
45-letni kierowca zatrzy-
mał się na DK-1 w  Rzeni-
szowie i postanowił uciąć 
sobie drzemkę. Obudził go 
dopiero policyjny patrol. 
Jak się okazało, mężczy-
zna był pijany. Trafił do po-
licyjnego aresztu. Za po-
pełnione przestępstwo gro-
żą mu dwa lata więzienia.

Do zdarzenia 
doszło w nocy, z 
soboty na niedzie-
lę w Rzeniszowie 
na DK1. Komplet-
nie pijany kierow-
ca skody octavii je-
chał DK-1 w Rze-
niszowie. W pew-

nym momencie, zamroczony 
alkoholem, zatrzymał - czę-
ściowo na jezdni - swój sa-
mochód i nie wyłączając sil-
nika, zasnął. Obudził go do-
piero policyjny patrol. Jak się 
okazało, 45-latek z gminy 
Koziegłowy miał w organi-
zmie 3,5 promila alkoholu. 
Sprawca został zatrzymany 
przez mundurowych i trafił 
do policyjnego aresztu. Usły-
szał zarzut i przyznał się do 
popełnionego czynu. O jego 
dalszym losie zadecyduje 
prokurator i sąd. Za popeł-
nione przestępstwa, oprócz 
utraty prawa jazdy, grożą mu 
dwa lata więzienia.
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Miał 3,5 promila alkoholu

Zaparkował na 
DK-1 i... zasnął

Częstochowa

Mieszkańcy zatrzymali 
przestępcę

W życie weszły przepisy 
wprowadzające całkowity za-
kaz korzystania z solariów 
osobom poniżej 18. roku ży-
cia. Miejsca tego typu nie 
mogą się też w żaden sposób 
się promować i reklamować.

Celem ustawy jest ochrona 
zdrowia Polaków przed szko-
dliwym działaniem sztucznego 
promieniowania ultrafioleto-
wego (UV), wydzielanego przez 
urządzenia wykorzystywane 
do naświetlania skóry, wywo-
łujące efekt opalenizny.

Ustawa, która weszła w ży-
cie w piątek (16.02.) wprowa-
dza całkowity zakaz korzysta-
nia z solariów przez osoby, 
które nie ukończyły 18 roku 
życia. W przypadku wątpliwo-
ści co do pełnoletności osoby 
zamierzającej skorzystać z  so-
larium, pracownik uprawnio-
na jest do żądania okazania 
dokumentu potwierdzającego 
jej wiek. W przypadku odmowy 
o opalaniu w solarium może-
my zapomnieć. Poza tym w so-
lariach muszą znaleźć się 
ostrzeżenia - o formacie co naj-
mniej A4 – informujące, że ko-
rzystanie z solarium zwiększa 
ryzyko zachorowania na nowo-
twór złośliwy skóry.

Ustawa przewiduje też cał-
kowity zakaz promocji i rekla-

my usług w zakresie udostęp-
niania solariów.

Kontroli świadczenia usług 
w zakresie udostępniania so-

larium dokonywać będą mię-
dzy innymi organy Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej. Będą 
one miały możliwość nałoże-

nia na podmiot świadczący 
usługi w zakresie udostępnia-
nia solarium kary pieniężnej 
w wysokości od 1.000  zł do 

50.000 zł – oczywiście za nie-
przestrzeganie czy złamanie 
przepisów.

kg

Lewe papierosy

Sprzedawała 
z domowego 

okna
Mieszkanka Starego Miasta z nielegal-

nego  handlu papierosami uczyniły so-
bie  źródło utrzymania. Nie musiała się 
nawet specjalnie wysilać – „lewe” pro-
dukty sprzedawała z okna...

Podczas patrolowania Starego Miasta 
strażnicy miejscy zauważyli dwóch męż-
czyzn, którzy przez otwarte okno odbierają 
od kobiety dwie paczki papierosów i wore-
czek tytoniu. Zaszło podejrzenie, że wyroby 
tytoniowe są bez polskich znaków akcyzy. 
Przypuszczenia strażników miejskich po-
twierdziły się. Mężczyźni zostali wylegitymo-
wani, a notatka ze zdarzenia została przeka-
zana na IV Komisariat Policji. Kobieta, która 
wprowadziła do sprzedaży „trefne” papierosy 
musi liczyć się z odpowiedzialnością prawną 
za swój czyn. kg

18-latek zaatakował 
przypadkowo napotkaną 
kobietę i wyrwał jej toreb-
kę. Na reakcję świadków 
nie trzeba było długo cze-
kać. Dwaj mężczyźni bły-
skawicznie pobiegli za zło-
dziejem i trzymali do mo-
mentu przyjazdu policji. 
Zatrzymany usłyszał za-
rzut i został objęty poli-
cyjnym dozorem.

Oficer dyżurny z komisa-
riatu II w Częstochowie otrzy-
mał zgłoszenie kradzieży to-
rebki. Pokrzywdzona została 
zaatakowana na chodniku. 
Sprawca wyrwał jej torebkę, 
w której trzymała laptopa, te-

lefon komórkowy, dokumen-
ty i pieniądze. Kobieta wska-
zała też kierunek, w którym 
uciekł złodziej. Jak się okaza-
ło, dwaj mężczyźni, którzy wi-
dzieli całe zdarzenie, pobiegli 
za sprawcą i przytrzymali go 
do przyjazdu stróżów prawa. 
18-latek został zatrzymany. 
W Prokuraturze Rejonowej 
Częstochowa-Południe usły-
szał zarzut rozboju. Prokura-
tor zadecydował o objęciu go 
policyjnym dozorem. Skra-
dzione rzeczy wróciły do wła-
ścicielki. Szczegóły i okolicz-
ności zdarzenia wyjaśniają 
śledczy z komisariatu II w 
Częstochowie.

kg
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Coroczna akcja

Chcą pomóc ofiarom 
przestępstw

Częstochowa włączyła się 
w kolejną edycję akcji „Ty-
dzień Pomocy Osobom Po-
krzywdzonym Przestęp-
stwem”. Do 25 lutego każdy 
zainteresowany może uzyskać 
poradę od prawników, funk-
cjonariuszy policji, pracowni-
ków socjalnych, psychologów 
oraz przedstawiciele instytu-
cji pomocowych.

W   krajach Unii Europejskiej 
co roku 22 lutego obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Ofiar 
Przestępstw. Obchody mają 
zwrócić uwagę na potrzeby ofiar 
przestępstw oraz przynieść po-
trzebującym skuteczną pomoc. 
Taką pomocą są bezpłatne pora-
dy prawne oraz psychologiczne 
udzielane w sądach, prokuratu-
rach, komendach policji, a także 
w siedzibach prawniczych samo-
rządów zawodowych i organiza-
cji pozarządowych. Porad udzie-
lają prokuratorzy, asystenci sę-
dziów, referendarze, adwokaci, 
radcowie prawni, aplikanci, psy-
cholodzy, kuratorzy sądowi oraz 
inni specjaliści.

Dyżury w poszczególnych wy-
działach i jednostkach podległych 
Komendzie Miejskiej Policji w Czę-
stochowie prowadzone są według 
poniższego harmonogramu:

Wydziały KMP w Częstocho-
wie w godz. 9.00 - 14.00 (najle-
piej wcześniej zadzwonić i umó-
wić się na spotkanie):

l 21 lutego Wydział Prewencji 
tel. (34) 369 1321

l 22 lutego Wydział Kryminalny   
tel. (34) 369 1445

l 23 lutego Wydział Kryminalny   
tel. (34) 369 1418

l 24 lutego Wydział PPM tel. 
508036637

l 25 lutego Wydział Kryminalny   
tel. (34) 369 1459
  

W dniach 19 -25 lutego 2018 
r. (codziennie):

KP I – w godz. 8.00 – 13.00
KP II – w godz. 6.00 – 14.00
KP III -   w godz. 6.00 – 14.00
KP III –   w godz. 9.00 – 14.00
KP IV –   w godz. 6.00 – 14.00
KP V -   w godz. 9.00 – 14.00
KP VI - w godz. 9.00 – 14.00
KP Blachownia   - w godz. 9.00 – 

14.00
KP Kłomnice - w godz. 9.00 – 

14.00
KP Koniecpol - w godz. 9.00 – 

14.00
KP Poczesna - w godz. 9.00 – 

14.00  
KP Olsztyn – w godz. 9.00 – 

14.00
kg  

Akcja ZGM

Będzie więcej murali
Ta wiadomość z pewnością 

ucieszy wszystkich miłośni-
ków murali. Akcja Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej TBS 
„Stop nielegalnemu graffiti” 
wkracza w kolejny etap. Do 
miejskiej spółki dotarły pro-
jekty „ściennych dzieł”, któ-
re mają pojawić się na oszpe-
conych przez nielegalne napi-
sy i „malowidła” blokach 
TBS.

Projekty zostały przekazane 
przez biorących udział w akcji 
uczniów Zespołu Szkół Plastycz-
nych im. Jacka Malczewskiego w 
Częstochowie. Po kilku miesią-
cach intensywnej pracy młodzi 
plastycy przygotowali kilkadzie-
siąt różnych pomysłów. Wszyst-
kie mają szansę stać się elemen-
tem miejskich osiedli.

-  Naszym pomysłem są cykle 
tematyczne, dotyczące lokato-
rów, przyrody czy martwej natu-
ry – opowiada Cezary Stojek  – 
nauczyciel ZSP, opiekun 
uczniów, którzy wykonają pierw-
sze murale –Uczniowie w jakiś 
sposób już zmierzyli się z realiza-
cją murali. Na początek swoje 
projekty przenieśli na szkolne 
ściany. Teraz oczekujemy na 
prace w terenie i zderzenie z 
przestrzenią miejską.

Większość zaproponowanych 

prac będzie sięgać na wysokość 
180 cm. Projekty są częścią 
wspólnej akcji ZGM TBS i Zespo-
łu Szkół Plastycznych „Stop nie-
legalnemu graffiti”. Jej inaugu-
racja odbyła się we wrześniu 
ubiegłego roku, kiedy porozu-
mienie o współpracy podpisali 
prezydent Częstochowy Krzysz-
tof Matyjaszczyk, prezes ZGM 
TBS Paweł Konieczny oraz dy-
rektor Zespołu Szkół Plastycz-
nych Anna Maciejowska.

Patronem akcji został często-
chowski artysta Tomasz Sętow-
ski, który na co dzień również 
tworzy murale. Najsłynniejsze 

jego dzieło „Wieża Babel” od kil-
ku lat ozdabia blok przy ulicy 
Dąbrowskiego w Częstochowie. 
Murale młodych plastyków po-
wstaną na budynkach, które zo-
stały zniszczone przez nielegalne 
„graffiti”, na początek na blo-
kach TBS w dzielnicy Północ. 
ZGM TBS wyznaczył w sumie 46 
takich miejsc. Zanim jednak ar-
tyści ruszą do działań, najpierw 
projekty oceni miejski estetyk. 
Dopiero po jego akceptacji bę-
dzie możliwe zaplanowanie prac. 
Najpewniej ruszą one wczesną 
wiosną.
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Uroczystość

Ku pamięci „Warszyca”
Uroczystość upamiętniają-

cą stracenie kapitana Stani-
sława Sojczyńskiego   „War-
szyca” odbyła się 17 lutego, 
przy poświęconym mu obeli-
sku, przy ul. Wręczyckiej.

Odczytano Apel Pamięci, zło-
żono kwiaty, zapalono znicze, a 
Kompania Honorowa Jednostki 
Wojskowej Komandosów z Lu-
blińca oddała salwę honorową.

Kpt. Stanisław Sojczyński   
„Warszyc” był oficerem Armii 
Krajowej, twórcą i dowódcą Kon-
spiracyjnego Wojska Polskiego. 
Był jednym z najbardziej zna-
nych bohaterów walk o Polskę z 
okupantem niemieckim i so-
wieckim. W 1942 r. pełnił funk-
cję Komendanta   Obwodu AK 
Radomsko i dowódcy oddziału 
KEDYW-u. W 1945 r. nie złożył 
broni, tworząc Konspiracyjne 
Wojsko Polskie.

Został aresztowany w Często-
chowie przez UB w czerwcu 
1945 roku, w jednym z domów 
przy ul. Wręczyckiej, a w 1946 
roku Wojskowy Sąd Rejonowy w 

Łodzi skazał go na karę śmierci. 
Wyrok wykonano 19 lutego 1947 
roku, do dzisiaj nie wiadomo 
gdzie został pochowany.

W sobotniej uroczystości 
uczestniczyli m.in. przewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Śląskiego Stanisław Gmitruk, 
zastępca prezydenta Częstocho-
wy dr Ryszard Stefaniak, prezy-
dent Radomska Jarosław Fe-
renc, przedstawiciele MON, poli-
cji, straży pożarnej, Centralnej 

Szkoły PSP, częstochowskich 
szkół oraz Poczet Sztandarowy 
Miasta.

Organizatorami uroczystości 
był Zarząd Główny i Zarząd czę-
stochowskiego Oddziału Ogólno-
krajowego Związku Byłych Żoł-
nierzy Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, Departament Eduka-
cji, Kultury i Dziedzictwa Mini-
sterstwa Obrony Narodowej oraz 
Urząd Miasta Częstochowy.

kg

Przewodnicy z Izreala

Chcą organizować 
wycieczki  
do Polski

W ubiegłym tygodniu 
w Częstochowie przebywała 
grupa 30 przewodników – 
przedstawicieli touroperato-
rów z Izraela, zainteresowa-
nych organizacją pobytów tu-
rystycznych w Polsce.

Podczas czterodniowej wizyty 
wzięli oni udział w seminarium 
poświęconym miejscom pamięci 
żydowskiej, które mieli okazję 
obejrzeć i poznać. Poza zwiedza-
niem cmentarza żydowskiego, 
dawnego obozu pracy Hassag 
Pelcery (późniejszego Wełnopolu) 
oraz terenów, gdzie w czasie nie-
mieckiej okupacji mieściło się 
getto, spotkali się z nauczyciela-
mi częstochowskich placówek 

oświatowych, w których odbywa 
się lub jest planowana wymiana 
uczniów z Izraela. Wśród odwie-
dzonych miejsc znalazły się rów-
nież – wystawa „Żydzi Często-
chowianie” eksponowana w Mu-
zeum przy Katedralnej, Jasna 
Góra i Archiwum Państwowe.

Seminarium odbyło się z ini-
cjatywy i dzięki wsparciu – Zyg-
munta Rolata, Honorowego Oby-
watela Miasta Częstochowy, pre-
zydenta Światowego Związku 
Żydów Częstochowian i Ich Po-
tomków; Alona Goldmana - 
przewodniczącego Związku Ży-
dów Częstochowian w Izraelu 
oraz Alana Silbersteina.

kg

Siatkówka

AZS rozpoczyna rundę play-off
W czwartek i piątek (22 i 23 

lutego) w Hali Sportowej Czę-
stochowa AZS rozegra dwa 
mecze w ramach pierwszej 
rundy play-off. Rywalem aka-
demików będzie TSV Sanok.  

Częstochowianie zakończyli 
rundę zasadniczą w I lidze na 
pozycji lidera i przed play-offami 

są w komfortowej sytuacji. Dwa 
pierwsze mecze rozegrają przed 
własną publicznością, a ich ry-
walem będzie drużyna, która za-
jęła 8. miejsce. Co prawda AZS 
przegrał w pierwszej rundzie na 
wyjeździe z TSV Sanok 1:3, ale 
potem zrewanżował się za tę po-
rażkę. Warto dodać, że często-
chowianie wygrali trzynaście 

z rzędu spotkań.  
W pierwszej rundzie play-off 

drużyny grają do trzech zwy-
cięstw. Oznacza to, że AZS po 
dwóch meczach w Częstochowie 
uda się do Sanoka.  

Oba mecze w Hali Sportowej 
Częstochowa będą rozpoczynać 
się o godz. 18.  

KR

SPORT



Ponad 700 osób przybyło 
do Filharmonii Często-
chowskiej, by uczestniczyć 
w uroczystości wręczenia 
Statuetek Starosty Często-
chowskiego  „Za  zasługi  
dla  powiatu”.

Na widowni zasiedli m.in. 
parlamentarzyści, przedstawi-
ciele władz województwa ślą-
skiego, miasta Częstochowy, 
powiatu częstochowskiego 
i powiatów ościennych, wło-
darze   gmin, goście z zaprzy-
jaźnionych powiatów: bodeń-
skiego w Niemczech i śniatyń-
skiego na Ukrainie, szefowie urzędów i in-
stytucji oraz służb mundurowych, kom-
batanci i laureaci „Statuetek” z lat ubie-
głych oraz tegoroczni nominowani z rodzi-
nami i przyjaciółmi.

Jako pierwsze na scenie zaprezentowa-
ły się mieszkanki Blachowni - Wiktoria 
i Weronika Konieczne – Laureatki XI 
Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych 
Wokalistów Powiatu Częstochowskiego, 
które wprowadziły wszystkich przybyłych 
w podniosły nastrój imprezy.

W imieniu władz powiatu gości powitał 
starosta częstochowski Krzysztof Smela. 
On też pogratulował wyróżnionym i nagro-
dzonym w tegorocznej edycji konkursu. 
Przypomniał najważniejsze dane o powie-
cie częstochowskim, wymienił zadania, 
którymi zajmują się pracownicy często-
chowskiego starostwa oraz przedstawił kil-
ka ciekawostek związanych z powiatem.

Po prezentacji multimedialnej prezen-
tującej osiągnięcia tegorocznych kandyda-
tów do Statuetek, starosta Krzysztof Sme-
la wraz z wicestarostą Henrykiem Kasiurą 
wręczyli wszystkim nominowanym dyplo-
my i wiązanki kwiatów. Kolejnym punk-
tem imprezy było wręczenie przez Prze-
wodniczącego Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Stanisława Gmitruka i radnych 
wojewódzkich: Marty Salwierak i Stanisła-
wa Dzwonnika złotej Odznaki Honorowej 
za Zasługi dla Województwa Śląskiego. 
Zaszczytny medal otrzymali: Andrzej Ku-
bat, Leonard Smolarski i Krystyna Sko-
czylas. Na najbardziej oczekiwany punkt 
programu, czyli ogłoszenie ostatecznego 
werdyktu, goście musieli jeszcze chwilę 
poczekać. Czas oczekiwania uprzyjemnił 
im występ kolejnego laureata powiatowe-
go przeglądu wokalistów – Piotra Wolda-
na, mieszkańca Zawady (gm. Kłomnice).

Zarówno widzowie jak i nominowani 
z napięciem czekali na werdykt starosty 
mówiący o tym, w czyje ręce trafią w tym 

roku Statuetki. Gdy werdykt został ogło-
szony przez starostę i  Przewodniczącego 
Rady Powiatu Andrzeja Kubata, gorącymi 
oklaskami witano kolejno pojawiających 
się na scenie laureatów:
l w kategorii „Kultura i Edukacja” 

zwyciężyła  Anna Tarczyńska  - dyrek-
tor Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Janowie,

l w kategorii „Sport i turystyka” laure-
atem został  Grzegorz Dors  - nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej w Piasku, 
trener Kabex LKS „Podkowa” w Jano-
wie,

l w kategorii „Polityka społeczna” 
uhonorowano  Kazimierza Słobodzia-
na  – prezesa Zarządu Stowarzyszenia 
Wzajemnej Pomocy „Agape”

l w kategorii „Samorządność i przed-
siębiorczość” statuetkę zdobył  Jerzy 
Żurek – Wójt Gminy Konopiska,

l w kategorii „Wydarzenie Roku” sta-
tuetką (którą odebrała dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lelowie Ewa 
Molenda) nagrodzono  Festiwal Kultury 
Polskiej i Żydowskiej „Święto Ciuli-
mu-Czulentu”. Lelowskie Spotka-
nie Kultur,

l po raz drugi w historii konkursu w jed-
nej kategorii („Osobowość/Instytucja 
Roku”) wręczono dwie statuetki – 
otrzymali je:  Bożena Zalewska  – Dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg w  
Częstochowie  i Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo Ich 
Rodzin i  Przyjaciół „Prometeus” 
z Konopisk.
W imieniu nagrodzonych podziękowa-

nia za to najwyższe powiatowe wyróżnie-
nie złożył wójt Gminy Konopiska Jerzy 
Żurek.

Po części oficjalnej nastąpiła część arty-
styczna, w której wystąpił Janusz Radek. 
Koncert spotkał się z bardzo przychylnym 
przyjęciem publiczności. Artysta zszedł ze 
sceny dopiero po długich  oklaskach.
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Gwiazdą Walentynkowego koncertu 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Msto-
wie był  Janusz Radek. Kameralna sa-
la widowiskowa mstowskiego GOKu 
wypełniła się po brzegi sympatykami 
twórczości artysty. 

Charyzmatyczny artysta jest już prawie 
50-letnim ojcem i mężem, dojrzałym męż-
czyzną o bardzo ciekawej osobowości i 
ogromnym talencie muzycznym. Sam pi-
sze o sobie, że jest  „od zawsze niepokor-
ny, podążający pod prąd. Trzyma się z 
daleka od show-biznesu, nie potrzebuje 
reklamy. Ceni sobie wolność - szczegól-
nie tę, którą daje sztuka”. Dlatego kroczy 
własną drogą. Udało się sprawić, że w 

piątkowy wieczór dotarł do Mstowa. Pod-
czas koncertu Janusz Radek wypełnił sa-
lę widowiskową swoim urokiem i niepo-
wtarzalnym pokazem muzycznym. Arty-
sta na oczach widzów operował sprzętem 
muzycznym i własnym głosem, tworząc 
muzykę na żywo.

Publiczność żywiołowo reagowała na 
kolejne propozycje wokalisty. Pomiędzy 
utworami artysta kierował do odbiorców 
pełne poezji słowa - co ośmieliło widzów 
do „zażyczenia sobie” utworu na bis. 
Przez 90 minut koncertu można było 
usłyszeć przeboje autorstwa samego Ja-
nusza Radka oraz kilka perfekcyjnie 
opracowanych utworów innych wyko-
nawców.

Janusz Radek w Mstowie

Rambo odwiedził dzieci 
w Olsztynie

Częstochowski przewodnik 
psa służbowego st. asp. Marek 
Ładny ze swoim czworonożnym 
przyjacielem Rambo odwiedzili 
dzieci w ośrodku archidiecezjal-
nym „Owieczka” w Olsztynie. 
Maluchy z zainteresowaniem 
przyglądały się pokazowi tresu-
ry psa oraz wysłuchały cennych 
porad, jak należy się zachować 
podczas spotkania z agresyw-
nym zwierzęciem.

St. asp. Marek Ładny wspólnie z 
psem patrolowo-tropiącym Rambo 
odwiedzili grupę dzieci w wieku 
szkolnym w ośrodku archidiecezjalnym 
„Owieczka” w Olsztynie, aby porozma-
wiać o bezpieczeństwie. Policjant z często-
chowskiej komendy uczył najmłodszych, 
jak się zachować, gdy na ich drodze stanie 
agresywne zwierzę. Ochotnicy mogli prze-
ćwiczyć postawę „żółwia”, która uchroni 
ich w razie ataku czworonoga. Policjant 

opowiedział o pracy 8-letniego Rambo 
oraz zademonstrował jego posłuszeństwo.

Rambo odbył kilka lat temu specjali-
styczne szkolenie w Sułkowicach, gdzie 
przez 5 miesięcy szkolił się, aby móc wy-
ruszyć w patrol. Swoją policyjną karierę 
rozpoczynał w Siemianowicach Śląskich, 
a od przeszło 3 lat służy w garnizonie czę-
stochowskim.

Dzielnicowy z komisariatu we Wrę-
czycy Wielkiej - sierż. szt. Bartłomiej 
Macherzyński - spotkał się z uczniami 
Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku 
w Węglowicach. Podczas spotkania po-
licjant „pierwszego kontaktu” w bar-
dzo ciekawy sposób przekazał cenną 
wiedzę na temat udzielania pierwszej 
pomocy. Po wysłuchaniu części teore-
tycznej, każdy mógł pod okiem fa-
chowca doskonalić swoje praktyczne 
umiejętności.

W Szkole Podstawowej im. Synów Puł-
ku w Węglowicach odbyło się nietypowe 
spotkanie uczniów z policjantami, pod-
czas którego młodzi ludzie dowiedzieli się 
jak uratować czyjeś życie. Inicjatorem 
i prowadzącym prelekcje był dzielnicowy 
z komisariatu we Wręczycy Wielkiej sierż. 
szt. Bartłomiej Macherzyński, który od 5 
lat jest kwalifikowanym ratownikiem me-
dycznym w policji.

Na wstępnie policjant opowiedział o  
kilku zdarzeniach  z życia codziennego, 
w których okazywało się, że umiejętność 

udzielania podstawowej pomocy przed-
medycznej drugiemu człowiekowi  pomo-
gła  uratować życie.  Mundurowy podkre-
ślał, że  w  sytuacjach kryzysowych, któ-
rych nie da się zaplanować, ta umiejęt-
ność jest nie do przecenienia. Jednocze-
śnie przekazał młodzieży, że ratowanie 
ludzkiego życia jest wartością nadrzędną, 
niezależnie od wieku i wykonywanego za-
wodu.

Po zakończeniu części teoretycznej, 
dzielnicowy w praktyce pokazywał na 
czym polega algorytm stosowany przy 
udzielaniu pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Następnie, pod okiem policjanta,  
każdy mógł przećwiczyć „masaż serca” 
czy też układanie rannego w pozycji bez-
piecznej.

Poza sierż. szt. Bartłomiejem Mache-
rzyńskim w spotkaniu uczestniczyli rów-
nież policjanci prewencji z komisariatu we 
Wręczycy Wielkiej, profilaktyk społeczny 
oraz przedstawicielka z Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Kłobuc-
ku, która opowiedziała o zagrożeniach 
związanych z używkami

Dzielnicowy uczył, jak 
ratować życie

OLSZTYN

Statuetki rozdane
POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

WRĘCZYCA WIELKA

oprac. kg
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Łapówka zamiast izby
Policjanci z Jastrzębia interwenio-

wali wobec pijanego i agresywnego 
mężczyzny, który wszczął awanturę 
w mieszkaniu. W trakcie przejazdu ra-
diowozem, mężczyzna usiłował prze-
kupić mundurowych, aby nie trafić do 
izby wytrzeźwień. Kompletnie pijany 
chciał wręczyć stróżom prawa tysiąc 
złotych. Za próbę wręczenia łapówki, 
grozi mu kara 8 lat więzienia.

Policjanci pełniący służbę w piątkowy 
poranek otrzymali zgłoszenie o awanturze 
domowej, do której doszło w jednym 
z mieszkań przy ulicy Zielonej. Domowni-
cy uskarżali się na zachowanie 51-latka, 
który znajdował się pod silnym wpływem 
alkoholu. Przybyły na miejsce patrol prze-

badał mężczyznę na alkomacie. Urządze-
nie wykazało w jego organizmie ponad 3 
promile alkoholu. Jastrzębianin był po-
nadto agresywny i nie stosował się do po-
leceń stróżów prawa, twierdząc, że “jak 
będzie chciał, to wysadzi całe mieszkanie 
w powietrze”. Dla zapewnienia bezpie-
czeństwa rodzinie i pozostałym mieszkań-
com bloku, policjanci podjęli decyzję 
o umieszczeniu awanturnika w izbie wy-
trzeźwień. W trakcie przejazdu radiowo-
zem, mieszkaniec miasta chciał wręczyć 
stróżom prawa tysiąc złotych  łapówki 
w zamian za odstąpienie od czynności 
służbowych. Ostatecznie mężczyzna trafił 
do policyjnej celi. Za próbę wręczenia ła-
pówki w trakcie interwencji grozi mu  8 lat 
więzienia.

20-letni przestępca

Chciała potrenować jazdę.  
Po pijanemu

Zdążyli z pomocą

W ręce policjantów z tarnogórskiej 
drogówki wpadła 39-latka, która przed 
kursem na prawo jazdy chciała poćwi-
czyć jazdę samochodem. Jak się oka-
zało, kobieta była pijana - miała 1,5 
promila alkoholu w organizmie. Nieod-
powiedzialna kierująca została zatrzy-
mana przez drogówkę podczas akcji 
„Trzeźwość”. Wkrótce odpowie przed 
sądem.

W minioną sobotę policjanci z tarno-
górskiej drogówki prowadzili działania 
„Trzeźwość”. Podczas akcji zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującą oplem. Jak 
się okazało, 39-latka nie miała upraw-
nień do kierowania pojazdami. Kobieta 

przyznała policjantom, że chciała tylko 
poćwiczyć jazdę samochodem przed 
przystąpieniem do kursu na prawko. 
Stróże prawa przeprowadzili badanie 
trzeźwości, które wykazało w organizmie 
tarnogórzanki ponad 1,5 promila alko-
holu. Pasażerem był mąż kobiety, który 
nie krył zdziwienia, kiedy okazało się, że 
jego żona była nietrzeźwa. Za udostęp-
nienie pojazdu osobie nieposiadającej 
uprawnień do jazdy, mężczyzna został 
ukarany mandatem. Sprawą pijanej kie-
rującej zajmie się sąd. Oprócz wykrocze-
nia, którego dopuściła się 39-latka, gro-
zi jej sądowy zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych, wysoka grzywna, a 
nawet 2 lata więzienia.

Zabrzańscy policjanci, którzy zdąży-
li z pomocą starszemu mężczyźnie, 
tym razem pomogli kobiecie, która 
utraciła przytomność na ulicy. Mundu-
rowi podjęli resuscytację krążeniowo-
-oddechową. Podjęte działania przy-
wróciły funkcje życiowe. Decyzją leka-
rzy kobieta została hospitalizowana.

Do policyjnej interwencji doszło w 
centrum Zabrza. Patrolujący miasto po-
licjanci z II komisariatu zauważyli zanie-
pokojonych przechodniów i kobietę, któ-
ra leżała na chodniku. Z informacji 
świadków wynikało, że starsza kobieta 
nagle straciła przytomność i upadła. Z 
powodu braku oddechu i akcji serca, 
mundurowi natychmiast podjęli czynno-
ści ratownicze, wykonując resuscytację 
krążeniowo-oddechową. Po kilku minu-
tach kobiecie przywrócono oddech. Do 
czasu przyjazdu karetki pogotowia, stró-
że prawa monitorowali funkcje życiowe 
kobiety. Decyzją lekarzy została ona ho-
spitalizowana.

To nie pierwszy raz kiedy st.post. Mi-
chał Czwartosz i st.post. Łukasz Blaźnik 
zdążyli z pomocą. W ubiegłym tygodniu 
podjęli interwencję w sprawie starszego 
mężczyzny, który nie był widziany przez 
kilka dni. To zaniepokojony sąsiad za-
dzwonił na policję i poinformował, że mar-
twi się o starszego pana. Policjanci z II ko-
misariatu, którzy podjęli czynności, zapu-
kali do drzwi seniora. Usłyszeli odgłosy z 
mieszkania, które świadczyły o tym, że 
mężczyzna nie potrafi otworzyć drzwi. Po 
chwili odgłosy ucichły i nikt już nie odpo-
wiadał na pukanie i nawoływanie poli-
cjantów. Mundurowi wyczuli zapach ga-
zu. Z uwagi na zagrożenia zdrowia, a na-
wet życia mężczyzny, wyważyli drzwi 
mieszkania. Zastali lokatora siedzącego w 
kuchni przy odkręconych zaworach z ku-
chenki gazowej. Policjanci wyłączyli do-
pływ gazu, otworzyli okna i udzielili po-
mocy przedmedycznej. Na miejsce została 
wezwana karetka pogotowia, która zabra-
ła mężczyznę do szpitala. Decyzją lekarza 
starszy pan został hospitalizowany. 

Po pijanemu podróżowali 
z 2-latką

Ukradł blisko 30 tysięcy

Policjanci z Katowic zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego skodą. 
Jak się okazało, mężczyzna był pod 
wpływem alkoholu. Samochodem po-
dróżowała również 2-letnia córka kie-
rowcy i jej matka. Badanie stanu trzeź-
wości wykazało w organizmie kobiety 
blisko promil alkoholu. Za narażenie 
dziecka na niebezpieczeństwo utraty 
życia lub zdrowia grozi do 5 lat więzie-
nia.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego 
katowickiej komendy miejskiej zatrzymali 
do kontroli kierującego skodą. Badanie 

stanu trzeźwości wykazało w organizmie 
kierowcy ponad pół promila alkoholu. Sa-
mochodem podróżowała również 2-letnia 
dziewczynka oraz matka dziecka. Poli-
cjanci przeprowadzili badanie stanu trzeź-
wości kobiety. Jak się okazało, ona także 
była pijana. Miała w organizmie blisko 
promil. Dziecko zostało przekazane pod 
opiekę babci. Jazda pod wpływem alkoho-
lu zagrożona jest karą  do 2 lat więzienia, 
natomiast za narażenie dziecka na nie-
bezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, 
grozi nawet 5 lat pozbawienia wolności. 
O dalszym losie nietrzeźwych rodziców 
zdecyduje prokurator i sąd.

Raciborscy śledczy ustalili złodzieja 
pieniędzy, które zniknęły we wrześniu 
ubiegłego roku. Sprawcą tego prze-
stępstwa okazał się obywatel Czech. 
Mężczyzna zabrał ze schowka samo-
chodu pieniądze oraz bony płatnicze, 
warte ponad 27 tysięcy złotych.

Stróże prawa po przyjęciu informacji 
o przestępstwie podjęli szereg działań, 
mających na celu zatrzymanie osoby 
związanej z kradzieżą. Już pierwsze usta-

lenia śledczych z raciborskiej komendy 
wskazywały na to, że sprawcą może być 
obcokrajowiec. Dzięki współpracy mię-
dzynarodowej z czeską policją, po wyko-
nanych badaniach kryminalistycznych, 
policjanci wpadli na trop osoby związanej 
z przestępstwem. Złodziejem okazał się 
43-letni obywatel Czech. Mężczyzna usły-
szał zarzut kradzieży pieniędzy, za co gro-
zi mu 5 lat więzienia. Raciborscy odzyska-
li też skradzione pieniądze, które wróciły 
już do właściciela.

oprac. kg

Zarzuty popełnienia dwunastu prze-
stępstw usłyszał 20-letni mieszkaniec 
Jastrzębia. Mężczyzna został zatrzy-
many po tym, jak w rejonie jednej ze 
stacji benzynowych dokonał kradzieży 
telefonu komórkowego, a następnie 
uderzył w twarz poszkodowanego i 
uciekł. Policjanci jeszcze tego samego 
dnia wpadli na trop mężczyzny. Po-
nadto jastrzębianin ma na swoim kon-
cie szereg kradzieży i włamań. Decyzją 
jastrzębskiego sądu, został on tymcza-
sowo aresztowany na 3 miesiące.

Jastrzębscy policjanci zatrzymali 
20-latka, który jest podejrzany o kradzież 
rozbójniczą. Ponadto ma on na swoim 
koncie szereg włamań i innych kradzieży. 
Łączna wartość skradzionego mienia wy-
nosi blisko 55 tys. złotych. Stróże prawa 
odzyskali już część przedmiotów.

Do zdarzenia doszło czwartkowej nocy, 
w pobliżu jednej z jastrzębskich stacji 
benzynowych. 20-latek zabrał telefon ko-
mórkowy przypadkowemu mężczyźnie, a 
następnie uderzył go kilkukrotnie pięścia-
mi w głowę i oddalił się z miejsca zdarze-
nia. Pomimo ucieczki, już kilka godzin 
później został zatrzymany przez policjan-

tów z jastrzębskiej drogówki.
Okazało się, że to znany mundurowym 

20-letni mieszkaniec Jastrzębia. Mężczy-
zna był w przeszłości wielokrotnie karny 
za przestępstwa przeciwko mieniu.

Zebrany przez śledczych materiał do-
wodowy pozwolił przedstawić zatrzyma-
nemu 12 zarzutów. Między innymi jest on 
podejrzany o kradzież z włamaniem, któ-
ra miała miejsce pod koniec września 
ubiegłego roku. Wówczas jastrzębianin 
włamał się do jednego z mieszkań przy 
ulicy Morcinka, skąd skradł 7 tys. zło-
tych, telefon komórkowy oraz dwa urzą-
dzenia magazynujące energię. Tego same-
go dnia na ulicy Pszczyńskiej dokonał 
także kradzieży dokumentów, kart ban-
komatowych i dowodu rejestracyjnego. Z 
kolei na początku listopada ubiegłego ro-
ku, przy ulicy 1 Maja skradł z garażu ro-
wer i inne, wartościowe przedmioty. Jego 
łupem padło również  811 bonów żywno-
ściowych o wartości blisko 15 tys. złotych, 
które  skradł z biura jednego z jastrzęb-
skich sklepów.

Jastrzębski sąd, na wniosek śledczych, 
podjął decyzje o jego tymczasowym aresz-
towaniu. Za popełnione przestępstwa 
mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm
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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 15 lutego 2018 r.

AUDI A4 2.0 TDi, 
zakup 2014, kraj., 
automat, I – wł.

 
65.900 zł

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

 
4.900 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, kraj.,  
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT 
 

109.500 zł netto  

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

33.900 zł

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

 
22.800-25.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,  
rok prod. 2007, automat

 24.900 zł

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

33.900 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, kraj., 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, kraj., I 
– wł., serwis., F. VAT 

49.900 zł

 OPEL ASTRA 1.6 E, 
rok prod. 2015, kraj., 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

RENAULT CLIO 1.5 D, 
2014-2015, kraj., I – wł., 
serwisowany, 
5 szt. 
 26.900-29.900 zł

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

 18.900 zł

RENAULT FLUENCE 
1.5 D, rok prod. 2015, 
sedan, kraj.,  
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
 

24.900 zł

SEAT TOLEDO 
1.2 E, rok prod. 2015, 90 
KM, kraj., I – wł.
 

35.900 zł

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

 34.900 zł

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

45.900 zł

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

 9.900 zł

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

 
27.900 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 PANDA 1.1 E + GAZ,  

rok prod. 2010, kraj. 9.900 zł
n FIAT SEICENTO 0.9 E,  

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

rok prod. 1997, kraj. 1.600 zł
n FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013, kraj., 

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,  

kraj., 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 MITSUBISHI ASX 1.6 E,  

rok prod. 2010, kraj., I – wł.   37.800 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 CORSA 1.2 E,  

zakup 2007, 5d 11.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  

rok prod. 2015, kraj., I – wł., 
f-ra VAT 49.900 zł

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

n RENAULT CLIO IV 1.2 E,  
rok prod. 2013, kraj., I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 25.900 zł

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

n SEAT TOLEDO 1.9 TDi,  
rok prod. 2003  8.700 zł

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

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj.
 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, kraj.
 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 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 21 LUTEGO 2018 r.

05:10 IO Pjongczang 2018 – 
narciarstwo dowolne - sci 
cross M - Finał

06:45 IO Pjongczang 2018 – 
studio

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 IO Pjongczang 2018 – 

studio
08:55 IO Pjongczang 2018 – 

biegi narciarskie - TEAM 
sprint K i M - eliminacje

10:35 IO Pjongczang 2018 – 
studio

10:55 IO Pjongczang 2018 – 
biegi narciarskie - TEAM 
sprint K i M - finały

12:20 Wiadomości
12:30 Agrobiznes
12:55 Agropogoda; magazyn
13:05 IO Pjongczang 2018 – 

Hokej na lodzie M - 1/4F
15:35 IO Pjongczang 2018 – 

studio
15:50 IO Pjongczang 2018 – 

bobsleje K 4 ślizg - Finał
16:20 Halo, tu Pjongczang; 

odc. 14
16:35 IO Pjongczang 2018 – 

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

odc. 3759; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3267; 

telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
19/101; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport - Olimpijski 

Dzień
20:25 Liga Mistrzów - Sevilla 

FC - Manchester United 
(studio)

20:40 Liga Mistrzów - Sevilla 
FC - Manchester United

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

00:15 30000 zaginionych 
dzieci; film dokumentalny; 
Niemcy (2016); reż.:Chiara 
Smbuchia

01:20 IO Pjongczang 2018 – 
studio

02:10 IO Pjongczang 2018 – 
narciarstwo alpejskie - 
slalom M - 1 przejazd

03:50 Niezwykła wiewiórka; 
film dokumentalny; USA 
(2014); reż.:Neil Rettig, 
John Benam

06:30 IO Pjongczang 2018 – 
studio

07:00 Historia kina 
żydowskiego w Polsce; 
reportaż

07:25 Rodzinka.pl; odc. 21 
Ideały, a sprawa trawnika; 
serial komediowy TVP

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

1807; serial obyczajowy 
TVP

11:40 IO Pjongczang 2018 – 
studio

11:55 IO Pjongczang 2018 – 
łyżwiarstwo szybkie 
drużynowe K i M - 1/2F

12:35 IO Pjongczang 2018 – 
studio

12:50 IO Pjongczang 2018 – 
łyżwiarstwo szybkie 
FINAŁ D i C

13:25 IO Pjongczang 2018 – 
studio

13:50 IO Pjongczang 2018 – 
łyżwiarstwo szybkie 
drużynowe K i M -  finały 
B i A

14:25 IO Pjongczang 2018 – 
studio

14:50 Rodzinka.pl; odc. 3 - 
Kieszonkowe; serial 
komediowy TVP

15:30 M jak miłość; odc. 
1353; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 150 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:55 Rodzinka.pl; odc. 27 

„Powrót do szkoły”; serial 
komediowy TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1807; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1808; serial obyczajowy 
TVP

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

21:45 Na sygnale; odc. 179 
„Dość”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Mów mi 
Vincent; komedia; USA 
(2014); reż.:Theodore 
Melfi; wyk.:Bill Murray, 
Naomi Watts, Melissa 
McCarthy, Jaeden 
Lieberher, Chris O’Dowd

00:15 Zakazane królestwo; 
film akcji; USA, Chiny 
(2008)

02:10 Świat bez tajemnic – 
Tajne eksperymenty CIA; 
film dokumentalny; 
Francja (2015); reż.:Olivier 
Pighetti

03:10 IO Pjongczang 2018 – 
studio

03:25 IO Pjongczang 2018 – 
narciarstwo dowolne - 
halfpipe M - Finał

04:50 IO Pjongczang 2018 – 
Hokej na lodzie K - 
FINAŁ,  snowboard - 
Paralel gigant slalom K&M 
- kwalifikacje

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (624); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (129); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (616); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (237); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (430); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2636); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (676); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (120); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (108); serial 

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

18:00 Pierwsza miłość 
(2637); serial obyczajowy

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

Kiepskich (492); 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 (491); serial 
komediowy

20:40 Co ty wiesz o swoim 
dziadku?; komedia, USA 
2016. Młody prawnik 
Jason Kelly planuje ślub z 
Meredith. Jego dziadek, 
Dick (Robert De Niro), 
emerytowany generał i 
wdowiec, postanawia 
zabrać...

23:00 Wydział zabójstw, 
Hollywood; komedia 
sensacyjna, USA 2003

1:35 Zawód Święty Mikołaj; 
komedia, USA 2001. 
Producentka telewizyjna 
Lucy Cullins zatrudnia do 
reklam starszego pana. 
Jest to św. Mikołaj, który 
szuka następcy.

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5227) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Pieczona gęs z czerwoną 
kapustą (24/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2191) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (857) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (509) - 
program

13:00 19 + (210) - program
13:30 Szpital (746) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 9 

(9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (510) - 
program

16:30 19 + (211) - program
17:00 Ukryta prawda (858) - 

program obyczajowy. 
Anna (36) i Radek 
Straszewscy (38) to 
małżeństwo w trakcie 
rozwodu. Wczoraj zgłosili 
zaginiecie córki Klary (14). 
Dziewczyna nie wróciła z 
korepetycji z 
angielskiego…

18:00 Szpital (747) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7357)
19:35 Sport (7340)
19:40 Pogoda (7337)
19:45 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(100) 

19:50 Uwaga! (5228) - 
program

20:10 Doradca smaku - 
Pieczona piers z kaczki z 
zielonym groszkiem 
(27/40) - program

20:15 Na Wspólnej 16 
(2633) - serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (119) - 
program

21:30 program
22:30 10000 lat przed naszą 

erą - film przygodowy, 
USA 2008. Młody myśliwy 
D’Leh (Steven Strait), 
członek żyjącego wysoko 
w górach plemienia, 
spotyka wybrankę swego 
serca - piękną Evolet 
(Camilla Belle). Kiedy 
jednak oddział 
tajemniczych wojowników 
napada na wioskę i 
porywa Evolet, 
młodzieniec - by ratować 
dziewczynę - wyrusza na 
czele niewielkiej grupy 
myśliwych w pogoń…

00:45 Życie bez wstydu 5 
(11/12) - reality show. W 
programie pojawią się 
skrajne emocje…

01:45 MasterChef 6 (14) - 
program rozrywkowy 

03:15 Uwaga! (5228) - 
program

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(51/150) - program

04:55 Nic straconego

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

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 36

08:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 14

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1995

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. 5

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 9

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 8

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

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

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

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

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 36

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 37

20:00 Kod Merkury; akcja, 
USA 1998. Simon - 9-letni 
autystyczny chłopiec, 
przypadkowo łamie tajny 
kod. Szyfr ten był 
największym osiągnięciem 
szefa agencji 
bezpieczeństwa - 
pułkownika Nicholasa 
Kudrowa…

22:10 Szakal; akcja, USA 
1997. Nieustraszony 
anonimowy zabójca 
(Bruce Willis) wciąż 
wymyka się FBI. 
Mężczyzna otrzymuje 
kolejne płatne zlecenie i 
znowu znajduje się na 
celowniku. Agenci 
zwracają się o pomoc do 
terrorysty (Richard Gere), 
który jako jedyny 
kiedykolwiek widział 
poszukiwanego 
zbrodniarza…

00:50 ZOO; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 6. W 
czasie dochodzenia na 
temat nietoperzy w Rio de 
Janeiro, Mitch i Chloe 
zostają porwani przez 
miejscowego handlarza 
narkotykowego…

01:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:50 Na jedwabnym szlaku
04:30 Na jedwabnym szlaku
05:05 Królowa Serc; 

telenowela, USA 2014; 
odc. 95

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 26; serial TVP

06:15 Daleko od szosy; odc. 
3/7 - Ania; serial TVP

07:40 Na sygnale; odc. 143 
„Stłuczka”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:15 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 9/12; serial 
komediowy TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 21 
Ideały, a sprawa trawnika; 
serial komediowy TVP

10:35 Rodzinka.pl; odc. 22 
Wakacje; serial 
komediowy TVP

11:15 Ranczo; odc. 26 - 
Zgoda po polsku; serial 
obyczajowy TVP

12:15 Ranczo; odc. 27 - 
Płomień duży i mały; 
serial obyczajowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; odc. 
134 - Ślepy los; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
135 - Zagadki serca; serial 
kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe; odc. 
683 Wszystko pod 
kontrolą; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 143 
„Stłuczka”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 28 - 
Powrót demona; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 29 - W 
kleszczach terroryzmu; 
serial obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 28/75 
- Chleb powszedni

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
136 - Siostrzeniec; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 260; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 30 - Fakt 
prasowy; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 31 - 
Radio interaktywne; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
137 - Tajemnica Możejki; 
serial kryminalny TVP

00:15 Komisarz Alex; odc. 
114 - Prosto w serce; 
serial kryminalny TVP

01:15 Komisja morderstw; 
odc. 9/12 - Korzenie; 
serial TVP

02:15 Komisja morderstw; 
odc. 10/12 - Samobójstwo 
synchroniczne; serial TVP

03:10 Daleko od szosy; odc. 
3/7 - Ania; serial TVP

04:40 Rodzinka.pl; odc. 21 
Ideały, a sprawa trawnika; 
serial komediowy TVP

05:55 Familiada; odc. 2393
06:25 Okrasa łamie przepisy 

– Schabowy z kamienia
07:00 Koń Polski – wielki 

sport w małym mieście 
(1); program kabaretowy

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki (81) - Dopalacze i 
rozweselacze - pozwalać 
czy zabraniać?

09:00 Koło fortuny; odc. 70 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II (2)

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /5/ - 
„Augustowskie noce” - 
Maria Koterbska

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /94/ - „Powiedz” 
- Ich Troje

11:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /46/ - „Niech 
żyje bal” - Maryla 
Rodowicz

11:20 Kabaretożercy (2); 
teleturniej

12:20 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (1-2)

14:15 Familiada; odc. 2393
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – OPOLE 2017 na 
bis - Z PRL do Polski /cz. 
1/

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia łemkowska 
nad Odrą

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 12 
Karnawał na Wyspach; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 27 Madera 
(103) „Funchal”

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - Alimenty 
/9/; sitcom

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Nieprzyjemna choroba

20:25 Kabaretożercy (3); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (78) - Fast food 
czy slow food?

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (9) - Urzędnik; 
cz. 1

23:15 Koło fortuny; odc. 69 
ed. 3; teleturniej

23:50 Na festiwalowej 
scenie – Natalia Kukulska

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – 25 lat Disco 
Polo - Gala Jubileuszowa 
(2)

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – IV Gala 
Piosenki Biesiadnej. 
Biesiada Śląska (2)

02:50 Kierunek Kabaret; /44/ 
- Szmonces

03:55 Rozrywka Retro – Czar 
par (5)

05:15 Ukryta prawda (156) - 
program obyczajowy

06:15 Szpital (258) - 
program obyczajowy

07:10 Sąd rodzinny (191) - 
program sądowy

08:10 Zaklinaczka duchów 
(13/22) - serial S-F, USA 

09:10 Kryminalni 2 (11/13) - 
serial kryminalny. Dwóch 
policjantów, Mario i 
Rocky, próbuje 
rozpracować szajkę 
znanego handlarza 
narkotyków - Waleta…

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (533) - 

program obyczajowy. 
Tajemnica matki 16-letnia 
Anka jest zbuntowaną 
nastolatką. Często kłóci się 
z matką… 

12:55 Sąd rodzinny (192) - 
program sądowy

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (432) - 
program sądowy

14:55 Szpital (259) - 
program obyczajowy. Na 
oddział ratunkowy trafia 
5-letnia Lena Bartnicka. 
Dziewczynka była pod 
opieką starszej siostry…

15:55 Gotowe na wszystko 
III (16/23) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(14/22) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni 2 (12/13) - 
serial kryminalny. 
Gosposia państwa 
Kuźmiczów znajduje ciała 
swoich pracodawców…

19:00 Ukryta prawda (534) - 
program obyczajowy. 
Dziewczyna z sąsiedztwa 
Robert (21) zna się od 
dzieciństwa z Martą (20), 
dziewczyną z sąsiedztwa. 
Po wieloletniej przerwie 
młodzi spotykają się na 
urodzinach kolegi i zbliżają 
do siebie…

20:00 Gniew oceanu - film 
katastroficzny, USA 2000. 
W Zaduszki 1991 roku na 
północnym Atlantyku 
zdarzył się jeden z 
najpotężniejszych 
sztormów zeszłego 
stulecia. Fale dochodziły 
do stu metrów wysokości. 
Na morzu z rozszalałym 
żywiołem walczył o życie 
własne i swojej 
pięcioosobowej załogi, 
kapitan kutra Billy Tyne 
(George Clooney)…

22:45 Magazyn UEFA 
Champions League (2/9) 
- program, Polska

23:50 Strumień - film 
obyczajowy, USA 2007

01:55 Moc Magii (TVN7 noc) 
(51/150) - program

04:05 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

04:35 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

05:25 Wiem, co kupuję 
(6/12) - program

05:55 Wiem, co kupuję 
(1/12) - program

06:25 Wszystko o jedzeniu 2 
(6/13) - program

06:55 Wiem, co kupuję 
(11/12) - program

07:25 Beauty ekspert 2 
(6/12) - magazyn

07:55 Gwiazdy od kuchni 
(7/8) - program

08:25 Sekrety chirurgii 
(4/12) - reality show

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (4/12) - 
program lifestylowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (3/13) - 
program rozrywkowy

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

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(8/13) - program

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (9/10) - reality 
show

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

(7/8) - program 
lifestylowy

15:05 W roli głównej - Ewa 
Drzyzga (7/8) - talk show

15:35 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (5/8) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 4 
(11/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

19:40 Życie bez wstydu 2 
(11/12) - reality show

20:40 Afera fryzjera 5 (4/12) 
- program rozrywkowy

21:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (5/13) - program 
rozrywkowy

22:25 Pani Gadżet 2.0 (12) - 
magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 3 
(10/12) - reality show

23:55 Rozbierana randka 
(16/20) - program 
rozrywkowy

00:25 Rozbierana randka 
(17/20) - program

00:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (8/9) - 
program rozrywkowy

01:55 Najsztub słucha - 
Małgosia Rozenek (5/6) - 
talk show

02:25 W roli głównej - 
Mateusz Kusznierewicz 
(9/17) - talk show

02:55 W roli głównej - 
Joanna Senyszyn (2/17) - 
talk show

03:25 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn

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

08:00 piłka nożna - Bayern 
TV

10:00 strongman - Liga 
Mistrzów

11:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 3 runda (1) 

13:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 3 runda (2) 

15:00 Footbal’s Greatest 
stage

15:30 Olimpijski Dzień 
podsumowanie; relacja

16:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 3 runda (3) 

18:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 3 runda (4) 

20:00 strongman - Liga 
Mistrzów

21:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 3 runda (3) 

22:40 Olimpijski Dzień
23:25 piłka nożna - Barca Tv

07:00 Bliżej natury
07:26 Narciarski weekend - 

kamerki
08:05 Szmuglerzy; film 

dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1059
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni 4
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 Szmuglerzy; film 

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

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 Szmuglerzy; film 

dokum.
00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni 4
02:40 Szmuglerzy; 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. 1059
06:20 Reportaż
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 21 
lutego odc. 479; felieton

06:55 Historia Polski – 
Gintrowski; film dokum.

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 22 
- Na południe; cykl 
reportaży

08:30 Skarby czeskiego 
dziedzictwa narodowego 
– Kościół św. Jana 
Nepomucena 7/13; cykl 
dokum.; Czechy (2012)

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

10:10 Kuracjusz jestem; film 
dokumentalny

11:10 Spór o historię – Czy 
Lwów i Królewiec mogły 
być w Polsce?; debata

11:50 Wszystkie kolory 
świata – Tajlandia. Kwiat 
Azji; serial dokumentalny; 
Francja (2008)

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Rodzinna 
tajemnica

13:25 Sensacje XX wieku – 
Broń chemiczna; cykl 
dokumentalny

14:00 Sensacje XX wieku – 
Szpieg świata; cykl dok.

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna; cz. 3; cykl dokum.

15:10 Made in USSR; film 
dokumentalny

16:10 Historia Polski – Sam 
przeciw wszystkim... 
czyli pierwszy wolny 
związkowiec; film dokum.

16:40 Pamięć Polski. I 
edycja Polskiej Listy 
Krajowej Programu 
UNESCO Pamięć Świata; 
film dokumentalny

17:05 Krótka historia (41) 
Polska 1980 - 81; felieton

17:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Ostrołęka; cykl reportaży

17:45 Biała wizytówka; odc. 
1; serial obyczajowy TVP; 
Polska, Niemcy (1986)

18:50 Sensacje XX wieku – 
Zamach na papieża; cz. 
1; cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Zamach na papieża; cz. 
2; cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Merkurego 
młodość druga

20:30 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa; 
odc. 2/3 Poszukiwanie 
cywilizacji; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

21:35 Przedwiośnie; odc. 
4/6; serial TVP

22:35 My, dzieci z Lagrów; 
film dok.; Polska (2008)

23:45 Dziewczęta z 
Nowolipek; dramat; 
Polska (1985)

01:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 22; 
cykl reportaży

02:05 Przedwiośnie; odc. 
4/6; serial TVP

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ONICO 
Warszawa - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

11:10 Magazyn narciarski 
11:40 7. strefa; magazyn 

siatkarski
13:10 Atleci; magazyn 

sportowy
13:50 Siatkówka kobiet; Liga 

Mistrzyń; mecz fazy 
grupowej: Grot Budowlani 
Łódź - VakifBank Stambuł

16:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski

16:55 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Dinamo Kazań - 
Chemik Police

19:30 Boks; Gala Friday 
Boxing Night w 
Wyszkowie; waga junior 
ciężka: Nikodem Jeżewski 
- Taras Oleksiejenko

20:30 Tenis; Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

23:00 Studio Pjongczang 
2018; magazyn sportowy 
poświęcony 23. Zimowym 
Igrzyskom Olimpijskim

0:00 Sporty walki; KSW 
News (5)

0:05 Boks; Walka o 
mistrzostwo świata w 
Nowym Jorku z 1960 
roku; waga ciężka: Floyd 
Patterson - Ingemar 
Johansson

0:30 Tenis; Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

3:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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05:25 IO Pjongczang 2018 – 
studio

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

08:00 Wiadomości
08:10 IO Pjongczang 2018 – 

studio
08:25 IO Pjongczang 2018 – 

kombinacja norweska - 
drużynowa LH (skoki)

10:05 Dr Quinn; seria III, 
odc. 26; USA (1995)

11:00 IO Pjongczang 2018 – 
studio

11:10 IO Pjongczang 2018 – 
kombinacja norweska - 
drużynowa LH

12:35 IO Pjongczang 2018 – 
studio

12:45 IO Pjongczang 2018 – 
short track - sztafeta M

13:30 Wiadomości
13:40 Agrobiznes
14:00 Agropogoda; magazyn
14:15 Serial fabularny
15:10 Obserwator; odc. 

/219/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Halo, tu Pjongczang; 

odc. 15
16:20 IO Pjongczang 2018 – 

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

odc. 3760; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3268; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

33; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
20/101; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport - Olimpijski 

Dzień
20:35 Ojciec Mateusz; odc. 

197 - Bransoletka; serial 
kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
22:30 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:35 Na pierwszej linii 

walki z ebolą; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Steven Grandison

00:35 S. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; 
odc. 13; serial; USA 
(2017)

01:35 Uwięzione; odc. 8; 
serial; Hiszpania (2015)

02:25 IO Pjongczang 2018 – 
studio

02:55 IO Pjongczang 2018 – 
narciarstwo alpejskie - 
kombinacja K (zjazd) 

04:30 IO Pjongczang 2018 – 
łyżwiarstwo figurowe - 
solistki free

06:00 IO Pjongczang 2018 – 
hokej na lodzie K - Finał 
(2 tercja) 

06:40 IO Pjongczang 2018 – 
studio

06:45 IO Pjongczang 2018 – 
hokej na lodzie K - Finał 
(3 tercja) 

07:35 IO Pjongczang 2018 – 
studio

08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 IO Pjongczang 2018 – 

studio
10:55 IO Pjongczang 2018 – 

short track - 500M, 1000K 
- 1/4F, 1/2F

12:10 IO Pjongczang 2018 – 
biathlon sztafeta K 4x6km

13:35 IO Pjongczang 2018 – 
studio

14:05 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

14:55 Dzięki Bogu już 
weekend; program 
rozrywkowy

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

16:30 Koło fortuny; odc. 151 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:55 Rodzinka.pl; odc. 28 

„Urocze nastolatki”; serial 
komediowy TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1808; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1809; serial TVP

20:40 Kabaret: Wszystkiego 
zabawnego; odc. 4 
Postanowienia 
noworoczne; program 
rozrywkowy

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

21:55 The Good Doctor; odc. 
12; serial obyczajowy; 
USA (2017)

22:50 Szybszy od 
błyskawicy; film akcji; 
Hongkong (1996)

00:50 IO Pjongczang 2018 – 
studio

01:25 IO Pjongczang 2018 – 
snowboard - Big Air K - 
FINAŁ

03:25 IO Pjongczang 2018 – 
narciarstwo dowolne - 
Ski cross K

04:20 IO Pjongczang 2018 – 
studio

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (625); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (130); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (617); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (238); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (431); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2637); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (677); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (174); 

serial paradokumentalny. 
Losy bohaterów, którzy 
ulegli wypadkom, zależą 
od wiedzy osób 
dyżurujących pod 
numerem 112…

17:00 Gliniarze (109); serial 
paradokumentalny. 
Kontynuacja serialu 
opowiadającego o pracy 
stołecznych policjantów: 
Natalii Nowak (Ewelina 
Ruckgaber), Roberta 
Barcza (Maciej Sufa), 
Olgierda Mazura 
(Arkadiusz Krygier), 
Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2638); serial obyczajowy

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

Kiepskich (35); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:05 Dzień dobry, kocham 
Cię; komedia 
romantyczna, Polska 
2014. Historia miłości 
między przebojowym 
lekarzem a miłośniczką 
jazdy na rolkach.

22:00 Hitch: Najlepszy 
doradca przeciętnego 
faceta; komedia 
romantyczna, USA 2005

0:40 12 rund II; film 
sensacyjny, USA 2013. 
Chory psychicznie Patrick 
zmusza sanitariusza do 
udziału w makabrycznej 
grze…

2:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5228) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Pieczona piers z kaczki z 
zielonym groszkiem 
(27/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2192) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (858) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (510) - 
program

13:00 19 + (211) - program
13:30 Szpital (747) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 9 

(10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 

15:30 Szkoła (511) - 
program

16:30 19 + (212) - program
17:00 Ukryta prawda (859) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (748) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7358)
19:35 Sport (7341)
19:40 Pogoda (7338)
19:45 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(101) 

19:50 Uwaga! (5229) 
20:10 Doradca smaku - 

Schab wieprzowy z 
aromatycznymi dodatkami 
(35/40) - program

20:15 Na Wspólnej 16 
(2634) - serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (120) - 
program

21:30 program
22:30 Poranek kojota - 

komedia 2001. Główny 
bohater, Kuba (Maciej 
Stuhr), jest rysownikiem 
komiksów. Pewnego dnia 
zastępuje swojego kolegę 
jako kelner na wystawnym 
bankiecie. Tam poznaje 
gwiazdę muzyki pop, 
Noemi. Nie zdając sobie 
sprawy, kim naprawdę jest 
dziewczyna, zaczyna z nią 
romansować…

00:35 Kac Vegas - komedia, 
USA/Niemcy 2009. 
Perypetie grupy przyjaciół, 
którzy, budząc się po suto 
zakrapianym wieczorze 
kawalerskim, próbują 
odtworzyć wydarzenia 
minionej nocy. Okazuje 
się, że przyszły pan młody 
zaginął, w łazience 
znajduje się tygrys, w 
szafie płaczący niemowlak, 
jeden z nich wziął ślub ze 
striptizerką, a ich tropem 
podąża azjatycki gangster 
wraz z grupą typów spod 
ciemnej gwiazdy…

02:55 Uwaga! (5229) - 
program

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(52/150) - program

04:40 Nic straconego

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

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 37

08:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 15

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1995

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. 6

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 10

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 9

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

15:50 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 16

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 17

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 18

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 37

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 38

20:00 Taxi 3; akcja, Francja 
2003. Taksówkarz Daniel 
jeździ super samochodem, 
który umożliwia mu 
błyskawiczne przewożenie 
pasażerów. Jego 
dziewczyna Lilly jest córką 
generała Bertineau, a jego 
najbliższy przyjaciel 
Émilien pracuje w policji…

21:50 Zemsta frajerów; 
komedia, USA 1984. Louis 
i Gilbert to nowi studenci 
Adams College. Niestety, 
wbrew ich oczekiwaniom, 
przyjaciele nie mają 
powodzenia u dziewczyn, 
nie są wystarczająco 
wysportowani i wciąż 
muszą znosić obelgi ze 
strony drużyny 
footballowej…

23:40 Dzikie żądze 3; thriller, 
USA 2005. Kontynuacja 
historii o skandalicznym i 
ekscytującym życiu 
mieszkańców Florydy…

01:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

01:50 Na jedwabnym szlaku
02:30 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

03:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 96

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 27; serial TVP

06:15 Daleko od szosy; odc. 
4/7 - Oczekiwanie; serial 
TVP

07:40 Na sygnale; odc. 144 
„Na ostrzu noża”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:15 Komisarz Alex; odc. 
114 - Prosto w serce; 
serial kryminalny TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 22 
Wakacje; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 23 
„Powrót”; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; odc. 27 - 
Płomień duży i mały; 
serial obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 28 - 
Powrót demona; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
135 - Zagadki serca; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
136 - Siostrzeniec; serial 
kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe; odc. 
684 Wstydliwe tajemnice; 
serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 144 
„Na ostrzu noża”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 29 - W 
kleszczach terroryzmu; 
serial obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 30 - Fakt 
prasowy; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 29/75 
- Profesjonaliści; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
137 - Tajemnica Możejki; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 261; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 31 - 
Radio interaktywne; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 32 - 
Wielkie odkrycie; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
138 - Trefny towar; serial 
kryminalny TVP

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

01:20 Instynkt; odc. 1 
„Diabelskie sztuczki”; 
serial kryminalny TVP

02:15 Instynkt; odc. 2 - 
Zniknięcie; serial 
kryminalny TVP

03:15 Daleko od szosy; odc. 
4/7 - Oczekiwanie; serial 
TVP

04:40 Rodzinka.pl; odc. 22 
Wakacje; serial 
komediowy TVP

05:55 Herbatka z kabaretem 
(27); program rozrywkowy

06:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /91/ - „Radość o 
poranku” - Grupa I

06:40 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia łemkowska 
nad Odrą

07:20 Koń Polski – wielki 
sport w małym mieście 
(2); program kabaretowy

08:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (78) - Fast food 
czy slow food?

09:20 Koło fortuny; odc. 71 
ed. 3; teleturniej

09:55 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (9) - Urzędnik; 
cz. 1

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /91/ - „Radość o 
poranku” - Grupa I

11:15 Kabaretożercy (3); 
teleturniej

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

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

14:10 Herbatka z kabaretem 
(27); program rozrywkowy

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013 (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tatarskie pierogi

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat odc. 13; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 28 Tunezja 
„Dżerba” (104)

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - 
Psychoanaliza /10/; sitcom

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Elektroniczny listonosz

20:25 Kabaretożercy (4); 
teleturniej

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (79) - Życie w 
realu kontra życie w 
wirtualu

22:20 Kierunek Kabaret – 
Zapowiedź jest ważna! 
/1/

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (1); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 70 
ed. 3; teleturniej

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2005 - 
Kabareton

01:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – XII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2010 - 
TROPICIELE TALENTÓW 
(1)

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2010 - 
TROPICIELE TALENTÓW 
(2)

04:00 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Dzikie muzy

05:15 Ukryta prawda (157) - 
program obyczajowy

06:15 Szpital (259) - 
program obyczajowy

07:10 Sąd rodzinny (192) - 
program sądowy

08:10 Zaklinaczka duchów 
(14/22) - serial S-F, USA 

09:05 Kryminalni 2 (12/13) - 
serial kryminalny. 
Gosposia państwa 
Kuźmiczów znajduje ciała 
swoich pracodawców. Ich 
syn - Damian kilka lat 
wcześniej uciekł z domu - 
teraz jest jedynym 
spadkobiercą…

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (534) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (193) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (433) - 
program sądowy

14:55 Szpital (260) - 
program obyczajowy. 
Pogotowie przywozi do 
szpitala poparzonego 
14-latka. Chłopak razem z 
kolegami wypił kilka piw i 
założył się ze starszym 
bratem, że przeskoczy 
ognisko…

15:55 Gotowe na wszystko 
III (17/23) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(15/22) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni 2 (26) - 
serial kryminalny. Pawełek 
- morderca, którego 
Zawada wsadził niedawno 
za kratki - ucieka z 
więzienia. Bandyta szuka 
zemsty…

19:00 Ukryta prawda (535) - 
program obyczajowy

20:00 - film 
22:20 Z archiwum X (6) - 

serial 
23:20 Człowiek na linie - 

film dokument., USA/
Wielka Brytania 2008. 7 
sierpnia 1974 roku 
nowojorczycy stali się 
świadkami niezwykłego 
spektaklu. Na linie 
rozwieszonej pomiędzy 
dwiema wieżami World 
Trade Center, na 
wysokości ponad 400 
metrów nad ziemią, bez 
żadnego zabezpieczenia 
spacerował człowiek…

01:25 Moc Magii (TVN7 noc) 
(52/150) - program

03:35 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show – 
Sarah Fergusson

04:05 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show – Ewa 
Kopacz

04:35 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show – Izabela 
Małysz

05:25 Wszystko o jedzeniu 2 
(2/13) - program

05:55 Wszystko o jedzeniu 2 
(3/13) - program

06:25 Magia Y (7) - program
07:10 Pani Gadżet 2.0 (12) - 

magazyn
07:40 Pojedynek na modę
08:25 Sekrety chirurgii 

(5/12) - reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 4 (1/12) - 
program lifestylowy

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (4/13) - 
program rozrywkowy

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu (2/10) - program

11:55 Kuchenne rewolucje 6 
(9/13) - program

12:55 Mistrzowskie cięcie 
(7/8) - program

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

14:40 Gwiazdy prywatnie 
(7/8) - program

15:10 Ostre cięcie 4 (11/12) 
- program

15:55 Afera fryzjera 5 (4/12) 
- program rozrywkowy

16:40 Gwiazdy od kuchni 
(7/8) - program

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

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (6/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (1/13) - 
program rozrywkowy

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

20:40 Beauty ekspert 2 
(6/12) - magazyn 
lifestylowy

21:10 W czym do ślubu? 2 
(9/10) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (9/10) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 14 (12) - 
magazyn

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

23:40 Gwiazdy prywatnie 
(7/8) - program 
lifestylowy

00:10 Loteryjne szaleństwo 
w USA - dokument 

01:15 Detektywi od zdrad 
(16/22) - reality show

02:10 Najsztub słucha - 
Anna Grodzka (6) - talk 
show

02:35 W roli głównej - Sonia 
Bohosiewicz (11/17) - talk 
show

03:00 W roli głównej - 
Katarzyna Dowbor (1/8) - 
talk show

03:25 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

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

08:00 piłka nożna - Barca TV
10:30 PN - Barca Tv
11:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Dubaj - 1/4F (1) 
13:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Dubaj - 1/4F (2) 
15:00 Gwiazdy tenisa - 

magazyn tenisowy
15:30 Olimpijski Dzień 

podsumowanie; relacja
16:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Dubaj - 1/4F (3) 
18:05 Piłka nożna - Liga 

Europy - 1/16 finału - 
skróty meczów

18:55 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/16 finału (3)

21:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/16 finału (4)

23:05 Olimpijski Dzień
23:40 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Dubaj - 1/4F (4)

07:00 Narciarski weekend - 
kamerki

07:05 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:25 Narciarski weekend - 
kamerki

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

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1060
10:50 Reportaż
11:15 Uwolnić motyla; film 

dokum.
12:10 Historie szczęśliwe; odc. 

18; 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. 
4; 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. 
4; film dokum.; Czechy 
(2014)

00:40 Rączka gotuje
01:20 Uwolnić motyla; film 

dokum.
02:15 Historie szczęśliwe; odc. 

18; cykl reportaży
02:40 Cyryl i Metody. 

Apostołowie Słowian; odc. 
4; 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. 1060
06:20 Reportaż
06:35 Rączka gotuje

06:50 Był taki dzień – 22 
lutego; felieton

06:55 Historia Polski – Sam 
przeciw wszystkim... 
czyli pierwszy wolny 
związkowiec; film dokum.

07:30 Szlakiem miejsc 
niezwykłych – Pomniki 
Historii – Grunwald, 
Racławice; reportaż

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 23 
- Corrida; cykl reportaży

08:30 Skarby czeskiego 
dziedzictwa narodowego 
– Litomyśl Krwawa 
powieść 8/13; cykl 
dokum.; Czechy (2012)

09:10 Biała wizytówka; odc. 
1; serial obyczajowy TVP; 
Polska, Niemcy (1986)

10:15 Nowe Ateny; odc. 74; 
program publicystyczny

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

11:30 Pewnego razu na 
Zachodzie; odc. 3 
Tygrysy; cykl dokum.

11:45 My, dzieci z Lagrów; 
film dokumentalny

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Merkurego 
młodość druga

13:25 Sensacje XX wieku – 
Zamach na papieża; cz. 
1; cykl dokumentalny

14:00 Sensacje XX wieku – 
Zamach na papieża; cz. 
2; cykl dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Armia 
Czerwona; cz. 1; cykl dok.

15:05 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa; 
odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

16:05 Historia Polski – 
Sarmacka religijność; 
program historyczny

17:10 Taśmy bezpieki
17:45 Biała wizytówka; odc. 

2; serial obyczajowy TVP; 
Polska, Niemcy (1986)

18:55 Sensacje XX wieku – 
Dwa żywioły. Skrzydła; 
cykl dokumentalny

19:25 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - Dulles; 
cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Różanystok w 
aurze tajemnic

20:30 Tajemnice III Rzeszy; 
odc. 2/6 Generał Hitlera; 
cykl dokumentalny; 
Niemcy (2011)

21:35 Przedwiośnie; odc. 
5/6; serial TVP

22:35 Spór o historię – 
Wielka wędrówka ludów; 
debata

23:20 Gorzkie zwycięstwo; 
reportaż; Polska (1997)

00:15 Ośmiornica; s. 9 odc. 
3/4; serial; Włochy (1984)

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 23 
- Corrida; cykl reportaży

01:50 Przedwiośnie; odc. 
5/6; serial TVP

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Asseco Resovia 
Rzeszów - Jastrzębski 
Węgiel

11:10 K.O. TV Weekly; 
magazyn bokserski

11:40 Cafe Futbol on tour; 
magazyn piłkarski. 
Gospodarz programu, 
Mateusz Borek, rozmawia 
z zaproszonymi gośćmi na 
tematy związane z piłką 
nożną...

12:50 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń; Dinamo Kazań - 
Chemik Police

15:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

16:55 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń; mecz fazy 
grupowej: CSM Volei Alba 
Blaj - Developres SkyRes 
Rzeszów

19:30 KOTV Classics; 
magazyn bokserski

20:30 Tenis; Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

23:00 Studio Pjongczang 
2018; magazyn sportowy 
poświęcony 23. Zimowym 
Igrzyskom Olimpijskim

0:00 Sporty walki; KSW 
News (6)

0:05 Boks; Walka o 
mistrzostwo świata w 
Nowym Jorku z 1959 
roku; waga ciężka: Floyd 
Patterson - Ingemar 
Johansson

0:30 Tenis; Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

3:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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