
Tuż przed Walentynkami w 
ręce policjantów wpadł 35-let-
ni złodziej. Mężczyzna w jed-
nym ze sklepów samoobsłu-
gowych ukradł... damską bie-
liznę i zegarek. Jak się okaza-
ło, był on poszukiwany, bo w 
wyznaczonym terminie nie 
powrócił do aresztu śledcze-
go, dokąd trafił za kradzieże i 
włamania. 

Oficer dyżurny z komisariatu 
IV otrzymał zgłosze-
nie kradzieży sklepo-
wej. Jak się okazało, 
ujęty przez pracowni-
ka ochrony mężczy-
zna, odwiedził w tym 
dniu jeden ze skle-
pów samoobsługo-
wych w Częstochowie 

dwukrotnie. Za pierwszym ra-
zem ukradł zegarek. Zachęcony 
najwidoczniej swoim „sukce-
sem” postanowił wrócić po dam-
ską bieliznę. Tym razem został 
jednak bardzo szybko rozpozna-
ny przez ochronę i przyłapany 
na gorącym uczynku. 35-latek 
trafił do policyjnej celi, a towar w 
nienaruszonym stanie wrócił na 
sklepowe półki. W toku wykony-
wanych czynności okazało się, 
że zatrzymany to recydywista, 
który nie powrócił do aresztu po 
przerwie w odbywaniu kary za 
kradzieże i włamania. Mężczy-
zna usłyszał zarzuty zarówno w 
komisariacie IV, jak i Komisa-
riacie VI, na terenie którego miał 
dopuścić się kilku kradzieży 
sklepowych, po czym trafił z po-
wrotem za kratki. kg
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 O sporcie czytaj w kolejnym numerze „Życia”

Kradł na prezenty?

Romantyczny 
złodziejaszek

Częstochowa

Z nożem  
na męża

59-latka rzuciła się z nożem na swojego 
męża. Ugodziła go w klatkę piersiową. Na 
szczęście cios nie okazał się śmiertelny. Ba-
danie wykazało w organizmie zatrzymanej 
ponad 3 promile alkoholu. Prokurator zade-
cydował o objęciu jej policyjnym dozorem.

Oficer dyżurny z komisariatu II otrzymał kil-
ka dni temu zgłoszenie pchnięcia nożem. Na 
miejsce od razu pojechał patrol. Para spożywa-
ła wspólnie alkohol. W pewnym momencie mię-
dzy małżonkami doszło do kłótni. Kobieta mia-
ła wtedy chwycić za nóż kuchenny i wbić go po-
krzywdzonemu w klatkę piersiową. Na szczę-
ście pomoc przyszła na czas. Mężczyzna został 
odwieziony do szpitala, 59-latka trafiła nato-
miast do policyjnej celi. Badanie wykazało u 
niej ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Po 
wytrzeźwieniu została doprowadzona do Proku-
ratury Rejonowej Częstochowa-Południe, gdzie 
usłyszała zarzut uszkodzenia ciała. Podejrzana 
została objęta policyjnym dozorem. kg

Częstochowa wywalczyła 
blisko 2 miliony złotych dofi-
nansowania na realizację pro-
jektu „Stare Miasto-Nowe Ży-
cie”. Dzięki temu powstało 
miejsce świadczące komplek-
sowe usługi dla osób zagrożo-
nych marginalizacją, wyklu-
czeniem społecznym, bez-
domnością.  

To dofinansowanie to aż 95% 
wartości projektu, wkład wła-
sny miasta to niewiele ponad 
100 tys. zł. Realizowany projekt 
jest uzupełnieniem inwestycji – 
całościowej przebudowy oraz 
adaptacji zdegradowanego bu-
dynku przy ul. Krakowskiej 34 
dla potrzeb Centrum Aktywno-
ści Obywatelskiej dzielnic Cen-
trum (Śródmieście) i Stare Mia-
sto, na które Częstochowa 
wcześniej, w 2016 roku także 
pozyskała ponad 4 mln zł dofi-
nansowania. Do zakończenia 
tej inwestycji zostało jeszcze kil-
ka tygodni.

Dzięki obu projektom na Sta-
rym Mieście powstanie miejsce 
świadczące kompleksowe usługi 
dla osób zagrożonych marginali-
zacją, wykluczeniem społecz-
nym, bezdomnością. To ewene-
ment w skali kraju.

Projekt został powierzony do 
realizacji przez Gminę - w formie 
zadania publicznego - Fundacji 
Chrześcijańskiej „Adullam”. Ter-

min zakończenia to 31 grudnia 
2020 roku. Wywalczyliśmy więc 
pieniądze na działalność Cen-
trum na 3 lata.

W projekcie, którego celem 
jest   zwiększenie integracji oraz 
wzmocnienie aktywności spo-
łecznej i zawodowej osób wyklu-
czonych i zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, weźmie 
udział minimum 300 osób ze 
Starego Miasta.. Uczestnicy i 

uczestniczki projektu będą mogli 
liczyć na indywidualne podejście 
oraz opracowanie odpowiedniej 
dla nich ścieżki wsparcia.

Oferowane wsparcie odbywać 
się będzie w ramach:Punktu In-
formacyjno-Konsultacyjnego; 
Klubu Aktywizacji Zawodowej i 
Wsparcia oraz Organizowania 
Społeczności Lokalnej.

– Dobrze, że udało się skoor-
dynować realizację obu projek-

tów – infrastrukturalnego, któ-
ry niebawem się zakończy i te-
go, który pozwala na finanso-
wanie tak różnorodnych dzia-
łań, a tym samym udzielanie 
wszechstronnej pomocy  – po-
wiedział Adrian Staroniek, na-
czelnik Wydziału Polityki Spo-
łecznej.

– Nasza współpraca z mia-
stem dobrze się rozwija od wie-
lu lat dzięki konsekwentnej re-

alizacji polityki społecznej w 
Częstochowie  – mówiła Elżbieta 
Ferenc,prezes Fundacji Chrze-
ścijańskiej „Adullam” opowiada-
jąc o szczegółach projektu. –Je-
steśmy przykładem i wzorem 
dla innych miast w kraju, tu 
naprawdę dzieje się wiele do-
brego.

Realizacja projektu „Stare 
Miasto-Nowe Życie”, współfinan-
sowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach RPO Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Spo-
łeczny) trwa od stycznia 2018. 
Jego całkowita wartość to 2 048 
614 zł, wartość dofinansowania: 
1 946 183 zł (95%).

Celem zadania publicznego 
jest zwiększenie integracji oraz 
wzmocnienie aktywności spo-
łecznej i zawodowej osób wyklu-
czonych i zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, z założe-
niem:
l reintegracji społecznej, polega-

jącej na odbudowaniu i pod-
trzymaniu umiejętności 
uczestniczenia w życiu spo-
łeczności lokalnej i pełnienia 
ról społecznych w miejscu pra-
cy, zamieszkania lub pobytu;

l reintegracji zawodowej, pole-
gającej na odbudowaniu i pod-
trzymaniu zdolności do samo-
dzielnego świadczenia pracy 
na rynku pracy.
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Papierosy bez akcyzy 

Kontrabanda 
w bagażniku

1600 paczek papiero-
sów bez polskich znaków 
akcyzy przewoził w ba-
gażniku 42-latek, którego 
zatrzymali częstochow-
scy policjanci. Straty 
Skarbu Państwa z tytułu 
niezapłaconej akcyzy 
oszacowano na ponad 27 
tys. zł. Za posiadanie nie-
legalnych wyrobów grozi 
wysoka grzywna, a nawet 
kara do 3 lat więzienia.

Kilka dni temu policjan-
ci z komisariatu II w Czę-
stochowie wpadli na trop 
42-latka, który miał posia-
dać w samochodzie spore 
ilości papierosów bez akcy-
zy. Kiedy chcieli go zatrzy-

mać do kontroli, mężczy-
zna był wyraźnie zdener-
wowany. Jak się okazało 
nie bez powodu. W jego au-
cie mundurowi odnaleźli 
1600 paczek papierosów 
bez polskich znaków akcy-
zy. 42-latek został zatrzy-
many, a kontrabanda za-
bezpieczona. Straty Skar-
bu Państwa z tytułu nieza-
płaconego podatku akcy-
zowego oszacowano na po-
nad 27 tys. zł. Mieszkaniec 
Częstochowy usłyszał już 
zarzut związany z posiada-
niem nielegalnych wyro-
bów tytoniowych, za co 
grozi wysoka grzywna, a 
nawet kara 3 lat więzienia.
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OPK

Dźwięki 
ziemi 

i natury
Osobliwe instrumenty, dźwięki 

minerałów, muszli i śpiew archaicz-
ny przywołają echa pradawnych   
kultur podczas niezwykłego kon-
certu w OPK ,,Gaude Mater” 17 lu-
tego o godz. 18.00.   

Aby lepiej zrozumieć naturę dźwięku 
i poznać rozmaite kultury, autorzy pro-
jektu pod nazwą „Dźwięki Ziemi i Prze-
strzeni” zasięgali nauk u nauczycieli 
m.in. z Holandii, Wielkiej Brytanii oraz 
Peru. Podczas występów korzystają z 
instrumentów, z których większość wy-
konują samodzielnie. Usłyszymy też 
dźwięki pochodzące ze źródeł stworzo-
nych przez samą naturę – piór, muszli 
morskich, kamieni szlachetnych, mine-
rałów czy złota.

Według zapewnień twórców, „Dźwię-
ki Ziemi i Przestrzeni” to przedstawie-
nie, które oddziałuje na człowieka kom-
pleksowo – uwrażliwia zmysły, uspoka-
ja umysł, ubogaca wyobraźnię, wpro-
wadza spokój i pobudza do refleksji.   

Bilety w cenie 30 zł i 20 zł (ulgowy) 
można kupić w siedzibie Ośrodka Pro-
mocji Kultury ,,Gaude Mater” przy ul. 
Dąbrowskiego 1.

Więcej informacji oraz szczegóły ak-
tualnych propozycji OPK ,,Gaude Ma-
ter” na stronie  http://gaudemater.pl
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Remonty w szkołach

Będą ćwiczyć 
w nowych salach
Gruntowne remonty 

przejdą sale gimnastyczne 
w czterech miejskich pla-
cówkach – Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 3, 
szkołach podstawowych 
nr 36 i 54 oraz II LO im. 
R. Traugutta.   Oferty w 
przetargu na wykonanie 
tych prac można składać 
do 28 lutego.

W sali gimnastycznej w Ze-
spole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 3 przy ul. Łukasiń-
skiego zostanie wykonana 
podłoga sportowa. Ściany i 
sufity będą otynkowane i po-
malowane. Wymieniona bę-
dzie stolarka drzwiowa i za-
montowane ścianki alumi-
niowe. Całości dopełni wy-
miana drabinek.

W Szkole Podstawowej nr 
36 przy ul. Kasztanowej re-
mont obejmie nie tylko salę 
gimnastyczną, ale i sanita-
riaty. Parkiet sali przejdzie 
cyklinowanie. Ściany i sufity 
będą na nowo otynkowane i 
pomalowane. Prace obejmą 
też wymianę grzejników i in-
stalacji centralnego ogrzewa-
nia oraz pokrycie dachu sali 
styropapą.   

W Szkole Podstawowej nr 

54 (Zespole Szkół nr 1) przy 
ul. Kukuczki – oprócz cykli-
nowania parkietu oraz otyn-
kowania i pomalowania 
ścian – wymieniona zostanie 
instalacja c.o. i grzejniki, a 
także instalacja elektryczna. 
W sali pojawią się też nowe 
oprawy oświetleniowe.

Z kolei większa sala gim-
nastyczna II LO przy ul. Ki-
lińskiego zyska nową podłogę 
sportową z wykładziną ho-
mogeniczną. Sala będzie na 
nowo otynkowana i pomalo-
wana. Oprócz wymiany in-
stalacji – elektrycznej, c.o. i 
grzejników – prace przewidu-
ją zamontowanie w sali no-
wych opraw oświetlenio-
wych. Dach budynku sali zo-
stanie pokryty styropapą i 
papą termozgrzewalną.

Prace we wszystkich szko-
łach rozpoczną się późną 
wiosną, a ich odbiór ma na-
stąpić jeszcze przed końcem 
wakacji – do 20 sierpnia.     

Oferty w przetargu na wy-
konanie robót objętych tą in-
westycją można składać do 
28 lutego, do godz. 09.30, w  
Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miasta Częstochowy 
przy ul. Śląskiej 11/13.   

kg

14 lutego

Zatańczą  
na placu 

Biegańskiego
W tym roku Częstocho-

wa po raz pierwszy przyłą-
czy się do międzynarodo-
wej kampanii społecznej 
„Nazywam się Miliard / 
One Billion Rising” skie-
rowanej przeciwko prze-
mocy wobec kobiet. Czę-
stochowianki od kilku ty-
godni spotykają się na 
wspólnych treningach po 
to, by w najbliższą środę o 
godz. 16.00 zatańczyć na 
Placu Biegańskiego.

14 lutego cały świat prote-
stuje przeciwko przemocy 
wobec kobiet, tańcząc. Akcję 
zapoczątkowała w 2011 r. 
Eve Ensler, amerykańska 
dramatopisarka, poetka, sce-
narzystka filmowa, autorka 
licznych sztuk teatralnych i 
słynnych „Monologów wagi-
ny”, działaczka feministycz-
na i antyprzemocowa. Po fali 
gwałtów w USA napisała: 
„Żyjemy na planecie, na któ-
rej w ciągu swojego życia 
około miliarda kobiet padnie 
lub padło ofiarą gwałtu”. Na 
14 lutego 2013 r. zapowie-
działa akcję „Powstanie Ofiar 
Gwałtu – One Billion Ri-
sing”. Jako formę protestu 
wybrała taniec, ponieważ 
tańcząc kobiety mają władać, 
rządzić swoim ciałem. Wyko-
nując wspólnie układ cho-

reograficzny w przestrzeni 
publicznej pokazują, że są 
wolne i że przestrzeń publicz-
na należy nie tylko do męż-
czyzn, ale także do nich. Od 
tamtej pory co roku w Walen-
tynki cały świat tańczy, pro-
testując przeciwko przemocy 
wobec kobiet.

W Polsce akcja nosi nazwę 
„Nazywam się Miliard”. 
W pierwszej edycji, w 2013 r. 
przyłączyło się do niej 30 
miejscowości w Polsce, 
w ubiegłym roku było ich 
ponad 60. W tym roku po 
raz pierwszy również nasze 
miasto dołącza do kampanii. 
Hasłem przewodnim tego-
rocznej edycji jest „Lokalnie 
i solidarnie przeciwko prze-
mocy wobec kobiet”. -  To 
dobrze, że częstochowianki 
przyłączyły się do tej akcji, 
której celem jest wzajemne 
wspieranie się kobiet, budo-
wanie kobiecej, lokalnej soli-
darności  - powiedziała Aga-
ta Wierny, pełnomocniczka 
ds równych szans, która 
współuczestniczy w organi-
zacji wydarzenia.

Głównym organizatorem 
akcji w Częstochowie jest 
stowarzyszenie  Pasja do ży-
cia.
https://www.facebook.com/
events/561654354211844/
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Wizyta w MPK

Spełnili marzenie  
najmłodszych

Zwiedzanie siedziby MPK 
i przejazd autobusem - to ma-
rzenia dwóch chłopców, które 
spełniły się dzięki częstochow-
skiemu przewoźnikowi.

Tomek (7 lat) i Fabian (6 lat), mi-
łośnicy miejskiego transportu na-
pisali listy, w których poprosili 
o spełnienie marzeń - zwiedzenie 
zajezdni, przejazd autobusem w to-
warzystwie zawodowego kierowcy 
oraz poznanie osób odpowiedzial-
nych za komunikację w mieście.

Listy stały się inspiracją do zor-

ganizowania spotkania z przedsta-
wicielami MPK, wpisującego się 
w promocję komunikacji miejskiej 
wśród najmłodszych.

Gospodarze podziękowali chłop-
com za odwagę i napisanie listów, 
przypomnieli także o zaletach co-
dziennego korzystania z transpor-
tu publicznego oraz o akcji   spo-
łecznej dedykowanej szkołom - 
,,Akademia młodego pasażera”, 
która zostanie wznowiona po fe-
riach.

Z chłopcami i ich opiekunami 
spotkał się prezydent Częstochowy 

Krzysztof Matyjaszczyk, prezes 
MPK Mariusz Sikora i jego zastęp-
ca Robert Madej.

Oczywiście najważniejszym 
punktem wizyty w MPK była prze-
jażdżka autobusem po terenie za-
jezdni w towarzystwie zawodowego 
kierowcy, a później krótkie zwie-
dzanie nowoczesnej hali przezna-
czonej do obsługi autobusów. 
Chłopcy przeszli jeszcze do dyspo-
zytorni, gdzie zobaczyli jak wygląda 
nadzór nad kursującymi pojazda-
mi.
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Konkurs

Nowe aspekty 
martwej natury

Po raz szósty Miejska Gale-
ria Sztuki organizuje kon-
kurs mający na celu promo-
wanie indywidualności w 
młodym pokoleniu twórców. 
Artyści malarze, którzy nie 
ukończyli 35 roku życia, mo-
gą przesyłać elektronicznie 
swoje zgłoszenia do 30 mar-
ca. Hasło tegorocznej edycji 
brzmi ,,W rzeczy samej. Nowe 
aspekty martwej natury”.

Tym razem tematyka konkur-
su koncentruje się na przedmio-
cie we współczesnej rzeczywisto-
ści kulturowej. Pytając o wza-
jemne relacje rzeczy i ludzi, orga-
nizatorzy oczekują prac osadzo-
nych zarówno w tradycji malar-
stwa sztalugowego, jak i obiek-
tów przestrzennych uzyskiwa-
nych środkami malarskimi, 
przekraczających kanon mar-
twej natury.

Konkurs otwarty jest dla arty-
stów malarzy, którzy nie ukoń-
czyli 35 roku życia. Mogą brać w 
nim udział artyści profesjonalni 
– w tym studenci i absolwenci 
wyższych szkół plastycznych 
oraz kierunków artystycznych 
innych uczelni. Przyjmowane 
będą prace wykonane w latach 
2015-2018 w dowolnej technice 
i konwencji malarskiej, nie dają-

ce się powielić jako oryginały, 
uprzednio nie nagradzane i bę-
dące własnością autora. Każdy 
uczestnik może zgłosić jedną 
pracę lub cykl do trzech prac.

Zgłoszenia dokonuje się po-
przez nadesłanie kompletu 
określonych przez organizatora 
materiałów na adres  bszyc@ga-
leria.czest.pl  w terminie  do 30 
marca.

Do jury organizator powoła 
cenionych krytyków sztuki, a 
kwalifikacja prac będzie miała 
charakter dwustopniowy. W 
konkursie przyznane zostaną 
nagrody Prezydenta Miasta 
Częstochowy, Starosty Często-
chowskiego, Dyrektora Miej-
skiej Galerii Sztuki, a także na-
grody sponsorowane oraz wy-
różnienia honorowe. Otwarcie 
wystawy i wręczenie nagród 
laureatom odbędzie się 9 czerw-
ca. Zostanie wydany też katalog 
pokonkursowy.

Regulamin konkursu, karta 
zgłoszenia oraz wszelkie szczegó-
ły dotyczące formatu pracy, pro-
cedury konkursowej, opłaty za 
uczestnictwo itp. dostępne są na 
stronie Miejskiej Galerii Sztuki w 
Częstochowie pod linkiem  ht-
tp://www.galeria.czest.pl/con-
tent/id/309
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Miłośnicy nordic walking z całego 
kraju spotkali się w Żarkach Letnisko 
na 4. Międzygrupowym Zlocie Nordic 
Walking. 

Formuła Nordic Walking połączonego 
z zabawami, Zumbą i prawdziwą inte-
gracją w bardzo gościnnym agrogospo-
darstwie „Pod Skałką” w Przybynowie to 
główny cel spotkania.  Inicjatorką i orga-
nizatorką Zlotu jest Mariola Pasikowska  
z Positive Energy, utytułowana zawod-
niczka, która ma na swoim koncie m.in. 
tytuły mistrzyni Polski, Europy i puchar 
kontynentu oraz Puchar Polski w minio-
nym sezonie.  Impreza odbywała się pod 
honorowym patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Żarki Klemensa Pdolej-
skiego.

Imprezę wystartowała w Żarkach Letni-
sku, a meta znajdowała się w Agro Pod 
Skałką w Przybynowie.    W zlocie wzięły 
udział 23 grupy z całej Polski: Positive 
Energy, Kijomaniacy Myszków,   Viking 
NT Częstochowa,   Clleo Zawiercie, UKS 
Siedleszczany, Forma na piatkę Pabiani-
ce, Epoka Nordica Łódź, AndresPOLak-
tywnie, Forever Young, Strzelce Opol-
skie, Wilki Ożarów Mazowiecki, Bobry 
Dobieszowice, Łazanki, Chodze z kijami, 
Czeladź biega, NW Człapski Team, 
Jura’PL Zawiercie, Jest Lepiej-Często-
chowa, King&Quenn Częstochowa, Sta-
dion Śląski, Silesia NT, Chodzik 56, Fa-
ce Nordic Team.  

- Wśród uczestników było wielu in-
struktorów i trenerów nordic walking, 
którzy czuwali nad prawidłową techniką 

marszu. Do przepięknej i malowniczej   
jurajskiej trasy dodaliśmy świetną zaba-
wę i nutkę karnawałowego szaleństwa Na 
mecie czekał ciepły posiłek a po nim kon-
kursy, zabawy i tańce. Wręczono medale 
uczestnictwa i pamiątkowe dyplomy 
uczestnictwa – mówi Mariolia Pasikow-
ska. -  Szczególnie pragnę wyróżnić gru-
pę „Forma na piątkę” z Pabianic pod 
przewodnictwem Mirka Frankiewicza, 
która w 50 osobowym składzie   bawiła 
się w strojach czarownic i czarodziejów.

Zaprojektuj przyszłość
Szkoła Podstawowa w Kucharach bie-

rze udział w projekcie „Zaprogramuj Przy-
szłość”, prowadzonym przez Fundację 
Orange i Stowarzyszenie „Mistrzowie Ko-
dowania” dla klas I-III.

Zajęcia prowadzone są poza obowiąz-
kowymi zajęciami dydaktycznymi i spo-
łecznie. 

Nauczycielki z placówki: Magdalena 
Bulska i Aldona Tomzik, zostały przeszko-
lone w zakresie programowania przez do-
świadczonych trenerów. Dzięki temu mo-
gą prowadzić dodatkowe zajęcia z roboty-
ki i programowania.

Szkoła w Kucharach otrzymała do pro-
wadzenia zajęć m.in. roboty, matę eduka-
cyjną oraz tablety. Uczniowie w tym roku 
szkolnym będą uczestniczyć w 15 zaję-
ciach (każde po 1,5 godz.) z podstaw pro-
gramowania. Otrzymany sprzęt pozosta-
nie w szkole i będzie służył kolejnym 
uczniom.

  Zajęcia cieszą się dużym zaintereso-
waniem wśród dzieci, mimo że są prowa-
dzone w soboty.

Kolorowy zlot

Nowy wóz dla strażaków
Jednostka OSP w Jaworzniku 

zyska nowy wóz strażacki. Jego za-
kup był możliwy między innymi 
dzięki dofinansowaniu unijnemu, 
dotacji z budżetu państwa oraz Wo-
jewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP Woje-
wództwa Śląskiego. 

- Wniosek o dofinansowanie unijne 
był przygotowany i zgłoszony w ubie-
głym roku – informuje burmistrz Mia-
sta i Gminy Żarki  Klemens Podlejski. 
– Nowy sprzęt będzie używany w przy-
padku pożarów, katastrof ekologicznych 
oraz pomocny przy ograniczaniu ich skut-
ków. Należy zwrócić uwagę, iż zakup jest 
możliwy ze względu na zaangażowanie fi-
nansów z kilku instytucji.

Gmina Żarki otrzyma na zakup wozu 
strażackiego dla jednostki OSP Jaworz-
nik dofinansowanie z UE: 132 280,34zł, 
dotację z budżetu państwa: 205 
219,66zł, dotację z Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP Województwa Śląskiego: 300 
000,00zł, a wkład własny Gminy wynie-
sie 112 500,00 zł.

Samochód wyposażony będzie w silnik 
wysokoprężny o mocy min. 299kW, pod-
wozie drogowe w układzie napędowym: 
4x4 uterenowione, silnik o zapłonie sa-
moczynnym, posiadający aktualne normy 
ochrony środowiska (czystości spalin) 
spełniający normę emisji spalin.

Policjanci z myszkowskiej komendy 
wzięli udział w biegu, który został zor-
ganizowany, aby wesprzeć leczenie 
dwóch małych mieszkańców gminy 
Żarki. W organizację tego przedsię-
wzięcia włączył się myszkowski dziel-
nicowy mł. asp. Paweł Biedroń. To nie 
pierwszy raz, kiedy stróże prawa biorą 
udział w sportowych akcjach na rzecz 
osób wymagających specjalistycznego, 
bardzo często kosztownego leczenia.

Pomysł zorganizowania w Jaroszowie 
biegu charytatywnego na rzecz 5-letniego 
Fabiana i 3-letniego Wojtka, pojawił się 
podczas „Biegu z Żarkami”. To kolejna te-
go typu inicjatywa w gminie Żarki, w któ-
rą mocno zaangażował się dzielnicowy 
myszkowskiej komendy mł. asp. Paweł 

Biedroń. Wczoraj, we wsi Jaroszów dzięki 
licznie zgromadzonym biegaczom oraz ki-
bicującej im publiczności miejsce to, mi-
mo niskiej temperatury powietrza, pro-
mieniało blaskiem ciepła bijącym dla 
dwóch małych chłopców. Bieg rozpoczął 
się o godzinie 10.00 i prowadził malowni-
czą trasą Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej. Zawodnicy mieli do przebiegnięcia 
dystans 5 lub 10 km. Na starcie spotkało 
się ponad 130 zawodników. Myszkowscy 
policjanci  zajęli w zawodach wysokie lo-
katy. Gratulacje należą się uczestnikom 
nie tylko za osiągnięte wyniki, ale przede 
wszystkim za postawę i zaangażowanie w  
niesienie pomocy potrzebującym.

Chłopcom życzymy dużo zdrowia, a ich 
rodzicom i bliskim wytrwałości w walce 
z chorobą.

Pobiegli dla Wojtusia 
i Fabianka

ŻARKI

W Janowie, po raz drugi można by-
ło zobaczyć, a nawet spróbować swo-
ich sił w darciu pierza. Cykl spotkań 
– DARCIE PIERZA organizowany jest 
z inicjatywy Samorządowego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Janowie w Galerii 
po Schodkach.  

Sztuki darcia pierza uczą Gospodynie 
ze Zrębic pod kierunkiem Danuty Tomzy 
– specjalisty Wiejskiego Gospodarstwa 
Domowego ze Śląskiego Ośrodka Do-

radztwa Rolniczego w Częstochowie. 
W spotkaniu uczestniczyły także Panie 
z Jurajskiego Klubu Seniora oraz miesz-
kanki Gminy Janów.

Ze zdartego pierza przygotowano po-
duszkę, którą otrzyma w prezencie 
pierwsze dziecko urodzone w styczniu 
2018 roku w gminie Janów. Na zakoń-
czenie był także wyskubek – czyli poczę-
stunek towarzyszący darciu pierza. 
Część muzyczno – biesiadną prowadziła 
Urszula Ostrowska. 

Darli pierze

W Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Janowie odbył się Benefis Marii 
Wosik. Artystka, tworząca na wielu 
płaszczyznach sztuki, skupia w sobie 
nieograniczone pokłady miłości i ra-
dości do otaczającego nas świata.

Wyrazem tej postawy stały się utwory li-
terackie, w których czytelnik odnajduje 

ukrytą duszę artystki, ale również samego 
siebie. Na benefis przybyli przedstawiciele 
środowisk literackich z niemal całej Polski, 
wieczór przepełniony był wspaniałym sło-
wem, którym poeci obdarowali artystkę.

Wydarzenie objęła honorowym patro-
natem Joanna Ścigaj - wójt Gminy Ja-
nów, a patronatem medialnym Gazeta 
Myszkowska i Kurier Zawierciański.

Zbierali okruchy ciepła

Gmina Olsztyn ogłosiła przetarg na 
budowę bieżni wokół boiska sporto-
wego przy ul. Zielonej w Olsztynie.

Projekt przewiduje wykonanie 2 toro-
wej bieżni wokół murawy oraz 4 torów 
prostych. Nawierzchnia bieżni będzie 
miała kolor pomarańczowy i zostanie 
wykonana z poliuretanu.

Na torach znajdą się numery oraz linie 
oddzielające poszczególne stanowiska. 
Oprócz tego pojawią się oznaczenia 
START oraz META. Bieżnia będzie oto-
czona betonowym obrzeżem i odwodnio-
na poprzez drenaż prowadzący do stud-
ni chłonnych.

Zakończyły się już prace nad instalacją 
służącą do podlewania trawy na boisku. 

Wykonany został odwiert, zamontowany 
osprzęt i pompa do studni głębinowej. W 
znaczny sposób wpłynie to na ogranicze-
nie kosztów związanych z utrzymaniem 
murawy boiska we właściwym stanie. 
Pompa będzie sterowana elektrycznie.

Nowa bieżnia wokół boiska 
sportowego

JANÓW

OLSZTYN
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Nie ustąpiła pierwszeństwa. 
Wraz z pasażerem walczy 

o życie
Dwoje młodych ludzi walczy o życie 

w szpitalu, po tym jak kierująca hyun-
daiem nie ustąpiła pierwszeństwa prze-
jazdu i wjechała wprost pod jadącego 
prawidłowo tira. To już kolejny poważ-
ny wypadek na drogach powiatu wodzi-
sławskiego, w którym młodzi kierowcy 
niemal stykają się ze śmiercią.

Policjanci z ruchu drogowego zostali 
wezwani do Mszany, na ulicę Wodzisław-
ską, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. 
Na miejscu ustalono, że kierująca samo-
chodem osobowym marki Hyundai Getz, 
jadąc ulicą Wolności w kierunku ulicy 
Moszczeńskiej, nie ustąpiła pierwszeń-
stwa przejazdu prawidłowo jadącemu po-
jazdowi ciężarowemu marki Daf, który je-
chał w kierunku Wodzisławia Śląskiego. 
W wyniku zderzenia osobówka wjechała 
w betonowy słupek posesji. Droga w tym 
miejscu była dobrze oświetlona, a przed 
skrzyżowaniem jest znak „ustąp pierw-
szeństwa”. W zderzeniu z ciężarówką, 
ucierpiała 21-letnia kierująca hyundaiem 
i jej 17-letni pasażer. Oboje w stanie cięż-

kim trafili do szpitala. 31-letni kierowca 
tira był trzeźwy. Śledczy z wodzisławskiej 
komendy przy udziale biegłego z zakresu 
ruchu drogowego, pracują nad wyjaśnie-
niem dokładnych przyczyn i okoliczności 
tego groźnego wypadku.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejaz-
du to obok nadmiernej prędkości naj-
częstsza przyczyna wypadków i kolizji w 
naszym regionie. Policjanci apelują o 
ostrożność i przypominają, że wraz ze 
zmianą pogody powinniśmy zmienić 
technikę prowadzenia pojazdu.

Areszt za brutalne pobicie

Ukradli czekolady warte 
blisko tysiąc złotych

Uratowali z płomieni

Dzięki informacji od świadka, poli-
cjanci z ogniwa patrolowo-interwencyj-
nego komisariatu w Rybniku-Boguszo-
wicach zatrzymali czterech mężczyzn 
podejrzanych o kradzież czekolad war-
tych blisko tysiąc złotych. Śledczy 
przedstawili im już zarzuty. Mężczyźni 
przyznali się do zarzucanego im czynu 
i dobrowolnie poddali się karze.

Do dyżurnego komisariatu w Rybniku-
-Boguszowicach zadzwonił mężczyzna, któ-
ry był świadkiem kradzieży w sklepie. Poli-
cjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, 
którzy przyjechali na miejsce ustalili, że 
kradzieży dopuścili się trzej młodzi męż-
czyźni. Zabrali oni kilka skrzynek, które 
znajdowały się przy wejściu do sklepu 

i uciekli do stojącego w pobliżu samochodu. 
Słodycze znajdujące się wewnątrz skrzynek 
warte były prawie tysiąc złotych. Munduro-
wi szybko ustalili kto kierował pojazdem 
i zatrzymali mężczyznę. Okazało się, że to 
20-letni mieszkaniec Świerklan. Podczas 
wykonywania czynności w tej sprawie, śled-
czy z Boguszowic szybko namierzyli i za-
trzymali także pozostałych sprawców. To 
dwaj mieszkańcy Marklowic w wieku 23 
i 31 lat oraz 22-letni mieszkaniec Świer-
klan. Cała czwórka usłyszała zarzut kra-
dzieży. Wszyscy przyznali się do zarzuca-
nych im czynów i dobrowolnie poddali się 
karze. Będą musieli naprawić wyrządzoną 
szkodę i przez najbliższe miesiące wykony-
wać nieodpłatnie prace na cele społeczne. 
Stróże prawa odzyskali też część słodyczy.

Nie bacząc na własne życie i zdro-
wie, policjanci z Katowic ruszyli z po-
mocą mieszkańcom kamienicy, w któ-
rej wybuchł pożar. Nie zważając na ry-
zyko, pomimo płomieni i silnego zady-
mienia, sierż. Rafał Górczyński i sierż. 
Jacek Kępka, wbiegli na górę, wczołga-
li się do pomieszczenia i odnaleźli 
mężczyznę, który wzywał pomocy. 
Gdy wyprowadzili go na zewnątrz, wró-
cili i odnaleźli jeszcze jedną osobę. 
Uratowanymi mężczyznami w wieku 
60 i 68 lat zajęli się lekarze. Policjanci 
także trafili do szpitala.

Policjanci z ogniwa interwencyjnego ka-
towickiej komendy miejskiej zostali we-
zwani na ulicę Józefowską, gdzie miało 
dojść do pożaru mieszkania. Gdy sierż. 
Rafał Górczyński i sierż. Jacek Kępka do-
tarli na miejsce, mieszkańcy przekazali 

im, że pali się mieszkanie na drugim pię-
trze. Z zewnątrz widoczne były wydostają-
ce się kłęby dymu. Gdy mundurowi wbie-
gli na górę, usłyszeli krzyki mężczyzny i 
wołanie o pomoc. Zadymienie i płomienie 
były tak duże, że musieli oni wczołgać się 
do mieszkania. Odnaleźli mężczyznę i wy-
prowadzili go na zewnątrz. Jak się okaza-
ło, w mieszkaniu była jeszcze jedna osoba. 
Policjanci wrócili na górę. Odnaleźli leżą-
cego mężczyznę i wynieśli go na zewnątrz 
budynku. Rannymi do czasu przyjazdu 
załogi pogotowia ratunkowego zajęli się 
strażacy. Policjanci, którzy uratowali życie 
mężczyznom trafili do szpitala, gdzie zo-
stała udzielona im pomoc lekarska.  

Sprawą zajmują się teraz policjanci z 
Wydziału Kryminalnego Komisariatu Poli-
cji II w Katowicach. Śledczy wraz z bie-
głym z zakresu pożarnictwa ustalają co 
było przyczyną wybuchu ognia.

Tragiczny wypadek na basenie

Pomógł bezdomnemu znaleźć 
mieszkanie

Rybniccy śledczy pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Rybniku 
ustalają okoliczności tragicznego zda-
rzenia, do którego doszło na basenie 
ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku. 
Podczas zamkniętych zajęć grupy 
WOPR, utonął 14-letni chłopiec.

W sobotę po południu dyżurny rybnic-
kiej komendy otrzymał informację, że na 
basenie przy ulicy Powstańców Śląskich 
w Rybniku trwa reanimacja młodego 
chłopca. Na miejsce zostali skierowani po-
licjanci. Niestety, pomimo długiej akcji re-
animacyjnej, lekarz stwierdził zgon 14-let-
niego chłopca. Na miejscu śledczy wyko-
nali oględziny pod nadzorem prokuratora. 

Do późnych godzin nocnych stróże prawa 
wyjaśniali okoliczności i zabezpieczali śla-
dy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do 
tego tragicznego zdarzenia doszło podczas 
zajęć zamkniętych grupy Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. Proku-
rator zarządził sekcję zwłok. W tej sprawie 
zostały zatrzymane dwie osoby. To 28-let-
nia kobieta i 43-letni mężczyzna. Podej-
rzani zostali doprowadzeni do prokuratu-
ry, gdzie usłyszeli zarzuty nieumyślnego 
spowodowania śmierci, za co grozi im ka-
ra do 5 lat pozbawienia wolności. Oboje 
zostali objęci policyjnymi dozorami. Oko-
liczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają 
rybniccy śledczy i Prokuratura Rejonowa 
w Rybniku.

Są wśród nas policjanci, 
którzy pomagają miesz-
kańcom nie tylko w ra-
mach obowiązków służbo-
wych. Kierowani dobrocią 
serca, często robią coś 
więcej. Przykładem tego 
jest postawa dzielnicowe-
go z gliwickiego komisa-
riatu, asp. szt. Michał Su-
chacki, który pomógł bez-
domnemu w znalezieniu 
mieszkania.

Pod koniec minionego ro-
ku do dzielnicowego z rejonu 
obejmującego ulicę Sikor-
skiego w Sośnicy zgłosił się 
bezdomny, który od prawie 
10 lat mieszkał w ziemiance. 
Kiedy 65-latek otrzymał de-
cyzję o przyznaniu niewiel-
kiej emerytury, postanowił 
zmienić swoje życie i poprosił 
policjanta o pomoc w znale-
zieniu prawdziwego miesz-
kania.

Mężczyzna ten był znany 
mundurowym jako  spokoj-
ny  i  nikomu niewadzący  
człowiek.  Nie raz wspierali 
go dobrym słowem, kanapką 
czy przyniesionym z domu 
ciepłym swetrem. Pan Ry-
szard nie zawiódł się i tym razem.

Aspirant sztabowy Michał Suchacki 
rozpoczął poszukiwania stałego lokum 
dla mężczyzny. Szybko trafił na kolejną 
osobę, której nie jest obojętny los drugie-
go człowieka – Jolantę Konieczną, admi-
nistratorkę mieszkań znajdujących się w 
zasobach Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
Kobieta przyjęła słowo poręczenia od 
dzielnicowego. Udało się znaleźć niewiel-
ką kawalerkę w Sośnicy, którą przygoto-

wano do zamieszkania.
Wspólnym wysiłkiem samego pana Ry-

szarda, Spółki Restrukturyzacji Kopalń i 
policjantów z V komisariatu policji wypo-
sażono mieszkanie. Mundurowi przygoto-
wali też 65-latkowi niespodziankę – ze-
brali pieniądze, kupili farby i przynieśli z 
własnych domów drobny sprzęt AGD, 
przekazując wszystko 65-latkowi na do-
bry początek. Pan Ryszard dba o swoje 
nowe lokum i regularnie płaci wszystkie 
należności.
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Na wniosek śledczych oraz prokura-
tora, jastrzębski sąd tymczasowo 
aresztował trzy osoby podejrzane o po-
bicie 44-latka. Dwóch mężczyzn w wie-
ku 40 i 32 lat wspólnie z 20-letnią ko-
bietą brutalnie pobili poszkodowane-
go, powodując u niego ciężkie obraże-
nia ciała. Za popełnione przestępstwo 
grozi im do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 1 lutego w rejonie 
ulicy Sybiraków. Około godziny 18.30 dy-
żurny jastrzębskiej komendy otrzymał in-
formację, że w pobliżu lasu leży zakrwa-
wiony mężczyzna. Skierowani na miejsce 
mundurowi zastali zgłaszającego oraz po-
szkodowanego. Mężczyzna z obrażeniami 
głowy został przetransportowany przez ze-
spół pogotowia ratunkowego do szpitala.

Mundurowych wsparli kryminalni, któ-
rzy natychmiast po ustaleniach rozpoczę-
li poszukiwania sprawców. Dalsze czyn-
ności śledczych, doprowadziły do zatrzy-
mania trzech osób podejrzanych o pobicie 
44-latka.

Jak ustalili stróże prawa, powodem ich 
zachowania był wypity alkohol oraz kłót-
nia, do której doszło w trakcie libacji. Męż-
czyźni wraz z kobietą zaatakowali poszko-
dowanego, zadając mu szereg uderzeń 
oraz kopnięć, w tym także w głowę. Po 
wszystkim sprawcy uciekli, pozostawiając 
44-latka. W wyniku podjętych czynności 
operacyjnych agresorzy zostali zatrzymani.

Decyzją jastrzębskiego sądu, cała trój-
ka została aresztowana na 3 miesiące. Za 
popełnione przestępstwa grozi im do 10 
lat więzienia.

Odzyskali skradzione BMW
Zabrzańscy kryminalni odzyskali 

skradzione na początku ubiegłego ty-
godnia BMW. Samochód zaparkowany 
był przed posesją właściciela i tam wła-
śnie padł łupem złodzieja. Wart 100 
tys. zł pojazd mundurowi znaleźli 
w jednym z garaży w centrum Zabrza. 

Do kradzieży samochodu wartego 100 
tys. zł doszło na początku ubiegłego tygo-
dnia. Pojazd został skradziony z ulicy, na 
której został wcześniej zaparkowany. 
Czynności w sprawie podjęli m.in. poli-
cjanci z wydziału kryminalnego zabrzań-
skiej komendy, którzy specjalizują się 
w tego typu sprawach. Kryminalni zdoby-
li informację, z której wynikało, że skra-

dziony samochód może się znajdować się 
w jednym z garaży. Okazała się ona trafna 
i luksusowe auto zostało odzyskane. 
Obecnie trwają czynności zmierzające do 
ustalenia sprawcy kradzieży bmw.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 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 / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGIPOGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny,  

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM dom w stanie surowym do 

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

— 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 

— 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

— 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 

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite, czarny, 

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

— 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
— 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. 

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

USŁUGI
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

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

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

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

OPIEKA

n Centrum Opiekuńczo-Medyczne ZATRUDNI 
pielęgniarki w Częstochowie.Tel. 508 321 688 

PRACA

— DAM PRACĘ —
n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub 

udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb. 
665013836

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

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
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Wykaz samochodów na dzień 8 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 FIAT SEICENTO 0.9 E,  

rok prod. 2002, krajowy, szyberdach 3.600 zł
n FIAT UNO 1.4 E,  

rok prod. 1997, krajowy 1.600 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 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 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
n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 

7-osobowy 21.900 zł
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PROGRAM TV – ŚRODA 14 LUTEGO 2018 r.

05:20 IO Pjongczang 2018 - 
studio

05:40 IO Pjongczang 2018 - 
narciarstwo alpejskie - 
slalom K - 2 przejazd

06:55 IO Pjongczang 2018 - 
kombinacja norweska - 
ind M NH (skoki) 

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jak to działa; odc. 147 

Wytrzymałość; magazyn
09:10 IO Pjongczang 2018 - 

studio
09:40 IO Pjongczang 2018 - 

kombinacja norweska - 
ind M NH (bieg 10km) 

10:15 IO Pjongczang 2018 - 
studio

10:55 IO Pjongczang 2018 - 
Łyżwiarstwo szybkie - 
1000K pary 1-8

11:45 IO Pjongczang 2018 - 
Łyżwiarstwo szybkie - 
1000K pary 9-16

12:30 IO Pjongczang 2018 - 
Saneczkarstwo 2M, Hokej 
na lodzie Słowacja - Rosja

15:40 IO Pjongczang 2018 - 
studio

16:30 Halo, tu Pjongczang; 
odc. 7; reportaż

16:40 IO Pjongczang 2018 - 
skrót wydarzeń; relacja

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

odc. 3752; teleturniej 
muzyczny

17:55 Klan; odc. 3262; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
28; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
14/101; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Liga Mistrzów; 

(studio)
20:40 Liga Mistrzów - Real 

Madryt - Paris Saint - 
Germain

23:00 Liga Mistrzów - 
skróty; Wielka Brytania 
(2017)

00:10 Tajemnice dopingu. 
Czerwona kartka dla 
Rosji; film dokumentalny; 
Niemcy (2016); 
reż.:Florian Riesewieck, 
Felix Becker, Hajo Seppelt

00:50 Dla niej wszystko; film 
kryminalny; Francja 
(2008); reż.:Fred Cavaye; 
wyk.:Diane Kruger, 
Vincent Lindon, Olivier 
Marchal, Liliane Rovere, 
Olivier Perrier

02:30 IO Pjongczang 2018 - 
studio

02:55 IO Pjongczang 2018 - 
narciarstwo alpejskie - 
super - gigant M

05:00 IO Pjongczang 2018 - 
łyżwiarstwo figurowe - 
pary sportowe FREE

05:55 Rodzinka.pl; odc. 16 
„O miłości..”; serial 
komediowy TVP

06:30 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:05 M jak miłość; odc. 226
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:20 Barwy szczęścia; odc. 

1802; serial obyczajowy 
TVP

11:55 IO Pjongczang 2018 - 
studio

12:00 IO Pjongczang 2018 - 
biathlon bieg indywidualny 
K 15km

14:15 IO Pjongczang 2018 - 
saneczkarstwo 2M - ślizg 
2/2

15:20 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 24; 
felieton

15:30 M jak miłość; odc. 
1351; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 144 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:55 Rodzinka.pl; odc. 23 

„Powrót”; serial 
komediowy TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1802; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1803; serial obyczajowy 
TVP

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

21:45 Na sygnale; odc. 178 
„Seks i cała reszta”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Igraszki 
losu; komedia 
romantyczna; USA (2001)

00:05 Fuks; komedia 
sensacyjna; reż.:Maciej 
Dutkiewicz; 
wyk.:Agnieszka Krukówna, 
Maciej Stuhr, Janusz 
Gajos, Adam Ferency, 
Stanisława Celińska, 
Tomasz Dedek, Gabriela 
Kownacka, Dariusz Kordek

01:40 IO Pjongczang 2018 - 
studio

01:55 IO Pjongczang 2018 - 
skeleton M

03:00 IO Pjongczang 2018 - 
snowboard - cross M - 
eliminacje

04:55 IO Pjongczang 2018 - 
skeleton M

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (619); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (124); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (611); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (232); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (425); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2631); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (671); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (115); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (103); serial 

paradokumentalny 
opowiadający o pracy 
stołecznych policjantów: 
Natalii Nowak (Ewelina 
Ruckgaber), Roberta 
Barcza (Maciej Sufa), 
Olgierda Mazura 
(Arkadiusz Krygier), 
Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2632); serial obyczajowy

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

Kiepskich (486); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Paździochów oraz Arnolda 
Boczka. W najnowszych 
odcinkach...

20:05 Świat według 
Kiepskich (490); serial 
komediowy

20:40 Tata kontra tata; 
komedia, USA 2015. Brad 
żeni się z ukochaną i 
zostaje ojczymem jej 
dzieci z poprzedniego 
związku. Ich wspólne życie 
to sielanka do chwili,...

22:45 Faceci w czerni 2; 
komedia SF, USA 2002

0:40 Kochankowie z 
Księżyca; komediodramat, 
USA 2012. 12-letni 
aspołeczny Sam zakochuje 
się w ekscentrycznej Suzy. 
Nastolatkowie 
postanawiają wspólnie 
uciec.

2:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5220) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku-Pizza 
wegetariańska (18/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2186) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (852) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (504) - 
program

13:00 19 + (205) - program
13:30 Szpital (741) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 9 

(4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (505) - 
program

16:30 19 + (206) - program
17:00 Ukryta prawda (853) - 

program obyczajowy. Olga 
(35) pochodzi z 
zamożnego domu. 3 lata 
temu uległa wypadkowi, w 
którym zmarł jej mąż i 
córka. Samotnie życie w 
opustoszałym domu jest 
dla niej coraz bardziej 
dolegliwe…

18:00 Szpital (742) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7350)
19:35 Sport (7333)
19:40 Pogoda (7330)
19:45 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(93) 

19:50 Uwaga! (5221) - 
program

20:10 Doradca smaku - 
Pieczona polędwiczka z 
pomarańczami (33/40) - 
program 

20:15 Na Wspólnej 16 
(2629) - serial 
obyczajowy. Podczas 
lekcji Zimińskiej uzbrojony 
Leszek chce zabić Magdę! 
Danka denerwuje się 
dzisiejszą wizytacją z 
kuratorium – szczególnie, 
że na jej lekcji zjawia się 
były dyrektor, z którym 
Zimińska ma konflikt…

20:55 Milionerzy program
21:55 Zakochani - komedia 

2000
00:10 Walentynki - komedia, 

USA 2010. Kilka 
opowieści o różnych 
ludziach i ich uczuciach - 
jedni się zakochują, inni 
dopiero umawiają na 
randkę, jeszcze inni tkwią 
w nieudanych związkach i 
spotykają nowe atrakcyjne 
osoby; jeszcze inni cierpią 
z nieodwzajemnionej 
miłości…

02:40 MasterChef 6 (13/14) 
- program rozrywkowy 

04:10 Moc Magii(TVN noc) 
(44/150) - program

05:05 Nic straconego

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

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; serial; odc. 31

08:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

10:00 Magnum, P.I.; serial 
fabularny, USA 1984

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 24

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 4

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 12

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 90

15:50 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 10

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 11

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 12

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; serial; odc. 31

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; serial; odc. 32

20:00 Piąta fala; akcja, USA 
2016. Cztery 
śmiercionośne fale 
sprawiły, że większość 
Ziemi została doszczętnie 
zniszczona. Ludzie są 
przerażeni. Cassie (Chloë 
Grace Moretz) ucieka, 
rozpaczliwie próbując 
uratować młodszego 
brata…

22:15 Push; akcja, USA 
2009. . Nick Grant (Chris 
Evans) odziedziczył po 
swoim ojcu telekinetyczne 
zdolności, które stanowią 
obiekt zainteresowania 
tajnej agencji rządowej…

00:25 ZOO; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 4

01:20 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1992

02:00 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1992

02:45 Ale numer!; serial 
Polska

03:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

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

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 21; serial TVP

06:05 Szaleństwo Majki 
Skowron; odc. 5. Wyspa; 
serial TVP

06:40 Szaleństwo Majki 
Skowron; odc. 6. 
Kłusownik; serial TVP

07:15 Na sygnale; odc. 137 
„Ostatnia szansa”; serial 
fabularyzowany TVP

07:45 Na sygnale; odc. 138 
„Zabójczy chłód”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:20 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 8/12; serial 
komediowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 16 
„O miłości..”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; odc. 17 
„Człowiek uczy się całe 
życie”; serial komediowy 
TVP

11:20 Ranczo; odc. 21 - 
Jesienna burza; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 22 - Diler 
pierogów; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
129 - Układ; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
130 - Zakładniczka; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
678 Serce i rozum; serial 
TVP

16:10 Na sygnale; odc. 138 
„Zabójczy chłód”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 23 - Do 
dobrego lepiej przymusić; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 24 - Siła 
władzy; serial obyczajowy 
TVP

18:45 Bulionerzy odc.23 - 
Savoir-vivre; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
131 - Doskonała; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 255; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 25; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 26; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
132; serial TVP

00:20 Komisarz Alex; odc. 
113; serial TVP

01:20 Komisja morderstw; 
odc. 8/12; serial TVP

02:15 Komisja morderstw; 
odc. 9/12; serial TVP

03:10 Szaleństwo Majki 
Skowron; odc. 5. Wyspa; 
serial TVP

03:40 Szaleństwo Majki 
Skowron; odc. 6. 
Kłusownik; serial TVP

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

05:55 Familiada; odc. 2388
06:25 Okrasa łamie przepisy 

– Warszawska kuchnia 
wiślana

07:00 Dwójka z Trójką czyli 
Telewizyjno - Radiowy 
Wieczór Kabaretowy; /1/

08:10 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (79) - Życie w 
realu kontra życie w 
wirtualu

09:00 Koło fortuny; odc. 63 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy; (12)

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /56/ - „Cicha 
woda” - Zbigniew Kurtycz

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /92/ - „Bardzo 
smutna piosenka retro” - 
Grupa Pod Budą

11:15 Pojedynek nie na 
żarty; (8) - Ireneusz 
Krosny/Tomasz Jachimek 
- Ostatnie starcie

12:10 Życie to Kabaret – 10 
Paranienormalnych 
historii (1); reportaż

13:15 Życie to Kabaret – 10 
Paranienormalnych 
historii (2); reportaż

14:15 Familiada; odc. 2388
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – XV Mazurska 
Noc Kabaretowa 2013 (1-
3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia sokiem 
płynąca

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 7. 
Największy odpust świata; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 26 Włochy - 
Piemont (98) Blaski 
Turynu

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - Jak 
zdobyć dziewczynę; /4/; 
sitcom

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

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (76) - Miasto czy 
wieś?

22:10 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (8) - 
Nauczyciel; cz. 2

23:10 Koło fortuny; odc. 62 
ed. 3; teleturniej

23:45 Tylko dla dorosłych – 
Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW; /odc. 6/; 
program satyryczny

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – 25 lat Disco 
Polo - Gala Jubileuszowa 
(1); widowisko

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – IV Gala 
Piosenki Biesiadnej. 
Biesiada Śląska (1)

02:50 Kierunek Kabaret; /43/ 
- Sny

03:55 Rozrywka Retro – Czar 
par (4)

05:25 Ukryta prawda (150) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (253) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (186) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(8/22) - serial S-F, USA 

09:15 Kryminalni 2 (6/13) - 
serial kryminalny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (528) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (187) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (427) - 
program sądowy

14:55 Szpital (254) - 
program obyczajowy. 
Karetka pogotowia 
przywozi do szpitala 
25-letnią Katarzynę 
Sosińską. Kobieta straciła 
przytomność, gdy była 
sama w mieszkaniu ze 
swoją 7-letnią córką, Mają. 
Dziewczynka wezwała 
pogotowie…

15:55 Gotowe na wszystko 
III (11/23) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(9/22) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni 2 (7/13) - 
serial kryminalny. W 
jednym z 
podwarszawskich 
miasteczek bandyci 
napadają na dwóch 
biznesmenów. Mężczyźni 
zostają ciężko pobici. 
Jednemu udaje się zbiec, 
ale uciekając wpada pod 
koła samochodu…

19:00 Ukryta prawda (529) - 
program obyczajowy. 
24-letnia Marta pracuje 
jako pedagog. Jest 
związane z 28-letnim 
Jankiem, doktorantem 
socjologii, który ciągle 
pożycza od niej pieniądze, 
nie mogąc związać końca 
z końcem…

20:00 Wielki Gatsby - film 
obyczajowy, USA/Australia 
2013. Początkujący pisarz 
Nick Carraway 
przeprowadza się wiosną 
1922 do Nowego Jorku. 
Jego sąsiadem okazuje się 
tajemniczy milioner 
Gatsby słynący z 
wydawania hucznych 
przyjęć w swej 
rezydencji…

22:55 Magazyn UEFA 
Champions League (1/9) 
- program, Polska

00:00 Wieża z kości 
słoniowej - film 
dokument, USA 2014

01:55 Moc Magii (TVN7 noc) 
(44/150) - program

04:05 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show – 
Henryka Krzywonos

04:35 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show – Anja 
Rubik

05:25 Wiem, co jem na 
diecie (11/12) - program

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

06:25 Wszystko o jedzeniu 2 
(5/13) - program

06:55 Wiem, co kupuję 
(10/12) - program

07:25 Beauty ekspert 2 
(4/12) - magazyn

07:55 Gwiazdy od kuchni 
(6/8) - program

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

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 7 (11/12) - 
program lifestylowy

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

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (8/13) - program

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(3/13) - program

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (8/10) - reality 
show

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

(6/8) - program
15:05 W roli głównej - 

Robert Biedroń (5/8) - talk 
show

15:35 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (4/8) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 4 
(10/12) - program

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

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (2/6) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(7/12) - reality show

20:40 Afera fryzjera 5 (2/12) 
- program rozrywkowy

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

22:25 Pani Gadżet 2.0 
(11/12) - magazyn

22:55 Pani Gadżet 
EROTYCZNIE (1/2) - 
magazyn

23:25 Sekrety lekarzy 3 
(9/12) - reality show

00:25 Rozbierana randka 
(14/20) - program

00:55 Rozbierana randka 
(15/20) - program

01:25 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (7/9) - 
program rozrywkowy

02:20 Najsztub słucha - 
Agnieszka Szulim (3/6) - 
talk show

02:45 W roli głównej - 
Tomasz Jacyków (1/17) - 
talk show

03:10 W roli głównej - 
Sebastian Karpiel Bułecka 
(9/16) - talk show

03:35 Wiem, co jem 4 
(4/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 6 
(14/16) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 3 (16) - 
magazyn

08:00 Piłka nożna Bayern
10:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Doha - 2 runda (3) 
11:45 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Doha - 2 runda (4) 
13:30 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Doha - 2 runda (5) 
15:30 Olimpijski dzień
15:55 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Doha - 2 runda (6) 
16:50 Koszykówka kobiet - 

Eliminacje ME 2019: 
Białoruś - Polska

18:50 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 2 runda (7) 

19:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 2 runda (8) 

21:30 Tenis - Turniej WTA 
Doha

22:40 Olimpijski Wieczór
23:25 PN - Barca TV

07:00 Bliżej natury
07:26 Narciarski weekend - 

kamerki
08:05 Hakerzy Solidarności; 

film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1054
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Antenowe remanenty
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Hakerzy Solidarności; 

film dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium (15) - 

„Komety”; 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 Hakerzy Solidarności; 

film dokum.
00:40 Astronarium (15) - 

„Komety”; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni
02:40 Hakerzy Solidarności; 

film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda 
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1054
06:20 Reportaż
06:35 Astronarium (15) - 

„Komety”; magazyn

06:50 Był taki dzień – 14 
lutego; felieton

07:00 Historia Polski – 
Dziewczyna z klepsydry; 
film dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 16 
- Z kamerą i strzelbą do 
dzikich plemion; cykl 
reportaży

08:35 Skarby czeskiego 
dziedzictwa narodowego 
– Telcz Róża jezior 2/13; 
cykl dokumentalny; 
Czechy (2012)

09:15 Królowa Bona; odc. 7; 
serial TVP

10:30 Jak nie wiadomo o co 
chodzi...; film 
dokumentalny; 
reż.:Sławomir Koehler

11:25 Spór o historię – 
Orsza 1514; debata

12:05 Ziemia. Podwodny 
świat. cz 17. Zwierzęcy 
Cmentarz, Gianis D i Noc 
Pod Wodą; cykl 
dokumentalny

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Klejnot w 
Wiślanej koronie

13:30 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cykl 
dokumentalny

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Wojna i 
gospodarka; cz. 4; cykl 
dokumentalny

14:55 Mumia Lenina obiekt 
specjalny w sercu Rosji; 
dokument fabularyzowany; 
reż.:Barbara Włodarczyk

16:10 Historia Polski – 
Łupaszko; cz. 1; film 
dokumentalny; 
reż.:Mariusz Pietrowski

17:05 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956 – 
Gdańsk; cykl reportaży

17:40 Królowa Bona; odc. 8; 
serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Polowanie na mózgi; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Radiostacja 
Babice

20:30 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa 
– Początek; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

21:35 Wojenna narzeczona; 
odc. 3/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (1997)

22:40 Nieznana Białoruś. – 
Linia Stalina na dłoni 
dziecięcej; cykl dokum.

23:50 Kochankowie Roku 
Tygrysa; film obyczajowy; 
Polska, Chiny (2005)

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 16; 
cykl reportaży

02:30 Wojenna narzeczona; 
odc. 3/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (1997)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: PGE Skra 
Bełchatów - Lokomotiw 
Nowosibirsk

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Spacer’s 
Toulouse VB - Jastrzębski 
Węgiel

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

13:30 Tenis; Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

16:55 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Dinamo 
Moskwa - Chaumont VB 
52 Haute Marne

20:25 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Trentino Diatec 
- ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

23:00 Studio Pjongczang 
2018; magazyn sportowy 
poświęcony 23. Zimowym 
Igrzyskom Olimpijskim. 
Znajdą się w nim 
najświeższe informacje ze 
sportowych aren ze 
szczególnym 
uwzględnieniem występów 
reprezentantów...

0:00 Boks; Gala w Szczecinie; 
waga junior ciężka: Michał 
Cieślak - Alexander Kubich

1:00 Sporty walki; KSW 22: 
Czas Dumy; walki: Jan 
Błachowicz - Goran Reljić; 
Paweł Nastula - Kevin 
Asplund

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA
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05:55 IO Pjongczang 2018 - 
snowboard cross M

07:25 IO Pjongczang 2018 - 
biegi narciarskie - 10km K 
techniką dowolną

10:05 Dr Quinn; seria III, 
odc. 23; USA (1995)

11:00 Wiadomości
11:10 Agrobiznes
11:30 Agropogoda; magazyn
11:35 IO Pjongczang 2018 - 

studio
11:55 IO Pjongczang 2018 - 

łyżwiarstwo szybkie 10 
000M pary 1-3

13:05 IO Pjongczang 2018 - 
łyżwiarstwo szybkie 10 
000M pary 3-6

14:00 IO Pjongczang 2018 - 
saneczkarstwo - sztafeta 
drużynowa

15:10 IO Pjongczang 2018 - 
narciarstwo dowolne - 
Aerials

16:25 Halo, tu Pjongczang; 
odc. 8; reportaż

16:40 IO Pjongczang 2018 - 
skrót wydarzeń; relacja

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

odc. 3753; teleturniej 
muzyczny

17:55 Klan; odc. 3253; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
29; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
15/101; teleturniej

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

197 - Bransoletka; serial 
kryminalny TVP

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

program publicystyczny
23:25 Ciemna strona sieci; 

film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014); reż.:Mike 
Radford

00:35 IO Pjongczang 2018 - 
studio

01:25 IO Pjongczang 2018 - 
skeleton M - ślizg 3/4, 
snowboard cross K - 
kwalifikacje

03:10 IO Pjongczang 2018 - 
skeleton M - ślizg 4/4

04:10 IO Pjongczang 2018 - 
snowboard cross K - 
FINAŁ

06:05 Rodzinka.pl; odc. 17 
„Człowiek uczy się całe 
życie”; serial komediowy 
TVP

06:35 Włoska kuchnia jak u 
babci; odc. 11/13 Bari

07:05 M jak miłość; odc. 227
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1803; serial obyczajowy 
TVP

11:40 IO Pjongczang 2018 - 
studio

11:55 IO Pjongczang 2018 - 
biathlon bieg indywidualny 
M 20 km, hokej M

15:45 Rodzinka.pl; odc. 1 - 
Ferie w domu; serial 
komediowy TVP; 
reż.:Patryk Yoka; 
wyk.:Małgorzata 
Kożuchowska, Tomasz 
Karolak, Maciej Musiał, 
Maciej Zdrójkowski, 
Mateusz Pawłowski, Jacek 
Braciak, Agata Kulesza

16:30 Koło fortuny; odc. 145 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:45 Lekkoatletyka – 

Halowy mityng 
Copernicus Cup - Toruń

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1804; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kabaret: Wszystkiego 
zabawnego; odc. 3 Dobra 
wróżba; program 
rozrywkowy

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

21:55 Chłopaki też płaczą; 
komedia; USA (2008); 
reż.:Nicholas Stoller; 
wyk.:Jason Segel, Kristen 
Bell, Mila Kunis, Russell 
Brand

23:50 Igraszki losu; komedia 
romantyczna; USA (2001); 
reż.:Peter Chelsom

01:30 Czerwony Pająk; 
dramat; reż.:Marcin 
Koszałka

03:15 Art Noc: Włodek 
Pawlik Trio – AMERICA I; 
koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (620); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (125); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (612); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (233); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (426); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2632); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (672); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (116); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (104); serial 

paradokumentalny. 
Kontynuacja serialu 
opowiadającego o pracy 
stołecznych policjantów: 
Natalii Nowak (Ewelina 
Ruckgaber), Roberta 
Barcza (Maciej Sufa), 
Olgierda Mazura 
(Arkadiusz Krygier)...

18:00 Pierwsza miłość 
(2633); serial obyczajowy

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

Kiepskich (487); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Paździochów oraz Arnolda 
Boczka...

20:05 Słaba płeć?; komedia, 
Polska 2015. Zośka (Olga 
Bołądź) osiedliła się w 
Warszawie. Zajmuje 
kawalerkę na kredyt. 
Pracuje w korporacji, z 
szefem, którego nie 
znosi...

22:15 Skąd wiesz?; komedia, 
USA 2010. Beztroski 
podrywacz i 
przedsiębiorca po 
przejściach rywalizują o 
względy pięknej Lisy.

0:55 Incydent; dramat 
kryminalny, Hongkong 
2009. Wśród nielegalnych 
imigrantów z Chin jest 
Steelhead, szukający 
dawnej ukochanej. Kobieta 
wyszła za mąż za bossa 
japońskiej mafii…

3:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5221) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Pieczona polędwiczka z 
pomarańczami (33/40) - 
program 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2187) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (853) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (505) - 
program

13:00 19 + (206) - program
13:30 Szpital (742) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 9 

(5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (506) - 
program

16:30 19 + (207) - program
17:00 Ukryta prawda (854) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (743) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7351)
19:35 Sport (7334)
19:40 Pogoda (7331)
19:45 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(94) 

19:50 Uwaga! (5222) - 
program

20:10 Doradca smaku-Krem 
pasternakowy ze 
smażonymi jabłkami 
(16/40) - program

20:15 Na Wspólnej 16 
(2630) - serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (116) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
15 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja „Szafran” 
mieści się w centrum 
Łodzi w pofabrycznym 
budynku położonym przy 
słynnej ulicy 
Piotrkowskiej. Lokal 
prowadzi Sylwia i 
pochodząca z Ukrainy 
Polina…

22:35 Idealny facet dla 
mojej dziewczyny - 
komedia 2009. Czołowa 
polska feministka planuje 
produkcję feministycznego 
filmu porno. W roli 
głównej planuje obsadzić 
swoją partnerkę, 
instruktorkę sztuk walki - 
Lenę (Magdalena 
Boczarska). Ekranowym 
partnerem dziewczyny 
zostaje kompozytor 
Kostek (Marcin 
Dorociński). Mężczyzna 
zakochuje się w Lenie od 
pierwszego wejrzenia…

01:05 Zakochani - komedia 
2000

03:20 Uwaga! (5222) - 
program

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(45/150) - program

05:05 Nic straconego

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

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; serial; odc. 32

08:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 10

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

10:00 Magnum, P.I.; serial 
fabularny, USA 1984

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 1. Cześć 
zespołu wyrusza na misję 
specjalną do Rumunii.

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 5

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

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 91

15:50 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 12

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

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; serial; odc. 32

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; serial; odc. 33

20:00 Wielkie kino; komedia, 
USA 2007. Parodia 
największych przebojów 
kinowych ostatnich lat. 
Podczas wizyty w fabryce 
czekolady czterej bracia 
przechodzą przez starą 
szafę, która prowadzi ich 
do niezwykłej krainy 
zwanej „Gnarnią”, gdzie 
pomagają 
ekscentrycznemu piratowi 
i młodemu uczniowi ze 
szkoły dla czarodziejów 
pokonać złą czarownicę…

21:40 Komedia mało 
romantyczna; komedia, 
USA 2006

23:05 Regulamin zabijania; 
akcja, USA 2000

01:25 Ale numer!; serial 
Polska

02:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:50 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4

05:30 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 22; serial TVP

06:05 Szaleństwo Majki 
Skowron; odc. 7. Zaufanie; 
serial TVP

06:40 Szaleństwo Majki 
Skowron; odc. 8. 
Śledztwo; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 138 
„Zabójczy chłód”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 139 
„Stop”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:20 Komisarz Alex; odc. 
113 - Śmierć za kratami; 
serial kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 17 
„Człowiek uczy się całe 
życie”; serial komediowy 
TVP

10:45 Rodzinka.pl; odc. 18 
„Zwierzątko domowe”; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 22 - Diler 
pierogów; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 23 - Do 
dobrego lepiej przymusić; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
130 - Zakładniczka; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
131 - Doskonała; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
679 Dobry interes; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 139 
„Stop”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 24 - Siła 
władzy; serial obyczajowy 
TVP

17:50 Ranczo; odc. 25 - Plan 
awaryjny; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy odc.24 - 
Henry; serial komediowy 
TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
132; serial kryminalny 
TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 256; serial; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 26; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 27; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
133; serial TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 
695; serial TVP

01:20 Mrok; odc. 8/8; serial 
kryminalny TVP

02:20 Instynkt; odc. 1; serial 
kryminalny TVP

03:10 Szaleństwo Majki 
Skowron; odc. 7. Zaufanie; 
serial TVP

03:45 Szaleństwo Majki 
Skowron; odc. 8. 
Śledztwo; serial TVP

04:25 Rodzinka.pl; odc. 17; 
serial komediowy TVP

05:55 Familiada; odc. 2389
06:30 KabareTOP Story; /11/ 

- „Awas”
06:40 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia sokiem 
płynąca

07:20 Dwójka z Trójką czyli 
Telewizyjno - Radiowy 
Wieczór Kabaretowy

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (76) - Miasto czy 
wieś?

09:15 Koło fortuny; odc. 64 
ed. 3; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (8) - 
Nauczyciel; cz. 2

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /89/ - 
„Zaproście mnie do stołu” 
- Elżbieta Wojnowska

11:10 Pojedynek nie na 
żarty; (9) - Kabaret 
Paranienormalni kontra 
kabaret Limo

12:05 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - 
Grzegorz Halama (3)

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

14:10 Familiada; odc. 2389
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowe 
Przeboje Lata 2015 (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Róże i pomidory

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Dakar - 
miasto bazar odc. 8; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 26 Włochy - 
Piemont (99) Asti

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - Sąsiedzi; 
/5/; sitcom

20:15 Pojedynek nie na 
żarty; (10) - Tomasz 
Jachimek kontra Formacja 
Chatelet

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (77) - Kariera czy 
rodzina?

22:15 Kierunek Kabaret; /44/ 
- Szmonces

23:10 KabareTOP Story; /11/ 
- „Awas”

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza; (29); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 63 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013 (1-3)

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem 
przedstawia - Serca jak 
motyle; program 
satyryczny

05:25 Ukryta prawda (151) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (254) - 
program obyczajowy. 
Karetka pogotowia 
przywozi do szpitala 
25-letnią Katarzynę 
Sosińską. Kobieta straciła 
przytomność, gdy była 
sama w mieszkaniu ze 
swoją 7-letnią córką, Mają. 
Dziewczynka wezwała 
pogotowie…

07:20 Sąd rodzinny (187) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(9/22) - serial S-F, USA 

09:15 Kryminalni 2 7/13) - 
serial kryminalny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (529) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (188) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (428) - 
program sądowy

14:55 Szpital (255) - 
program obyczajowy. Na 
oddział ratunkowy 
docierają dwunastoletni 
Maciek i ośmioletni Jacuś 
Węgrzyn wraz ze swoją 
matką chrzestną. Obaj 
chłopcy zostali dotkliwie 
pogryzieni przez 
mrówki…

15:55 Gotowe na wszystko 
III (12/23) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(10/22) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni 2 (8/13) - 
serial kryminalny. Na 
leśnej drodze zostaje 
znaleziony samochód 
należący do Siezierskiego, 
biznesmena z Warszawy. 
Kierowcę zastrzelono... 

19:00 Ukryta prawda (530) - 
program obyczajowy

20:00 W rytmie hip-hopu - 
film obyczajowy, USA 
2001. Para młodych ludzi 
z zupełnie różnych 
środowisk poznaje się 
dzięki wspólnej pasji, 
zamiłowaniu do tańca.  
Sara (Julia Stiles) uczy się 
tańca klasycznego, Derek 
(Sean Patrick Thomas) 
jest mistrzem hip-hopu

22:20 Z archiwum X (5/6) - 
serial 

23:20 LOVE, ROSIE - film  
2014 

01:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(45/150) - program

03:50 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

04:20 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

05:25 Wszystko o jedzeniu 
(14) - program lifestylowy

05:55 Wszystko o jedzeniu 2 
(1/13) - program 
lifestylowy

06:25 Magia Y (6/7) - 
program rozrywkowy

07:10 Pani Gadżet 2.0 
(11/12) - magazyn

07:40 Pojedynek na modę
08:25 Sekrety chirurgii 

(1/12) - reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 7 (12) - 
program lifestylowy

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę (11/12) - 
program rozrywkowy

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (9/13) - program

11:55 Kuchenne rewolucje 6 
(4/13) - program

12:55 Mistrzowskie cięcie 
(6/8) - program

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (8/10) - 
program rozrywkowy

14:40 Gwiazdy prywatnie 
(6/8) - program

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

15:55 Afera fryzjera 5 (2/12) 
- program rozrywkowy

16:40 Gwiazdy od kuchni 
(6/8) - program

17:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (11/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (1/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (3/6) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(8/12) - reality show

20:40 Beauty ekspert 2 
(4/12) - magazyn

21:10 W czym do ślubu? 2 
(8/10) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (8/10) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 14 
(11/12) - magazyn

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (8/10) - 
program rozrywkowy

23:40 Gwiazdy prywatnie 
(6/8) - program

00:10 Love and Sex in China
01:15 Detektywi od zdrad 

(15/22) - reality show
02:10 Najsztub słucha - Maja 

Ostaszewska (4/6) - talk 
show

02:35 W roli głównej - 
Joanna Senyszyn (2/17) - 
talk show

03:00 W roli głównej - 
Dariusz Michalczewski 
(7/9) - talk show

03:25 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

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

04:45 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

08:00 PN - Barca
10:35 PN - Barca
11:15 Koszykówka kobiet - 

Eliminacje ME 2019: 
Białoruś - Polska

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 3 runda (1) 

14:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 3 runda (2) 

16:00 Olimpijski dzień
16:25 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Doha - 3 runda (3) 
18:20 Gwiazdy tenisa
18:55 Piłka nożna - Liga 

Europy - 1/16 finału (1): 
Oestersund - Arsenal 
Londyn

21:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/16 finału (2): 
Olympique Lyon - 
Villarreal

23:05 Sportowy Wieczór
23:40 Lekkoatletyka - 

Halowy mityng 
Copernicus Cup - Toruń

07:00 Narciarski weekend - 
kamerki

07:05 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:25 Narciarski weekend - 
kamerki

08:05 Cyryl i Metody. 
Apostołowie Słowian; 
odc. 3; film dokum.; 
Czechy (2014)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1055
10:50 Reportaż
11:15 Haiti. Cudownie 

ocalona; film dokum.; 
Wielka Brytania (2010)

12:10 Historie szczęśliwe; 
odc. 17; cykl reportaży

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

remanenty
14:15 Cyryl i Metody. 

Apostołowie Słowian; 
odc. 3; 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
17:00 TELEZAKUPY
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. 3; film dokum.; 
Czechy (2014)

00:40 Rączka gotuje
01:20 Haiti. Cudownie 

ocalona; film dokum.; 
Wielka Brytania (2010)

02:15 Historie szczęśliwe; 
odc. 17; cykl reportaży

02:40 Cyryl i Metody. 
Apostołowie Słowian; 
odc. 3; film dokum.; 
Czechy (2014)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
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. 1055
06:20 Reportaż
06:35 Rączka gotuje

06:50 Był taki dzień – 15 
lutego; felieton

06:55 Historia Polski – 
Łupaszko; cz. 1; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 17 
- W drodze do dżungli; 
cykl reportaży

08:35 Skarby czeskiego 
dziedzictwa narodowego 
– Holaszowice spadek ze 
średniowiecza 3/13; cykl 
dokum.; Czechy (2012)

09:15 Królowa Bona; odc. 8; 
serial TVP

10:25 Nowe Ateny; odc. 73; 
program publicystyczny

11:20 Flesz historii; odc. 
376; cykl reportaży

11:40 Filmoteka Małopolska 
- Siła pamięci

12:10 Nasz brat Bela Varga; 
film dokumentalny

13:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Radiostacja 
Babice

13:40 Sensacje XX wieku – 
Polowanie na mózgi; cykl 
dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Wojna i 
gospodarka; cz. 5; cykl 
dokumentalny

15:20 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa 
– Początek; odc. 1/3; 
serial dokumentalny

16:25 Historia Polski – 
Łupaszko; cz. 2; film 
dokumentalny

17:10 Taśmy bezpieki
17:45 Królowa Bona; odc. 9; 

serial TVP
18:55 Sensacje XX wieku – 

Czerwona orkiestra; 
widowisko

19:55 Kwartet – magazyn 
regionów Czwórki 
Wyszehradzkiej - 
Historyczne atrakcje dla 
turystów; magazyn

20:30 Tajemnice III Rzeszy; 
odc. 1/6 Prawa ręka 
Hitlera; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2011); reż.:Friedrich 
Scherer, Ricarda 
Schlosshan

21:35 Wojenna narzeczona; 
odc. 4/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (1997)

22:40 Spór o historię – 
Krzyżacy; debata

23:25 Świadek; film 
dokumentalny; 
reż.:Andrzej Kostenko, 
Ewa Ornacka

00:15 Ośmiornica; s. 9 odc. 
1/4; serial; Włochy (1984)

01:15 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 18 
- wioska w dżungli; cykl 
reportaży

01:50 Wojenna narzeczona; 
odc. 4/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (1997)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Spacer’s 
Toulouse VB - Jastrzębski 
Węgiel

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: PGE Skra 
Bełchatów - Lokomotiw 
Nowosibirsk

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

13:30 Tenis; Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Trentino Diatec 
- ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

19:30 Tenis; Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

21:00 Tenis; Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

23:00 Studio Pjongczang 
2018; magazyn sportowy. 
Program poświęcony 23. 
Zimowym Igrzyskom 
Olimpijskim. Znajdą się w 
nim najświeższe 
informacje ze sportowych 
aren ze szczególnym 
uwzględnieniem występów 
reprezentantów...

0:00 Boks; Gala w 
Dzierżoniowie; waga junior 
ciężka: Mateusz Masternak 
- Aleksander Kubich

1:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League
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