
Do tragicznego w skut-
kach pożaru doszło w jed-
nej z miejscowości w gmi-
nie Koniecpol. Poparzeniu 
uległ 34-letni mężczyzna. 
Po ugaszeniu ognia straża-
cy znaleźli w zgliszczach 
zwęglone ciało kobiety. Po-
licjanci pod nadzorem pro-
kuratora wyjaśniają szcze-
góły i okoliczności tego 

zdarzenia.

Do pożaru do-
szło w piątek po go-
dzinie 20.00 w jed-
nym z domów jed-
n o r o d z i n n y c h 
w gminie Koniec-
pol. Na miejscu po-

jawiła się straż pożarna i po-
zostałe służby ratunkowe. 
Z płonącego domu zdołał wy-
dostać się 34-letni mężczy-
zna, który trafił pod fachową 
opiekę lekarzy. Niestety, 
w trakcie akcji gaśniczej stra-
żacy znaleźli zwęglone zwłoki 
kobiety, najprawdopodobniej 
73-letniej właścicielki domu.

Obecny na miejscu proku-
rator zarządził przeprowadze-
nie sekcji zwłok. Biegły z za-
kresu pożarnictwa określi, co 
było przyczyną pożaru. Do-
kładne okoliczności tego tra-
gicznego zdarzenia zostaną 
wyjaśnione w prowadzonym 
postępowaniu.
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Koniecpol

Śmierć  
w płomieniach

Policja

Tragiczny weekend na 
częstochowskich drogach

To nie był bezpieczny week-
end na częstochowskich dro-
gach. Doszło do dwóch wypad-
ków ze skutkiem śmiertelnym. 
Policjanci wyjeżdżali także do 
41 kolizji. Do większości stłu-
czek doszło na skutek najecha-
nia na tył pojazdu poprzedzają-
cego oraz nieustąpienia pierw-
szeństwa przejazdu.

W piątek 2 lutego tuż po 12.00 
oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie 
wypadku, do którego doszło w Czę-
stochowie, przy al. Wojska Polskie-
go, z prawej strony estakady. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że kie-
rujący samochodem ciężarowym 
potrącił przechodzącą przez przej-
ście dla pieszych 84-latkę. Wszyst-

ko wskazuje na to, że piesza prze-
chodziła na czerwonym świetle. Ko-
bieta mimo reanimacji zmarła. W 
tym dniu doszło też do 23 kolizji. W 
sobotę około 17.40 wpłynęło kolej-
ne zgłoszenie wypadku. Tym razem 
w miejscowości Bargły. Jak ustalili 
policjanci, kierujący BMW najechał 
na leżącego na jezdni 61-latka. 
Mężczyzna zginął ć na miejscu. Po-
za tym tragicznym zdarzeniem, po-
licjanci wyjeżdżali 8 razy do kolizji. 
Niedziela okazała się najspokojniej-
sza. Doszło jedynie do 10 stłuczek.

- Apelujemy o rozwagę. Zwłasz-
cza młodzi kierowcy, którzy w 
ostatnim sezonie letnim zdobyli 
prawo jazdy, mogą źle oceniać za-
grożenia i niebezpieczeństwa, jakie 
wiążą się z prowadzeniem pojaz-

dów w warunkach zimowych, na 
oblodzonej i ośnieżonej nawierzch-
ni - mówi podkom. mgr Marta La-
dowska, oficer prasowy często-
chowskich policjantów. - Jeżeli 
jest taka możliwość pierwsze kilo-
metry w tak trudnych warunkach 
postarajmy się pokonać pod okiem 
doświadczonego kierowcy, który 
będzie służył nam radą - podsu-
mowuje.

Uważajmy zwłaszcza na zjaz-
dach z dróg szybkiego ruchu, mo-
stach i wiaduktach - tam ryzyko 
poślizgu znacznie wzrasta. W ta-
kich sytuacjach pomóc nam może 
opanowanie i ostrożność za kie-
rownicą oraz unikanie gwałtow-
nych reakcji.
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Dwadzieścia jeden zwierząt 
– w tym zagłodzone amstafy, 
malamuty i yorki – odebrało  
z pseudohodowli częstochow-
skie „Pogotowie dla Zwie-
rząt”. O całej sprawie poinfor-
mowali policjanci, którzy po-
jechali do ich właścicielki 
w związku ze zgłoszeniem za-
ginięcia córki...

Sygnał o zagłodzonych zwie-
rzętach dotarł do Stowarzyszenia 
„Pogotowie dla Zwierząt” od czę-
stochowskiej policji w piątek po 
południu. Funkcjonariusze udali 
się do jednego z domów przy ul. 
Wały Dwernickiego. Mieszkająca 
tam Agnieszka R. zgłosiła zagi-
nięcie 14-letniej córki. Dziecko 
odnalazło się, ale do domu nie 
chciało wracać. Poprosiło 

o schronienie w ośrodku opie-
kuńczym. Funkcjonariusze pod-
czas wykonywania czynności 

w mieszkaniu zauważyli kilkana-
ście zagłodzonych zwierząt. 
W pomieszczeniach gospodar-
czych przebywały także kolejne 
psy, również w złym stanie. We-
zwany patrol interwencyjny „Po-
gotowia dla Zwierząt” potwierdził 
zgłoszenie. – Zastaliśmy na pose-
sji 6 psów w typie amstaffa, 3 
w typie malamuta i 2 w typie yor-
ka. Były także 14 dniowe szcze-
niaki malamuta, koty i szynszyl. 
Zwierzęta były mocno wychudzo-
ne, jesteśmy pewni, iż z niedoży-
wienia – mówi Grzegorz Bielaw-
ski z „Pogotowia dla Zwierząt”.

Jak się okazało Agnieszka R., 
z nielegalnych hodowli uczyniła 
sobie stałe źródło dochodów – 
rozmnażała psy różnych ras, by 
później je sprzedać. Matki tych 

zwierząt traktowane były, jak 
maszynki do rodzenia. Podczas 
interwencji obecni policjanci, do-
konywali oględzin miejsca utrzy-
mywania czworonogów. Część 
psów było zamkniętych w bu-
dynkach gospodarczych. Żyły 
w ciemności od wielu tygodni, we 
własnych odchodach, bez dostę-
pu do jedzenia i wody. Były moc-
no wychudzone. – Nie można by-
ło ich uwolnić – drzwi zamknięte 
były na zamek od wewnątrz. Po-
mogli funkcjonariusze policji i po 
prawie godzinie także te zwierzę-
ta odebrano właścicielce – infor-
mują przedstawiciele fundacji. – 
Z uwagi na zagrożenie utraty 
zdrowia i życia zabraliśmy z po-
sesji 21 zwierząt. Lekarze wetery-
narii, do których trafiły potwier-
dzili ich stan wyniszczenia. Gdy-
by przebywały tam dłużej, za-
pewne zmarły by z głodu – mówi 
Patrycja Dynda, która uczestni-
czyła w akcji likwidacji pseudo-

hodowli.  – Interwencja była 
trudna, ponieważ właścicielka 
ukrywała w kolejnych pomiesz-
czeniach zwierzęta, broniąc do 
nich dostępu. Z domu przez okno 
wyskoczył także jej syn i próbo-
wał schować psa u swoich znajo-
mych kilka ulic dalej. Policja, 
która ruszyła w pościg za mało-
letnim, odnalazła go. Potem zna-
leziono także zagłodzonego psa, 
z którym uciekał – dodaje.

Co ciekawe, okazało się, że 
właścicielka pseudohodowli jest 
poszukiwana do odbycia kary 
roku pozbawienia wolności 
w jednym z zakładów karnych. 
Funkcjonariusze musieli ją za-
trzymać. Jedno z dzieci z domu 
zabrano do szpitala, drugie trafi-
ło także do ośrodka opiekuńczo - 
wychowawczego. Policja wszczę-
ła już dochodzenie o znęcanie się 
nad zwierzętami. Grozi za to ka-
ra do 2 lat pozbawienia wolności.
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Daniel Nowik zastąpił Agnieszkę Olczyk

Aeroklub Częstochowski 
z nowym dyrektorem

Zmiany w Aeroklubie Czę-
stochowskim. Nowym dyrek-
torem klubu został  Daniel No-
wik. Na stanowisku zastąpił 
on  Agnieszkę Olczyk.

Daniel Nowik to absolwent Lot-
niczych Zakładów Naukowych we 
Wrocławiu na kierunku Technolo-
gia Osprzętu Lotniczego i Urzą-
dzeń Pokładowych. Na zakończe-
nie otrzymał, jako jeden z nielicz-
nych w historii szkoły uczniów, 
najwyższą nagrodę „Złote Śmigło”, 
za wiedzę i osiągnięcia techniczne 
w zakresie lotnictwa. Ukończył 
również Państwową Wyższą Szko-
łę Zawodową, Wydział Administra-
cji Publicznej w Legnicy oraz Aka-
demię Obrony Narodowej na Wy-
dziale Zarządzania i Dowodzenia 
na kierunku Lotnictwo. 

Z lotnictwem był związany od 
najmłodszych lat, formalnie od 

14 roku życia rozpoczął przygodę 
z modelarnią lotniczą w Miej-
skim Domu Kultury w Legnicy. 
W 1998 r. odbył swój pierwszy 
samodzielny lot na motolotni na 
legnickim lotnisku. Z kolei życie 
zawodowe w lotnictwie rozpoczął 
w 2007 roku. 

Hobbystycznie był wykładowcą 
przedmiotów lotniczych, głównie 
meteorologii. Współpracował z m. 
in. w Aeroklubem Warszawskim, 
a także z Instytutem Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej prowadząc 

zajęcia w Aeroklubie „Żar” pod-
czas XIV edycji Szkoły Meteorolo-
gii Lotniczej. Autor wielu skryp-
tów lotniczych pod kątem szkole-
niowym, m. in. dla Aeroteka. Au-
tor artykułów w czasopiśmie Prze-
gląd Lotniczy czy portali takich 
jak dlapilota.pl i bezpieczne lotni-
sko. Na polu eksploatacji i bezpie-
czeństwa statków powietrznych 
jako niezależny ekspert współpra-
cował z kilkoma strategicznymi 
Spółkami. 2011/2012 w Aeroklu-
bie Polskim, ekspert z zakresu 
analizy projektów rozporządzeń 
wykonawczych do Ustawy Prawo 
Lotnicze z zakresu lotnictwa 
ultralekkiego.

Jego zainteresowania to dale-
kowschodnie sztuki walki, a tak-
że literatura klasy business, za-
rządzanie systemowe, public re-
lations i psychologia.
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Dzień Bezpiecznego Internetu 

Kultura szacunku 
w sieci

W całej Polsce obchodzili-
śmy Dzień Bezpiecznego In-
ternetu (DBI). Już po raz czter-
nasty nasz kraj przyłącza się 
do tego międzynarodowego 
święta, w którym uczestniczy 
130 państw z całego świata. 

Ponad  2 700 lokalnych akcji 
edukacyjnych, dziesiątki tysięcy 
dzieci i młodzieży oraz nauczy-
cieli i pedagogów zaangażowa-
nych w promowanie odpowie-
dzialnego korzystania z interne-
tu – w taki sposób obchodzili-
śmy to święto w Polsce. Organi-
zatorzy co roku starają się, by 
Dniu Bezpiecznego Internetu 
przyświecał ważny temat związa-
ny z funkcjonowaniem młodych 
ludzi w sieci, dlatego hasłem te-
gorocznej akcji było:  „Tworzymy 
kulturę szacunku w sieci”.

- Szacunek to pojęcie, które 
zawiera w sobie bardzo wiele tre-
ści. To wartość, bez której nie 
można zbudować kultury zrozu-
mienia, zaufania i tolerancji. 
Brak poszanowania innych osób, 
ich prywatności czy odmiennych 
poglądów skutkuje niepokojący-
mi zjawiskami w internecie, taki-
mi jak cyberprzemoc, hejt, sek-
sting czy ksenofobi - mówi Anna 
Rywczyńska z NASK, koordyna-
torka Polskiego Centrum Progra-
mu Safer Internet.

Z przeprowadzonych przez 
NASK-PIB badań („Nastolatki 
3.0”) wynika, że środowisko in-
ternetu jest często przez samą 
młodzież odbierane jako zagra-
żające i agresywne. Prawie 60% 
respondentów w wieku 13-17 lat 
było świadkami wyzywania, po-
niżania i ośmieszania swoich 
znajomych w sieci. Niemal jedna 
trzecia (32,2%) przyznała, że sa-
mi byli ofiarami wyzwisk, a co 
piąty (20%) doświadczył ośmie-
szania w internecie. Alarmujący 
jest fakt, że tylko 22% młodych 
ludzi o tych przykrych i obciąża-
jących emocjonalnie sytuacjach 
informuje dorosłych.

W Polsce obchodom Dnia Bez-
piecznego Internetu towarzyszy 
idea angażowania w organizację 
jak największej liczby ośrodków 
edukacyjnych i kulturalnych z 
całego kraju – szkół, bibliotek, 
domów kultury czy organizacji 
pozarządowych. Inicjatywy moż-
na zgłaszać na stronie www.dbi.
pl, a dla najlepszych przedsię-

wzięć Fundacja Orange - Główny 
Partner wydarzenia oraz Multi-
mediawszkole.pl – Partner ufun-
dowali atrakcyjne nagrody, 
m.in.: tablice interaktywne, pro-
jektory, laptopy.

- Szczególnie ważne, że w ob-
chody Dnia Bezpiecznego Inter-
netu angażują się oddolnie pla-
cówki z całej Polski. Często w 
przygotowywania zaangażowane 
są bezpośrednio dzieci i mło-
dzież. W ubiegłym roku, w inicja-
tywach lokalnych wzięło udział 
niemal 400 tysięcy dzieci i z roku 
na rok jest ich więcej. Dla wszyst-
kich organizatorów lokalnych, 
przygotowaliśmy pakiety mate-
riałów o bezpieczeństwie online 
– dodaje Szymon Wójcik z Fun-
dacji Dajemy Dzieciom Siłę.

- Bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży w internecie jest ważne 
dla nas wszystkich. Promujemy 
Dzień Bezpiecznego Internetu, 
zachęcając współpracujące z na-
mi szkoły do zgłaszania swoich 
pomysłów. W tym roku dodatko-
wo publikujemy bezpłatną apli-
kację MegaMisja z Psotnikiem, 
która daje najmłodszym podsta-
wową wiedzę na ten temat – mó-
wi Ewa Krupa, prezes Fundacji 
Orange, partnera programu 
Safer Internet.

W tym roku partnerem DBI 
była także firma Facebook. Jej 
przedstawiciel, Jakub Turowski 
mówi:- Z Facebooka korzysta 
dziś ponad 2 miliardy osób na 
całym świecie – duża część z 
nich to młodzież. To ogromna od-
powiedzialność, dlatego rozwija-
jąc naszą platformę stawiamy 
bezpieczeństwo jako priorytet. 
Podczas inauguracji DBI podsu-
mujemy największą dotychczas 
kampanię informacyjną poświę-
coną bezpieczeństwu nastolat-
ków na Facebooku, która prowa-
dziliśmy wraz Fundacją Dajemy 
Dzieciom Siłę pod patronatem 
Pierwszej Damy RP. Jeszcze w 
tym roku otworzymy w Warsza-
wie przestrzeń, która pozwoli 
nam na realizację szeroko zakro-
jonych projektów szkoleniowych, 
związanych między innymi z te-
matem bezpieczeństwa w sieci.

Więcej informacji nt. Dnia 
Bezpiecznego Internetu dostęp-
nych jest na stronie  www.dbi.pl  
oraz na  www.facebook.pl/bez-
piecznyinternet.  
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Za 680 tys. zł

Nowy samochód dla strażaków 
z Dźbowa

680 tysięcy złotych otrzy-
ma Częstochowa na zakup 
nowego średniego samocho-
du ratowniczo-gaśniczego na 
podwoziu z napędem 4x2 dla 
potrzeb jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Czę-
stochowie-Dźbowie.

Projekt, na który miasto 
ubiegało się o dofinansowanie, 
nosi nazwę ,,Poprawa skutecz-
ności służb ratowniczych 
w Częstochowie – zakup wypo-
sażenia dla OSP Dźbów”. Umoż-
liwi on zakup nowego średniego 
samochodu ratowniczo-gaśni-
czego na podwoziu z napędem 
4x2 dla potrzeb jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Częstochowie-Dźbowie.   

Dzięki nowemu wyposażeniu 

zwiększy się mobilność oraz 
szybkość działań ratowniczo-
gaśniczych jednostki. Będzie to 
ostatecznie służyć lepszemu za-
bezpieczeniu mieszkańców oraz 
ich majątku – a także zasobów 
przyrodniczych – przed powo-
dziami, pożarami oraz skutka-
mi zmian klimatycznych.

Szacunkowy koszt zakupu 
pojazdu to 800 tys. zł, z czego 
wartość dofinansowania to 680 
tys. zł. Wkład własny miasta 
wyniesie 120 tys. zł. Dofinanso-
wanie będzie pochodzić ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 
w ramach działania 5.5 
,,Wzmocnienie potencjału służb 
ratowniczych”.   

Całość zadania – zakup po-

jazdu poprzedzony przetargiem 
i rozliczenie środków – zostanie 
zrealizowana do końca listopa-
da.

Warto przypomnieć, że pod 
koniec zeszłego roku, za kwotę 
245 tys. zł – miasto kupiło no-
wy lekki samochód ratowniczo-
gaśniczy dla potrzeb innej jed-
nostki pożarniczej – OSP Błesz-
no. Choć większa część kosztów 
pojazdu została sfinansowana 
z Budżetu Obywatelskiego, 
udało się także zdobyć dofinan-
sowanie na łączną sumę 100 
tys. zł – z budżetu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Śląskiego. 
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Dzień Bezpiecznego Internetu  (DBI) obchodzony jest z inicjaty-

wy Komisji Europejskiej od 2004 r. W Polsce pierwszą edycję DBI 
Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Daje-
my Dzieciom Siłę dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) zorganizowało w 
roku 2005. Jego podstawowym celem jest inicjowanie oraz propa-
gowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży 
do zasobów internetowych.

k    k    k
Polskie Centrum Programu Safer Internet  powołane zostało w 

2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. 
Tworzą je  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  dawniej Fundacja Dzieci 
Niczyje oraz  państwowy instytut badawczy NASK. Głównym partne-
rem działań Centrum jest Fundacja Orange. Centrum podejmuje sze-
reg kompleksowych działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii. W 
ramach Centrum działają również zespoły:  Dyżurnet.pl  (przy NASK) 
- polski punkt ds. zwalczania nielegalnych treści w internecie, telefon  
800 100 100  – bezpłatny punkt pomocy dla rodziców i profesjonali-
stów w przypadkach zagrożeń w internecie oraz  116 111  – telefon 
zaufania dla dzieci i młodzieży (obydwa przy FDDS). Więcej informa-
cji o programie w Polsce:  www.saferinternet.pl.

Akcja „Stop wypadkom”

Dzieci bezpieczne na drodze
Częstochowska po-

licja włączyła się w or-
ganizowaną przez 
Ośrodek Promocji 
Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego z War-
szawy akcję „Stop wy-
padkom – dzieci bez-
pieczne na drodze”. 
Policjantki wygłosiły 
prelekcję o podstawo-
wych zasadach bez-
pieczeństwa na dro-
dze i przeprowadziły 
quiz ze znajomości 
przepisów. Uczestnicy 
spotkania otrzymali 
też odblaskowe opaski.

W Filharmonii Częstochow-
skiej odbyła się coroczna akcja 
pod nazwą „Stop wypadkom – 
dzieci bezpieczne na drodze”, 
zorganizowana przez Ośrodek 
Promocji Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego z Warszawy. Nie mo-

gło na niej zabraknąć policji. Mł. 
asp. Agnieszka Furgalska, st. 
sierż. Beata Witos oraz st. sierż. 
Zuzanna Barwaniec wygłosiły 
prelekcję o stanie bezpieczeń-
stwa na częstochowskich dro-
gach w minionym roku oraz 
przypomniały o najważniejszych 
zasadach, o których musi pa-
miętać każdy uczestnik ruchu 

drogowego. Policjantki, 
wspólnie z Naczelni-
kiem Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Czę-
stochowie nadkom. 
Grażyną Dudek przygo-
towały i przeprowadziły 
quiz ze znajomości prze-
pisów drogowych. Na 
uczestników zabawy 
czekały atrakcyjne na-
grody, ufundowane 
przez Ośrodek Promocji 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego.

Zebrana licznie pu-
bliczność mogła też obejrzeć wy-
stęp zespołu Lombard. Dodatko-
wo uczestnicy spotkania otrzy-
mali odblaskowe opaski, które 
z pewnością przyczynią się do 
poprawy bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ru-
chu drogowego.

kg

http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html?setlng=pl
https://pl-pl.facebook.com/bezpiecznyinternet/
https://pl-pl.facebook.com/bezpiecznyinternet/
http://www.saferinternet.pl/
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Gmina Olsztyn ogłosiła przetarg na 
remont kapitalny   ul. Karlińskiego i ul. 
Botanicznej w Olsztynie - powstaną 
chodniki i nowe nakładki asfaltowe.

Prace te będą kontynuacją budowy 
dróg, które gmina kilka lat temu rozpo-
częła rewitalizując rynek.

Remont ulic Karlińskiego i Botanicznej 
przewiduje wymianę zniszczonej na-
wierzchni, utwardzenie obustronnego po-
bocza oraz   wykonanie zjazdów na pose-
sje wraz z wpustami chłonnymi. Projekt 
zakłada również zabezpieczenie istnieją-

cych kabli energetycznych oraz telekomu-
nikacyjnych. Dodatkowo na ul. Botanicz-
nej zostanie przebudowany kolidujący hy-
drant.

Prace na ulicy Karlińskiego zostaną 
przeprowadzone na długości ok. 800 me-
trów wraz z łącznikiem prowadzącym do 
ulicy Botanicznej. Natomiast ponad 
500-metrowy odcinek ul. Botanicznej wy-
remontowany   będzie od skrzyżowania z 
ul. Karlińskiego aż do końca zabudowy.

Inwestycja w całości będzie sfinanso-
wana ze środków własnych Gminy Olsz-
tyn.

Nowe drogi pod zamkiem

Szkolna metamorfoza za 
unijne pieniądze

Trwa rozbudowa budynku 
Szkoły Podstawowej nr  1 im.  
Gustawa Morcinka w  Rędzinach, 
która  już od  września ma umoż-
liwić przeniesienie na  ul. Szkol-
ną 7 przedszkola z  ul. Wolności 
126. Inwestycja obejmuje jednak 
nie  tylko utworzenie całkiem 
nowych pomieszczeń, ale  rów-
nież remont części istniejących 
oraz  zakup wyposażenia

Prace budowlane rozpoczęły się 
w listopadzie. Na  ich zwieńczenie 
trzeba poczekać jeszcze kilka miesię-
cy – oficjalny termin to  31 lipca. 
Szkoła funkcjonuje i  nadal będzie w  
tym czasie normalnie funkcjonowa-
ła.  Wykonawcą jest konsorcjum 
firm: F.U.H. Dziedzicki (lider) z  Konopisk 
i  Agbud z  Częstochowy (partner). Zobo-
wiązał się on do  przygotowania projektu, 
a  następnie realizacji robót budowlanych 
za  łączną kwotę blisko 3,3 mln zł. Po  
stronie gminy koszty będą jednak znacz-
nie mniejsze, ponieważ pozyskała na  ten 
cel ok. 2,5 mln zł unijnego dofinansowa-
nia. Bez  dotacji realizacja tak  szeroko za-
krojonej inwestycji byłaby bardzo trudna 
do  przeprowadzenia.

Zadanie obejmuje: rozbudowę, przebu-
dowę i  zmianę sposobu użytkowania bu-
dynku SP w  Rędzinach, budowę placu 

zabaw wraz z  przebudową istniejących 
sieci i  instalacji. W  jego zakres wchodzi 
przebudowa zarówno parteru, piętra, jak i  
piwnic, a  także całego zaplecza kuchen-
nego. Będzie nowe wejście i  klatka scho-
dowa od  strony północnej, która  jest już 
widoczna, wymienione zostaną posadzki, 
część stolarki i  docieplenia. Wybudowane 
będzie pomieszczenie hydroforni, a  na ze-
wnątrz parking, pochylnia i  dojazd. Po  
zakończeniu prac dzieci i  młodzież będą 
mogły kształcić się w  zdecydowanie bar-
dziej komfortowych warunkach, przybę-
dzie też miejsc w  przedszkolu, które zo-
stanie tu przeniesione z  ul. Wolności.

Koło Gospodyń Wiejskich ze Skrzy-
dlowa świętowało jubileusz dziesięcio-
lecia istnienia. Z tej okazji w tamtej-
szej remizie odbyła się wyjątkowa uro-
czystość.

Początki KGW w  Skrzydlowie datują 
się od roku 1968. Przez kilkanaście lat je-
go działalność została zawieszona. Reak-
tywowały je - przed dziesięcioma laty - za-
angażowane kobiety wiejskie, które pra-
gnęły kontynuacji dobrych wzorów zacho-
wań, poszukiwania rozwiązań w  różnych 
dziedzinach życia dotyczących ich osobo-
wości, jak i  ich rodzin.

Energiczna Przewodnicząca KGW – 
Stanisława Sioła ukierunkowała działacz-
ki wiejskie. Oprócz kulinarnych usposo-
bień i  organizacji przyjęć okolicznościo-
wych, próbują swych sił w  działalności 
artystycznej. Powstała również grupa pro-

wadzona pod kierunkiem utalentowanej 
muzycznie i  wokalnie – Elżbiety Łągiewki 
Grupa Śpiewacza KGW Skrzydlowianki. 
W zeszłym roku zmieniła ona nazwę na  
„Kumosie”. Ich repertuar składa się z  
pieśni okolicznościowych, melodii ludo-
wych, biesiadnych, obrzędowych (niektó-
re jako perełki stare, urokliwe pieśni). Po-
siadają w  swoim repertuarze również 
etiudę, dotyczącą humorystycznego zwy-
czaju. Wszystkie panie z KGW ze Skrzy-
dlowa są chętne do  współpracy w  róż-
nych środowiskach, zwłaszcza na  impre-
zach plenerowych i  okolicznościowych, 
jak również charytatywnych.

Podczas jubileuszowej uroczystości, 
która odbyła się w OSP w Skrzydlowie, nie 
zabrakło życzeń, wspomnień i oczywiście 
wyjątkowych gości. Wśród nich były mię-
dzy innymi koleżanki z KGW Rzerzęczyce 
i  Garnek.

Panie świętowały jubileusz

Cztery nowoczesne  parkometry  
pojawiły się w  Strefie Płatnego Par-
kowania (SPP)  w Myszkowie. Usytu-
owane przy ulicach Kwiatkowskiego 
(na wysokości Sądu Rejonowego oraz 
przed budynkiem dawnego PZU), Ko-
ściuszki (przy Salonie Orange) oraz 
na Placu Dworcowym (na środku wy-
sepki pomiędzy parkingami) uspraw-
nią opłatę za parkowanie.

Parkometry posiadają możliwość płace-
nia bilonem (bez wydawania reszty). W nie-
długim czasie zostanie uruchomiona płat-
ność kartą płatniczą, zarówno zbliżeniowo 
jak i przez pin pad. Późniejszy czas urucho-
mienia tego rodzaju płatności wynika z za-
twierdzenia kodów urządzenia płatniczego.

W trakcie płatności na ekranie monito-

ra płatniczego pojawiają się wszystkie wy-
magane informację wraz z przewodnikiem 
obsługi. Wymagane jest wpisanie numeru 
rejestracyjnego zaparkowanego pojazdu. 
Dodatkowym ułatwieniem będzie możli-
wość płatności za pomocą telefonu ko-
mórkowego. System będzie obsługiwany 
przez firmę „moBilet”. Aby umożliwić 
płatność telefonem komórkowym należy 
przeprowadzić jednorazową i bezpłatną 
rejestrację poprzez aplikację mobilną, 
sms lub na www.mobilet.pl. Najprostszą 
możliwością rejestracji jest pobranie apli-
kacji  oraz przeprowadzenie 2-3 min. reje-
stracji podczas pierwszego uruchomienia.

Opłaty za parkowanie nie zmieniły się i 
wynoszą  1,00 zł  na pół godziny,  2,00 zł za 
pierwszą godzinę,  2,40 zł  za drugą godzi-
nę i  2,80 zł  za trzecią godzinę parkowania.

Parkometry już działają

Blisko 700 tysięcy złotych otrzyma 
gmina Poczesna na zakup nowego ra-
towniczo-gaśniczego samochodu dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Huty 
Starej A. 

Pojazd zostanie zakupiony w drugim 
kwartale bieżącego roku. Gmina na ten 
cel pozyskała 689  150,25 zł. Koszt całko-
wity zakupu wynosi 810  765,00zł – 121 
614,75 zł gmina będzie musiała dołożyć 

z własnego budżetu.
Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy 

nowy samochód dla ochotniczej straży 
pożarnej w gminie Poczesna. W maju 
ubiegłego roku w OSP Nierada odbyła się 
uroczystość m.in. z tytułu przekazania 
jednostce nowego samochodu. W roku 
2016 nowy samochód otrzymała OSP 
w Bargłach, w 2012 - OSP w Poczesnej 
i OSP w Słowiku, a w roku 2011 OSP 
w Wrzosowej.

Strażacy z gminy Poczesna 
dostaną nowy samochód

Budowa i remont kapitalny drogi 
łączącej Przymiłowice z Turowem 
przebiegającej pod rozdzielnią ener-
getyczną jest przedmiotem przetargu 
na wybór wykonawcy, który ogłosiła 
właśnie Gmina Olsztyn.

Cały odcinek jest w złym stanie tech-
nicznym. Do remontu i przebudowy idą: 
ul. Rycerska, Południowa i część Piastow-
skiej, która także zyska nową nakładkę 
asfaltową w tym roku prawie na całej dłu-
gości. W sumie wyremontowanych zosta-

nie ponad 2 km ulic.
Na znacznym odcinku remontowanych 

dróg – Południowa – Rycerska - powstaną 
także chodniki. W tym roku gmina ma 
także w planach remont ul. Energetyków.

Prace remontowo-budowlane między 
Przymiłowicami i Turowem są w prawie w 
połowie współfinansowane przez Program 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej finansowany przez 
Śląski Urząd Wojewódzki. W bieżącym 
konkursie Gmina Olsztyn uplasowała się 
na trzecim miejscu w woj. śląskim.

Nowe połączenie 
Przymiłowic z Turowem

MYSZKÓW

KŁOMNICE

POCZESNA

oprac. kg

OLSZTYN

RĘDZINY
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Pomógł ująć 24-letniego 
przestępcę

Tyscy policjanci zatrzymali 24-lat-
ka, który zniszczył trzy samochody. 
Mężczyzna trafił do policyjnego aresz-
tu. Sprawca, którego udało się schwy-
tać dzięki informacji od mieszkańca 
miasta, usłyszał już zarzut zniszczenia 
mienia. Grozi mu 5 lat więzienia.

Zatrzymanie sprawcy zniszczenia sa-
mochodów to kolejny efekt kampanii „Nie 
reagujesz-akceptujesz”. To właśnie dzięki 
informacji mieszkańca o tym zdarzeniu 
policjanci mogli szybko zareagować i za-
trzymać sprawcę. Zaraz po zgłoszeniu na 
miejsce pojechał patrol składający się z 
policjanta oraz strażnika miejskiego. Mun-
durowi po krótkim pościgu zatrzymali 
trzech nietrzeźwych mężczyzn w wieku 20, 
21 oraz 24 lat. Stróże prawa znaleźli 3 

uszkodzone samochody. Okazało się, że 
zniszczeń dokonał 24-latek, który tłuma-
czył swoje zachowanie nadmiarem wypite-
go alkoholu. Straty wstępnie oszacowano 
na 4,5 tys. złotych. Sprawca usłyszał za-
rzut zniszczenia mienia, do którego się 
przyznał. 24-latkowi grozi 5 lat więzienia.

Pamiętajmy, że nie reagując na prze-
stępstwa, dajemy przyzwolenie na ich po-
pełnianie. Szanse na zatrzymanie poten-
cjalnych sprawców szkód są dużo większe 
przy współpracy mieszkańców z policją.

Zwłaszcza przestępstwa dotyczące 
zniszczeń pojazdów są dla ich właścicieli 
bardzo uciążliwe i niejednokrotnie spraw-
ca zostaje nieuchwytny. W tym wypadku 
szybka reakcja zgłaszającego, a także traf-
ny opis chuligana, który został przekaza-
ny mundurowym, zaowocował.

Nieuczciwy kurier

Płatna protekcja i dotacje, 
których nie było

Ukradli blisko 4 tysiące 
litrów oleju

Policjanci z Wydziału do Walki z Ko-
rupcją katowickiej komendy woje-
wódzkiej zakończyli śledztwo w spra-
wie powoływania się na wpływy w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu 
i podejmowania się pośrednictwa w za-
łatwieniu tam spraw, w zamian za ko-
rzyści majątkowe. Proceder miał miej-
sce w latach 2013-2016. Sprawa nad-
zorowana była przez Śląski Wydział Za-
miejscowego Departamentu do Spraw 
Przestępczości Zorganizowanej i Ko-
rupcji Prokuratury Krajowej.

Śledztwo obejmowało swym zakresem 
proceder płatnej protekcji, nadużyć 
urzędniczych oraz wyłudzeń środków po-
chodzących z budżetu państwa oraz Unii 
Europejskiej. W trakcie prowadzonego 
postępowania przygotowawczego ustalo-
no, że osoby, które otrzymały dotację m.
in. na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej, wręczały korzyści majątkowe oso-
bom pośredniczącym, powołującym się 

na wpływy wśród urzędników Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Zawierciu. Kwoty wrę-
czanych korzyści majątkowych wynosiły 
od 800 do 10 tys. zł. Dotacje udzielane z 
tego tytułu, wynosiły od 20 tys. do 22 tys. 
zł. W śledztwie ustalono również, że część 
wyłudzonych w ten sposób środków fi-
nansowych, wydatkowanych było na inne 
cele. Proceder ten nie byłby możliwy bez 
współdziałania urzędników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Zawierciu, w tym byłej 
dyrektor oraz dwóch urzędniczek. Aktem 
oskarżenia objęto łącznie 23 osoby w wie-
ku od 23 do 67 lat, w tym trzech urzędni-
ków Powiatowego Urzędu Pracy w Zawier-
ciu, którym przedstawiono łącznie 127 
zarzutów.

Na poczet przyszłych kar i grzywien za-
bezpieczono należące do podejrzanych 
mienie w postaci m.in. pieniędzy i samo-
chodów osobowych. Akt oskarżenia w 
przedmiotowej sprawie został skierowany 
do Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego 
w Zawierciu.

Będzińscy kryminalni zatrzymali 
sprawców kradzieży paliwa. Mężczyźni 
zatankowali jednorazowo blisko 4 ty-
siące litrów oleju napędowego i nie 
płacąc odjechali ze stacji. Za kradzież 
paliwa wartego prawie 18 000 zł za-
trzymanym grozi 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło na jednej ze stacji 
benzynowych w Będzinie. Dwaj mieszkań-
cy Sosnowca zatankowali swojego busa 

olejem napędowym za kwotę prawie 18 
tys. złotych, po czym odjechali, nie płacąc 
za paliwo. Praca będzińskich kryminal-
nych doprowadziła do zatrzymania spraw-
ców już dwa dni po kradzieży. Policjanci 
sprawdzają, gdzie trafiło skradzione pali-
wo i czy mężczyźni nie dopuścili się podob-
nych przestępstw. 49-latek i jego 17-letni 
kompan objęci zostali dozorem policyj-
nym, a o ich dalszym losie zadecyduje sąd. 
Zatrzymanym grozi 5 lat więzienia.

Zamknął złodzieja w piwnicy

Brutalnie pobił dla stu złotych

Mieszkaniec Zabrza przeszkodził zło-
dziejowi w kradzieży. Mężczyzna za-
mknął w piwnicy 16-latka, który chciał 
ukraść brykiet. Lokator odciął tym sa-
mym drogę ucieczki nastolatkowi 
i o wszystkim powiadomił policję. 16-la-
tek odpowie przed sądem rodzinnym.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Krasiń-
skiego. 16-letni zabrzanin włamał się do 
piwnicy przez okienko piwniczne. Tam 
przygotował sobie paczki brykietu, które 

następnie zamierzał sprzedać. Przeszko-
dził mu lokator jednego z mieszkań, który 
zamknął nastolatkowi drogę ucieczki 
i wezwał na miejsce policję. Mundurowi 
z komisariatu I przyjechali na miejsce 
i zatrzymali włamywacza. Przed przyjaz-
dem patrolu, młody zabrzanin, chcąc 
uciec, wybił jeszcze szybę w drzwiach piw-
nicznych. Dalsze czynności w sprawie 
prowadzi referat ds. przestępczości nielet-
nich zabrzańskiej komendy. O dalszym 
losie nieletniego zdecyduje sąd rodzinny.

Policjanci z wydziału kryminalne-
go bielskiej komendy zatrzymali 
młodego mężczyznę, który jest po-
dejrzany o rozbój. Sprawca zaatako-
wał na ulicy 27-latka. Pobił pokrzyw-
dzonego i zmusił do wypłacenia pie-
niędzy z bankomatu. Zatrzymany 
poszukiwany był aż 4 listami goń-
czymi za wcześniejsze przestępstwa. 
Za rozbój grozi mu dodatkowe 12 lat 
więzienia.

Do zdarzenia doszło wieczorem w Biel-
sku-Białej na ul. Komorowickiej, gdzie 
sprawca zaatakował swoją ofiarę. Pobił 
pokrzywdzonego i zażądał pieniędzy. Po-
nieważ bielszczanin nie miał przy sobie 
gotówki, napastnik groźbami zmusił go do 

wypłacenia pieniędzy z bankomatu. Jego 
łupem padło 100 zł.

Kryminalni poszukiwali sprawcy. 
Sprawdzali każdy ślad i szczegół, który 
mógł ich doprowadzić na trop napastni-
ka. Prowadzone czynności doprowadziły 
do ustalenia, że związek z tym zdarzeniem 
może mieć 22-letni mieszkaniec Bielska-
-Białej. Policjanci zatrzymali sprawcę. 
Mężczyzna był zaskoczony wizytą stróżów 
prawa. Nie spodziewał się zatrzymania.

Sprawca był poszukiwany aż 4 listami 
gończymi za kradzieże i przywłaszczenie 
cudzego mienia. Za przestępstwa te sąd 
skazał go na karę ponad roku więzienia. 
Zatrzymany jest już po zarzutach. Za roz-
bój może trafić za kraty na kolejne 12 lat. 
Najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

oprac. kg

Nieuczciwy pracownik firmy 
kurierskiej został zatrzymany 
w trakcie kontroli autokaru. 
19-latek skradł na szkodę swo-
jego pracodawcy prawie 10 tys. 
zł i, chcąc uniknąć kary, próbo-
wał zbiec za granicę. O dalszym 
losie mężczyzny zdecyduje sąd.

19-latek postanowił okraść 
swojego pracodawcę. Powierzone 
mu pieniądze, zamiast rozliczyć 
w kasie firmy, próbował wywieźć 
do Niemiec. Jego plan się nie po-
wiódł, ponieważ podczas kontroli 
autobusu został zatrzymany przez 
policjantów. Za kradzież powierzonych 
pieniędzy w kwocie prawie 10 tys. zł i tele-
fonu komórkowego, dzisiaj zastosowano 

wobec nieuczciwego kuriera dozór policyj-
ny. O jego dalszym losie, po wnikliwej 
analizie materiału dowodowego, zdecydu-
je sąd.

Odzyskali elektronikę wartą 
blisko 50 tysięcy

10 lat w więzieniu może spędzić 
29-latek, który włamał się do salonu 
firmowego sieci telefonicznej w jednej 
z jastrzębskich galerii. Mężczyzna wy-
łamał kasetony sufitu i z wnętrza skle-
pu skradł 21 urządzeń elektronicz-
nych o wartości blisko 52 tys. zł. Dzię-
ki działaniom operacyjnym jastrzęb-
scy kryminalni zatrzymali włamywa-
cza i odzyskali mienie o wartości 48 
tys. zł. Jastrzębianin został objęty po-
licyjnym dozorem.

Do obrabowania salonu firmowego 
w jednej z jastrzębskich galerii doszło z 17 
na 18 stycznia. Złodziej wyłamał kasetony 
sufitu i dostał się do wnętrza sklepu, skąd 

skradł 21 urządzeń elektronicznych, w tym 
telefony, smartfony oraz tablety o łącznej 
wartości blisko 52 tys. zł. Skradzione 
przedmioty od razu stały się dla kryminal-
nych elementem, który może doprowadzić 
ich do sprawcy włamania. Po raz kolejny 
przypuszczenia stróżów prawa okazały się 
trafne. W wyniku działań operacyjnych po-
licjanci zatrzymali 29-latka i odzyskali 19 
urządzeń elektronicznych o wartości 48 
tys. zł. Mężczyzna został objęty policyjnym 
dozorem. Grozi mu 10 lat więzienia.

W tej sprawie kryminalni ustalili także 
sześciu paserów, którym zatrzymany 
sprzedał kradziony sprzęt. Mężczyznom 
również przedstawiono zarzuty. Grozi im 
kara do 5 lat więzienia.
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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



6. ŚRODA-CZWARTEK, 7-8 STYCZNIA 2018 OGŁOSZENIA

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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

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. 504 563 612

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 —
n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub 

udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb. 
665013836

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 WOLNY, lat 50, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, ciemny 
blondyn – pozna panią – wiek do 50 lat, stan 
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać 
dzieci. Cel – stały związek. 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 dom w stanie surowym do 

wykończenia. Przybynów,  
ul. Ostrowska. Tel. 692 414 626

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 dla siebie pokój w Częstochowie 

lub kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222
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

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite, 

czarny, etui, ładowarka, 1,5-roczny. Stan b. 
dobry. Tel. 603 664 249
— INSTRUMENTY MUZ. —

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

n SPRZEDAM cykliniarkę 220 V plus osprzęt 
do renowacji parkietów. Tel. 603 664 249

n SPRZEDAM maszyny dziewiarskie Stohl i 
Universal. Tel. 692 414 626

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

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 patelnię i 3 lasaniery marki 
Philipiak. Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM komplet obiadowo-kawowy 
z kamionki, z duralexu. Tel. 504 230 153. 

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

PRACA opiekunki seniorów  
w Niemczech. 

Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, 
dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy!

Zadzwoń 519-690-504, Promedica24
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Wykaz samochodów na dzień 1 lutego 2018 r.

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

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

33.900 zł

FORD MONDEO  
1.8 TDCi, 
rok prod. 2010, krajowy,

 
22.800-25.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,  
rok prod. 2007, automat

 24.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi, 
2012, krajowy, I – wł.,  
F. VAT 

33.900 zł

MAZDA 3 1.6 D, 
rok prod. 2011, 
bogate wyposażenie

 25.900 zł  

MAZDA 5 1.6 D, 
rok prod. 2011, 
7-osobowy

 27.900 zł

MAZDA 6 1.8 E, 
zakup 2011

 
32.900 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 MICRA 1.2 E,  
rok prod. 2005 

 
8.700 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, 
2014-2015, krajowy, I 
– wł., serwisowany, 
5 szt. 
 26.900-29.900 zł

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

 18.900 zł

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

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

 34.900 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

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

 
29.900 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 FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013, 

krajowy, F. VAT 38.900 zł
n JAGUAR XF 3.0 E,  

rok prod. 2013 91.800 zł
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014,  

krajowy, I – wł. 38.900 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 QUASHQAI 2.0 D,  

rok prod. 2008, nawigacja 27.900 zł
n OPEL ASTRA V 1.4 E,  

rok prod. 2015,  48.900 zł
n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2013,  

5 drzwi, przebieg 77 tys. km 29.900 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 THALIA 1.2 E,  
rok prod. 2007, krajowy, I –wł.,  
serwisowany, przebieg 57 tys. km 10.900 zł

n SEAT CORDOBA 1.4 E,  
rok prod. 2005, przebieg 111 tys. km 
– 100% 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 FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, 
krajowy 15.900 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 SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006

 18.900 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 2.0 TDI, 2005-2008 

 13.900-18.900 zł
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PROGRAM TV – ŚRODA 7 LUTEGO 2018 r.

04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jak to działa; odc. 

152; magazyn
09:20 Statyści; odc. 3/3; 

serial TVP
10:15 Dr Quinn; seria III,; 

odc. 19; serial; USA 
(1995)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 36; serial; 
Niemcy, Hiszpania (2013)

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

Polskie domy drewniane 
- mieszkaj w zgodzie z 
naturą

12:55 Natura w Jedynce – 
24 godziny na sawannie 
afrykańskiej; serial 
dokumentalny; USA 
(2015)

14:00 Serial fabularny
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.; 

/218/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

61 - Bestia; serial 
kryminalny TVP

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

odc. 3745; teleturniej 
muzyczny

17:55 Klan; odc. 3257; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; 
telenowela histor. TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki test
22:00 Senator; film 

dokumentalny
23:15 Oczy Julii; thriller; 

Hiszpania (2010)

01:20 Naszaarmia.pl; odc. 
300; magazyn

01:50 Gwardia; odc. 1; serial; 
Ukraina (2015)

02:45 Mały maratończyk; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2011)

03:45 Notacje – Zdzisław 
Izmajłowicz. Kto nie 
pracuje ten nie je; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 11; 
serial komediowy TVP

06:35 Pożyteczni.pl; mag.
07:05 M jak miłość; odc. 

222; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Program rozrywkowy - 

mini audycja
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1797; serial TVP
11:50 Na dobre i na złe; odc. 

535 - Trening; serial TVP
12:50 Tylko z Tobą; odc. 79; 

serial; Turcja (2015)
13:45 Na sygnale; odc. 136; 

serial fabularyzowany TVP
14:25 O mnie się nie martw 

- s. VII; odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Kulisy; serialu Barwy 
szczęścia; odc. 23; felieton

15:30 M jak miłość; odc. 
1349; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 138 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:55 Rodzinka.pl; odc. 18; 

serial komediowy TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1797; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1798; serial TVP

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

21:45 Na sygnale; odc. 177; 
serial fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – 
Zaskoczeni przez miłość; 
film obyczajowy; USA 
(2015)

24:00 Akwarium, czyli 
samotność szpiega; odc. 
3/4; serial; Polska, 
Niemcy, Ukraina (1995)

01:05 Akwarium, czyli 
samotność szpiega; odc. 
4/4; serial; Polska, 
Niemcy, Ukraina (1995)

02:10 Świat bez tajemnic – 
Ikona; film dokumentalny; 
Polska (2016)

03:05 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - s. XIV,; odc. 
6/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

03:55 Paradoks; odc. 13; 
serial kryminalny TVP

04:50 Licencja na 
wychowanie; odc. 84 
(81); serial TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (614); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (119); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (606); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (227); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (420); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2626); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (666); 
serial paradokumentalny

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

reporterów. Program 
ukazujący ludzkie 
problemy. Reporterzy 
interweniują wszędzie, 
gdzie potrzebna jest 
pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (110); 
serial paradokumentalny. 
Losy bohaterów, którzy 
ulegli wypadkom, zależą 
od wiedzy osób 
dyżurujących pod nr 112. 
Dyspozytorzy pogotowia 
nie tylko wysyłają karetkę, 
ale...

17:00 Gliniarze (98); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2627); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (480); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów. W 
najnowszych odcinkach 
Ferdek zasmakuje życia 
jako...

20:05 Świat według 
Kiepskich (489); serial 
komediowy

20:40 Bruce Wszechmogący; 
komedia, USA 2003

22:50 Faceci w czerni; 
komedia SF, USA 1997

0:55 Heartbreaker. Licencja 
na uwodzenie; komedia 
romantyczna, Francja/
Monako 2010. Alex jest 
specjalistą od łamania 
damskich serc. Na 
zlecenie bliskich rozbija 
toksyczne związki kobiet. 
Pomaga krezusowi z 
branży kwiatowej.

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5213) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (11/14) 
07:50 Doradca smaku-

Comber z królika z 
owocami leśnymi (17/40)

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2181) - magazyn 

10:55 Ukryta prawda (543) 
12:00 Szkoła (285)
13:00 19 + (191) 
13:30 19 + (192) 
14:00 Szpital (429) 
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(14/15) 
16:00 Szkoła (286) 
17:00 Ukryta prawda (544) 
18:00 Szpital (430) 
19:00 Fakty (7343) 
19:35 Sport (7326) 
19:40 Pogoda (7323)
19:45 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(86) - informacje 

19:50 Uwaga! (5214) - 
program 

20:10 Doradca smaku-
Sandacz z chutney z dyni i 
marchwi (13/40) 

20:15 Na Wspólnej 16 
(2625) - serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (57/113) - 
program  

21:30 Incepcja - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2010. Dom Cobb 
jest zdolnym złodziejem, 
najlepszym w 
niebezpiecznej dziedzinie 
ekstrakcji, czyli 
wykradania cennych 
sekretów z głębokiej 
podświadomości podczas 
fazy marzeń sennych, 
kiedy umysł jest 
najbardziej wrażliwy. 
Rzadkie umiejętności 
Cobba uczyniły go 
pożądanym graczem w 
nowym zdradzieckim 
świecie korporacyjnego 
szpiegostwa…

00:40 Sztos - film sensacyjny 
1997. Sopot, początek lat 
70. 30-letni Kazik 
Czarnecki noszący ksywkę 
„Synek”, wychodzi po 
półtorarocznej odsiadce 
na wolność, wraca do 
rodzinnego Trójmiasta i 
próbuje jakoś się urządzić. 
Kontaktuje się więc z 
dawnym kumplem, sporo 
starszym od niego 
Erykiem, który jest 
fachowcem od 
„przewalanek” - oszustw 
walutowych…

02:25 MasterChef 6 (12/14) 
- program rozrywkowy  

03:55 Moc Magii(TVN noc) 
(37/150) - program

05:05 Nic straconego

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

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 26

08:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 4

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. 19

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 23

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 7

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 85

15:50 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 5

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; Polska; odc. 6

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; Polska; odc. 7

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 26

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 27

20:00 Mgła; horror, USA 
2007. W niewielkim 
miasteczku, po przejściu 
gwałtownej nawałnicy, 
dochodzi do bardzo 
dziwnych zdarzeń. 
Mieszkańcy stają się 
ofiarami morderczego 
ataku nieznanych istot, 
grasujących w gęstej 
mgle…

22:20 Kult; thriller, Kanada, 
USA, Niemcy 2006. Szeryf 
Edward Malus (Nicolas 
Cage) na prośbę swojej 
byłej dziewczyny Willow, 
rozpoczyna śledztwo w 
sprawie zaginięcia jej córki 
Rowan…

00:30 Snajper 2; akcja, USA 
2002. Tym razem sierżant 
Thomas Beckett w 
towarzystwie więźnia 
skazanego na śmierć 
wyrusza w samobójczą 
misję unicestwienia 
zbuntowanego generała, 
który jest oskarżony o 
ludobójstwo…

02:10 ZOO; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 2

03:20 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1991

04:00 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1992

04:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:25 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 16; serial TVP

06:15 Czarne chmury; odc. 
8/10 - Wilcze doły; serial 
TVP

07:15 Na sygnale; odc. 132 
„Cała prawda”; serial 
fabularyzowany TVP

07:45 Na sygnale; odc. 133 
„Proszę pani, był 
wypadek...”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:20 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 7/12; serial 
komediowy TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 11 
„Nienormalnie normalna 
rodzina”; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 12 
„Walka z nałogami”; serial 
komediowy TVP

11:15 Ranczo; odc. 16 - 
Lokalna rewolucja; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 17 - 
Honor parafii; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
124 - Rezydencja; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
125 - Zielony zakątek; 
serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
673 - Solidarność matek; 
serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 133 
„Proszę pani, był 
wypadek...”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 18 - 
Europejski kandydat; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 19 - 
Rozwód z miłości; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 13 
„Rodzicielskie rozterki”; 
serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
126 - Słowo faceta; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 250; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 20 - 
Diabelskie porachunki; 
serial obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 21 - 
Jesienna burza; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
127 - Dzień papieski; 
serial kryminalny TVP

00:20 Komisarz Alex; odc. 
112 - Podwójna śmierć; 
serial kryminalny TVP

01:20 Komisja morderstw; 
odc. 7/12 - Krew rodu; 
serial TVP

02:15 Komisja morderstw; 
odc. 8/12; serial TVP

03:15 Czarne chmury; odc. 
8/10; serial TVP

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

05:55 Familiada; odc. 2383
06:25 Okrasa łamie przepisy 

– Prosto i elegancko w 
Mortęgach

07:05 Kraj się śmieje – 
„Wieś się śmieje”

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki (77) - Kariera czy 
rodzina?

09:00 Koło fortuny; odc. 56 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy (11)

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /85/ - „Za 
zdrowie pań” - Edward 
Hulewicz

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /90/ - 
„Ściernisko” - Golec 
uOrkiestra

11:15 Pojedynek nie na żarty 
(2) - Kabaret Jurki kontra 
Kabaret Limo

12:10 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - 
Grzegorz Halama (3)

13:10 Życie to Kabaret – 
Pielgrzymka do miejsc 
śmiesznych - Kabaret Neo 
- Nówka

14:15 Familiada; odc. 2383
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – XX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2014 (1-3) Korporacja

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Brytyjska jagnięcina z 
pieca i grilla

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (odc.2) 
Ale Jazda ! Ale Meksyk!; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 25 Holandia 
(93) „Co ma polder do 
wiatraka?”

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 11; serial TVP

20:20 Pojedynek nie na żarty 
(3) - Kabaret Słuchajcie 
kontra kabaret DNO

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (74) - Botoks czy 
natura?

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1

23:10 Koło fortuny; odc. 55 
ed. 3; teleturniej

23:45 Tylko dla dorosłych - 
Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW; /odc. 5/; 
program satyryczny

00:25 Niezapomniane 
Koncerty - A wszystko 
to... Bo ciebie kocham - 
ICH TROJE; koncert

01:30 Niezapomniane 
Koncerty - Niezapomniane 
koncerty - Sopot 2001 na 
bis - Brathanki i goście; 
koncert

02:30 Kierunek Kabaret; /42/ 
- Co z tą Polską?

03:35 Rozrywka Retro – Czar 
par (3)

05:20 Ukryta prawda (144) - 
program obyczajowy. 
Alicja jest wdową od 
czterech lat. Po przejściu 
na emeryturę najwięcej 
czasu spędza na działce. 
Od pewnego czasu spokój 
działkowiczom zakłócają 
bezdomni…

06:20 Szpital (248) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (181) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(3/22) - serial S-F, USA 

09:10 Kryminalni 2 (1/13) - 
serial kryminalny. W 
biurze biznesmena 
Gustawa Mozera 
podłożono ładunek 
wybuchowy. Eksplozja 
niszczy pomieszczenie, a 
mężczyzna ginie na 
miejscu…

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (523) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (182) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (422) - 
program sądowy

14:55 Szpital (249) - 
program obyczajowy. 
Młoda kobieta przynosi na 
oddział ratunkowy swoją 
dziesięciomiesięczną 
córeczkę, Marysię. 
Podczas przewijania 
zauważyła, że brzuszek 
dziewczynki bardzo się 
powiększył…

15:55 Gotowe na wszystko 
III (6/23) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(4/22) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni 2 (2/13) - 
serial kryminalny

19:00 Ukryta prawda (524) - 
program obyczajowy

20:00 WATER DIVINER - film  
2014 

22:20 Mentalista VII (2/13) - 
serial, USA 

23:20 Słodkie i ostre - 
komedia, USA 2001. 
Jeszcze nigdy w USA nie 
widziano takiego zespołu 
cheerleadres. Dziewczyny 
z Lincoln High School są 
naprawdę wyjątkowe, 
pompony i krótkie 
spódniczki wymieniają na 
broń maszynową i 
przebranie, a potem... 
rabują bank…

01:00 Moc Magii (TVN7 noc) 
(37/150) - program

03:10 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

03:40 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

04:10 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

04:40 Druga strona medalu 
4 (3/8) - talk show – 
Tomasz Gollob

05:25 Wiem, co jem na 
diecie (9/12) - program

05:55 Wiem, co jem na 
diecie (10/12) - program

06:25 Wszystko o jedzeniu 2 
(4/13) - program

06:55 Wiem, co kupuję 
(9/12) - program

07:25 Beauty ekspert 2 
(3/12) - magazyn

07:55 Gwiazdy od kuchni 
(5/8) - program

08:25 Sekrety lekarzy 2 
(8/12) - reality show

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 7 (6/12) - 
program lifestylowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę (5/12) - program

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

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

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (6/8) - reality 
show

13:35 Pojedynek na modę
14:20 W dobrym stylu 3 

(3/8) - program
15:05 W roli głównej - 

Natalia Kukulska (8) - talk 
show

15:35 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (2/8) - program

16:55 Apetyt na miłość 4 
(9/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 6 
(8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (11/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(3/12) - reality show

20:40 Afera fryzjera 5 (1/12) 
- program rozrywkowy

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

22:25 Pani Gadżet 2.0 
(10/12) - magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 3 
(8/12) - reality show

23:55 Rozbierana randka 
(12/20) - program 
rozrywkowy

00:25 Rozbierana randka 
(13/20) - program 
rozrywkowy

00:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (6/9) - 
program rozrywkowy

01:55 Najsztub słucha - 
Natalia Siwiec (1/5) - talk 
show

02:25 W roli głównej - 
Magdalena Środa (8/16) - 
talk show

02:55 W roli głównej - 
Robert Więckiewicz 
(15/17) - talk show

03:25 Wiem, co jem 6 
(13/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 6 
(7/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

08:00 piłka nożna - Puchar 
Niemiec

08:55 piłka nożna - Puchar 
Niemiec

10:05 piłka nożna - Puchar 
Niemiec

11:00 piłka nożna - Puchar 
Niemiec

12:10 Piłka nożna Bayern
13:05 Piłka nozna Bayern
14:10 skoki narciarskie - 

Puchar świata ZKOPANE
18:00 Retransmisja
19:00 retransmisja/

transmisja
21:00 retransmisja
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Wydarzenie dnia - 

Retransmisja

07:00 Bliżej natury
07:26 Narciarski weekend - 

kamerki
08:05 Humer i inni; film 

dokum.
08:50 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Księgozbiór 
Gimnazjum Mariackiego

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1049
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni 3
12:20 Odkrywanie 

Podkarpacia – Zima 
bieszczadzkich jeleni; cykl 
reportaży

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 Humer i inni; film 

dokum.
15:10 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Księgozbiór 
Gimnazjum Mariackiego

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; 

cykl reportaży
17:55 Narciarski weekend - 

kamerki
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Rączka gotuje na 

beztydzień
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 Solidaruchy z 

Rakowieckiej; film dokum.
00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni 3
02:40 Solidaruchy z 

Rakowieckiej; 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. 1049
06:20 Reportaż
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 7 
lutego; odc. 465; felieton

06:55 Historia Polski – 
Skazani na siebie; film 
dokumentalny

07:35 Bez komentarza – Do 
świata pracy Gdańsk 
1987; cykl dokumentalny

08:15 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Wyspy 
Zielonego Przylądka; odc. 
11; cykl reportaży

08:45 Ukryte skarby – 
Norwid, Łosie i Boże 
Trąby; cykl reportaży

09:20 Królowa Bona; odc. 2; 
serial TVP

10:25 Piłsudski Bronisław 
zesłaniec, etnograf, 
bohater 50’; film 
dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:Waldemar 
Czechowski

11:25 Spór o historię – 
Obława Augustowska 
1945; debata

12:05 Ziemia – Podwodny 
świat - Ziemia. Podwodny 
świat. cz 15. Sekolah 
Dasar, Mimpang i Małpia 
Tajemnica; cykl 
dokumentalny

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Z otchłani czasu

13:30 Sensacje XX wieku – 
Tajemniczy zamek; cykl 
dokumentalny

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Kursk; cz. 2; 
cykl dokumentalny

15:00 Na krawędzi wojny; 
odc. 6/6 Niechlubny 
koniec Manuela Noriegi; 
serial dokumentalny; 
Kanada (2012)

16:20 Historia Polski – 
Gdzie rosną poziomki?; 
film dokumentalny

17:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - Obóz 
NKWD w Rembertowie.; 
cykl reportaży

17:45 Królowa Bona; odc. 3; 
serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Łowcy skarbów; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Na progu 
tajemnicy

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

21:30 Miasto z morza; odc. 
2/4; serial TVP

22:30 W mniejszości siła
23:40 We mgle; dramat; 

Rosja, Niemcy, Białoruś, 
Holandia, Łotwa (2012)

01:50 Działo się w 
Krakowie; felieton

02:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Wyspy 
Zielonego Przylądka; odc. 
11; cykl reportaży

02:35 Miasto z morza; odc. 
2/4; serial TVP

7:00 Gala tygodnika „Piłka 
Nożna”. Relacja z gali 
ogłoszenia wyników 
plebiscytu tygodnika 
„Piłka Nożna”, m.in. w 
kategoriach piłkarz, trener, 
drużyna oraz odkrycie 
roku.

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Asseco Resovia 
Rzeszów - PGE Skra 
Bełchatów

11:00 Atleci; magazyn 
sportowy

11:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Indykpol AZS 
Olsztyn - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

13:40 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

15:20 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń; mecz fazy 
grupowej: Grot Budowlani 
Łódź - Galatasaray SK

17:20 K.O. TV Weekly; 
magazyn bokserski. 
Najświeższe wiadomości z 
pięściarskiego świata

17:55 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń; mecz fazy 
grupowej: Developres 
SkyRes Rzeszów - Volero 
Zurych

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Trefl Gdańsk - 
Jastrzębski Węgiel

23:00 Sporty walki; UFC 
Fight Night: Machida vs. 
Anders

2:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /60/; magazyn
09:20 Blondynka; odc. 72; 

serial TVP
10:20 Dr Quinn; seria III,; 

odc. 20; serial; USA 
(1995)

11:20 IO Pjongczang 2018 - 
studio

12:10 IO Pjongczang 2018 - 
skoki narciarskie M - NH - 
sesja treningowa

13:05 IO Pjongczang 2018 - 
studio

13:25 IO Pjongczang 2018 - 
skoki narciarskie M - NH - 
kwalifikacje

14:50 IO Pjongczang 2018 - 
studio

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:15 IO Pjongczang 2018 - 

Halo tu Pjongczang
16:30 IO Pjongczang 2018 - 

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

odc. 3746; teleturniej 
muzyczny

17:55 Klan; odc. 3258; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; 
telenowela histor. TVP

19:05 IO Pjongczang 2018 - 
Dzień na igrzyskach

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

196; serial krymin. TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:10 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:25 Józef Zator Przytocki 

pseudonim Czeremosz; 
film dokumentalny

00:40 S. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; 
odc. 11; serial; USA 
(2017)

01:40 Uwięzione; odc. 6; 
serial; Hiszpania (2015)

02:40 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 6/13; serial 
sensacyjny TVP

03:35 Sprawa dla reportera

06:05 Rodzinka.pl; odc. 12 
„Walka z nałogami”; serial 
komediowy TVP

06:35 Włoska kuchnia jak u 
babci; odc. 10/13 Matera; 
cykl dokumentalny; USA 
(2013)

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

08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:05 Program rozrywkowy - 

mini audycja
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1798; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
536 - Unik; serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc. 80; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 137 
„Ostatnia szansa”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 O mnie się nie martw 
- s. VII; odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

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

16:30 Koło fortuny; odc. 139 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:55 Rodzinka.pl; odc. 19 

„Powitanie jesieni”; serial 
komediowy TVP

19:25 Mini audycja (Koło 
fortuny)

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1798; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1799; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kabaret: Wszystkiego 
zabawnego; odc. 2 W 
poszukiwaniu ducha świąt; 
program rozrywkowy

21:05 The Good Doctor; odc. 
9; serial obyczajowy; USA 
(2017)

21:55 Misery; thriller; USA 
(1990); reż.:Rob Reiner; 
wyk.:James Caan, Kathy 
Bates, Richard Fainsworth, 
Lauren Baccall

23:50 Cała ona; komedia; 
USA (1999)

01:35 Zaskoczeni przez 
miłość; film obyczajowy; 
USA (2015)

03:15 Art Noc

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00; Nowy dzień z Polsat 
News

8:00 Trudne sprawy (615); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (120); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (607); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (228); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (421); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2627); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (667); 
serial paradokumentalny

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

reporterów; program 
ukazujący ludzkie 
problemy. Reporterzy 
interweniują wszędzie, 
gdzie potrzebna jest 
pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (111); 
serial paradokumentalny. 
Losy bohaterów, którzy 
ulegli wypadkom, zależą 
od wiedzy osób 
dyżurujących pod nr 112. 
Dyspozytorzy pogotowia 
nie tylko wysyłają karetkę, 
ale...

17:00 Gliniarze (99); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2628); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (481); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Paździochów oraz Arnolda 
Boczka. W najnowszych 
odcinkach...

20:05 Dorwać byłą; komedia 
romantyczna, USA 2010. 
Romans, humor i 
kryminalna intryga, czyli 
perypetie pary skłóconych 
małżonków.

22:40 Łatwa dziewczyna; 
komedia, USA 2010. Od 
wzorowej licealistki do 
szkolnej ladacznicy - 
bystra nastolatka poznaje 
siłę plotki.

0:40 Wojownik; dramat 
społeczny, USA 2011. 
Bracia, których drogi 
rozeszły się przed 
czternastoma laty, stają do 
rywalizacji w turnieju 
MMA.

3:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5214) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy  

07:50 Doradca smaku-
Sandacz z chutney z dyni i 
marchwi (13/40) - 
program 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2182) - magazyn 

10:55 Ukryta prawda (544) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (286) - 
program

13:00 19 + (193) - program
13:30 19 + (194) - program 
14:00 Szpital (430) - 

program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(15) - program kulinarno-
rozrywkowy 

16:00 Szkoła (287) - 
program

17:00 Ukryta prawda (545) - 
program obyczajowy  

18:00 Szpital (431) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7344) 
19:35 Sport (7327) 
19:40 Pogoda (7324) 
19:45 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(87) - informacje 

19:50 Uwaga! (5215) - 
program 

20:10 Doradca smaku-
Gulasz cielęcy z fasolką 
(5/40) - program 

20:15 Na Wspólnej 16 
(2626) - serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (58/113) - 
program  

21:30 Kuchenne rewolucje 
15 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy  

22:35 Sztos - film sensacyjny 
1997. Sopot, początek lat 
70. 30-letni Kazik 
Czarnecki noszący ksywkę 
„Synek”, wychodzi po 
półtorarocznej odsiadce 
na wolność, wraca do 
rodzinnego Trójmiasta i 
próbuje jakoś się urządzić. 
Kontaktuje się więc z 
dawnym kumplem, sporo 
starszym od niego 
Erykiem, który jest 
fachowcem od 
„przewalanek” - oszustw 
walutowych…

00:30 Przetrwanie - film 
sensacyjny, USA 2011. Na 
bezkresnych pustkowiach 
Alaski rozbija się samolot 
pasażerski. Większość 
pasażerów ginie na 
miejscu, ośmiu udaje się 
przeżyć. Jednak czeka ich 
straszna walka o 
przetrwanie…

02:55 Uwaga! (5215) - 
program 

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(38/150) - program

04:40 Nic straconego

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

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska;  
odc. 27

08:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 5

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. 20

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 24

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 8

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 86

15:50 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 6

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; Polska; odc. 7

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; Polska; odc. 8

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 27

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 28

20:00 Mały; komedia, USA 
2006. Calvin (Marlon 
Wayans) jest liliputem. Po 
wyjściu z więzienia, wraz 
ze swoim wspólnikiem, 
Percym (Tracy Morgan) 
kradną diament warty sto 
tysięcy dolarów…

21:55 Życie; komedia, USA 
1999. Wygadany artysta - 
oszust Rayford Gibson i 
spokojny kasjer bankowy 
Claude Banks spotykają 
się przypadkiem i tworzą 
najbardziej niezwykły 
debiut na wschód od 
Missisipi…

00:10 Bal maturalny; horror, 
Kanada, USA 2008. Trzy 
lata temu, Donna była 
świadkiem horroru. 
Obsesyjny morderca zabił 
całą jej rodzinę. Dziś 
wieczorem odbywa się bal 
absolwentów i Donna 
stara się świętować 
wejście w dorosłość…

02:00 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1992

02:35 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1992

03:10 Ale numer!; Polska
03:35 Biesiada na cztery 

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

pory roku; factual, Polska
04:45 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 17; serial TVP

06:10 Czarne chmury; odc. 
9/10 - Zaręczyny; serial 
TVP

07:10 Na sygnale; odc. 133 
„Proszę pani, był 
wypadek...”; serial 
fabularyzowany TVP

07:40 Na sygnale; odc. 134 
„Dobre chęci”; serial 
fabularyzowany TVP

08:15 M jak miłość; odc. 
732; serial TVP

09:15 Komisarz Alex; odc. 
112 - Podwójna śmierć; 
serial kryminalny TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 12 
„Walka z nałogami”; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 13 
„Rodzicielskie rozterki”; 
serial komediowy TVP

11:15 Ranczo; odc. 17 - 
Honor parafii; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 18 - 
Europejski kandydat; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
125 - Zielony zakątek; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
126 - Słowo faceta; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
674 - O dzielnym 
medyku...; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 134 
„Dobre chęci”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 19 - 
Rozwód z miłości; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 20 - 
Diabelskie porachunki; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 14 
„Marzenia Kacperka”; 
serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
127 - Dzień papieski; 
serial kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 251; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 21 - 
Jesienna burza; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 22 - Diler 
pierogów; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
128 - Celebryta; serial 
kryminalny TVP

00:20 Na dobre i na złe; odc. 
694; serial TVP

01:25 Mrok; odc. 7/8 - Król 
życia; serial kryminalny 
TVP

02:20 Mrok; odc. 8/8 - 
Temida; serial kryminalny 
TVP

03:20 Czarne chmury; odc. 
9/10; serial TVP

04:25 M jak miłość; odc. 
732; serial TVP

05:55 Familiada; odc. 2384
06:35 Okrasa łamie przepisy 

– Brytyjska jagnięcina z 
pieca i grilla

07:15 Kraj się śmieje – „Nie 
bójmy się wioski”

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (74) - Botoks czy 
natura?

09:10 Koło fortuny; odc. 57 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę 
noc” - Bolter

11:05 Pojedynek nie na żarty 
(5) - Kabaret pod 
Wyrwigroszem kontra 
kabaret Koń Polski

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Ballada o hydrauliku”

13:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Bo to nie ma co”

14:10 Familiada; odc. 2384
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa 2015 - 
Maraton Niepodległości 
(1-2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opolskie 
Kabaretony - OPOLE 
2017 na bis - Z PRL do 
Polski; /cz. 2/

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie w krainie 
młodości; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 3 
Mexico - miasto z 
przeszłością; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 25 Holandia 
(94) „Z Zelandii do Bredy”; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 12 Kufer trojański; 
serial komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na żarty 
(5) - Kabaret pod 
Wyrwigroszem kontra 
kabaret Koń Polski

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (75) - Celebryci - 
tak czy nie?

22:15 Kierunek Kabaret; /43/ 
- Sny

23:20 Olga Lipińska 
zaprasza (28); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 56 
ed. 3; teleturniej

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
Przeboje Lata 2015 (1-3)

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem tam i z 
powrotem; widowisko

05:20 Ukryta prawda (145) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (249) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (182) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(4/22) - serial S-F, USA 

09:10 Kryminalni 2 (2/13) - 
serial kryminalny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (524) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (183) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (423) - 
program sądowy

14:55 Szpital (250) - 
program obyczajowy. 
Pacjentem szpitala jest 
ośmioletni Kuba 
Zawistowski. Chłopiec 
wyskoczył z okna swojego 
domu w stroju Batmana, 
wierząc, że uda mu się 
polecieć do taty, za którym 
bardzo tęskni… 

15:55 Gotowe na wszystko 
III (7/23) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(5/22) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni 2 (3/13) - 
serial kryminalny

19:00 Ukryta prawda (525) - 
program obyczajowy

20:00 Moulin Rouge - 
musical, USA/Australia 
2001. Młody poeta, 
Christian (Ewan 
McGregor) opuszcza swój 
rodzinny dom i przenosi 
się na Montmartre, gdzie 
poznaje Henri Toulouse-
Lautreca, który 
wprowadza go w świat 
paryskiej bohemy. W 
sławnym kabarecie Moulin 
Rouge Christian poznaje 
jego największą gwiazdę - 
Satine (Nicole Kidman)…

22:35 Z archiwum X (4/6) - 
serial 

23:40 Szczęśliwe święta - 
komedia, USA 2014. 
Jenny jest typową, 
nieodpowiedzialną 
dwudziestokilkulatką. Po 
rozstaniu z chłopakiem 
postanawia zamieszkać ze 
swoim starszym bratem 
Jeffem oraz jego żoną 
Kelly. Pojawienie się 
młodszej siostry 
wstrząśnie spokojnym 
życiem pary…

01:30 Moc Magii (TVN7 noc) 
(38/150) - program

03:40 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show – 
Caroline Woźniacki

04:10 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show – 
Henryk Blida

04:40 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show – 
Monika Palikot

05:25 Wszystko o jedzeniu 
(12/14) - program

05:55 Wszystko o jedzeniu 
(13/14) - program

06:25 Magia Y (5/7) - 
program rozrywkowy

07:10 Pani Gadżet 2.0 
(10/12) - magazyn

07:40 Pojedynek na modę
08:25 Sekrety lekarzy 2 

(9/12) - reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 7 (7/12) - 
program lifestylowy

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę (6/12) - program

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (1/13) - program

11:55 Kuchenne rewolucje 
10 (12/13) - program

12:55 Mistrzowskie cięcie 
(5/8) - program

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (7/10) - 
program rozrywkowy

14:40 Gwiazdy prywatnie 
(5/8) - program

15:10 Ostre cięcie 4 (9/12) - 
program

15:55 Afera fryzjera 5 (1/12) 
- program rozrywkowy

16:40 Gwiazdy od kuchni 
(5/8) - program

17:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (10/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 6 
(9/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (12/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(4/12) - reality show

20:40 Beauty ekspert 2 
(3/12) - magazyn 
lifestylowy

21:10 W czym do ślubu? 2 
(7/10) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (6/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 14 
(10/12) - magazyn

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (7/10) - 
program rozrywkowy

23:40 Gwiazdy prywatnie 
(5/8) - program 
lifestylowy

00:10 Wykorzystywane 
służące - dokument

01:15 Detektywi od zdrad 
(14/22) - reality show

02:10 Najsztub słucha - 
Anna Wendzikowska (2/5) 
- talk show

02:35 W roli głównej - 
Sebastian Karpiel Bułecka 
(9/16) - talk show

03:00 W roli głównej - 
Marysia Peszek (4/9) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem 6 
(14/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 3 
(4/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 6 
(9/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

08:00 PN - Bayern
09:00 PN - Bayern
10:00 Turniej WTA
12:00 Turniej WTA
16:00 PN - Barca
17:10 PN - Barca
18:35 PN - Barca
19:15 Retransmisja/

transmisja
21:00 retransmisja
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Wydarzenie dnia - 

retransmisja

07:00 Narciarski weekend - 
kamerki

07:05 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:25 Narciarski weekend - 
kamerki

08:05 Cyryl i Metody. 
Apostołowie Słowian; odc. 
2; film dokum.; Czechy 
(2014)

09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1050
10:50 Reportaż
11:15 Bal; film dokum.
12:10 Historie szczęśliwe; odc. 

16; cykl reportaży
12:20 Antenowe remanenty
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:20 Antenowe remanenty
13:50 Teraz ryby/ antenowe 

remanenty
14:15 Cyryl i Metody. 

Apostołowie Słowian; odc. 
2; film dokum.; Czechy 
(2014)

15:15 Jedź bezpiecznie; cykl 
reportaży

15:35 Rączka gotuje
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
20:01 Uwaga! Weekend
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 Cyryl i Metody. 

Apostołowie Słowian; odc. 
2; film dokum.; Czechy 
(2014)

00:40 Rączka gotuje
01:20 Bal; film dokum.
02:15 Historie szczęśliwe; odc. 

16; cykl reportaży
02:40 Cyryl i Metody. 

Apostołowie Słowian; odc. 
2; film dokum.; Czechy 
(2014)

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

remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1050
06:20 Reportaż
06:35 Rączka gotuje

06:50 Był taki dzień – 8 
lutego; odc. 466; felieton

06:55 Historia Polski – 
Gdzie rosną poziomki?; 
film dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 12 
Karnawał na Wyspach; 
cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – Książe 
wód jodowych, źródełko 
Bełkotka i małżyki; cykl 
reportaży

09:10 Królowa Bona; odc. 3; 
serial TVP

10:20 Nowe Ateny; odc. 72; 
program publicystyczny

11:10 Flesz historii; odc. 
376; cykl reportaży

11:30 Pewnego razu na 
Zachodzie; odc. 2 Gdzie 
jest Fryderyk?; cykl 
dokumentalny

11:45 W mniejszości siła
12:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Na progu 
tajemnicy

13:30 Sensacje XX wieku – 
Łowcy skarbów; cykl 
dokumentalny

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Goering; cykl 
dokumentalny

14:55 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

16:00 Historia Polski – 
Twórcy naszej tradycji - 
Norwid. Światło i mrok; 
cykl dokumentalny

17:10 Taśmy bezpieki
17:40 Królowa Bona; odc. 4; 

serial TVP
18:50 Sensacje XX wieku – 

Operacja”Foxley”
19:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Ważny każdy 
szczegół

20:30 Generałowie Hitlera; 
odc. 6/6 Udet: awiator; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (1998)

21:30 Miasto z morza; odc. 
3/4; serial TVP

22:20 Spór o historię – 1920 
– Przyjaciele i wrogowie; 
debata

23:00 Koniec świata; film 
dokumentalny; Polska 
(2014); reż.:Monika 
Pawluczuk

23:50 Ośmiornica; odc. 3/4; 
serial; Włochy (1984)

01:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 12 
Karnawał na Wyspach; 
cykl reportaży

01:30 Działo się w 
Krakowie; felieton

01:40 Miasto z morza; odc. 
3/4; serial TVP

7:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Grot Budowlani 
Łódź - Galatasaray SK

9:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

11:20 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Developres 
SkyRes Rzeszów - Volero 
Zurych

13:30 Magazyn narciarski; 
program poświęcony 
narciarstwu alpejskiemu. 
Widzowie znajdą w nim 
analizy i zapowiedzi 
zawodów Pucharu Świata, 
rozmowy z zawodnikami 
oraz ciekawostki z...

14:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Trefl Gdańsk - 
Jastrzębski Węgiel

16:20 KOTV Classics; 
magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii tej 
dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

17:25 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Marica Płowdiw 
- Chemik Police

20:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii tej 
dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

20:50 Futsal; Mistrzostwa 
Europy w Lublanie; mecz 
półfinałowy

22:30 Boks
1:00 Sporty walki; KSW. 

Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

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

POLSAT SPORT


