 
 

109.500 zł netto  

FORD FIESTA 1.3 E, 
rok prod. 2007, 
krajowy, I – wł.

 9.900 zł

FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., hatchback 
 

33.900 zł

FORD MONDEO 1.6 
TDCi, rok prod. 2013, 
krajowy, F. VAT

 38.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,  
rok prod. 2007, automat

 24.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi, 
2014 – zakup, krajowy, I 
– wł., gwarancja produc., 
F. VAT 

36.900 zł

MINI ONE 1.6 E, rok 
prod. 2002

 

9.900 zł

MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, krajowy, I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

NISSAN QASHQAI 1.5 
D, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT 

49.900 zł

 OPEL ASTRA 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., serwisowany, 
F-ra VAT

 39.900 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat
 

69.900 zł

PEUGEOT 208 1.0 E, 
rok prod. 2016

 30.800 zł  

PEUGEOT 308 II 1.6 D, 
rok prod. 2014

 37.800 zł

PEUGEOT PARTNER 
1.4 E, rok prod. 2002/03, 
krajowy, I – wł.

 5.900 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, 
2015, krajowy, I – wł., 
serwisowany 
 

31.900 zł

RENAULT CLIO III 
1.5 DCi, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT

 18.900 zł

RENAULT MEGANE III  
1.5 DCi,  rok prod. 2014, 
I – wł., serwis. ASO

 33.700 zł

RENAULT SCENIC III 
1.5 CDI, rok prod. 2009, 
navi, po wymianie 
rozrządu
 19.900 zł

SEAT ALHAMBRA 
2.0 D, rok prod. 2010, 
7-osobowy
 

27.900 zł

SKODA FABIA 1.6 TDI, 
rok prod. 2010/2011, 
krajowy

 
15.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E, 
rok prod. 2015, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT

 34.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D, 
rok prod. 2006
 

 18.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E, 
rok prod. 2014, 4x4, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT
 

45.900 zł

TOYOTA AYGO 1.0, 
rok prod. 2007, I – wł.

 10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2012-13, 3 szt., 
krajowe, I – wł, serwis., 
F. VAT, c. zamek, el. 
szyby, ABS, klimatyzacja
 26.900  - 27.900 zł

VW GOLF VI 1.4 E, 
rok prod. 2010, 5 drzwi

 
29.900 zł

VW PASSAT 1.6 TDi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., serwis., F. VAT

 
49.800 zł

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   51.900 zł
n BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013   67.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

rok prod. 2002   2.800 zł
n FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,  

rok prod. 1998 2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E + GAZ,  

rok prod. 2010, krajowy 9.900 zł
n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  

rok prod. 2006 7.900 zł
n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  

rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 33.900 zł

n JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n MAZDA 3 1.6 D, rok prod. 2011,  
przebieg 9 tys. km, serwisowany 25.900 zł

n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  
rok prod. 2007   25.900 zł

n MERCEDES C200 2.0 D,  
rok prod. 2000   11.900 zł

n NISSAN MICRA 1.2 E,  
rok prod. 2005 8.700 zł

n NISSAN QUASHQAI 2.0 D,  
rok prod. 2008, nawigacja 27.900 zł

n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2013,  
5 drzwi, przebieg 77 tys. km 29.900 zł

n OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,  
sedan 36.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D,  
rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  
rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
f-ra VAT 49.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 D,  
rok prod. 2008, krajowy, I – wł., 
F-ra VAT 15.900 zł

n RENAULT CLIO 1.2 E,  
rok prod. 2013, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 21.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D,  
rok prod. 2015, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 28.900 zł

n RENAULT FLUENCE 1.5 D,  
rok prod. 2015, sedan, krajowy,  
I –wł., F-ra VAT 36.900 zł

n RENAULT THALIA 1.2 E,  
rok prod. 2007, krajowy, I –wł.,  
serwisowany, przebieg 57 tys. km 10.900 zł

n SEAT CORDOBA 1.2 E,  
rok prod. 2003, krajowy  8.900 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel 8.400 zł

n SKODA OCTAVIA 1.6 E,  
rok prod. 1999 3.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D,  
rok prod. 2004 – 06, krajowy 
 od 10.800 do 12.600 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n VW GOLF 1.4 TSi,  
rok prod. 2009 29.900 zł

n VW PASSAT 1.6 E,  
rok prod. 2003, klimatronic 10.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 58.900 zł
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PROGRAM TV – ŚRODA 24 STYCZNIA  2018 r.

04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3730; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:05 Statyści; odc. 1; serial 

TVP; Polska (2006); 
reż.:Michał Kwieciński; 
wyk.:Kinga Preis, Bartosz 
Opania, Anna 
Romantowska, Krzysztof 
Kiersznowski, Małgorzata 
Buczkowska, Krzysztof 
Stelmaszyk, Stanisław 
Brudny, Dorota Chotecka

10:05 Dr Quinn; odc. 9; 
serial; USA (1994)

11:00 Wiadomości
11:10 Agrobiznes
11:25 Agropogoda; magazyn
11:35 Piłka nożna - 

losowanie Ligi Narodów 
(studio)

12:00 Piłka nożna - 
losowanie Ligi Narodów

14:00 Elif; odc. 180; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Biało-czerwoni; 
felieton

15:10 Obserwator; odc. 
/210/; cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

51 - Śmierć dziewczyny; 
serial kryminalny TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3731; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3248; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

16; telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki test
21:55 Idealne miasto 

Auschwitz; film 
dokumentalny; Polska 
(2016)

23:00 Colette; dramat; 
Czechy, Słowacja (2013); 
reż.:Milan Cleslar; wyk.:Jiri 
Madl, Clemence Thioly, 
Eric Bouver, Zuzanna 
Maurery

01:05 Naszaarmia.pl; odc. 
299; magazyn

01:35 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 11/12; 
serial; USA (2015)

02:25 Buskaszi; film 
dokumentalny; Francja, 
Uzbekistan (2008); 
reż.:Jacques Debs

04:10 Notacje – Tomasz 
Stańko. Jazz mojego 
życia; cykl dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl; odc. 1 - 
Ferie w domu; serial 
komediowy TVP

06:30 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:05 M jak miłość; odc. 
212; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1787; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
525 - Reakcja obronna; 
serial TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 70; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 126 
„Mimo wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 O mnie się nie martw; 
VI odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 21; 
felieton

15:25 M jak miłość; odc. 
1345; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 124 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
34; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

21/100 Wielki Finał; 
teleturniej

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1787; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1788; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
692; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 175 
„Terrorysta”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Sekrety i 
grzeszki; komedia; USA 
(2011); reż.:Ron Howard; 
wyk.:Vince Vaughn, Kevin 
James, Jennifer Connelly, 
Winona Ryder, Channing 
Tatum

00:25 Akwarium, czyli 
samotność szpiega; odc. 
1/4 - Nabór; serial; Polska, 
Niemcy, Ukraina (1995)

01:30 Świat bez tajemnic – 
Żony oligarchów. Rosja, 
ruble i miłość; film 
dokumentalny; Izrael 
(2015)

02:40 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; odc. 4/22; 
serial sensacyjny; Kanada, 
USA (2013)

03:35 Paradoks; odc. 11; 
serial kryminalny TVP

04:25 Licencja na 
wychowanie; odc. 80 - 
Babciu, dlaczego masz 
takie wielkie oczy?; serial 
obyczajowy TVP

05:00 Licencja na 
wychowanie; odc. 81(82); 
serial obyczajowy TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (604); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(290); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (109); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (596); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (217); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (410); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2616); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (656); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (100); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (88); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2617); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (468); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego 
(Andrzej Grabowski), jego 
rodziny, a także sąsiadów. 
Kiepski odkryje w sobie 
żyłkę do interesu.

20:05 Świat według 
Kiepskich (487); serial 
komediowy

20:40 New York Taxi; 
komedia sensacyjna, 
Francja/USA 2004. 
Nietypowy duet tropi 
złodziei. Remake 
francuskiego hitu.

22:45 Kto pierwszy, ten 
lepszy; komedia, USA 
2002

0:50 Moja dziewczyna 
wychodzi za mąż; 
komedia romantyczna, 
Wielka Brytania/USA 2008

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5199) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2171) - magazyn, Polska 
10:55 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(5/7) - program 

11:00 Ukryta prawda (533) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (275) - 
program

13:00 19 + (171) - program
13:30 19 + (172) - program
14:00 Szpital (419) - 

program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (276) - 
program

17:00 Ukryta prawda (534) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (420) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty
19:30 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(6/7) - program 

19:40 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! (5200) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2618) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (50/118) - 
teleturniej

21:30 Zamieć - film 
sensacyjny, USA/Francja/
Kanada 2009. Carrie 
Stetko (Kate Beckinsale) 
stacjonuje w charakterze 
szeryfa w stacji badawczej 
na Antarktydzie. Niedawno 
złożyła rezygnację i z 
niecierpliwością oczekuje 
na powrót do domu. Trzy 
dni przed odlotem i 
zapadnięciem trwającej 
sześć miesięcy ciemności 
dochodzi do tajemniczego 
morderstwa…

23:40 Zabójcza broń III - film 
sensacyjny, USA 1992. 
Martin Riggs (Mel Gibson) 
i Roger Murtaugh (Danny 
Glover) tym razem muszą 
ustalić, kto kradnie 
zarekwirowaną broń z 
policyjnych magazynów. 
W znalezieniu sprawców 
pomaga im nowa 
koleżanka, wyjątkowo 
atrakcyjna i doskonale 
przeszkolona w walce 
wręcz, sierżant Lorna 
Cole…

02:05 MasterChef 6 (8/14) - 
program rozrywkowy  

03:30 Uwaga! (5200) - 
program 

03:55 Moc Magii(TVN noc) 
(23/50) - program

05:10 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 16

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 16

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1995

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 24

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 13

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 75

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 46

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 47

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 17

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 16

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 17

20:00 Lokator; akcja, USA 
2009. Dwóch 
doświadczonych 
detektywów wpada na 
trop bezwzględnego 
mordercy. W toku 
śledztwa mężczyźni 
zauważają, ze sprawa do 
złudzenia przypomina XIX 
wieczne zbrodnie z 
Londynu…

21:55 Ojczym; thriller, USA 
2009 

00:00 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia, Kanada 
2015; odc. 8. Armia 
Wikingów wyrusza na 
Paryż, a miasto szykuje 
się do zablokowania 
natarcia pod dowództwem 
hrabiego Odo. Wikingowie 
są zdeterminowani, aby 
sforsować paryskie 
bramy…

00:55 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1988

01:25 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania

02:00 Ale numer!; Polska
02:35 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:50 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:20 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:50 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 8

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 6; serial TVP

06:10 Wojna domowa; odc. 
12/15; serial TVP

06:45 Wojna domowa; odc. 
13/15; serial TVP

07:45 Na sygnale; odc. 123; 
serial fabularyzowany TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
721; serial TVP

09:20 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 5/12; serial 
komediowy TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 1; 
serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 2; 
serial komediowy TVP

11:15 Ranczo; odc. 6 - Racja 
gminy; serial obyczajowy 
TVP

12:20 Ranczo; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
114 Zbrodnia na pierwszą 
stronę; serial kryminalny 
TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
115 Daleki krewny; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
663 - Upadek; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 123 
„Kły”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 8- Kozy 
ofiarne; serial obyczajowy 
TVP

17:45 Ranczo; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Rodzinka.pl; odc. 3 - 
Kieszonkowe; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
116 Pluskwa; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 240; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
117 Muzycy; serial 
kryminalny TVP

00:20 Komisarz Alex; odc. 
110 - Doping; serial 
kryminalny TVP

01:20 Komisja morderstw; 
odc. 5/12 - Warunek 
zmartwychwstania; serial 
TVP

02:15 Komisja morderstw; 
odc. 6/12 - Dziedzictwo; 
serial TVP

03:10 Wojna domowa; odc. 
12/15 - Monolog 
zewnętrzny; serial 
komediowy TVP

03:45 Wojna domowa; odc. 
13/15 - Młode talenty; 
serial komediowy TVP

04:45 Rodzinka.pl; odc. 1 - 
Ferie w domu; serial 
komediowy TVP

05:30 Familiada; odc. 2373
06:05 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia warmińsko 
mazurska

06:35 Kabaret na lato (24) - 
Marzenia Marcina Dańca

07:05 Kraj się śmieje – 
Fantastyczna publiczność 
(1)

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki (73) - Emigrować 
czy zostać?

09:00 Koło fortuny; odc. 42 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy (7)

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /60/ - „Kwiat 
jedej nocy” - Alibabki

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /86/ - „Nie liczę 
godzin i lat” - Andrzej 
Rybiński

11:15 Dla mnie bomba - 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Rozgrywka (2)

12:20 Życie to Kabaret – 
Hrabi Dracula (1)

13:15 Życie to Kabaret – 
Hrabi Dracula (2); 
program satyryczny

14:05 Familiada; odc. 2373; 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – 6 Letni Festiwal 
Kabaretowy Koszalin 
2000. Camping Europa 
(1-3); widowisko 
rozrywkowe

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Zimą nad morzem

18:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(87) Bieda; cykl reportaży

19:00 Makłowicz w podróży 
– Podróż 22 (83) Irlandia 
Północna - „Belfast”

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 1 Kontrakt; serial 
komediowy TVP

20:20 Dla mnie bomba - 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Rozgrywka (4)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (70) - Gry i 
zabawy

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (5) - Dziennikarz 
i prezenter cz. 1

23:15 Koło fortuny; odc. 41 
ed. 3; teleturniej

23:50 Tylko dla dorosłych - 
Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW /odc. 3/; 
program satyryczny

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Stachursky - 
Typ Niepokorny

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot  2003 
na bis - Skaldowie i 
Goście

02:35 Kierunek Kabaret - 
Książki itp. /40/

03:35 Rozrywka Retro – Czar 
par (1)

05:25 Ukryta prawda (132) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (238) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (171) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 4 
(16/23) - serial S-F, USA

09:15 Kryminalni (4/13) - 
serial kryminalny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (513) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (172) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (412) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (239) - 
program obyczajowy. Na 
Szpitalny Oddział 
Ratunkowy zostaje 
przywieziony 32-letni 
Tomasz Baczkiewicz. 
Mężczyzna został 
potrącony przez 
samochód…

15:55 Gotowe na wszystko II 
(20/24) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(17/23) - serial S-F, USA. 
Melinda wyjawia Samowi, 
kim tak naprawdę jest 
mężczyzna. Prawda o jego 
przeszłości stawia pod 
znakiem zapytania 
przyszłość ich związku…

17:55 Kryminalni (5/13) - 
serial kryminalny 

19:00 Ukryta prawda (514) - 
program obyczajowy. 
Małżeństwo z kilkuletnim 
stażem Tomasz (35) i 
Dominika (30) poznają 
atrakcyjną Julitę i jej 
narzeczonego Olka. Julita 
niespodziewanie 
proponuje seks z zamianą 
partnerów. Początkowo 
para zdecydowanie 
odmawia…

20:00 Bez mojej zgody - film 
obyczajowy, USA 2009. 
Młode małżeństwo 
odkrywa, że ich córeczka 
jest ciężko chora. Istnieje 
szansa jej wyleczenia, ale 
wymaga to podjęcia 
specyficznych działań. 
Długotrwałe starania o 
zdrowie córki zmieniają 
relacje między 
małżonkami…

22:20 Mentalista VI (5/22) - 
serial, USA  

23:20 Szczęśliwe święta - 
komedia, USA 2014

01:00 Moc Magii (TVN7 noc) 
(23/50) - program 

03:15 Druga strona medalu 
2 (3/7) - talk show – 
Cherie Blair

03:45 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

04:15 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show – 
Sarah Fergusson

04:45 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show – Ewa 
Kopacz

05:15 Wiem, co jem na 
diecie (5/12) - program

05:45 Wiem, co jem na 
diecie (6/12) - program

06:15 Wszystko o jedzeniu 2 
(2/13) - program

06:45 Wiem, co kupuję 
(7/12) - program

07:15 Beauty ekspert 2 
(11/12) - magazyn

07:45 Gwiazdy od kuchni 
(3/8) - program

08:15 Wszystkie twarze 
Grzegorza Damięckiego 
(4/7) - program

08:20 Sekrety lekarzy 2 
(3/12) - reality show

09:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (5/13) - 
program lifestylowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (7/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (13) - program

11:45 Kuchenne rewolucje 
10 (1/13) - program

12:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (4/8) - reality 
show

13:30 Pojedynek na modę
14:15 W dobrym stylu 3 

(1/8) - program
15:00 W roli głównej – Maja 

Ostaszewska (2/8) - talk 
show

15:30 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (6/8) - program

16:50 Apetyt na miłość 4 
(7/12) - program

17:50 Wszystkie twarze 
Grzegorza Damięckiego 
(5/7) - program

17:55 Kuchenne rewolucje 
10 (11/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (3/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(7/12) - reality show

20:40 Afera fryzjera 4 (9/10) 
- program rozrywkowy

21:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (4/13) - program

22:25 Pani Gadżet 2.0 (8/12) 
- magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 3 
(6/12) - reality show

23:55 Rozbierana randka 
(8/20) - program

00:25 Rozbierana randka 
(9/20) - program

00:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (4/9) - 
program rozrywkowy

01:55 W roli głównej – 
Maciej Musiał (4/6) - talk 
show

02:25 W roli głównej – 
Robert Korzeniowski 
(5/7) - talk show

02:50 W roli głównej – 
Karolina Korwin 
Piotrowska (4/6) - talk 
show

03:20 Wiem, co jem 5 
(9/10) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn

08:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 
2.faza grupowa - 8

09:30 Piłka ręczna mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 2.
faza grupowa - 8B

11:00 Piłka nożna - 
losowanie Ligi Narodów 
(studio)

12:00 Piłka nożna - 
losowanie Ligi Narodów

14:40 Barca Tv: Real Betis 
Sevilla - FC Barcelona

17:05 Barca TV magazyn
17:50 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 
2.faza grupowa - 9

19:50 Piłka nożna - Puchar 
Francji: (studio)

20:50 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/16F (2)

23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 
2.faza grupowa - 9

07:00 Bliżej natury
07:26 Narciarski weekend - 

kamerki
08:05 Zdzisław Najder. 

Chciałem być lotnikiem; 
film dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier 
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 1039
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni 2
12:20 Polska z Miodkiem - 

(46) Bardo i Kąty; felieton
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Zdzisław Najder. 

Chciałem być lotnikiem; 
film dokum.

15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Fascynujące Śląskie - 

Katarzyna i Wojciech 
Sokołowscy; cykl reportaży

17:55 Narciarski weekend - 
kamerki

18:00 Kopalnia reportaży; 
reportaż

18:15 Narciarski weekend - 
kamerki

18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend - 

kamerki
19:15 Ślązaków portret własny 

- Adam Bauman
20:01 Dokument w obiektywie; 

magazyn
20:20 Tajemnice historii; cykl 

dokum.
20:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier 
23:35 Zdzisław Najder. 

Chciałem być lotnikiem; 
film dokum; Polska (2017)

00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni 2
02:40 Zdzisław Najder. 

Chciałem być lotnikiem; 
film dokum.

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier 
06:00 Plebania - odc. 1039
06:20 Reportaż
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 24 
stycznia; felieton

07:00 Historia Polski – Rok 
1863; film dokumentalny

08:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat; 
odc. 1 Największe miasto 
świata; cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – Atom, 
zakonnice i bracia von 
Krokov; cykl reportaży

09:15 Czas honoru; odc. 73 
„Sąd leśny”; serial TVP

10:35 Solidarność według 
Krzysztofa 
Wyszkowskiego; cz. 1; 
cykl dokumentalny

11:40 Spór o historię – 
Powstanie styczniowe; 
debata

12:25 Ziemia. Podwodny 
świat; cz. 11. Życie pod 
Mostem i Miasto Fregat

13:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Polska swemu 
obrońcy

13:45 Sensacje XX wieku – 
Afganistan cz. 1; cykl 
dokumentalny

14:15 Sensacje XX wieku – 
Afganistan cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Inwazja, 
której nie było cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:15 Na krawędzi wojny; 
odc. 4/6 Saddam 
przeciwko Ajatollahom 
(Edge of War); serial 
dokumentalny; Kanada 
(2012)

16:15 Historia Polski – A 
potem nazwali go 
bandytą; film 
dokumentalny

17:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
„Toledo” i inne katownie 
na Pradze; cykl reportaży

17:45 Czas honoru; odc. 74 
„Konfrontacja”; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Ostatni dzień Hitlera; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Na ścieżkach 
polskiego losu

20:30 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

21:35 Aminata – siła 
miłości; odc. 2/6; serial; 
Kanada (2014)

22:30 Obława; film dokum.; 
Polska (2015)

23:35 Podzielony kontynent; 
Film wojenny; Niemcy, 
Norwegia, Polska (2012)

01:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat; 
odc. 1 Największe miasto 
świata; cykl reportaży

02:05 Aminata – siła 
miłości; odc. 2/6; serial; 
Kanada (2014)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Trefl Gdańsk - 
Aluron Virtu Warta 
Zawiercie

9:10 Magazyn 
snowboardowy; magazyn 
sportowy. Podsumowanie 
ostatnich i zapowiedź 
kolejnych zawodów 
Pucharu Świata w 
snowboardzie, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem polskich 
zawodników.

10:00 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Antholz-Anterselvie; bieg 
ze startu wspólnego kobiet

12:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; losowanie

13:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Asseco 
Resovia Rzeszów

14:20 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Antholz-Anterselvie; bieg 
na dochodzenie kobiet

15:50 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Galatasaray SK 
Stambuł - Grot Budowlani 
Łódź

17:55 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Chemik Police - 
Marica Płowdiw

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: PGE Skra 
Bełchatów - Jastrzębski 
Węgiel

23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW 29: 

Reload: Mamed 
Chalidow - Brett Cooper; 
Mariusz Pudzianowski - 
Paweł Nastula. 
Przypomnienie gali, która 
odbyła się 6 grudnia 2014 
roku w krakowskiej Turon 
Arenie.
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3731; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /58/; magazyn
09:15 Blondynka; odc. 70 

(seria VI; odc. 5); serial 
TVP

10:15 Dr Quinn; odc. 10; 
serial; USA (1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 27; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – 

Nowoczesne mleczarstwo
12:55 Natura w Jedynce – 

Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierząt. 
Śmiałkowie; esej 
dokumentalny; USA 
(2015)

14:00 Elif; odc. 181; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Biało - czerwoni; 
felieton

15:10 Obserwator; odc. 
/211/; cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

52 - Niebezpieczne 
zadanie; serial kryminalny 
TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3732; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3249; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

17; telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

194 - Pałac; serial 
kryminalny TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:25 Powstrzymać 

Holocaust; film 
dokumentalny; Francja 
(2014); reż.:Juliette 
Desbois, Noemie 
Mayaudon, Marine 
Suzzoni

00:35 S. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; 
odc. 9; serial; USA (2017)

01:35 Uwięzione; odc. 4; 
serial; Hiszpania (2015)

02:30 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 4/13; serial 
sensacyjny TVP

03:25 Sprawa dla reportera
04:20 Notacje – Bogdan 

Paprocki. Grupa 
rewelersów; cykl 
dokumentalny

05:55 Rodzinka.pl; odc. 2 - 
Opiekunki; serial 
komediowy TVP

06:30 Afryka od kuchni; odc. 
12/13 Kaloleni, Kenia; cykl 
dokumentalny; USA 
(2013)

07:05 M jak miłość; odc. 
213; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1788; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
526 - Refleks; serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc. 71; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 127 
„Himalaje”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 O mnie się nie martw; 
VI odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
692; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 125 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
35; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

1/101; teleturniej
19:25 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 21; 
felieton

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1788; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1789; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Program rozrywkowy
21:05 The Good Doctor; odc. 

7; serial obyczajowy; USA 
(2017)

21:55 W kręgu miłości; film 
fabularny; Belgia, Holandia 
(2012); reż.:Felix van 
Groeningen; wyk.:Johan 
Heldenbergh, Veerle 
Baetens, Nell Cattrysse, 
Geert Van Rampelberg, 
Nils De Caster

23:55 Sekrety i grzeszki; 
komedia; USA (2011); 
reż.:Ron Howard; 
wyk.:Vince Vaughn, Kevin 
James, Jennifer Connelly, 
Winona Ryder, Channing 
Tatum

01:55 Czołg; film akcji; USA 
(1983); reż.:Marvin J. 
Chomsky; wyk.:James 
Garner, G.D. Spradlin, 
Shirley Jones, C. Thomas 
Howell

03:55 W kręgu miłości; film 
fabularny; Belgia, Holandia 
(2012)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (605); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(292); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (110); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (597); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (218); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (411); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2617); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (657); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (101); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (89); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2618); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (469); serial 
komediowy

20:05 Moja dziewczyna 
wychodzi za mąż; 
komedia romantyczna, 
Wielka Brytania/USA 2008

22:20 Nigdy więcej; thriller, 
USA 2002. Kobieta ucieka 
od brutalnego męża. On 
jednak w dalszym ciągu ją 
prześladuje.

0:50 Robot i Frank; komedia 
kryminalna, USA 2012

2:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5200) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2172) - magazyn, Polska 
10:55 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(6/7) - program 

11:00 Ukryta prawda (534) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (276) - 
program

13:00 19 + (173) - program
13:30 19 + (174) - program
14:00 Szpital (420) - 

program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (277) - 
program

17:00 Ukryta prawda (535) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (421) - 
program obyczajowy. 
46-letni pacjent dr Anny 
spadł ze schodów podczas 
imprezy tanecznej…

19:00 Fakty
19:30 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(7) - program 

19:40 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! (5201) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2619) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (51/118) - 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje 
15 (1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Psy - film sensacyjny, 
Polska 1992. Akcja filmu 
toczy się na przełomie lat 
80. i 90. Oficerowie SB 
poddawani są procesowi 
weryfikacji. Franz Maurer 
wraz z kolegami ze służby 
palą na wysypisku śmieci 
akta, chcąc zatrzeć ślady 
swej działalności. Do 
grupy Franza dołącza 
porucznik Waldemar 
Morawiec, który jest 
donosicielem polityków, 
przejmujących władzę w 
Polsce…

00:50 I stanie się koniec - 
horror, USA 1999. Jericho 
Cane jest prywatnym 
detektywem. Nie 
przypuszcza nawet, że 
wkrótce los zetknie go z 
młodą dziewczyną 
Christine, od której zależeć 
będą losy świata... 

03:25 Uwaga! (5201) - 
program 

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(24/50) - program

05:10 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 17

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 17

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1995

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 10

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 14

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 76

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 47

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 48

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 18

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 17

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 18

20:00 Hudson Hawk; akcja, 
USA 1991. Słynny 
włamywacz Eddie Hawkins 
właśnie kończy 
odsiadywać swój 10 letni 
wyrok. Mężczyzna 
zamierza teraz rozpocząć 
nowe, uczciwe życie. Jego 
plany jednak muszą 
poczekać…

22:00 Wakacje w krzywym 
zwierciadle; komedia, 
USA 1983

00:00 6-ty dzień; akcja, USA 
2000. Przyszłość. 
Doświadczony pilot i 
szanowany ojciec rodziny 
– Adam Gibson – 
odkrywa, że padł ofiarą 
nielegalnego 
eksperymentu: został 
sklonowany! Mężczyzna, 
który wygląda i zachowuje 
się jak Adam zajął jego 
miejsce w życiu…

02:25 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1988

03:00 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1988

03:25 Ale numer!; Polska
03:40 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

04:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:10 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 7; serial TVP

06:10 Wojna domowa; odc. 
13/15 - Młode talenty; 
serial komediowy TVP

07:05 Wojna domowa; odc. 
14/15 - Nowy nabytek; 
serial komediowy TVP

07:45 Na sygnale; odc. 124 
„Mecz o wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
722; serial TVP

09:25 Komisarz Alex; odc. 
110 - Doping; serial 
kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 2 - 
Opiekunki; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 3 - 
Kieszonkowe; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 8- Kozy 
ofiarne; serial obyczajowy 
TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
115 Daleki krewny; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; odc. 
116 Pluskwa; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
664 - Idol; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 124 
„Mecz o wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Rodzinka.pl; odc. 4 - 
Siła argumentu, argument 
siły; serial komediowy 
TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
117 Muzycy; serial 
kryminalny TVP

20:25 Wspaniałe stulecie; 
odc. 241; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; odc. 
118 Znikająca asystentka; 
serial kryminalny TVP

00:25 Na dobre i na złe; odc. 
692; serial TVP

01:30 Mrok; odc. 5/8 - 
Pamiętnik; serial 
kryminalny TVP

02:30 Mrok; odc. 6/8 - 
Doskonały plan; serial 
kryminalny TVP

03:25 Wojna domowa; odc. 
14/15 - Nowy nabytek; 
serial komediowy TVP

04:15 M jak miłość; odc. 
722; serial TVP

05:55 Familiada; odc. 2374
06:35 Okrasa łamie przepisy 

– Zimą nad morzem
07:10 Kraj się śmieje – 

Niech żyje publiczność (2)
08:15 Kabaretowy Klub 

Dwójki (70) - Gry i zabawy
09:05 Koło fortuny; odc. 43 

ed. 3; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów (5) - Dziennikarz 
i prezenter cz. 1

10:40 KabareTOP Story - 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /83/ - „Rudy 
Rydz” - Halina Majdaniec

11:15 Dla mnie bomba - 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Rozgrywka (4)

12:15 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Maciej 
Stuhr

13:20 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Ani Mru Mru

14:15 Familiada; odc. 2374
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – XV Mazurska Noc 
Kabaretowa 2013. 
KABARET według 
ARTURA ANDRUSA

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XV Mazurska Noc 
Kabaretowa - Mrągowo 
2013. KABARET według 
MARCINA DAŃCA

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XV Mazurska Noc 
Kabaretowa - Mrągowo 
2013. KABARET według 
MARYJUSZA KAŁAMAGI

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– W kaszubskim garnku

18:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(88) Kopalnia złota; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży – 
Podróż 22 (84) Irlandia 
Północna - „Kierunek 
Atlantyk”

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 2 Buenas noches; 
serial komediowy TVP

20:15 Dla mnie bomba - 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Rozgrywka (5)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (71) - 
Równouprawnienie czy 
męska dominacja?

22:15 Kierunek Kabaret - 
Miłosny poradnik 
kabaretowy /41/

23:20 Olga Lipińska zaprasza 
(26); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 42 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (1-2)

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2017 na 
bis - Z PRL do Polski /cz. 
1/

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Różne takie 
inne story

05:25 Ukryta prawda (133) - 
program obyczajowy 

06:25 Szpital (239) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (172) - 
program sądowy  

08:20 Zaklinaczka duchów 4 
(17/23) - serial S-F, USA

09:15 Kryminalni (5/13) - 
serial kryminalny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (514) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (173) - 

program sądowy  
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (413) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (240) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(21/24) - serial, USA. Tom 
traci pracę. Bree i Andrew 
znajdują się w sytuacji bez 
wyjścia, a wynajęty przez 
Edie prywatny detektyw 
odkrywa sekret Karla i 
Susan…

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(18/23) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni (6/13) - 
serial kryminalny. Po 
nocnej imprezie, w jednym 
z warszawskich 
akademików ginie młody 
student. Komisarz Zawada 
ma wątpliwości, czy 
rzeczywiście chłopak 
popełnił samobójstwo…

19:00 Ukryta prawda (515) - 
program obyczajowy. 
Dorota (45) zarządza 
dobrze prosperującą firmą 
produkującą opakowania. 
Od kilku lat jest związana z 
Piotrem (53), który 
zajmuje się finansami 
firmy. Gdy Piotr ginie w 
wyniku wypadku 
samochodowego, Dorota 
jest załamana…

20:00 Licencja na miłość - 
komedia, USA/Australia 
2007. Ben i Sadie są już 
po słowie i chcieliby 
zacząć wspólne życie, ale 
nie mogą wziąć ślubu 
dopóki nie odbędą kursu 
przedmałżeńskiego w 
miejscowym kościele. 
Problem w tym, że 
prowadzący kurs ksiądz 
(Robin Williams) ma nieco 
ekscentryczne poglądy na 
życie...

21:55 X-FILES (2/6) - serial 
23:00 Ognista miłość III - 

komedia, USA 2014
02:50 Moc Magii (TVN7 noc) 

(24/50) - program 
05:00 Druga strona medalu 

4 (4/8) - talk show – 
Caroline Woźniacki

05:30 Wszystko o jedzeniu 
(9/14) - program

06:00 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (6/14) - 
program lifestylowy

06:45 Magia Y (3/7) - 
program rozrywkowy

07:30 Pojedynek na modę
08:15 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(5/7) - program

08:20 Sekrety lekarzy 2 
(4/12) - reality show

09:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (6/13) - 
program lifestylowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (8/12) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (1/13) - program

11:50 Kuchenne rewolucje 
10 (2/13) - program

12:50 Mistrzowskie cięcie 
(3/8) - program

13:50 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (2/12) - 
program rozrywkowy

14:35 Gwiazdy prywatnie 
(3/8) - program

15:05 Ostre cięcie 4 (7/12) - 
program

15:50 Afera fryzjera 4 (9/10) 
- program rozrywkowy

16:35 Gwiazdy od kuchni 
(3/8) - program

17:05 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (8/12) - 
program lifestylowy

17:50 Wszystkie twarze 
Grzegorza Damięckiego 
(6/7) - program

17:55 Kuchenne rewolucje 
10 (12/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (4/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(8/12) - reality show

20:40 Beauty ekspert 2 
(11/12) - magazyn

21:10 W czym do ślubu? 
(3/10) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (4/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 14 (8/12) 
- magazyn

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (2/12) - 
program rozrywkowy

23:40 Gwiazdy prywatnie 
(3/8) - program

00:10 Dzieci więźniów - 
dokument 

01:25 Detektywi od zdrad 
(12/22) - reality show 

02:20 W roli głównej – 
Mateusz Damięcki (4/7) - 
talk show

02:50 W roli głównej – 
Bogusław Linda (5/8) - 
talk show

03:20 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn

03:50 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn

08:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 
2.faza grupowa - 9

09:45 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/16F (2)

11:50 PN - Barca
15:05 Skoki Narciarskie - 

Mistrzostwa Świata w 
lotach - Podsumowanie

16:15 Piłka ręczna mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 
podsumowanie fazy 
grupowej

17:15 Chapocoense - kulisy 
tragedii

18:20 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/16F (studio)

18:30 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/16F (3)

20:50 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/16F (4)

23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Piłka nożna - Puchar 

Francji: 1/16F (3)

07:00 Narciarski weekend - 
kamerki

07:05 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:25 Narciarski weekend - 
kamerki

08:05 Rok w Puszczy - 
Białowieski Park Narodowy; 
film dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier 
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 1040
10:50 Reportaż
11:15 Michała Bukojemskiego 

grypsy z interny; film dokum.
12:05 Rajd Dakar 2018 - 

reportaż; felieton
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Teraz ryby/ antenowe 

remanenty
14:15 Rok w Puszczy - 

Białowieski Park Narodowy; 
film dokum.

15:05 Zima nad Biebrzą; felieton
15:15 Jedź bezpiecznie - odc. 

680; magazyn
15:35 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu; progr. 

publ.
18:20 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
20:01 Uwaga! Weekend; 

magazyn kulturalno-
społeczny

20:50 Narciarski weekend - 
kamerki

20:55 POGODA
21:00 Do teatru
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP 
23:35 Rok w Puszczy - 

Białowieski Park Narodowy; 
film dokum.

00:40 Rączka gotuje; magazyn 
kulinarny

01:20 Michała Bukojemskiego 
grypsy z interny; film dokum.

02:15 Historie szczęśliwe odc. 
14; cykl reportaży

02:40 Rok w Puszczy - 
Białowieski Park Narodowy; 
film dokum.

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Teraz ryby /Antenowe 

remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; cykl 

rep.
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier OPP 
06:00 Plebania - odc. 1040
06:20 Reportaż
06:35 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny

06:50 Był taki dzień – 25 
stycznia; felieton

06:55 Historia Polski – A 
potem nazwali go 
bandytą; film 
dokumentalny

08:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(odc.2)  Ale Jazda ! Ale 
Meksyk!; cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – Słoń 
leśny i gorące wody z 
głębin ziemi; cykl 
reportaży

09:15 Czas honoru; odc. 74 
„Konfrontacja”; serial TVP

10:35 Nowe Ateny; odc. 70; 
program publicystyczny

11:30 Flesz historii; odc. 
374; cykl reportaży

11:50 Kryptonim muzeum
12:15 Obława; film 

dokumentalny
13:15 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Na ścieżkach 
polskiego losu

13:45 Sensacje XX wieku – 
Ostatni dzień Hitlera; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

14:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Atak na 
ZSRR; cykl dokumentalny

15:20 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

16:25 Historia Polski – Sen 
o Morzach i Koloniach; 
film dokumentalny

17:10 Taśmy bezpieki – 
Wywiad naukowo - 
techniczny; cz. 1

17:45 Czas honoru; odc. 75 
„Plecak pełen dolarów”; 
serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Złoto Romanowów; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Bitwa o Anglię; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Krok po kroku

20:30 Generałowie Hitlera; 
odc. 4/6 Manstein: strateg; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (1998)

21:30 Aminata – siła 
miłości; odc. 3/6; serial 
kostiumowy; Kanada 
(2014)

22:20 Spór o historię – 
Kosynierzy polskich 
powstań; debata

23:00 Muzy i kochanki – 
Sana; cykl dokumentalny

23:55 Ośmiornica; 7 odc. 
11/12; serial; Włochy 
(1984)

01:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(odc.2)  Ale Jazda ! Ale 
Meksyk!; cykl reportaży

01:30 Aminata – siła 
miłości; odc. 3/6; serial; 
Kanada (2014)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Asseco 
Resovia Rzeszów

9:10 Magazyn narciarski; 
magazyn sportowy 
poświęcony narciarstwu 
alpejskiemu. Widzowie 
znajdą w nim analizy i 
zapowiedzi zawodów 
Pucharu Świata, rozmowy 
z zawodnikami oraz 
ciekawostki z...

10:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Galatasaray SK 
Stambuł - Grot Budowlani 
Łódź

12:10 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Chemik Police - 
Marica Płowdiw

14:20 Łyżwiarstwo figurowe; 
magazyn

15:20 Siatkówka mężczyzn; 
7. strefa. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

16:55 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Fenerbahce SK 
Stambuł - Imoco Volley 
Conegliano

19:55 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Volero Zurych - 
Developres SkyRes 
Rzeszów

22:30 Boks
1:00 Boks

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


