
Myszkowscy policjanci zlikwidowali niele-
galną rozlewnię alkoholu. Dotarli również do 
59-latka, zamieszanego w przestępczy proce-
der. Śledczy zabezpieczyli kilkanaście bute-
lek ,,lewych” wyrobów spirytusowych. „Sa-
mozwańczemu chemikowi” grozi kara do ro-
ku więzienia.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością 
Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Mysz-
kowie otrzymali informację, że w jednym z miesz-
kań w Poraju zorganizowana jest  nielegalna   roz-
lewnia spirytusu. Postanowili to sprawdzić i weszli 
do mieszkania, gdzie miał być rozlewany nielegal-
nie alkohol. Śledczy zabezpieczyli kilkanaście bu-
telek różnej pojemności wyrobów spirytusowych 
bez polskich znaków akcyzy. 59-latkowi grozi wy-
soka grzywna, a nawet do roku więzienia.

Nielegalne wyroby alkoholowe produkowane 
są najczęściej z  alkoholu  technicznego, będące-
go w rozpuszczalnikach, podpałce do grilla, czy w 

płynach przeciwoblodzeniowych. Za-
wierają one wiele szkodliwych sub-
stancji, które zagrażają zdrowiu i życiu 
człowieka m.in. metanol, glikol oraz, 
będący efektem odkażania, chloro-
form. Dowodem tego są przypadki 
śmiertelnych zatruć alkoholem nie-
wiadomego pochodzenia.
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W 2018 roku

Ponad 4 tysiące funkcjonariuszy zasili  
szeregi policji
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Myszków

Musiał 
pożegnać 

się ze swoją 
rozlewnią

12-latek odnalazł się

Szczęśliwy finał 
poszukiwań

Kilka godzin trwały poszu-
kiwania zaginionego 12-lat-
kiem z Myszkowa. Chłopak 
wrócił ze szkoły, zostawił 
plecak i nie mówiąc nic niko-
mu, opuścił mieszkanie. Po 
alarmie ogłoszonym dla jed-
nostki, zaginionego szukali 
policjanci na terenie całego 
powiatu myszkowskiego. 
Dzięki przypadkowemu męż-
czyźnie, który udostępnił te-
lefon zaginionemu, chłopak 
skontaktował się z mamą 
i wskazał miejsce, w którym 
się ukrywał. Jego życiu 
i zdrowiu nie zagraża już 
żadne niebezpieczeństwo.

Dyżurny myszkowskiej jed-
nostki policji otrzymał zgłosze-
nie o zaginięciu 12-latka. 
Z ustaleń policjantów wynikało, 
że chłopak po powrocie ze szko-
ły, zostawił plecak, telefon ko-
mórkowy i nie mówiąc nic niko-
mu wyszedł z mieszkania. 
W jednostce dla wszystkich po-
licjantów ogłoszono alarm i roz-
poczęto intensywne poszukiwa-
nia dziecka. Sytuacja była bar-
dzo dynamiczna, ze względu na 
pogarszające się warunki at-

mosferyczne, bowiem tempera-
tura na zewnątrz z godziny na 
godzinę spadała i zagrożenie dla 
dziecka było ogromne. Całą ak-
cją kierował Komendant Powia-
towy Policji w Myszkowie. Kilka 
godzin po podjęciu działań po-
szukiwawczych, tuż przed pół-
nocą, na telefon komórkowy 
matki zadzwonił chłopczyk i po-
wiedział jej, że znajduje się 
w Częstochowie, a telefon poży-
czył mu przypadkowy mężczy-
zna. Dalszą rozmowę przejęli 
już stróże prawa, którzy popro-
sili tego mężczyznę, aby odpro-
wadził dziecko na dworzec PKP 
w Częstochowie. Tam, dzięki 
współpracy z Komendą Miejską 
Policji w Częstochowie, czekał 
już częstochowski patrol policji. 
12-latek został przekazany pod 
opiekę swojej mamie. Jego ży-
ciu i zdrowiu nie zagraża już 
niebezpieczeństwo. Z relacji 
chłopca wynika, że po zakoń-
czonych lekcjach około godziny 
13.30 wybrać się pieszo do Czę-
stochowy pokonując dystans 
około 37 kilometrów. 12-latek 
nie potrafił wytłumaczyć, dla-
czego podjął taką decyzję.
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Z ponad 23 tys. kandydatów do 
służby w policji w ubiegłym roku 
przyjęto 4151 nowych policjantów. 
Funkcjonariuszem został więc za-
ledwie co piąty chętny do służby. 
Podobnie ma być w tym roku – do-
celowo ma zostać zatrudnionych 
ponad 4 tys. nowych policjantów.

Aby zostać policjantem trzeba 
przejść wieloetapową procedurę na-
boru. Obejmuje ona m.in. test wiedzy, 
test sprawności fizycznej, test psy-
chologiczny, rozmowę kwalifikacyjną 
oraz ustalenie stanu zdrowia i stopnia 
zdolności do służby kandydata.

W Szkole Policji w Katowicach, któ-
ra jest najmłodszą tego typu jednost-
ką w kraju, w ubiegłym roku prze-
szkolono łącznie 4 273 słuchaczy na 
różnego rodzaju szkoleniach i kur-
sach - w tym 582 słuchaczy szkolenia 
zawodowego podstawowego. Obecnie 
w szkole kształci się 633 słuchaczy 

szkolenia zawodowego podstawowego 
oraz 68 słuchaczy kursów specjali-
stycznych. Są wśród nich osoby m.in. 
z województw: śląskiego, świętokrzy-
skiego, dolnośląskiego, mazowieckie-
go, małopolskiego i podkarpackiego.

Warto podkreślić, że w tym roku - 
od 1 maja - podwyżkę otrzymają naj-
mniej zarabiający i nowo przyjęci 
funkcjonariusze służb podległych 
MSWiA. Na ten cel zostanie przezna-
czona kwota w wysokości 150 mln 
złotych.

Policja zamierza inwestować nie 
tylko w kapitał ludzki. W ciągu naj-
bliższych lat otrzyma ona od Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji niemal 6 mld zł - w tym 3 mld 
199 mln zł na inwestycje i zakup 
sprzętu. Przez ten czas formacja kupi 
prawie 4,5 tys. samochodów. Tylko w 
2018 r. flota policyjnych aut powięk-
szy się o 1100 nowych radiowozów.
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Budżet Obywatelski

Zastanawiali się 
nad wspólnymi 
rozwiązaniami

W sali sesyjnej magi-
stratu odbyło się wy-
słuchanie publiczne 
dotyczące podsumo-
wania IV edycji budże-
tu obywatelskiego. 
Wspólnie zastanawia-
no się, jak ulepszyć 
obowiązujące proce-
dury.

Podczas spotkania 
przedstawiono wyniki 
ankiety ewaluacyjnej, 
którą można było wypeł-
nić od 30 stycznia do 18 
lutego. Za jej pośrednic-
twem zbierano opinie i 
sugestie. Dyskutowano 
też przede wszystkim o 
sposobie głosowania, a 
szczególnie o głosowaniu 
korespondencyjnym 
oraz punktach do głoso-
wania. Debatowano tak-
że nad usprawnieniem 
procesu weryfikacji oraz 
realizacji wyłonionych w 
głosowaniu zadań; omó-
wiono także propozycje 
zmian do procedur bu-

dżetu obywatelskiego. 
Wszystkie zgłoszone 
uwagi zostały zebrane i 
zostaną przeanalizowane 
pod kątem możliwości i 
zasadności ich zastoso-
wania w procedurze BO.

Podstawą budżetu 
obywatelskiego jest zasa-
da partycypacji, czyli 
wspólne tworzenie aktów 
prawnych regulujących 
kwestie dotyczące bu-
dżetu obywatelskiego.

W IV edycji wzrosła 
kwota przeznaczona na 
budżet obywatelski – te-
raz jest to 1,5% docho-
dów własnych budżetu 
miasta Częstochowy. W 
tym roku do wydania by-
ło prawie 9 milionów zło-
tych. W głosowaniu wy-
brano 112 zadań, które 
zrealizowane zostaną w 
tym roku (do tej pory, w 
ramach trzech poprzed-
nich edycji, wykonano 
łącznie ponad 300 za-
dań).
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Fundacja „Walczę z SM”

Sklep zielarsko-medyczny przy 
Żareckiej

Przy ulicy Żareckiej 
otwarto sklep zielarsko-
medyczny, działający jako 
podmiot ekonomii spo-
łecznej. Przedsiębiorstwo 
Społeczne „Ziółko” oferu-
je środki medycyny natu-
ralnej, sprzęt medyczny 
oraz kosmetyki.

W znajdującym się przy uli-
cy Żareckiej 42a (wejście od 
strony DK-1) sklepie znaleźć 
można m.in. suplementy die-
ty, kuracje roślinne, herbaty, 
soki, oleje, ale też mydła na-
turalne, kremy, preparaty zio-
łowe czy kule ortopedyczne. 
Na miejscu jest również, do-
stępne dla wszystkich klien-
tów, urządzenie do pomiaru 
ciśnienia. Nowy punkt prowa-
dzony jest przez częstochow-
ską Fundację „Walczę z SM”.

Nowy podmiot ekonomii 
społecznej działa w wynaję-

tym od miasta lokalu, który 
w w 2013 roku został wyre-
montowany i dostosowany do 
potrzeb osób z  niepełno-
sprawnością (dzięki realizacji 
dofinansowanego z Unii pro-
jektu „DOSTĘPNI DLA CIE-
BIE! Aktywizacja młodych 
osób niepełnosprawnych 
w ramach Centrum Cyfro-
wych Kompetencji”). Przed-
siębiorstwo „Ziółko” powstało 
w ramach Jurajskiego Ośrod-
ka Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej, zajmującego się m.in. 
rozwojem sektora ekonomii 
społecznej i tworzeniem przy-
jaznego klimatu dla funkcjo-
nowania ekonomii społecznej 
wśród jednostek samorządu 
terytorialnego.

Fundacja „Walczę z SM” 
powstała w 2012 roku z ini-
cjatywy Zbigniewa Miśkiewi-
cza, u którego 2 lata wcze-
śniej rozpoznano stwardnie-

nie rozsiane (SM – sclerosis 
multiple). Jest jedyną orga-
nizacją w regionie, zajmują-
cą się tematyką stwardnie-
nia rozsianego. Sukcesywnie 
się rozrasta i dziś liczy blisko 
90 osób z całej Polski – nie 
tylko z SM, ale też innymi 
schorzeniami. Celem Funda-
cji jest kompleksowe wspar-
cie chorych i ich bliskich. 
Uzyskawszy statut organiza-
cji pożytku publicznego, od 
2014 roku Fundacja ułatwia 
również dostęp do rehabilita-
cji, sprzętów medycznych czy 
leków. Tworząc nowe przed-
siębiorstwo społeczne, chce 
uświadomić lokalnej spo-
łeczności, że nawet z niepeł-
nosprawnością można czer-
pać radość z aktywności za-
wodowej, a przy tym zaofero-
wać sprawdzone produkty 
z kategorii „zdrowie”.
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Z dotacjami od miasta

Lepsze systemy grzewcze
W 2018 roku, tak jak w po-

przednich latach, miasto za-
oferuje mieszkańcom dotacje 
do wymiany systemów grzew-
czych na bardziej efektywne, 
ekologiczne źródła ciepła. Na 
ten rodzaj wsparcia, wpisują-
cy się w działania służące 
ograniczaniu niskiej emisji, 
jest w miejskim budżecie pół 
miliona złotych. Rada Miasta 
zatwierdziła zasady i tryb 
udzielania tegorocznych do-
tacji.

Do zadań Gminy Miasta Czę-
stochowa należy poprawa jako-
ści powietrza. Ograniczeniu za-
nieczyszczeń służy m.in. likwi-
dacja wysokoemisyjnych kotłów 
opalanych węglem, miałem lub 
koksem i zastąpienie ich innym, 
ekologicznym źródłem ciepła. 
Miejskie dotacje do modernizacji 
systemów grzewczych wynikają 
także z wojewódzkiego programu 
ochrony powietrza oraz z uchwa-
ły Sejmiku Województwa Ślą-
skiego służącej ograniczeniu 
eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw.
O dotacje mogą ubiegać się 

osoby fizyczne, które chcą zli-
kwidować kocioł starego typu 
(opalany węglem, miałem, kok-
sem lub ekogroszkiem) i zastąpić 
go centralnym ogrzewaniem, 
ogrzewaniem elektrycznym 
(oprócz urządzeń przenośnych), 
kotłem gazowym, olejowym lub 
kotłem na paliwo stałe, spełnia-
jącym odpowiednie standardy 
emisyjne.

Wnioskodawcy w ciągu 5 lat 
od dnia otrzymania dotacji nie 
mogą zmienić źródła ciepła na 
takie, które emituje większą ilość 
zanieczyszczeń (pyłu, CO2) – 
pod rygorem zwrotu dotacji. Nie 
mogą też zalegać z opłatami i po-
datkami na rzecz gminy. W roku 
złożenia wniosku nieruchomość, 
w obrębie której przeprowadzo-
na będzie wymiana, nie może 
być wykorzystywana na cele 
działalności zarobkowej. Dotacja 
przysługuje tylko do instalacji 
jednego urządzenia w danym lo-
kalu lub budynku. Z dofinanso-
wania na terenie danej nieru-

chomości można skorzystać raz 
na 5 lat.

W przypadku wykonania 
przyłącza do węzła cieplnego 
(wraz z węzłem) lub zakup nowe-
go źródła ciepła kwota dofinan-
sowania wynosi do 50% kosztów 
(bez kosztów projektu, montażu 
oraz dodatkowych materiałów) – 
jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Z 
kolei w przypadku zakupu kotła 
na paliwo stałe dotacja wynosi 
również do 50% kosztów, jednak 
nie więcej niż 3 tys. zł.

Dotacje dotyczą inwestycji 
zrealizowanych lub planowa-
nych do realizacji od 1 stycznia 
2017 r. do 9 listopada 2018 r.

Kwalifikowanie do dofinanso-
wania odbędzie się w oparciu o 
kolejność złożenia kompletnego 
wniosku. Wniosek o dotację, 
wraz z niezbędnymi dokumenta-
mi, będzie można składać w 
Urzędzie Miasta Częstochowy  
do 31 października 2018 r.  De-
cyduje data wpływu. Nabór 
wniosków rozpocznie się po 
upływie 2 tygodni od opubliko-
wania stosownej uchwały Rady 

Miasta w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego (ruszy 
więc prawdopodobnie w drugiej 
połowie marca).

Wnioski będą rejestrowane i 
kwalifikowane pod warunkiem 
spełnienia wymogów formal-
nych. Ich merytoryczną oceną 
zajmie się powołana przez prezy-
denta miasta komisja. Po zreali-
zowaniu inwestycji należy przed-
łożyć do Urzędu Miasta wniosek 
o rozliczenie dotacji, a jej przeka-
zanie nastąpi po zaakceptowa-
niu dokumentów przez komisję.

Gmina ma możliwość kontroli 
prawidłowości wykonania zada-
nia zarówno przed, w trakcie re-
alizacji oraz po udzieleniu dotacji 
w ciągu 5 lat od dnia jej otrzyma-
nia. Niedotrzymanie warunków 
oznaczać będzie konieczność 
zwrotu dotacji wraz z odsetkami 
jak dla zaległości podatkowych.

W tegorocznym planie finan-
sowym wydatków budżetowych 
miasta kwota przeznaczona na 
dotacje związane z wymianą pie-
ców to 500 tys. zł.

Dotychczas na dotacje do mo-

dernizacji systemów grzewczych 
dla częstochowianek i często-
chowian (przyznawane od 2004 
r.) miasto przeznaczyło łącznie 
kwotę ok. 1,5 mln zł. Udało się 
dzięki temu dofinansować mo-
dernizację blisko 1300 domo-
wych źródeł ciepła.

Ze szczegółowymi zasadami 
ubiegania się o wsparcie możne 
zapoznać się na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej (przyję-
ty projekt uchwały Rady Miasta 
Częstochowy):  
http://bip.czestochowa.pl/arty-
kul/33031/1157200/projekt-
-uchwaly-na-druku-br-16-l-
18-w-sprawie-zasad-i-trybu-u-
dzielania-oraz-sposobu-rozlicza-
nia-dotacji-celowych-w-2018-r-
-na-dofinansowanie-kosztow-in-
westycji-z-zakresu-ochrony-sro-
dowiska-zwiazanych-z-ochrona-
-powietrza-polegajacych-na-mo-
dernizacji-systemow-grzew-
czych-w-budynkach-i-lokalach-
-mieszkalnych-na-terenie-mia-
sta-czestochowy-realizowanych-
-przez-osoby-fizyczne 
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MZDiT

Szukają wykonawców 
do przebudowy  

ulic
Miejski Zarząd Dróg i Transpor-

tu ogłosił przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej przebudowy ul. Boya-
Żeleńskiego, ronda na skrzyżowa-
niu ul. Legionów z ul. Żużlową, 
rozbudowy ulic: Dąbrówki, św. 
Kingi, Łódzkiej oraz modernizacji 
odcinka ul. Sikorskiego.

Dokumentacja projektowo - kosz-
torysowa w przypadku przebudowy 
ul. Boya Żeleńskiego ma zawierać 
m.in. część drogową - droga klasy D 
- dojazdowa, odwodnienie, miejską 
kanalizację technologiczną, oświetle-
nie drogowe, projekt organizacji ru-
chu.

Zakres zadania, które dotyczy za-
projektowania przebudowy ronda na 
skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żuż-
lową - na rondo turbinowe, obejmuje 
m.in. wykonanie projektu części dro-
gowej, kanału technologicznego, or-
ganizacji ruchu z uwzględnieniem 
oznakowania ulic tabliczkami z ich 
nazwami, a także projekty budowla-
ne koniecznej przebudowy kolidują-
cych sieci uzbrojenia terenu pod-
ziemnego i nadziemnego.

Dokumentacja dla zadania: roz-
budowa ul. Dąbrówki w Częstocho-
wie wraz z przyłączami wodno - ka-
nalizacyjnymi powinna uwzględniać 
m.in. projekt budowlany części dro-
gowej oraz odwodnienia, badania 
geotechniczne podłoża gruntowego, 
projekt organizacji ruchu, budowy 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Projekt rozbudowy ul. św. Kingi 
ma uwzględniać m.in. część drogo-
wą, odwodnienie, kanał technolo-
giczny i badania geotechniczne pod-
łoża gruntowego.

Zakres dla rozbudowy ul. Łódzkiej 
powinien obejmować projekt odwod-
nienia, oświetlenia ulicznego, organi-
zacji ruchu, a także kosztorysy inwe-
storskie z wydzielonymi kosztami re-

alizacji połączenia ul. Łódzkiej z ul. 
Wawrzynowicza oraz koszt budowy 
samego chodnika w ulicy Łódzkiej na 
odcinku od ul. Poselskiej do ul. Ma-
łopolskiej.

Natomiast ul. Sikorskiego, ma zo-
stać przebudowana na odcinku od 
ul. Łódzkiej do ul. Szajnowicza-Iwa-
nowa (którego nawierzchnia jest w 
najgorszym stanie, także w wyniku 
prowadzonej tam inwestycji ciepłow-
niczej). 

Zadanie obejmuje m.in. zaprojek-
towanie części drogowej, odwodnie-
nia i oświetlenia ulicznego.

Oferty w postępowaniach można 
składać do 28 lutego (do godz. 9.30) 
w budynku Miejskiego Zarząd Dróg i 
Transportu w Częstochowie.

Projekt przebudowy odcinka ul. 
Sikorskiego oraz przebudowy ronda 
na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. 
Żużlową, powinien być gotowy do 29 
czerwca. W przypadku przebudowy 
ul. Boya-Żeleńskiego, dokumentacja 
ma powstać do końca lipca, Łódzkiej 
- do końca sierpnia, ul. Dąbrówki do 
28 września, a św. Kingi do końca 
października 2018 r.

Po uzyskaniu dokumentacji MZ-
DiT będzie sukcesywnie zlecał prace 
wykonawcze. Część zadań, w tym 
np. modernizacja ul. Sikorskiego, 
powinna zostać wykonana jeszcze w 
2018 r.

Oprac. kg
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Na  zlecenie gminy Rę-
dziny wyczyszczone zo-
stały rowy przy czterech 
ulicach w  Koninie, o  co 
wnioskowali mieszkańcy 
tej  miejscowości. Wójt 
zwraca jednak uwagę na  
problemy z  przepustami 
pod  zjazdami.

Jakiś czas temu miesz-
kańcy Konina wskazali te-
reny, które ich zdaniem 
wymagają ingerencji cięż-
kiego sprzętu, czyli m.in.  
koparki. Chodziło o  nie-
drożne rowy wzdłuż dróg. 
Na  „pierwszy ogień” po-
szedł dość długi odcinek 
ul.  Szkolnej, skąd było najwięcej zgło-
szeń. Czyszczenie okazało się konieczne, 
ponieważ rów od  dłuższego czasu był za-
pchany i  często stała w  nim woda. Po-
dobnie sytuacja wyglądała w  przypadku 
ulic: Zakładowej, Leśnej i  Słonecznej. Tu 
również rowy zostały już udrożnione, 
wnioski mieszkańców zostały więc  zre-
alizowane. Wójt Paweł Militowski zwraca 
jednak uwagę, że  sporym problemem są 
kwestie dotyczące przepustów pod  zjaz-
dami na  posesje.

– Konin jest terenem, gdzie woda w  ro-
wach przydrożnych płynie nie  tylko  w  
deszczu, a  ich utrzymanie w  należytym 

stanie wymaga nie  tylko  czasu. Brak 
drożności to  nie  tylko  zły stan rowu na  
obecnie regulowanej długości, ale  rów-
nież brak wykonania właściwych zjazdów 
na  posesję – zaznacza. – Chodzi o  to, że  
rury znajdują się na  różnych poziomach, 
różne są ich średnice. Niektóre zjazdy w  
ogóle nie  posiadają wybudowanego prze-
pustu. Takie sytuacje znacząco wpływają 
na  właściwą gospodarkę wodną. Nie  raz 
zdarza się, że  osoby, które zgłaszają pro-
blem, same do  niego doprowadziły, nie  
zastanawiając się – być może z  powodu 
pośpiechu – przy budowie zjazdu. W  ten 
sposób niestety stworzyły problem i  to  
nie  tylko  dla siebie – dodaje.

Rowy w Koninie zostały 
udrożnione

Nowy budynek dla strażaków

Na terenie jednostki OSP w Jaskro-
wie (przy remizie na ul.Starowiejskiej) 
powstał nowy budynek gospodarczy, 
który będzie służył strażakom-ochot-
nikom w ich działalności.

Niebawem odbędzie się uroczyste prze-
kazanie budynku do użytku. Strażacy we 
własnym zakresie wykonali instalację 
elektryczną oraz grzewczą – nad pracami 
czuwał Prezes Bogdan Kubica. Wiosną te-
ren przed remizą ma być utwardzony 
kostką brukową.

OSP Jaskrów  to prężnie działająca i 
ciągle rozwijająca się jednostka. Jedna z 
dwóch w gminie (wraz z OSP Mstów), 
która włączona jest do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego (od 1995 ro-
ku). W 2017r. strażacy wyjeżdżali do ak-
cji 66 razy - były to przede wszystkim po-
żary, wypadki i miejscowe zagrożenia. 
Od niedawna w jednostce aktywnie dzia-
ła Żeńska Drużyna Pożarnicza, która 
m.in. reprezentowała gminę w zawodach 
sportowo pożarniczych na szczeblu po-
wiatowym.

Z okazji „Dnia bezpiecznego in-
ternetu”, w kochcickiej podsta-
wówce zorganizowano spotkanie 
z policjantami, którzy przeprowa-
dzili pogadankę na temat bezpie-
czeństwa w sieci. Oprócz zasad bez-
piecznego korzystania z internetu, 
podczas prelekcji mundurowi poru-
szyli także kwestie dotyczące bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym.

Od kilku lat internet jest narzę-
dziem wykorzystywanym przez osoby 
w każdym wieku. W przypadku naj-
młodszych, przeważnie służy jako źró-
dło rozrywki. Z czasem wzrasta jednak je-
go zastosowanie i służy także do pozyski-
wania różnego rodzaju informacji czy ko-
munikacji. Użytkownicy sieci narażeni są 
jednak na określone zagrożenia, z czego 
nie zawsze zdają sobie sprawę.

Z okazji obchodzonego na początku lu-
tego „Dnia bezpiecznego internetu”, dy-
rekcja szkoły podstawowej w Kochcicach 
zorganizowała spotkanie uczniów z poli-
cjantami poświęcone temu zagadnieniu. 
Na zaproszenie dyrektora szkoły, odpowie-
dzieli policjantka zajmująca się problema-
tyką nieletnich oraz funkcjonariusz ruchu 
drogowego z lublinieckiej komendy, którzy 
odwiedzili wczoraj uczniów placówki. 
W pierwszej części spotkania mundurowi 
omówili zagrożenia, na jakie narażeni są 
użytkownicy internetu oraz przypomnieli 
i omówili podstawowe zasady bezpieczeń-
stwa jakich winni przestrzegać serfujący 
w sieci. Podczas swoich wystąpień stróże 
prawa zwrócili także uwagę na ochronę 
swoich danych osobowych oraz zalecili 
stosowanie zabezpieczeń w postaci haseł 
dostępu i programów antywirusowych.

Drugą część potkania, mundurowi po-
święcili kwestiom związanym z bezpie-

czeństwem w ruchu drogowym. Dzieci 
i młodzież, która nie posiada jeszcze 
uprawnień do kierowania pojazdami me-
chanicznymi, zaliczani się do grupy tzw. 
niechronionych uczestników ruchu. Z po-
licyjnych statystyk wynika, że członkowie 
tej grupy są najbardziej narażonymi 
uczestnikami ruchu drogowego. W przy-
padku zderzenia z pojazdem, w większo-
ści przypadków to pieszy lub rowerzysta 
doznaje poważniejszych obrażeń. 
W związku z powyższym, podczas wczo-
rajszego spotkania, policjanci omówili 
podstawowe przepisy i zasady poruszania 
się po ciągach komunikacyjnych pieszych 
i rowerzystów. Podczas pogadanki zachę-
cali także do noszenia odblasków, które 
szczególnie w okresie zimowym, w zna-
czący sposób wpływają na bezpieczeń-
stwo pieszych i rowerzystów.

Na zakończenia pogadanki, policjanci 
odpowiadali na zadawane przez uczestni-
ków pytania dotyczące zarówno omawia-
nych wcześniej zagadnień, jak i pracy 
funkcjonariuszy. Policjanci i organizato-
rzy spotkania maja nadzieję, że zdobyte 
informacje wpłyną na kształtowanie wła-
ściwych postaw, a w przyszłości pozwolą 
młodym ludziom uniknąć wielu zagrożeń.

Rozmawiali o bezpieczeństwie 
w sieci

BLACHOWNIA

Gmina Blachownia rozpoczyna reali-
zację ogromnych inwestycji, które 
swoim zasięgiem obejmą kilkadziesiąt 
hektarów gruntów i kilkadziesiąt hek-
tarów wody w centralnej części mia-
sta. Pochłoną one 32 mln złotych!

W sumie rewitalizacji poddane zostaną 
„Prażynki”, ulica Sienkiewicza 16, cały pas 
zieleni od ulicy Bankowej aż po USC, po-
wstanie też nowoczesny, wielofunkcyjny 
kompleks sportowy Sahara, zintegrowany 
węzeł przesiadkowy, a także przebudowa-
ny i oczyszczony zostanie zalew. 

Na te sześć gigantycznych inwestycji 
gmina wyda łącznie prawie  32 mln zł,  z 

których ponad 80 % pochodzić będzie ze 
skutecznie pozyskanych środków z Unii 
Europejskiej i budżetu centralnego. Zde-
cydowana większość robót zostanie zre-
alizowana w roku bieżącym. - Wymienio-
ne inwestycje na dziesiątki lat zmienią po-
zytywne oblicze naszego miasta. Możemy 
więc powiedzieć, że właśnie teraz: razem 
budujemy nową, lepszą Blachownię – 
twierdzi burmistrz Blachowni. 

Tak duże inwestycje będą skutkowały 
wyłączeniem z użytku dostępnych tere-
nów, zwiększonym poziomem hałasu 
związanym m. in. z dużą ilością pracują-
cego sprzętu, przemieszczających się po-
jazdów, itp.

Unia może w rozwoju gminy

Firma STRABAG  prawdopodobnie  
zostanie wykonawcą zintegrowanego 
węzła przesiadkowego w Blachowni. 
Zaproponowała ona najkorzystniejsze 
warunki cenowe i gwarancyjne do wy-
konania tego zadania. Ostateczne 
rozstrzygnięcie przetargu w tym za-
kresie zapadnie po niezbędnym uzu-
pełnieniu dokumentacji i weryfikacji 
kompletności formalnej oferty. Ca-
łość zadania kosztować ma ponad 4,6 
mln zł i zakończyć się w kwietniu ro-
ku przyszłego.

STRABAG  w Polsce jest częścią euro-

pejskiego koncernu budowlanego, będą-
cego od 180 lat synonimem jakości w 
budownictwie, realizującego na świecie 
ponad 15 tys. projektów rocznie – lidera 
w zakresie wdrażania innowacyjnych 
technologii, który ma znaczący i stabilny 
kapitał własny. Dzięki zaangażowaniu 
wysoko wykwalifikowanej kadry specja-
listów realizuje nawet najbardziej skom-
plikowane przedsięwzięcia budowlane. 
Działalność STRABAG cechuje kom-
pleksowy zakres  usług budowlanych, 
nowoczesne technologie, wysokiej jako-
ści materiały oraz najnowszej generacji 
park maszynowy.  

Wiadomo, kto wykona węzeł 
przesiadkowy

Zakończyły się już prace budowla-
ne związane z powstaniem we Wrzo-
sowej placu rekreacji ruchowej. Mogą 
z niego korzystać i ci młodsi, i ci nie-
co starci. 

W ramach zadania wyrównano i upo-
rządkowano nawierzchnię trawiastą, 
wykonano bieżnię rekreacyjną, do ist-
niejącego placu zabaw dobudowano pię-
cioelementową siłownię zewnętrzną oraz 
wykonano scenę terenową. Całość tere-
nu powiązana jest nowymi ciągami 
chodników z kostki, a uzupełnienie za-
gospodarowania stanowią latarnie solar-
ne, ławki parkowe, stojak na rowery, ko-
sze naśmieci oraz kosz do segregacji od-
padów. Koszt realizacji zadania to pra-
wie 300  000,00 zł. Realizacja tej inwe-

stycji wpłynęła na wzrost atrakcyjności i 
funkcjonalności przestrzeni publicznej 
poprzez jej zagospodarowanie, powstaną 
warunki do racjonalnego i aktywnego 
wykorzystania czasu wolnego, czynnego 
wypoczynku oraz przede wszystkim in-
tegracji społeczności lokalnej.

We Wrzosowej mają plac 
rekreacji ruchowej

LUBLINIEC

oprac. kg
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Zabrzańscy 
kryminalni za-
trzymali dru-
giego sprawcę 
napadu na 
starszą kobie-
tę z Rokitni-
cy. Mężczyzna 
oraz jego kole-
ga, udając 
sprzedawców 
węgla, okradli 
seniorkę. Po-
dejrzany zo-
stał tymczaso-
wo aresztowa-
ny na 3 mie-
siące. Grozi 
mu do 12 lat 
więzienia. Nie-
wykluczone, że kara ta zostanie jed-
nak zwiększona, gdyż działał on w wa-
runkach recydywy.

Do  napadu doszło pod koniec paź-
dziernika 2017 roku. Do jednego z miesz-
kań w zabrzańskiej dzielnicy Rokitnica 
zapukało dwóch mężczyzn, którzy ofero-
wali węgiel w korzystnej cenie. Kiedy 
83-letnia kobieta otworzyła drzwi, męż-
czyźni wepchnęli ją do środka, a następ-
nie ukradli pieniądze i torebkę z doku-
mentami. Jeden z nich zerwał również z 
szyi kobiety złoty łańcuszek. Kiedy loka-
torka zaczęła wzywać pomocy, mężczyźni 
uciekli. Od tego czasu kryminalni prowa-

dzili intensywne czynności zmierzające do 
ustalenia, a także zatrzymania sprawców 
napadu..  Pierwszy z nich aresztowany zo-
stał w grudniu. Na wniosek śledczych 
40-latek decyzją zabrzańskiego sądu zo-
stał aresztowany na trzy miesiące.

Kilka dni temu kryminalni zatrzymali 
drugiego ze sprawców. Jest nim 42-letni 
mieszkaniec Zabrza, który był już karany 
za rozboje i oszustwo. W jego przypadku 
sąd również przychylił się do wniosku 
śledczych i aresztował podejrzanego na 
trzy miesiące. Za popełnione przestęp-
stwo zatrzymanym mężczyznom grozi ka-
ra do 12 lat więzienia, która może zostać 
zwiększona o połowę, gdyż działali w wa-
runkach recydywy.
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Twierdzili, że sprzedają węgiel. 
W rzeczywistości okradali

Wyciągnęli rodzinę 
z rozbitego wraku

Uratowali 35-latka przed 
desperackim krokiem

Plantacja warta ponad milion 
złotych

Jak to często bywa w policyjnej 
służbie, z pozoru zwyczajna interwen-
cja, przerodziła się w akcję ratunkową. 
Dzięki szybkiej reakcji tarnogórskich 
policjantów, uratowano życie 35-latka. 
Mundurowi w ostatniej chwili złapali 
go i wciągnęli do mieszkania, kiedy 
próbował wyskoczyć przez okno. De-
sperat trafił pod opiekę lekarzy.

Mundurowi zostali wezwani do z pozo-
ru zwyczajnej interwencji. Jeden z miesz-
kańców Miasteczka Śląskiego zakłócał 
spokój sąsiadom. Puszczał głośno muzy-
kę i nie reagował na sąsiedzkie upomnie-
nia. Policjanci próbowali dostać się do 
mieszkania i porozmawiać z właścicielem, 
lecz ten nie otwierał drzwi. Policjanci 
skontaktowali się z żoną mężczyzny, któ-
ra po chwili przyjechała z kluczami do 
mieszkania. Pomimo kilku prób, nie uda-
ło dostać się do środka. W rozmowie z ko-
bietą policjanci dowiedzieli się, że w prze-
szłości 35-latek miał próby samobójcze. 

Po tej informacji stróże prawa natych-
miast wezwali straż pożarną, która miała 
pomóc w siłowym wejściu do mieszkania. 
Do czasu przyjazdu strażaków, munduro-
wi cały czas podtrzymywali przez drzwi 
rozmowę z coraz bardziej zdesperowanym 
mężczyzną, który krzyczał i demolował 
mieszkanie. Kiedy wyważono drzwi, oka-
zało się, że zostały one zastawione piecem 
węglowym. Stróże prawa dotarli do despe-
rata, który stał już na parapecie otwarte-
go okna, chcąc skoczyć. Wykorzystując 
odpowiedni moment, policjanci wciągnęli 
do środka niedoszłego samobójcę i obez-
władnili go. Mężczyzna był agresywny i 
próbował się wyrwać, a w kieszeni spodni 
miał ukryty nóż. Na miejsce interwencji 
przyjechali lekarze, którzy otoczyli miesz-
kańca powiatu tarnogórskiego fachową 
opieką.

Obecnie mężczyzna wraca do zdrowia. 
Tylko dzięki szybkiemu, zdecydowanemu 
i profesjonalnemu działaniu policjantów 
35-latek żyje.

Śląscy policjanci zlikwi-
dowali plantację konopi in-
dyjskich, która mieściła się 
w pomieszczeniach przemy-
słowych jednej z sosnowiec-
kich firm. Kryminalni prze-
jęli w sumie 482 krzaki nie-
legalnych roślin, nasiona 
oraz ponad 4,5 kilograma 
suszu marihuany. Zatrzy-
mani w tej sprawie trzej 
mężczyźni to pseudokibice 
jednego ze śląskich klubów 
piłkarskich. 

Stróże prawa  z katowickiej 
komendy wojewódzkiej,  zaj-
mujący  się zwalczaniem przestępczości 
pseudokibiców, zdobyli informacje o niele-
galnej plantacji, działającej w pomieszcze-
niach przemysłowych, należących do jed-
nej z sosnowieckich firm. Jeszcze zanim  
policjanci  weszli do środka, wyczuli uno-
szący się w powietrzu, charakterystyczny 
zapach marihuany. Kryminalni wkroczyli 
do akcji.  Po siłowym wejściu do dwupię-
trowego budynku, zatrzymali trzech męż-
czyzn, ścinających akurat krzaki nielegal-
nych roślin.

Plantatorzy to mieszkańcy Jaworzna, 
w wieku od 36 do 38 lat. Wszyscy związa-
ni są ze środowiskiem pseudokibiców jed-
nego ze śląskich klubów piłkarskich. Kry-

minalni ustalili, że odbiorcami narkoty-
ków mieli być pseudokibice chorzowskie-
go klubu.

Duże plantacje marihuany znajdowały 
się na obydwu piętrach. Policjanci prze-
chwycili łącznie 482 krzaki nielegalnych 
roślin i przeszło 4,5 kilograma suszu ma-
rihuany. Zabezpieczono również warty 
ponad 100 tys. zł. sprzęt oraz nasiona, 
z których można było wyhodować kolej-
nych 120 sadzonek. Czarnorynkowa war-
tość narkotyków to ponad milion złotych.

Wszystkim zatrzymanym grozi kara 8 
lat więzienia.

 Postępowanie w tej sprawie prowadzo-
ne jest pod nadzorem  Prokuratury Rejo-
nowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu.

Pobił na śmierć.  
Wpadł po czterech latach

Z siekierami na policjantów

Sosnowieccy kryminalni pod kierun-
kiem Prokuratora Prokuratury Rejono-
wej Sosnowiec-Południe prowadzili 
czynności w sprawie pobicia ze skut-
kiem śmiertelnym polskiego kierowcy 
tira. Do zdarzenia doszło w 2014 roku, 
we Włoszech. Pomimo umorzenia spra-
wy przez włoskie organa ścigania, pro-
wadzone przez polskich śledczych dłu-
gotrwałe i skomplikowane śledztwo, 
doprowadziło do zatrzymania i przed-
stawienia zarzutów 49-letniemu miesz-
kańcowi małopolski.

Właściciele jednej z firm transporto-
wych z Sosnowca w lutym 2014 roku 
zgłosili, że we Włoszech doszło do pobicia 
zatrudnionego przez nich kierowcy tira. 
Zdarzenie miało miejsce na jednym z par-
kingów, w pobliżu Rzymu. Nieprzytomne-
go mężczyznę z poważnymi obrażeniami 
głowy przewieziono do szpitala w Rzymie, 

gdzie dwa miesiące później zmarł. Kiedy 
Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Połu-
dnie zwróciła się do strony włoskiej o po-
moc prawną, okazało się, że tamtejsza po-
licja również prowadziła śledztwo w tej 
sprawie, jednak zostało ono umorzone. Po 
przejściu dość skomplikowanej, między-
narodowej procedury, do Polski dotarły 
ostatecznie akta włoskiego postępowania. 
W oparciu o nie polscy śledczy podjęli sze-
reg intensywnych czynności, które dopro-
wadziły do ustalenia sprawcy. Okazał się 
nim 49-letni mieszkaniec małopolski. So-
snowieccy policjanci dowiedzieli się, że 
przebywa on w Suchej Beskidzkiej. Tam 
też został zatrzymany. W  poniedziałek 
prokurator  przedstawił  mężczyźnie za-
rzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. 
Sąd zdecydował o jego tymczasowym 
aresztowaniu na 3 miesiące. Za  popełnio-
ne  przestępstwo 49-latek  może trafić do 
więzienia na 10 lat.

Sosnowieccy policjanci 
zatrzymali trzech mężczyzn 
i jedną kobietę. Bracia 
w wieku 30, 29 i 27 lat oraz 
towarzysząca im 31-latka, 
zaatakowali mundurowych 
podczas interwencji. Za-
trzymani usłyszeli zarzuty 
czynnej napaści na poli-
cjantów, usiłowania zmu-
szenia do odstąpienia od 
czynności służbowych i ich 
znieważenie.

Ekspedientka jednego ze 
sklepów spożywczych w dziel-
nicy Ludwik zgłosiła kradzież 
alkoholu. Jej sprawcami mieli 
być dwaj mężczyźni, którzy niedługo póź-
niej wrócili do sklepu. Kiedy kobieta pró-
bowała ich zatrzymać, zaczęli jej grozić. Na 
miejsce pojechał patrol z IV komisariatu. 
Chwilę później, w pobliżu miejsca kradzie-
ży mundurowi zauważyli dwóch męż-
czyzn, którzy mogli mieć związek ze zda-
rzeniem. Na widok zbliżających się poli-
cjantów, obaj zaczęli uciekać. Jeden z nich 
został szybko zatrzymany, natomiast dru-
gi ukrył się na jednej z posesji, strzeżonej 
przez psa. Po chwili z domu wyszło siedem 
osób, z których dwaj mężczyźni mieli w rę-
kach siekiery. Próbowali zaatakować nimi 
policjantów, jednak na widok broni wyco-
fali się na posesję. Na miejsce przyjechało 

policyjne wsparcie oraz weterynarz. Dzięki 
środkom usypiającym, zapanowano nad 
agresywnym zwierzęciem. Mundurowi we-
szli do domu i zatrzymali uczestników 
awantury. Do aresztu trafiło ostatecznie 3 
braci w wieku 30, 29 i 27 lat, a także to-
warzysząca im 31-letnia kobieta. Zatrzy-
mani usłyszeli już zarzuty czynnej napaści 
na policjantów, usiłowania zmuszenia ich 
do odstąpienia od czynności służbowych 
oraz ich znieważenia. Odpowiedzą również 
za dokonaną kradzież i kierowane pod ad-
resem ekspedientki groźby. Za popełnione 
przestępstwa mogą trafić do więzienia na 
10 lat. Sąd zdecydował już o tymczaso-
wym, 3-miesięcznym aresztowaniu 
wszystkich zatrzymanych.

oprac. kg

Dwóch policjantów służących 
w pionie dochodzeniowo-śledczym 
świętochłowickiej komendy wycią-
gnęło z rozbitego wraku rodzinę. Po-
dróżujące samochodem cztery osoby 
uległy wypadkowi na 333 kilometrze 
autostrady A4. Po udzieleniu pierw-
szej pomocy przedmedycznej poszko-
dowanym, stróże prawa wezwali na 
miejsce służby ratunkowe oraz patrol 
policji z komisariatu autostradowego 
w Gliwicach.

Dwaj policjanci ze świętochłowickiej 
komendy, wracając po służbie do domu 
zauważyli przewrócony na autostradzie 

A4 samochód osobowy. Przy samochodzie 
stała grupa osób, która starała się prze-
wrócić pojazd na koła. Policjanci zatrzy-
mali się przy wraku. Wewnątrz zobaczyli 
4 osoby. Stróże prawa natychmiast podję-
li akcję ratunkową. Wybili przednią szybę 
i z pomocą świadków wyciągnęli rannego, 
krwawiącego kierowcę. Następnie wycią-
gnęli z pojazdu pozostałych członków ro-
dziny, tj. 2 kobiety i dziecko. Z uwagi na 
silne krwawienie, policjanci zastosowali 
opaskę uciskową na ręce mężczyzny, 
a następnie wezwali na miejsce straż po-
żarną oraz pogotowie. Do czasu przyjazdu 
służb, monitorowali stan zdrowi wszyst-
kich poszkodowanych.  

http://www.zabrze.slaska.policja.gov.pl/k29/informacje/wiadomosci/216961,Napadli-podszywajac-sie-pod-sprzedawcow-wegla.html?search=111633
http://www.zabrze.slaska.policja.gov.pl/k29/informacje/wiadomosci/216961,Napadli-podszywajac-sie-pod-sprzedawcow-wegla.html?search=111633
http://www.zabrze.slaska.policja.gov.pl/k29/informacje/wiadomosci/221696,Areszt-za-rozboj-na-staruszce.html?search=3208
http://www.zabrze.slaska.policja.gov.pl/k29/informacje/wiadomosci/221696,Areszt-za-rozboj-na-staruszce.html?search=3208
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
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5
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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 22 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 V 1.4 E,  
rok prod. 2015, turbo, 
125 KM

 48.900 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 A3 1.6 E, zakup 2002  9.900 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 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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Siatkówka

„Norwid” z dwoma porażkami 
w play-offach

Siatkarzom Exact Systems 
Norwid Częstochowa nie udało 
się wygrać ani jednego 
z dwóch wyjazdowych poje-
dynków w ramach rundy play-
-off, które odbyły się w Toma-
szowie Mazowieckim. W sobo-
tę, 24 lutego drużyna Radosła-
wa Panasa przegrała 1:3, 
a w niedzielę uległa w tie-bre-
aku. 

W sobotnim meczu najbar-
dziej zacięty był pierwszy set. 
Gospodarze rozpoczęli od prowa-
dzenia 3:0, ale częstochowianie 
z czasem zaczęli odrabiać straty. 
Seria mocnych zagrywek Damia-
na Koguta sprawiła, że na tabli-
cy wyników pojawił się remis 
(9:9). Po ataku Mateusza Zawal-
skiego „Norwid” wyszedł na 
dwupunktowe prowadzenie 
(11:9). W środkowej fazie seta 
gospodarze doprowadzili do wy-
równania. Przy stanie 19:18 dla 
Lechii o czas poprosił trener Ra-

dosława Panas. W końcówce sy-
tuacja dynamicznie się zmienia-
ła. Po emocjonującej i bardzo 
długiej grze na przewagi triumfo-
wała drużyna z Tomaszowa Ma-
zowieckiego (33:31). W drugiej 
odsłonie częstochowianie próbo-
wali gonić rywali i pewnym mo-
mencie nawet doprowadzili do 
remisu (16:16). Ne potrafili jed-
nak pójść za ciosem. Po nieuda-
nym ataku Damiana Wdowiaka 
przegrywali 19:16. Gospodarze 
utrzymali przewagę do końca se-
ta i wygrali 25:23. Exact Sys-
tems Norwid nie zamierzał się 
poddać i wygrał trzecią odsłonę 
25:20. Podrażnieni takim prze-
biegiem poprzedniej partii lechici 
rozpoczęli trzeciego set z wyso-
kiego C. Częstochowianie nie by-
li w stanie powrócić do dyspozy-
cji z trzeciej odsłony i przegrali 
21:25.

W połowie drugiego seta nie-
dzielnego pojedynku wydawało 
się, że Tomaszów Mazowiecki nie 

będzie miał problemów z odnie-
sieniem drugiego zwycięstwa. 
W połowie drugiej partii Exact 
Systems Norwid poprawił swoją 
grę i po odrobieniu sześciu 
punktów straty wygrał 26:24.

Ostatecznie mecz rozstrzygnął 
się w tie-breaku. Chociaż pierw-
sze akcje należały do przyjezd-
nych, po zagrywkach Bartłomie-
ja Neroja gospodarze odwrócili 
wynik, a przy zmianie stron pro-
wadzili 8:4. Zespół Radosława 
Panasa nie był już w stanie za-
trzymać rozpędzonych lechitów i 
przegrał 7:15.

KR
Lechia Tomaszów 

Mazowiecki – Exact Systems 
Norwid Częstochowa 3:1

(33:31, 25:23, 20:25, 25:21)

Lechia Tomaszów 
Mazowiecki – Exact Systems 

Norwid Częstochowa 3:2
(25:20, 24:26, 21:25, 25:22, 

15:7)

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 533 302 778

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Piłka nożna

Raków w komplecie 
zaprezentował się 

kibicom
Drużyna częstochowskiego 

Rakowa, która będzie walczyć 
w rundzie wiosennej w Nice 1 
Lidze, zaprezentował się kibi-
com w piątek, 23 lutego 
w Centrum Kongresowo-Szko-
leniowym.

Wieczór z Rakowem rozpoczął 
się od krótkiego występu zespołu 
Rockodyl. Potem na scenie poja-
wili się dziennikarze Polsatu 
Sport - Paulina Chylewska 
i Marcin Feddek, którzy zapra-
szali na scenę piłkarzy często-
chowskiego klubu. Wchodzili 
kolejno bramkarze, piłkarze 

z pola, a na koniec zawodnicy, 
którzy wzmocnili Raków w zimo-
wym okienku transferowym.

Publiczność mogła także obej-
rzeć  prezentację multimedialną 
podsumowującą rok 2017. Na 
scenie pojawili się także młodzi 
zawodnicy z Akademii Raków.

Oprócz kibiców w Centrum 
Kongresowo-Szkoleniowym po-
jawili się parlamentarzyści, wła-
dze miasta, sponsorzy RKS-u, 
a także ludzie sportu i biznesu 
z Częstochowy i regionu. Całą 
imprezę zakończył ponowny 
koncert zespołu Rockodyl.

KR

Siatkówka

Dwa zwycięstwa 
AZS 

w play-offach
Częstochowski AZS prowa-

dzi 2:0 w rundzie play-off I li-
gi z TSV Sanok. W dwóch bez-
pośrednich pojedynkach ry-
wale zdołali wywalczyć tylko 
jednego seta. Drużyny grają 
do trzech zwycięstw.

W pierwszym pojedynku ro-
zegranym w czwartek, 22 lutego 
w Hali Sportowej Częstochowa 
rywale tylko w drugim secie 
mieli szansę przechylić zwycię-
stwo na swoją korzyść. Na po-
czątku tej partii oba zespoły 
grały punkt za punkt. Po asie 
serwisowym Mateusza Juźwika 
goście odskoczyli na dwa 
„oczka” (8:6). Dzięki udanym 
zagraniom Bartosza Krzyśka i 
Bartosza Bućko akademicy 
odrobili straty (9:9). Potem mi-
nimalną przewagę zyskiwała 
jedna bądź druga drużyna. Po 
kontrataku Bućko AZS prowa-
dził 18:15, ale sanoczanie wy-
korzystując błędy gospodarzy, 
odrobili stratę (18:18). W koń-
cówce atak Moustaphy M’Baye 
dał akademikom serię piłek se-
towych (24:20). Goście nie dali 
jednak za wygraną i przy za-
grywkach Pawła Przystasia zdo-
byli cztery punkty z rzędu. Dwie 
następne akcje należały do czę-
stochowian, którzy wygrali dru-
gą partię 26:24. W trzeciej od-
słonie AZS poszedł za ciosem i 
pewnie pokonał rywali 25:15.

W piątek zespół z Sanoka tro-
chę wyżej postawił poprzeczkę 
ekipie Krzysztofa Stelmacha. 
Pierwszego seta gospodarze wy-
grali dość pewnie 25:19, ale 
druga odsłona należała do go-
ści. Sanoczanie już od początku 
tej partii wypracowali sobie kil-
kupunktową przewagę, którą 
utrzymywali przez większą 
część seta. W końcówce prowa-
dzili 21:17. Dzięki dwóm moc-

nym zagrywkom Bartosza 
Krzyśka częstochowianie zbli-
żyli się do rywali na jeden punk-
ty (22:23). Nie udało się im jed-
nak odwrócić losów tej odsłony 
i przegrali 23:25.

W trzecim secie akademicy 
prowadzili 12:8 i już do końca 
kontrolowali jego przebieg. 
Czwarta partia była bardziej 
wyrównana. W połowie tej od-
słony minimalną przewagę mie-
li sanoczanie (16:14). Po prze-
rwie o którą poprosił trener 
Krzysztof Stelmach częstocho-
wianie wyrównali i zaczęli przej-
mować inicjatywę. Po asie ser-
wisowym Bartosza Bućko pro-
wadzili 18:17. Końcówka czwar-
tej odsłony była zacięta, ale to 
gospodarze mieli kolejne piłki 
meczowe. Pojedynek zakończył 
asem serwisowym Daniel Sza-
niawski.

KR
AZS Częstochowa – TSV 

Sanok 3:0
(25:20, 26:24, 25:15)

AZS: Bućko, Stolc, M’Baye, Ja-
nus, Krzysiek, Szczurek, Ko-
ziura (libero) oraz Macheta (li-
bero), Busch i Magnuszewski

TSV: Durski, Oroń, Łaba, Ru-
sin, Wierzbicki, Lewandow-
ski, Cabaj (libero) oraz 
Juźwik, Gąsior, Kusior, Przy-
staś i Pałka

AZS Częstochowa – TSV 
Sanok 3:1

(25:19, 23:25, 25:19, 25:21)

AZS: Bućko, M’Baye, Stolc, 
Szaniawski, Krzysiek, Szczu-
rek, Koziura (libero) oraz Ma-
cheta (libero) i Magnuszewski

TSV: Durski, Oroń, Łaba, Ru-
sin, Wierzbicki, Kusior, Głód 
(libero) oraz Przystaś, Lewan-
dowski, Gąsior i Jóźwik

Siatkówka

Porażka Częstochowianki  
we Wrocławiu

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 26-27 LUTEGO 2018 11.SPORT

W sobotę, 24 lutego siatkar-
ki Częstochowianki przegrały 
na wyjeździe z rezerwami Im-
pelu Wrocław 1:3, ale zacho-
wały czwarte miejsce w tabeli.

W pierwszej odsłonie wrocła-
wianki zdemolowały naszą dru-
żynę, wygrywając 25:14. Drugi 
set padł łupem siatkarek Czę-

stochowianki. W trzeciej partii 
znów górą były gospodynie. 
Najwięcej emocji przyniosła 
czwarta odsłona. Końcowe frag-
menty to gra na przewagi, w 
której lepsze okazały się siat-
karki Impelu Wrocław.

Mimo porażki Częstochowian-
ka zachowała czwarte miejsce w 
tabeli, ale do końca będzie mu-

siała walczyć o rundę play-off. 
Zajmująca obecnie piątą pozycję 
drużyna Silesii Voley Mysłowice 
ma również 39 punktów. Do 
końca rundy zasadniczej pozo-
stały jeszcze dwie kolejki.

KR
Impel II Wrocław - KS 
Częstochowianka 3:1 

(25:14, 19:25, 25:17, 29:27)
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Elif; serial
06:15 Komisariat; serial TVP
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie przepisy 

– Lekkie i szybkie dania; 
magazyn kulinarny

09:20 Jaka to melodia?
10:15 Dr Quinn; seria III, 

odc. 27; USA (1995)
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 39; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca – 

Rozwój produkcji bydła 
mięsnego; magazyn

12:55 Natura w Jedynce – 
Przyroda Niemiec. Życie 
na granicy; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2014)

13:55 Elif; odc. 192; serial; 
Turcja (2014)

15:15 Obserwator; odc. 
(220); cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:00 Komisarz Alex; odc. 

62; Śmiertelny wyścig; 
serial kryminalny TVP

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

odc. 3764; teleturniej 
muzyczny

17:55 Klan; odc. 3270; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Sport
20:25 Teatr Telewizji – INKA 

1946; spektakl teatralny; 
reż.:Natalia Koryncka-
Gruz; wyk.:Karolina 
Kominek-Skuratowicz, 
Wioletta Nawrocka, Lech 
Mackiewicz, Kinga Preis, 
Agnieszka Podsiadlik, 
Piotr Jankowski, Marta 
Chodorowska, Piotr Bala, 
Paweł Kowalski, Kazimierz 
Mazur

22:00 Jeziorak; film 
sensacyjny; Polska (2014)

23:50 Poznasz przystojnego 
bruneta; komedia; USA, 
Hiszpania (2010)

01:35 Zawód: szpieg (Spy 
Game); film sensacyjny; 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, Japonia (2001)

03:45 Notacje – Jerzy 
Artysz. Śpiewanie jest 
sprawą duchową; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 22 
Wakacje; serial 
komediowy TVP

06:40 Program katolicki
07:05 M jak miłość; odc. 232
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:20 Barwy szczęścia; odc. 

1810; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
538 - Moja krew; serial 
TVP

12:55 Tylko z Tobą; odc. 82; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:55 Na sygnale; odc. 139 
„Stop”; serial 
fabularyzowany TVP

14:30 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

15:30 Tygrysy Europy; odc. 
17/18 - Porwanie; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 154 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:55 Rodzinka.pl; odc. 30 

„Muzykoterapia”; serial 
komediowy TVP

19:40 Barwy szczęścia; odc. 
1810; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1811; serial obyczajowy 
TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1354; serial TVP

21:40 Za marzenia; odc. 1; 
serial TVP; reż.:Olga 
Hajdas; wyk.:Maja 
Bohosiewicz, Piotr 
Nerlewski, Anna 
Kaczmarczyk, Marcin 
Perchuć, Mikołaj Cieślak, 
Iza Kuna, Robert 
Krzyżowski, Piotr Ligenza, 
Kamil Kula, Paulina 
Chruściel

22:25 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1087

22:40 Midnight Sun; odc. 
8/8; serial kryminalny; 
Szwecja, Francja (2016)

23:45 Czy świat oszalał? - 
Film dokumentalny

00:45 Rodzinka.pl; odc. 225 
„Świąteczne oświadczyny” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

01:15 Samba; 
komediodramat; Francja 
(2014); reż.:Olivier 
Nakache, Eric Toledano; 
wyk.:Omar Sy, Charlotte 
Gainsbourg, Tahar Rahim, 
Izia Higelin

 
03:30 Film dokumentalny

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (627); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (132); serial 
paradokumentalny. 
Historie opowiedziane w 
serialu wydarzyły się 
naprawdę. Zdrady, intrygi 
lub konflikty z prawem 
wywróciły do góry nogami 
życie bohaterów.

11:00 Dlaczego ja? (619); 
serial paradokumentalny. 
Opowieść o ludziach 
dotkniętych przez los, 
który wymusił na nich 
podjęcie decyzji trudnych 
wobec siebie lub swoich 
bliskich.

12:00 Pielęgniarki (240); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (752); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2639); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (798); 
serial paradokumentalny

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

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

16:30 Na ratunek 112 (181); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (171); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2640); serial obyczajowy

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

Kiepskich (496); serial 
komediowy. Halina 
spotyka na korytarzu 
śpiącego w pudle Dziada. 
Oburzona próbuje go 
przepędzić. Intruz życzy jej 
wszystkiego najgorszego. 
Gdy Ferdek nadchodzi...

20:10 Megahit: Bez litości; 
film sensacyjny, USA 
2014. Dawny as wywiadu 
wypowiada samotną 
wojnę gangsterom.

22:55 Prawnik z Lincolna; 
thriller, USA 2011. 
Zręczny adwokat broni 
mordercy. Wikła się w 
skomplikowany i 
niebezpieczny układ.

1:35 Turysta; film 
sensacyjny, Francja/USA 
2010

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:40 Uwaga! (5232) - 
program

06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie (19/40) - 
magazyn ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2194) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (860) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (512) - 
program 

13:00 19 + (213) - program 
13:30 Szpital (749) - 

program obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 9 

(12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
Miłakowie na Mazurach od 
kilku lat swoją pizzerię 
prowadzi młoda para. La 
Torre głównie serwuje 
pizzę, ale w karcie można 
również znaleźć zupy, 
makaron oraz pierogi. 
Według właścicieli ich 
dania są smaczne, jednak 
brak zadowolonych gości 
tego nie potwierdza… 

15:30 Szkoła (513) - 
program 

16:30 19 + (214) - program 
17:00 Ukryta prawda (861) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (750) - 

program obyczajowy 
19:00 Fakty (7362) - 

informacje, Polska
19:35 Sport (7345) - 

informacje, Polska
19:40 Pogoda (7342) - 

informacje, Polska
19:45 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(105) - informacje 

19:50 Uwaga! (5233) - 
program 

20:10 Doradca smaku - Tarta 
z porami i boczkiem (40) - 
program 

20:15 Na Wspólnej 16 
(2635) - serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (121) - 
program 

21:30 Pożar w burdelu 
przedstawia FABRYKĘ 
PATRIOTÓW 

23:00 Walkiria - film 
wojenny, USA/Niemcy 
2008. Historia zamachu na 
Adolfa Hitlera, 
dokonanego przez grupę 
niemieckich oficerów.. 

01:25 Życie bez wstydu 5 
(12) - reality show 

02:25 Co za tydzień (839) - 
magazyn 

02:55 The Following II 
(14/15) - serial 
sensacyjny, USA. Joe 
Carroll wprowadza w życie 
swój ostateczny plan, 
czym stwarza realne 
zagrożenie dla życia wielu 
ludzi…

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(56/150) - program

05:05 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 1

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 39

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

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 17

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 8

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

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 11

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

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 18

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 19

17:20 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 20

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 39

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 40

20:00 Uciec, ale dokąd?; 
akcja, USA 1993. Zbiegły 
więzień - Sam Gillen 
pomaga pięknej młodej 
wdowie, Clydie i jej 
dzieciom stawić opór 
bezwzględnemu 
przedsiębiorcy 
budowlanemu, który chce 
ich wyrzucić z domu…

21:55 Mechanik: Prawo 
zemsty; akcja, USA 2011. 
Arthur Bishop jest 
wykwalifikowanym 
mechanikiem – specem 
od mokrej roboty. 
Należący do elity 
zabójców, perfekcyjnie 
eliminuje wyznaczone 
cele. W życiu kieruje się 
żelaznymi zasadami…

23:45 Dzieci kukurydzy 6: 
Powrót Isaaca; horror, 
USA 1999. Hannah 
przybywa do rodzinnego 
miasteczka Gatlin w 
Nebrasce, aby poznać 
okoliczności śmierci 
matki, która zginęła wiele 
lat temu…

01:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:10 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; odc. 6

02:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:10 Na jedwabnym szlaku
03:55 Na jedwabnym szlaku
04:35 Na jedwabnym szlaku
05:05 Królowa Serc; 

telenowela, USA 2014; 
odc. 98

05:40 Korona królów; odc. 1; 
telenowela historyczna 
TVP

06:25 Daleko od szosy; odc. 
6/7 - Egzamin; serial TVP

07:50 Na sygnale; odc. 146 
„Opowiem ci bajkę”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:15 Rodzinka.pl; odc. 24 
„W szponach 
konsumpcji”; serial 
komediowy TVP

09:50 Rodzinka.pl; odc. 25 
„Kwestia zaufania”; serial 
komediowy TVP

10:25 Ojciec Mateusz; odc. 
238 - Cud; serial 
kryminalny TVP

11:25 Ranczo; odc. 29 - W 
kleszczach terroryzmu; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 30 - Fakt 
prasowy; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
137 - Tajemnica Możejki; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
138 - Trefny towar; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
686 Decyzja; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 146 
„Opowiem ci bajkę”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 31 - 
Radio interaktywne; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 32 - 
Wielkie odkrycie; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 31/75 
- Elita; serial komediowy 
TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
139 - Wyścig z czasem; 
serial kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 263; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 33 - 
Sprawca; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 34 - 
Odsiecz; serial obyczajowy 
TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
140 - Zagubiona; serial 
kryminalny TVP

00:25 Blondynka; odc. 74 
Piękne jest życie 
pozagrobowe; serial TVP

01:20 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 2/14; serial 
sensacyjny TVP

02:20 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 3/14; serial 
sensacyjny TVP

03:20 Daleko od szosy; odc. 
6/7 - Egzamin; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; odc. 24 
„W szponach 
konsumpcji”; serial 
komediowy TVP

05:45 Herbatka z kabaretem 
(25); program rozrywkowy

06:20 Okrasa łamie przepisy 
– Grójeckie jabłka

06:50 Koń Polski – wielki 
sport w małym mieście 
(1); program kabaretowy

08:00 Kabaretowy Klub 
Dwójki (78) - Fast food 
czy slow food?

08:55 Koło fortuny; odc. 75 
ed. 3; teleturniej

09:40 Herbatka z kabaretem 
(8, 5); program rozrywk.

11:15 Kabaretożercy (5); 
teleturniej

12:10 Życie to Kabaret – 
Pielgrzymka do miejsc 
śmiesznych - Kabaret Neo 
- Nówka

13:20 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - 
Grzegorz Halama (3)

14:15 Herbatka z kabaretem 
(25); program rozrywkowy

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

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013 (2). Miss turnusu

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013 (3). Na letnisko czy 
do wód

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Polskie jabłko; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 15 
- Bananera; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 28 Tunezja „U 
wrót Sahary” (106); 
magazyn kulinarny

19:30 Bardzo ostry dyżur – 
Martwy kot to chory kot; 
program rozrywkowy

19:45 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - Konkury 
(12); sitcom

20:25 Kabaretożercy (6); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (1) - Ani Mru Mru 
/ Kabaret Moralnego 
Niepokoju; widowisko 
rozrywkowe

22:20 The Voice Kids - Bitwa 
(13); widowisko muzyczne

23:55 Koło fortuny; odc. 74 
ed. 3; teleturniej

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Od wschodu 
do zachodu słońca - 50 
lat Skaldów (1); koncert

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2017 na 
bis - Od Opola do Opola 
(cz. 1); koncert

02:45 Paranienormalni 
Tonight – Maciej 
Kurzajewski; program 
rozrywkowy

03:45 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem tam i z 
powrotem; widowisko

05:15 Ukryta prawda (161) - 
program obyczajowy

06:15 Szpital (261) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (194) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(16/22) - serial S-F, USA 

09:10 Kryminalni 3 (1/14) - 
serial sensacyjny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (536) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (195) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (435) - 
program sądowy

14:55 Szpital (262) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
III (19/23) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(17/22) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni 3 (2/14) - 
serial sensacyjny. Dwaj 
bezdomni na tyłach 
hipermarketu znajdują 
ciało atrakcyjnej 
dziewczyny. Okazuje się, 
że Jagoda była pracownicą 
sklepu. Policja odkrywa, 
że dziewczyna miała 
dwóch kochanków – jeden 
z nich był jej szefem… 

19:00 Ukryta prawda (537) - 
program obyczajowy

20:00 42: Prawdziwa 
historia amerykańskiej 
legendy - film 
obyczajowy, USA 2013. 
Film opowiada historię 
Jackie Robinson i 
legendarnego menadżera 
Brancha Rickeya, którego 
postawa przeciwko 
uprzedzeniom na zawsze 
odmieniła świat baseballa. 
W 1946 roku Rickey 
przyłączył do drużyny 
Robinsona, sprzeciwiając 
się segregacji rasowej w 
sporcie…

22:45 Paranormal Activity IV 
- horror, USA 2012. 
Spokój w podmiejskim 
domu jest tylko pozorny. 
Minęło 6 lat od chwili, gdy 
w niewytłumaczalny 
sposób z tego domu 
zniknęli jego mieszkańcy. 
Ale przekleństwo, ciążące 
nad okolicą, nie zniknęło 
wraz z nimi…

00:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(56/150) - program

03:15 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show – 
Monika Palikot

03:45 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show – 
Weronika Marczuk

04:15 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show – Jolanta 
Szczypińska

04:45 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show – córka 
Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska z domu Wałęsa

05:25 44 oblicza miłości 
(3/5) - program

05:55 44 oblicza miłości 
(4/5) - program

06:25 44 oblicza miłości (5) 
- program rozrywkowy

06:55 Afera fryzjera 5 
(10/12) - program

07:40 Idealna niania 8 (12) - 
program obyczajowy

08:25 Sekrety chirurgii 
(6/12) - reality show

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (3/12) - 
program lifestylowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (6/13) - 
program rozrywkowy

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

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

12:50 Apetyt na miłość 4 
(12) - program

13:50 Co za tydzień (839) - 
magazyn

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

14:55 W czym do ślubu? 2 
(2/10) - reality show

15:25 W czym do ślubu? 2 
(10) - reality show

15:55 Moje życie (7/10) - 
program

16:25 Moje życie (8/10) - 
program

16:55 Ugotowani 10 (8/12) - 
program

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (8/13) - program

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

19:40 Życie bez wstydu 
(1/12) - reality show

20:40 Gwiazdy prywatnie (8) 
- program lifestylowy

21:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (10) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 14 (12) - 
magazyn

22:25 WRG
22:55 Mistrzowskie cięcie 

(8) - program rozrywkowy
23:55 W dobrym stylu 3 (8) - 

program lifestylowy
00:40 We władzy snu - 

dokument
01:45 Najsztub słucha - 

Katarzyna Bosacka (4/6) - 
talk show

02:15 W roli głównej - 
Dorota Wellman (2/16) - 
talk show

02:40 W roli głównej - Kasia 
Kowalska (15/17) - talk 
show

03:05 W roli głównej - 
Weronika Rosati (2/8) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 5 
(1/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (8/16) - 
magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem (14/16) 
- magazyn

08:00 Koszykówka mężczyzn 
- Eliminacje ME 2019: 
Polska - Kosowo

09:55 Hokej na lodzie - PHL, 
1.runda play - off (2):

10:40 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - Finał

12:35 PN - Barca TV
13:50 PN - Barca TV
15:15 PN - Bayern TV
16:15 PN - Bayern TV
17:15 4-4-2
17:40 4-4-2
18:15 Lekkoatletyka - 

Halowy mityng IAAF 
World Indoor Tour, 
Glasgow

19:45 Koszykówka mężczyzn 
- Eliminacje ME 2019: 
Węgry - Polska

19:55 Koszykówka mężczyzn 
- Eliminacje ME 2019: 
Węgry - Polska

22:30 Sportowy Wieczór
22:55 Koszykówka mężczyzn 

- Eliminacje ME 2019: 
Węgry - Polska

23:55 Koszykówka mężczyzn 
- Eliminacje ME 2019: 
Węgry - Polska

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

08:05 Borys Niemcow. Śmierć 
w cieniu Kremla; film 
dokum., Niemcy (2015)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 1062
10:50 Reportaż
11:15 Astronarium - (16) - 

„Komputery w astronomii”
11:40 Sekrety mnichów – 

Sposób na zazdrosnego 
mężczyznę; rozmowa

11:55 Copernicus i Otago; 
reportaż

12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Nożem i widelcem - odc. 

188
14:15 Borys Niemcow. Śmierć 

w cieniu Kremla; film 
dokum., Niemcy (2015)

15:15 Odkryj Małopolskę... na 
rowerze - odc. 26; cykl 
reportaży

15:35 Ślizg 2017/2018 TVP 3 - 
odc. 10; magazyn

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
17:50 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:00 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
18:20 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 reportaże kulturalne
20:01 Optyka polityka; program 

publicystyczny
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie
21:15 Dary i ludzie
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 Gol Ekstra; felieton
00:05 Szpiedzy – Pamiątka z 

Bangkoku; film dokum.
00:40 Ślizg 2017/2018 TVP 3 - 

odc. 10; magazyn
01:20 Astronarium (16) - 

„Komputery w astronomii”; 
magazyn

01:45 Sekrety mnichów – 
Sposób na zazdrosnego 
mężczyznę; rozmowa

02:05 Copernicus i Otago; 
reportaż

02:40 Borys Niemcow. Śmierć 
w cieniu Kremla; film 
dokum., Niemcy (2015)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:30 Nożem i widelcem - odc. 

188
04:50 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze - odc. 26
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania - odc. 1062
06:20 Reportaż
06:35 Ślizg 2017/2018 TVP 3 - 

odc. 10; magazyn

06:50 Był taki dzień – 26 
lutego; felieton

07:00 Historia Polski – 
Ziemia; film dokum.

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - W 
krainie flamenco; odc. 25; 
cykl reportaży

08:35 Skarby czeskiego 
dziedzictwa narodowego 
- Kolumna 
Przenajświętszej Trójcy w 
Ołomuńcu Pełnia wiary 
10/13; cykl dokumentalny; 
Czechy (2012)

09:15 Biała wizytówka; odc. 
3; serial obyczajowy TVP; 
Polska, Niemcy (1986)

10:20 Ziemia, planeta roślin 
– Życiodajne światło; 
odc. 1/3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

11:20 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

11:50 Spirala; dramat
13:20 Sensacje XX wieku – 

Tajemnica Rudolfa 
Hessa; cykl dokumentalny

13:50 Sensacje XX wieku – 
Bomba Stalina; cykl 
dokumentalny

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Śmiertelny 
uścisk; cykl dokumentalny

15:10 Spór o historię – 
Mężne niewiasty; debata

15:50 Egipt; cz. 5/6 
Tajemnica kamienia z 
Rosetty; serial; Wielka 
Brytania (2005)

16:55 Ex Libris; magazyn
17:20 Flesz historii; cykl 

reportaży
17:45 Biała wizytówka; odc. 

4 Spółka Ruberg; serial 
obyczajowy TVP; Polska, 
Niemcy (1986)

19:00 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Powers; cz. 1; cykl 
dokumentalny

19:25 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Powers; cz. 2; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło
20:30 Pancerni pogromcy 

Hitlera; odc. 2/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

21:35 Przeprowadzki; odc. 
1/10 - Kufer Liliany; serial 
TVP

22:40 Był Luksemburg...; 
film dokumentalny; Polska 
(2008); reż.:Piotr 
Boruszkowski

23:50 Legenda Wieży Eiffla; 
dokument fabularyzowany; 
Francja (2005); reż.:Simon 
BROOK

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - W 
krainie flamenco; odc. 25; 
cykl reportaży

02:15 Przeprowadzki; odc. 
1/10 - Kufer Liliany; serial 
TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Jastrzębski 
Węgiel - Indykpol AZS 
Olsztyn

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Dafi Społem 
Kielce - GKS Katowice

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Dubaju; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Dubaju; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

15:10 Atleci; magazyn 
sportowy 

16:00 Tenis; Turniej ATP w 
Dubaju; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

18:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: ŁKS 
Commercecon Łódź - BKS 
Profi Credit Bielsko-Biała

20:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

22:00 Boks; Walka o 
mistrzostwo świata w 
Nowym Jorku z 1960 
roku; waga ciężka: Floyd 
Patterson - Ingemar 
Johansson

22:30 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji WBC 
w Inglewood; waga 
musza: Wisaksil Wangek - 
Juan Francisco Estrada

0:00 Sporty walki: KSW 
News (10)

0:05 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji WBC 
w Inglewood; waga 
musza: Wisaksil Wangek - 
Juan Francisco Estrada

1:00 Tenis; Turniej ATP w 
Acapulco; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Elif; serial
06:15 Komisariat; serial TVP
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Sonda 2 (75) - Druk; 

program 
popularnonaukowy

09:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; (22); teleturniej

10:15 Dr Quinn; seria III, 
odc. 28; USA (1995)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 40; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

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

Mazurskie Agro Show 
Ostróda 2018

12:55 Natura w Jedynce – 
24 godziny na Tasmanii, 
wyspie diabelskiej; serial 
dokumentalny; USA 
(2015)

14:00 Elif; odc. 193; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:15 Obserwator; odc. 

(221); cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

63 Lincz; serial kryminalny 
TVP

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

odc. 3765; teleturniej 
muzyczny

17:55 Klan; odc. 3271; 
telenowela TVP

18:25 Korona królów; odc. 
35; telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Sport
20:20 Program 

publicystyczny
20:35 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
21:35 Pensjonat nad 

Rozlewiskiem; serial TVP
22:25 Weterani. Wyrwani 

śmierci; (8); cykl 
dokumentalny

22:55 Uwięzione; odc. 9; 
serial; Hiszpania (2015)

23:50 Gwardia; odc. 4; serial; 
Ukraina (2015)

00:50 Spaleni słońcem 2; 
dramat; Rosja (2010); 
reż.:Nikita Michałkow; 
wyk.:Oleg Menshikov, 
Ingeborga Illyin, 
Nadezdhda Mikhalkova

03:25 Odgłosy tortur; film 
dokumentalny; Izrael 
(2013); reż.:Keren Shayo

04:35 Notacje – Kazimierz 
Wiśniak. Okienka w 
Piwnicy pod Baranami; 
cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 23 
„Powrót”; serial 
komediowy TVP

06:40 Objawienie Pańskie; 
reportaż

07:00 M jak miłość; odc. 233
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1811; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
539 - Czuły punkt; serial 
TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 83; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 140 
„Dla ciebie, mamo”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

15:25 M jak miłość; odc. 
1354; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 155 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:50 Mini audycja (Koło 

fortuny)
18:55 Rodzinka.pl; odc. 31 

„Urodziny Kacperka”; 
serial komediowy TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1811; serial obyczajowy 
TVP

 
20:05 Barwy szczęścia; odc. 

1812; serial obyczajowy 
TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1355; serial TVP

 
21:45 Kulisy serialu „M jak 

miłość”; odc. 1088
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Świat bez fikcji - Film 

dokumentalny
00:05 Kryminalne zagadki 

Las Vegas; s. XIV, odc. 
7/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

00:55 Pierwsza randka
01:55 Midnight Sun; odc. 

8/8; serial kryminalny; 
Szwecja, Francja (2016)

03:00 Serial fabularny
04:00 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
05:05 Film dokumentalny

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (628); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (133); serial 
paradokumentalny. 
Historie opowiedziane w 
serialu wydarzyły się 
naprawdę. Zdrady, intrygi 
lub konflikty z prawem 
wywróciły do góry nogami 
życie bohaterów.

11:00 Dlaczego ja? (620); 
serial paradokumentalny. 
Opowieść o ludziach 
dotkniętych przez los, 
który wymusił na nich 
podjęcie decyzji trudnych 
wobec siebie lub swoich 
bliskich.

12:00 Pielęgniarki (241); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (753); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2640); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (799); 
serial paradokumentalny

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

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

16:30 Na ratunek 112 (182); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (172); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2641); serial obyczajowy

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

Kiepskich (497); serial 
komediowy. Ferdek 
spostrzega, że w domu 
znika jedzenie. 
Rozpoczyna prywatne 
dochodzenie. Podejrzewa 
domowników. Okazuje się 
jednak, że sprawca 
niecnego procederu nie...

20:05 Turysta; film 
sensacyjny, Francja/USA 
2010

22:20 Gra o życie; film 
sensacyjny, USA 2008. 
Były policjant dostaje 
intratne zlecenie. Okazuje 
się ono pułapką.

0:40 Głupi i głupszy 
bardziej; komedia, USA 
2014. Kolejna zwariowana 
eskapada kumpli. Tym 
razem chodzi o... życie 
jednego z nich.

2:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5233) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - Tarta 
z porami i boczkiem (40) - 
program 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2195) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (861) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (513) - 
program 

13:00 19 + (214) - program 
13:30 Szpital (750) - 

program obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 9 

(13) - program kulinarno-
rozrywkowy. Villa Bianco 
to piękna restauracja, 
która mieści się na 
obrzeżach Wrocławia. Jest 
ona spełnieniem marzeń 
młodego małżeństwa – 
Marty i Pawła. Niestety 
miejsce, które miało tętnić 
życiem, świeci pustkami…

15:30 Szkoła (514) - 
program 

16:30 19 + (215) - program 
17:00 Ukryta prawda (862) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (751) - 

program obyczajowy 
19:00 Fakty (7363) - 

informacje, Polska
19:35 Sport (7346) - 

informacje, Polska
19:40 Pogoda (7343) - 

informacje, Polska
19:45 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(106) - informacje 

19:50 Uwaga! (5234) - 
program 

20:10 Doradca smaku - Piers 
kurczaka z groszkiem 
cukrowym (34/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 16 
(2636) - serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (122) - 
program 

21:30 Diagnoza 2 (2/13) - 
serial 

22:30 Kuba Wojewódzki 12 
(2/13) - talk show 

23:30 Superwizjer (1120) - 
magazyn reporterów

00:05 36,6 3 (1/12) - 
program 

01:05 Lista klientów (4/10) - 
serial, USA. Po tym jak 
Riley świadczy również 
dodatkową usługę Kendra 
martwi się, by Bobby nie 
dowiedział się o niczym…

02:00 Revolution II (17/22) - 
serial S-F, USA. Polityczne 
intrygi Neville’a sprawiają, 
że wraz z Jasonem 
wpadają w poważne 
tarapaty, a Aaron i Priscilla 
kontynuują swą 
wędrówkę…

03:05 Uwaga! (5234) - 
program 

03:30 Moc Magii(TVN noc) 
(57/150) - program 

04:45 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 2

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 40

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

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 18

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 9

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 13

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 12

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

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 19

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 20

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 21

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 40

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 41

20:00 Tokarev: zabójca z 
przeszłości; akcja, USA 
2014. Paul Maguire wraz z 
dwójką przyjaciół przed 
kilkunastu laty obrabował 
kuriera rosyjskiej mafii. 
Zdobyte pieniądze 
pozwoliły mu porzucić 
przestępcze życie i 
ustatkować się…

21:55 Plan doskonały; 
thriller, USA 2006. Trzech 
zawodowców – detektyw, 
kryminalista i tajemnicza 
maklerka z Manhattanu, 
muszą stawić czoła 
tajemniczemu napadowi 
na bank…

00:25 ZOO; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 7. Ekipa 
udaje się do Paryża, aby 
odnaleźć zaginione stado 
niedźwiedzi, których 
gatunek znany jest z 
nawyków migracyjnych…

01:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:00 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

03:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 99

WTOREK 27.02.2018 TVP 
Seriale

05:30 Korona królów; odc. 2; 
telenowela historyczna 
TVP

06:10 Daleko od szosy; odc. 
7/7 - We dwoje; serial TVP

07:50 Na sygnale; odc. 147 
„Zła kobieta”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:20 Rodzinka.pl; odc. 25 
„Kwestia zaufania”; serial 
komediowy TVP

09:50 Rodzinka.pl; odc. 26 
„Wielka wyprzedaż”; serial 
komediowy TVP

10:30 Blondynka; odc. 74 
Piękne jest życie 
pozagrobowe; serial TVP

11:25 Ranczo; odc. 30 - Fakt 
prasowy; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 31 - 
Radio interaktywne; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
138 - Trefny towar; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; odc. 
139 - Wyścig z czasem; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
687 Bracia; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 147 
„Zła kobieta”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 32 - 
Wielkie odkrycie; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 33 - 
Sprawca; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 32/75 
- Kosmos; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
140 - Zagubiona; serial 
kryminalny TVP

20:25 Wspaniałe stulecie; 
odc. 264; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 34 - 
Odsiecz; serial obyczajowy 
TVP

22:25 Ranczo; odc. 35 - 
Upadek obyczajów; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
141 - Wypadek; serial 
kryminalny TVP

00:20 Rodzinka.pl; odc. 225 
„Świąteczne oświadczyny” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

00:45 Na sygnale; odc. 179 
„Dość”; serial 
fabularyzowany TVP

01:25 Paradoks; odc. 3 
Wolność; serial 
kryminalny TVP

02:20 Paradoks; odc. 4 
Tajemnica spowiedzi; 
serial kryminalny TVP

03:15 Daleko od szosy; odc. 
7/7 - We dwoje; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 25 
„Kwestia zaufania”; serial 
komediowy TVP

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

06:25 KabareTOP Story; (8) - 
„Nudzę się”

06:40 Okrasa łamie przepisy 
– Polskie jabłko

07:15 Koń Polski – wielki 
sport w małym mieście 
(2); program kabaretowy

08:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (1) - Ani Mru Mru 
/ Kabaret Moralnego 
Niepokoju

09:15 Koło fortuny; odc. 76 
ed. 3; teleturniej

09:55 Paranienormalni 
Tonight – Jolanta 
Fraszyńska

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; (95) - „Żeby 
Polska była Polską” - Jan 
Pietrzak

11:15 Kabaretożercy (6); 
teleturniej

12:10 Życie to Kabaret – 
Czas na Hity Malickiego i 
Kmity (1-2)

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

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
Przeboje Lata 2015 (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na tropie polskich 
wędlin

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 16 
- Z kamerą i strzelbą do 
dzikich plemion

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 29 Lanzarote 
„Wyspa wulkanów” 
(107); magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - Casting 
(13); sitcom

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Zbolałe serce 
pielęgniarki

20:25 Kabaretożercy (7); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (2) - Sport - 
Kabaret Skeczów 
Męczących / Tomasz 
Jachimek

22:20 Herbatka z kabaretem 
(9); program rozrywkowy

23:05 Herbatka z kabaretem 
(7)

23:40 Koło fortuny; odc. 75 
ed. 3; teleturniej

00:15 Na festiwalowej 
scenie – Natalia Kukulska

00:45 Niezapomniane 
Koncerty – 25 lat Disco 
Polo - Gala Jubileuszowa 
(2); widowisko

02:00 Niezapomniane 
Koncerty – IV Gala 
Piosenki Biesiadnej. 
Biesiada Śląska (2)

03:10 Hity kabaretu (5) - 
Kakao i inne hity Kabaretu 
Smile

04:10 KabareTOP Story; (8) - 
„Nudzę się”

04:20 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Sny i zmory 
im. sierżanta Zdyba

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1114) - program 
kryminalny

06:20 Szpital (262) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (195) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(17/22) - serial S-F, USA 

09:10 Kryminalni 3 (2/14) - 
serial sensacyjny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (537) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (196) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (436) - 
program sądowy

14:55 Szpital (263) - 
program obyczajowy. 
Pogotowie przywozi na 
oddział 
czterdziestoletniego 
Andrzej Biegańskiego, 
który próbował popełnić 
samobójstwo i 
przedawkował leki 
psychotropowe…

15:55 Gotowe na wszystko 
III (20/23) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(18/22) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni 3 (3/14) - 
serial sensacyjny. 
Śmieciarze znajdują w 
kontenerze zwłoki: ofiarę 
okradziono i brutalnie 
zamordowano. 
Następnego dnia, w 
pobliskim salonie 
kosmetycznym, 
pracownica odkrywa 
zwłoki koleżanki…

19:00 Ukryta prawda (538) - 
program obyczajowy

20:00 Sęp - film sensacyjny, 
Polska 2012. Policjant 
„Sęp” prowadzi 
dochodzenie w sprawie 
tajemniczych porwań 
groźnych przestępców i 
spotyka wielką miłość. 
Oskarżony o podwójne 
morderstwo Radosław 
Raczek, podczas procesu 
zostaje odbity z najpilniej 
strzeżonego sądu w 
Polsce…

22:50 Pula śmierci - film 
sensacyjny, USA 1988. 
Inspektor Callahan (Clint 
Eastwood) – Brudny 
Harry, kolejny raz wkracza 
do akcji. Tym razem 
jednak nie śledzi groźnego 
zabójcy, ale sam musi 
przed nim uciekać…

00:45 Z archiwum X (6) - 
serial 

01:45 Moc Magii (TVN7 noc) 
(57/150) - program

03:55 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show – Otylia 
Jędrzejczak

04:25 Druga strona medalu 
(6/8) - talk show – Jacek 
Olszewski

05:35 Ściąga z szafy (4/5) - 
program lifestylowy

06:10 Co za tydzień (839) - 
magazyn

06:45 W dobrym stylu 3 (8) - 
program lifestylowy

07:30 Mistrzowskie cięcie 
(8) - program rozrywkowy

08:30 Sekrety chirurgii 
(7/12) - reality show

09:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (4/12) - 
program lifestylowy

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (7/13) - 
program rozrywkowy

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (7/10) - program 
rozrywkowy

12:00 Kuchenne rewolucje 6 
(12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:00 Pani Gadżet 14 (12) - 
magazyn

13:30 Pani Gadżet 2.0 (12) - 
magazyn

14:00 Pani Gadżet 12 (7/12) 
- magazyn

14:35 Gwiazdy od kuchni (8) 
- program lifestylowy

15:05 Diety na celowniku (2) 
- program dokumentalny

16:10 Wiem, co kupuję (12) 
- program lifestylowy

16:40 Wszystko o jedzeniu 2 
(13) - program lifestylowy

17:10 Ostre cięcie 4 (12) - 
program

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (3/13) - 
program rozrywkowy

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

20:40 Oddać dziecko 2 
(9/12) - program 
dokumentalny

21:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (2/12) - 
program lifestylowy

22:25 Zaskocz mnie!
22:55 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (10) - reality 
show

23:40 Apetyt na miłość 4 
(12) - program 
rozrywkowy

00:40 Terapeuci Los 
Angeles (8) - program 
rozrywkowy

01:40 Najsztub słucha - 
Margaret (5/6) - talk show

02:10 W roli głównej - Kasia 
Cichopek (16/17) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Olivier Janiak (3/8) - talk 
show

03:10 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

03:40 Wiem, co jem (9/16) - 
magazyn

04:10 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn

08:00 Koszykówka mężczyzn 
- Eliminacje ME 2019: 
Węgry - Polska

09:50 Lekkoatletyka - 
Halowy mityng IAAF 
World Indoor Tour, 
Glasgow

11:20 Koszykówka mężczyzn 
- Eliminacje ME 2019: 
Polska - Kosowo

13:10 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/16 finału (3):

14:10 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/16 finału (3):

15:15 4-4-2
16:15 Szermierka - Turniej o 

Szablę Wołodyjowskiego - 
Turniej drużynowy

17:20 Koszykówka mężczyzn 
- Eliminacje ME 2019: 
Węgry - Polska

19:10 LA - Przed HMŚ - 
Podsumowanie sezonu 
halowego

20:25 Bayern Monachium 
TV - FC Bayern - Hertha 
BSC

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Kolarstwo torowe - 

Mistrzostwa Świata, Hong 
Kong - podsumowanie

23:50 Kolarstwo torowe - 
Mistrzostwa Świata, Hong 
Kong - podsumowanie

07:01 Archiwalne wspominki; 
odc 1; program rozrywkowy

08:05 Kulisy ataku 11 
września; film dokum., 
Francja (2016)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 1063
10:50 Reportaż
11:15 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Wielka historia 
małych miasteczek Tykocin

11:40 Antenowe remanenty
11:55 Wiatr od morza; 

magazyn
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
14:15 Kulisy ataku 11 

września; film dokum., 
Francja (2016)

15:15 Skarby prowincji – 
Świecie, Gruczno, Pruszcz; 
cykl reportaży

15:35 Telenowyny; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kronika Miasta – 

Katowice
18:00 EkoAgent; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
20:45 Informator
20:55 POGODA
21:00 Rączka gotuje na 

beztydzień; magazyn 
kulinarny

21:20 Zgadnij! Napisz! 
Wygraj!

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 Kulisy ataku 11 

września; film dokum., 
Francja (2016)

00:40 Telenowyny; magazyn
01:20 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Wielka historia 
małych miasteczek Tykocin

01:45 Antenowe remanenty
02:05 Wiatr od morza; 

magazyn
02:40 Kulisy ataku 11 

września; film dokum., 
Francja (2016)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:30 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
04:50 Skarby prowincji – 

Świecie, Gruczno, Pruszcz; 
cykl reportaży

05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania - odc. 1063
06:20 Reportaż
06:35 Telenowyny; magazyn

06:50 Był taki dzień – 27 
lutego; felieton

07:00 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Portugalskie przyjemności; 
odc. 26; cykl reportaży

08:35 Skarby czeskiego 
dziedzictwa narodowego 
- Willa Tugendhatów 
Serce z onyksu 11/13; 
cykl dokumentalny; 
Czechy (2012)

09:15 Biała wizytówka; odc. 
4 Spółka Ruberg; serial 
obyczajowy TVP; Polska, 
Niemcy (1986)

10:20 Opowieść o Indiach – 
Potęga idei; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:25 Goniec historyczny 
IPN; odc. 13; magazyn

11:45 Wszystkie kolory 
świata – Turcja. Zapachy 
Orientu; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

13:05 Było, nie minęło
13:40 Sensacje XX wieku – 

Księga szpiegów - 
Powers; cz. 1; cykl 
dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Powers; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Piramidy XX 
wieku; cykl dokumentalny

15:25 Pancerni pogromcy 
Hitlera; odc. 2/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

16:30 Historia Polski – 
Tajemnice początków 
Polski - Wyspa władców; 
cykl dokumentalny

17:20 Polska i świat z 
historią w tle – Kryptonim 
Spacer; cykl reportaży

17:40 Biała wizytówka; odc. 
5; serial obyczajowy TVP; 
Polska, Niemcy (1986)

18:50 Sensacje XX wieku – 
Oddział specjalny; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Fabryki śmierci; cz. 2; 
cykl dokumentalny

19:55 Nowe Ateny
20:50 Było, nie minęło - 

kronika zwiadowców 
historii. - Wrześniowe 
echo

21:30 Przeprowadzki; odc. 
2/10; serial TVP

22:35 Żony oligarchów. 
Rosja, ruble I miłość

23:50 Żelary; dramat; 
Czechy, Słowacja, Austria 
(2003)

02:30 Przeprowadzki; odc. 
2/10 - Szklana kula Róży; 
serial TVP

03:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Portugalskie przyjemności; 
odc. 26; cykl reportaży

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Jastrzębski 
Węgiel - Indykpol AZS 
Olsztyn

9:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Dubaju; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Dubaju; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

15:10 Atleci; magazyn
16:00 Tenis; Turniej ATP w 

Dubaju; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

17:55 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń; mecz fazy 
grupowej: Chemik Police - 
Vizura Ruma

19:55 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń; mecz fazy 
grupowej: ASPTT 
Mulhouse VB - Developres 
SkyRes Rzeszów

22:30 Boks
0:00 Sporty walki; KSW 

News (11)
0:05 Boks
1:00 Tenis; Turniej ATP w 

Acapulco; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

3:00 Tenis; Turniej ATP w 
Acapulco; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

5:00 Tenis; Turniej ATP w 
Acapulco; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Elif; serial
06:15 Komisariat; serial TVP
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jak to działa; odc. 150 

Powietrze; magazyn
09:20 Program rozrywkowy
10:15 Dr Quinn; seria III, 

odc. 29; USA (1995)
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 41; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

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

Niebezpieczne palenie 
śmieci w domu

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

14:00 Elif; odc. 194; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 222; 

cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:00 Komisarz Alex; odc. 

64 - Zabójczy sekret; 
serial kryminalny TVP

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

odc. 3766; teleturniej 
muzyczny

17:55 Klan; odc. 3272; 
telenowela TVP

18:25 Korona królów; odc. 
36; telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Sport
20:20 Program 

publicystyczny
20:35 Wielki Test. Polskie 

aktorki i aktorzy
22:10 Ostatni w Aleppo; film 

dokumentalny; Dania 
(2017); reż.:Feras Fayyad

23:20 Iron Sky; komedia; 
Niemcy, Australia, 
Finlandia (2012); 
reż.:Timo Vuorensola; 
wyk.:Julia Dietze, 
Christopher Kirby, Udo 
Kier, Peta Sergeant

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

01:35 Gwardia; odc. 4; serial; 
Ukraina (2015)

02:35 Kasa Clintonów; film 
dokumentalny; USA 
(2016); reż.:M. A. TYLOR

03:45 Notacje – Władysław 
Pilawski. Cel życia; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 24 
„W szponach 
konsumpcji”; serial 
komediowy TVP

06:35 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:05 M jak miłość; odc. 234
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1812; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
540 - Rozwód; serial TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 84; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 141 
„Dr Hans”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

15:30 M jak miłość; odc. 
1355; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

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

18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:55 Rodzinka.pl; odc. 32 

„Ciągle głodni”; serial 
komediowy TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1812; serial obyczajowy 
TVP

 
20:05 Barwy szczęścia; odc. 

1813; serial obyczajowy 
TVP

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

 
21:50 Na sygnale; odc. 180 

„To już nie ma sensu”; 
serial fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks - Film 
fabularny

00:25 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

01:25 Świat bez tajemnic - 
Film dokumentalny

03:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s. XIV, odc. 
7/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

03:55 Paradoks; serial 
kryminalny TVP

04:50 Licencja na 
wychowanie; odc. 85 - 
Tam jest lepiej; serial 
obyczajowy TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (629); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (134); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (621); 
serial paradokumentalny. 
Opowieść o ludziach 
dotkniętych przez los, 
który wymusił na nich 
podjęcie decyzji trudnych 
wobec siebie lub swoich 
bliskich.

12:00 Pielęgniarki (242); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (754); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2641); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (800); 
serial paradokumentalny

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

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

16:30 Na ratunek 112 (183); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (173); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2642); serial obyczajowy

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

Kiepskich (498) serial 
komediowy. Ferdek staje 
przed koniecznością 
przejścia na dietę. Musi 
przez jakiś czas odżywiać 
się tylko kleikiem. 
Pozostali członkowie 
rodziny w jego...

20:05 Świat według 
Kiepskich (492); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Paździochów oraz Arnolda 
Boczka...

20:40 Głupi i głupszy 
bardziej; komedia, USA 
2014. Kolejna zwariowana 
eskapada kumpli. Tym 
razem chodzi o... życie 
jednego z nich.

23:00 Kung-fu szał; komedia 
sensacyjna, Hongkong/
Chiny 2004

1:25 12 mężczyzn z 
kalendarza; komedia 
romantyczna, USA 2009

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5234) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - Piers 
kurczaka z groszkiem 
cukrowym (34/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2196) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (862) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (514) - 
program 

13:00 19 + (215) - program 
13:30 Szpital (751) - 

program obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

10 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (515) - 
program 

16:30 19 + (216) - program 
17:00 Ukryta prawda (863) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (752) - 

program obyczajowy 
19:00 Fakty (7364) - 

informacje, Polska
19:35 Sport (7347) - 

informacje, Polska
19:40 Pogoda (7344) - 

informacje, Polska
19:45 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(107) - informacje 

19:50 Uwaga! (5235) - 
program 

20:10 Doradca smaku - 
Carpaccio z łososia 
(26/40) - program 

20:15 Na Wspólnej 16 
(2637) - serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (123) - 
program 

21:30 Agent - Gwiazdy (2/13) 
- program 

22:30 Włoska robota - film 
sensacyjny, USA/Francja/
Wielka Brytania 2003. 
Wenecja, John Bridger i 
Charlie (Mark Wahlberg)
planują skok, w którym 
mają zdobyć warte 
kilkadziesiąt milionów 
dolarów sztabki złota…

00:45 Poranek kojota - film 
komedia, 2001. 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. Tymczasem 
Noemi jest nie tylko 
piosenkarką…

02:50 Uwaga! (5235) - 
program 

03:15 Moc Magii(TVN noc) 
(58/150) - program 

04:30 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 3

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 41

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

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 19

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 10

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 14

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

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

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 20

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 21

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 22

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 41

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 42

20:00 Transporter 3; akcja, 
Francja 2008. Od Riwiery 
po Morze Bałtyckie, Frank 
ściga się, by uniknąć 
bezwzględnych 
morderców, przechytrzyć 
kryminalistę i zapobiec 
ekologicznej katastrofie…

22:05 Człowiek w ogniu; 
akcja, USA 2004. John 
Creasy przyjeżdża do 
Meksyku, aby objąć 
posadę ochroniarza 
dziewięcioletniej Pity 
(Dakota Fanning). Bandyci 
przed którymi Creasy miał 
bronić dziecko, urządzają 
zasadzkę i pomimo 
bohaterskiej walki 
ochroniarza, Pita zostaje 
porwana…

01:00 ZOO; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 8. Kiedy 
do brzegu Massachusetts 
dobija statek handlowy, 
zespół odkrywa, że wraz z 
jego przypłynięciem, na 
pokładzie znajdują się 
przerażające, żądne krwi 
szczury…

01:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

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

04:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 100

05:35 Korona królów; odc. 3; 
telenowela historyczna 
TVP

06:15 Na kłopoty... 
Bednarski; odc. 1/7 - 
Kurier z Ankary; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 147 
„Zła kobieta”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 148 
„Papużki nierozłączki”; 
serial fabularyzowany TVP

08:30 M jak miłość; odc. 
746; serial TVP

09:20 Rodzinka.pl; odc. 26 
„Wielka wyprzedaż”; serial 
komediowy TVP

09:50 Rodzinka.pl; odc. 27 
„Powrót do szkoły”; serial 
komediowy TVP

10:30 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 10/12; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 31 - 
Radio interaktywne; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 32 - 
Wielkie odkrycie; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
139 - Wyścig z czasem; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
140 - Zagubiona; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
688 Psy i dzieci; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 148 
„Papużki nierozłączki”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 33 - 
Sprawca; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 34 - 
Odsiecz; serial obyczajowy 
TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 33/75 
- Dzień zapłaty; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
141 - Wypadek; serial 
kryminalny TVP

20:25 Wspaniałe stulecie; 
odc. 265; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 35 - 
Upadek obyczajów; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; odc. 36 - 
Miedź brzęcząca; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; odc. 
142 - Cudowne dziecko; 
serial kryminalny TVP

00:25 Komisarz Alex; odc. 
115 - Krzywda dzieci; 
serial kryminalny TVP

01:20 Komisja morderstw; 
odc. 10/12 - Samobójstwo 
synchroniczne; serial TVP

02:20 Komisja morderstw; 
odc. 11/12 - Trzecie jest 
przerażenie; serial TVP

03:15 Na kłopoty... 
Bednarski; odc. 1/7 - 
Kurier z Ankary; serial TVP

04:30 M jak miłość; odc. 
746; serial TVP

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

06:25 Okrasa łamie przepisy 
– Na tropie polskich 
wędlin

07:05 Koń Polski – wielki 
show w Małym Mieście 
(1); widowisko

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki (2) - Sport - 
Kabaret Skeczów 
Męczących / Tomasz 
Jachimek

09:00 Koło fortuny; odc. 77 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II (3)

10:40 KabareTOP Story; (4) - 
„Z tyłu sklepu”

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; (96) - „Piosenka 
jest dobra na wszystko” - 
Kabaret Starszych Panów

11:15 Kabaretożercy (7); 
teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Co jest 
śmieszne (1-2)

14:15 Herbatka z kabaretem 
(23); program rozrywkowy

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2017 na 
bis - Z PRL do Polski  
(cz. 2)

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa 2015 - 
Maraton Niepodległości 
(1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Wędzony twaróg

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 17 
- W drodze do dżungli

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 29 Lanzarote 
„Do zjedzenia” (108)

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - Tłusty 
czwartek (1); sitcom

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Nowe siły w służbie 
zdrowia; program 
rozrywkowy

20:25 Kabaretożercy (8); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (80) - Horoskopy - 
prawda czy blaga?

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (10) - Urzędnik; 
cz. 2

23:20 Koło fortuny; odc. 76 
ed. 3; teleturniej

23:55 Na festiwalowej 
scenie – Zbigniew 
Wodecki; widowisko 
rozrywkowe

00:25 Tour de Maryla. Viva 
Italia; cz. 1

01:30 Tour de Maryla. Viva 
Italia; cz. 2

02:25 Kierunek Kabaret – 
Zapowiedź jest ważna! 
(1)

03:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (1)

05:20 Ukryta prawda (162) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (263) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (196) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(18/22) - serial S-F, USA 

09:15 Kryminalni 3 (3/14) - 
serial sensacyjny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (538) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (197) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (437) - 
program sądowy

14:55 Szpital (264) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
III (21/23) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(19/22) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni 3 (4/14) - 
serial sensacyjny. Czterech 
przyjaciół spotyka się na 
partii pokera. W grę 
wchodzą bardzo duże 
pieniądze... 

19:00 Ukryta prawda (539) - 
program obyczajowy. Ada 
(42) ma serdecznie dosyć 
swojego męża 
Mariusza(45). Uważa go 
za życiowego 
nieudacznika…

20:00 Drzwi w podłodze - 
komedia, USA 2004. Ted 
Cole (Jeff Bridges), 
uznany autor książek dla 
dzieci, oraz jego żona 
Marion (Kim Basinger) 
żyją w cieniu straszliwej 
tragedii - stracili dwóch 
synów. Kobieta wciąż nie 
potrafi pogodzić się z ich 
utratą. Ted topi smutki w 
alkoholu i pociesza się z 
atrakcyjną sąsiadką. Na 
życie małżeństwa coraz 
większy wpływ zaczyna 
wywierać Eddie O’Hare 
(Jon Foster)…

22:20 Mentalista VII (5/13) - 
serial, USA 

23:20 W sieci pająka - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2001. Alex Cross (Morgan 
Freeman), legendarny 
detektyw z Waszyngtonu, 
wycofuje się z czynnej 
służby tuż po tragicznej 
śmierci swego 
najbliższego 
współpracownika. Jednak 
niebawem musi powrócić 
do roli detektywa…

01:30 Moc Magii (TVN7 noc) 
(58/150) - program

03:40 Druga strona medalu 
(8) - talk show – Alicja 
Tysiąc

04:10 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

04:40 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

05:25 Wiem, co kupuję 
(2/12) - program

05:55 Wiem, co kupuję 
(3/12) - program

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

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

07:25 Beauty ekspert 2 
(7/12) - magazyn

07:55 Gwiazdy od kuchni (8) 
- program lifestylowy

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

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (5/12) - 
program lifestylowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (8/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu (9/10) - program

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(13) - program

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

13:35 Zaskocz mnie!
14:20 W dobrym stylu 3 (8) - 

program lifestylowy
15:05 WRG
15:35 Nowy wygląd, nowe 

życie 3 (7/8) - program
16:55 Apetyt na miłość 4 

(12) - program
17:55 Kuchenne rewolucje 

11 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

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

20:40 Afera fryzjera 5 
(10/12) - program 
rozrywkowy

21:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (8/12) - program 
rozrywkowy

22:25 Pani Gadżet 2.0 (3/12) 
- magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 3 
(11/12) - reality show

23:55 Rozbierana randka 
(18/20) - program 
rozrywkowy

00:25 Rozbierana randka 
(19/20) - program 
rozrywkowy

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

01:55 Najsztub słucha - 
Roma Gąsiorowska (6) - 
talk show

02:25 W roli głównej - 
Tomasz Karolak (1/9) - 
talk show

02:55 W roli głównej - Sonia 
Bohosiewicz (11/17) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn

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

08:00 Bayern Monachium 
TV - FC Bayern - Hertha 
BSC

08:55 Bayern Monachium 
TV - FC Bayern - Hertha 
BSC

10:05 LA - Przed HMŚ - 
Podsumowanie sezonu 
halowego

11:20 Koszykówka mężczyzn 
- Eliminacje ME 2019: 
Węgry - Polska

13:15 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/16 finału (4):

14:10 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/16 finału (4):

15:15 Football’s Greatest 
stage

15:45 Barca TV - FC 
Barcelona - Girona

16:50 Barca TV - FC 
Barcelona - Girona

18:25 Kolarstwo torowe - 
Mistrzostwa Świata - 
Appeldorn dz. 1

20:45 Hokej na lodzie - PHL, 
1.runda play - off (3):

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Kolarstwo torowe - 

Mistrzostwa Świata - 
Appeldorn dz. 1

07:00 Bliżej natury
07:26 Narciarski weekend - 

kamerki
08:05 Taśmy z Magdalenki; 

film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 1064
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Smaki tradycji; magazyn 

kulinarny
14:15 Taśmy z Magdalenki; 

film dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Antenowe remanenty
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
18:15 Narciarski weekend - 

kamerki
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

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

kamerki
19:13 Rączka gotuje na 

beztydzień; magazyn 
kulinarny

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 Taśmy z Magdalenki; 

film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni
02:40 Taśmy z Magdalenki; 

film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:30 Smaki tradycji; magazyn 

kulinarny
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania - odc. 1064
06:20 Reportaż
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 28 
lutego; felieton

07:00 Historia Polski – 
Tajemnice początków 
Polski - Wyspa władców; 
cykl dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Gdzieś 
w Afryce; odc. 27

08:30 Skarby czeskiego 
dziedzictwa narodowego 
- Praga I rozmaitość w 
jedności 12/13; cykl dok.; 
Czechy (2012)

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

10:20 Był Luksemburg...; 
film dokumentalny

11:25 Spór o historię – 
Średniowiecze: wieki 
ciemne czy nieznane?; 
debata

12:00 Wszystkie kolory 
świata – Liban. 
Ulubieniec Bliskiego 
Wschodu; serial dokum.; 
Francja (2008)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Wrześniowe 
echo

13:35 Sensacje XX wieku – 
Oddział specjalny; cykl 
dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Fabryki śmierci; cz. 2; 
cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – B – 
Barbarossa; cykl dokum.

15:10 Film dokumentalny
16:05 Historia Polski – 

Wołyń – zapis zbrodni; 
film dokumentalny

16:45 Polska i świat z 
historią w tle – Wołyń 
2013 rebelia; cykl report.

17:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956 – 
Katowice. „Bartek” i jego 
oddział; cykl reportaży

17:40 Biała wizytówka; odc. 
6; serial obyczajowy TVP; 
Polska, Niemcy (1986)

18:50 Sensacje XX wieku – 
Sprawa Admirała 
Canarisa; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Cienie 
przedwiecznej puszczy

20:30 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa; 
odc. 3/3; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

21:35 Przeprowadzki; odc. 
3/10; serial TVP

22:40 Klamra; dokument 
fabularyzowany

23:50 Rajska jabłoń; film 
obyczajowy; Polska 
(1985)

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Gdzieś 
w Afryce; odc. 27

02:25 Przeprowadzki; odc. 
3/10 - Serwantka 
generałowej; serial TVP

7:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń; mecz fazy 
grupowej: Chemik Police - 
Vizura Ruma

9:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń; mecz fazy 
grupowej: ASPTT 
Mulhouse VB - Developres 
SkyRes Rzeszów

11:00 Tenis; turniej ATP w 
Dubaju; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Dubaju; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

15:10 Atleci; magazyn
16:00 Tenis; Turniej ATP w 

Dubaju; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

17:55 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Arkas 
Izmir

20:25 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Chaumont VB 
52 Haute Marne - PGE 
Skra Bełchatów

23:00 Boks
0:00 Sporty walki; KSW 

News (12)
0:05 Boks
1:00 Tenis; Turniej ATP w 

Acapulco; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

3:00 Tenis; Turniej ATP w 
Acapulco; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

5:00 Tenis; Turniej ATP w 
Acapulco; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej
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05:05 TELEZAKUPY
05:45 Elif; odc. 193; serial, 

Turcja (2014)
06:40 Komisariat; odc. 4 

Ślad krwi; serial TVP
07:10 Jeden z dziesięciu
07:45 ALARM !
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3766; teleturniej muz.
09:15 Komisarz Alex; odc. 

65 - Ślepa furia; serial 
kryminalny TVP

10:10 Klan; odc. 3272; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu
11:05 Dr Quinn; seria III, 

odc. 27, USA (1995)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Pakujemy; odc. 7; 

reportaż
12:55 Natura w Jedynce – 

Las Bawarski – rozległy, 
mroczny, czarodziejski; 
film dokumentalny, 
Niemcy (2016)

13:55 Elif; odc. 194; serial, 
Turcja (2014)

14:55 Korona królów; odc. 
36; telenowela historyczna 
TVP

15:30 ALARM !
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3767; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3273; 

telenowela TVP
18:25 Korona królów; odc. 

37; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
4/104; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM !
20:35 Ojciec Mateusz; odc. 

239; serial kryminalny 
TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - /63/; magazyn
22:55 Magazyn Kryminalny
23:55 Historia Chopina. 

Opowiada Ian Gillan – 
wokalista Deep Purple; 
film dokumentalny

00:20 Naszaarmia.pl; 
magazyn

00:50 Kalejdoskop; film 
obyczajowy, USA (1990)

02:25 Magazyn śledczy Anity 
Gargas - /63/; magazyn

03:05 Sprawa dla reportera
03:55 Notacje – Jan Nowak-

Jeziorański. Tam jest 
wasza ojczyzna; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 63 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
697; serial TVP

06:55 Podróże z historią; 
odc. 54 Zwykła historia 
niezwykłych nazw; cykl 
dokumentalny

07:25 Na sygnale; odc. 3; 
serial fabularyzowany TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
11:10 Pogoda Flesz
11:20 Na dobre i na złe - 

kulisy; felieton
11:25 Rodzinka.pl; odc. 32 

„Ciągle głodni”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1813; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 64 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 85; 
serial obyczajowy, Turcja 
(2015)

14:00 Familiada; odc. 2307; 
teleturniej

14:35 O mnie się nie martw 
- s. VII odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

15:35 Na dobre i na złe; odc. 
697; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 157 
ed. 4; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 33 

„Trudne decyzje”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 4; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1813; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1814; serial obyczajowy 
TVP

20:35 Lekkoatletyka (studio)
20:45 Lekkoatletyka – 

Halowe MŚ – 
Birmingham; dz. 1

21:30 Lekkoatletyka (studio)
21:45 The Good Doctor; odc. 

12; serial obyczajowy, 
USA (2017)

22:40 Zawód: Amerykanin; 
odc. 1; serial, USA (2013); 
reż.:Gavin O’Connor; 
wyk.:Matthew Rhys, Keri 
Russell, Noah Emmerich, 
Holly Taylor

23:55 Za marzenia; odc. 1; 
serial TVP, Polska (2018); 
reż.:Olga Hajdas; 
wyk.:Maja Bohosiewicz, 
Piotr Nerlewski, Anna 
Kaczmarczyk, Marcin 
Perchuć, Mikołaj Cieślak, 
Iza Kuna, Robert 
Krzyżowski, Piotr Ligenza, 
Kamil Kula, Paulina 
Chruściel

00:55 Obława; dramat
02:35 Nevada Smith; 

western, USA (1966)
04:50 Art Noc:  Kołakowski, 

Wykpisz, Korelus TRIO; 
koncert

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (630); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (135); serial 
paradokumentalny. 
Historie opowiedziane w 
serialu wydarzyły się 
naprawdę. Zdrady, intrygi 
lub konflikty z prawem 
wywróciły do góry nogami 
życie bohaterów.

11:00 Dlaczego ja? (718); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (243); 
serial paradokumentalny. 
Losy pracownic jednego z 
miejskich szpitali. 
Problemy i dylematy 
pacjentów prezentowane 
są z perspektywy kobiet, 
które wykonują jeden z 
bardzo...

13:00 Trudne sprawy (755); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2642); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (801); 
serial paradokumentalny

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

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

16:30 Na ratunek 112 (184); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (174); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2643); serial obyczajowy

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

Kiepskich (499); serial 
komediowy. Paździoch i 
Ferdek postanawiają 
ubarwić swoje monotonne 
życie. Umawiają się, że 
będą udawać swoje 
tajemnicze wielbicielki i 
flirtować przez SMS-y....

20:05 Nasz nowy dom (107); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (123); 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:10 Obsesja; thriller, USA 
2009. Pierwszy film z 
Beyoncé, w którym 
piosenkarka nie śpiewa.

1:00 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5235) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Carpaccio z łososia 
(26/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2197) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (863) - 
program obyczajowy 

12:00 Szkoła (515) - 
program 

13:00 19 + (216) - program 
13:30 Szpital (752) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

10 (2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (516) - 
program 

16:30 19 + (217) - program
17:00 Ukryta prawda (864) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (753) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7365)
19:35 Sport (7348)
19:45 Pogoda (7345)
19:50 Uwaga! (5236) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(1/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2638) - serial 
obyczajowy. Danka dowie 
się, że była zdradzana? 
Natalia, spanikowana, 
wydzwania do Marka – ten 
nie odbiera. Okazuje się, 
że Zimiński zapomniał 
wziąć telefon z domu…

20:55 Milionerzy (124) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
17 (2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Kiler - komedia 1997. 
Sympatyczny taksówkarz 
Jurek (Cezary Pazura) to 
zupełnie przeciętny 
człowiek, który ma jedynie 
nieprzeciętnego pecha. 
Pewnego dnia zostaje 
aresztowany pod 
absurdalnym zarzutem. 
Policja jest przekonana, że 
ma do czynienia z 
profesjonalnym zabójcą o 
pseudonimie Kiler…

00:50 Włoska robota - film 
sensacyjny, USA/Francja/
Wielka Brytania 2003. 
Skok stulecia udaje się 
przeprowadzić bez 
jednego wystrzału. 
Niestety, dochodzi do 
zdrady i ginie organizator 
napadu. Ktoś będzie 
musiał za to zapłacić…

03:10 Uwaga! (5236) - 
program

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(59/150) - program

04:55 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 4

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 42

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

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 20

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 11

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 15

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 14

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 21

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 22

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 23

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 42

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 43

20:00 Poznaj moich Spartan; 
komedia, USA 2008. 
Leonidas, postanawia 
poprowadzić grupę 
swoich trzynastu Spartan 
przeciwko najeźdźcom z 
Persji wśród których są 
Ghost Rider, Rocky 
Balboa, Transformersi 
oraz garbata Paris Hilton.

21:25 Statek miłości; 
komedia, USA, Niemcy 
2002. Jerry i jego kumpel 
Nick płyną w rejs po 
Karaibach. Kiedy ląd 
zniknął już z horyzontu, 
Jerry i Nick odkrywają, że 
na pokładzie znajdują się 
sami mężczyźni, co więcej, 
jeden z nich szczególnie 
upodobał sobie Nicka. Jak 
przetrwać będąc obiektem 
westchnień całego statku 
gejów?

23:20 Pociąg do Hollywood; 
komedia, Polska 1987. 
Merlin Wafelek pragnie 
zostać gwiazdą filmową. 
Niestety, listy do 
Hollywood pozostają bez 
odpowiedzi…

01:20 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 13

02:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:40 Na jedwabnym szlaku
03:10 Na jedwabnym szlaku
03:50 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:25 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
05:05 Królowa Serc; 

telenowela, USA 2014; 
odc. 101

05:35 Korona królów; odc. 4; 
telenowela historyczna 
TVP

06:15 Na kłopoty... 
Bednarski; odc. 2/7 - 
Bursztynowe serce; serial 
TVP

07:10 Na sygnale; odc. 148 
„Papużki nierozłączki”; 
serial fabularyzowany TVP

07:40 Na sygnale; odc. 149 
„Serce”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:10 Rodzinka.pl; odc. 27 
„Powrót do szkoły”; serial 
komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 28 
„Urocze nastolatki”; serial 
komediowy TVP

10:20 Komisarz Alex; odc. 
115 - Krzywda dzieci; 
serial kryminalny TVP

11:20 Ranczo; odc. 32 - 
Wielkie odkrycie; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 33 - 
Sprawca; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
140 - Zagubiona; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
141 - Wypadek; serial 
kryminalny TVP

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

16:10 Na sygnale; odc. 149 
„Serce”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 34 - 
Odsiecz; serial obyczajowy 
TVP

17:45 Ranczo; odc. 35 - 
Upadek obyczajów; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 34/75 
- Nadwyżka; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
142 - Cudowne dziecko; 
serial kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 266; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 36 - 
Miedź brzęcząca; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 37 - 
Zrozumieć kobietę; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
143 - Gorące rytmy; serial 
kryminalny TVP

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

01:20 Instynkt; odc. 2 - 
Zniknięcie; serial 
kryminalny TVP

02:15 Instynkt; odc. 3 
„Złamane serce”; serial 
kryminalny TVP

03:10 Na kłopoty... 
Bednarski; odc. 2/7; serial 
TVP

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

06:00 Herbatka z kabaretem 
(22); program rozrywkowy

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Wędzony twaróg; 
magazyn kulinarny

07:15 Koń Polski – wielki 
show w Małym Mieście 
(2); widowisko

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (80) - Horoskopy - 
prawda czy blaga?; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 78 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (10) - Urzędnik; 
cz. 2; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; (3) - „Grande 
Valse Brillante” - Ewa 
Demarczyk

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; (93) - „Moja i 
Twoja nadzieja” - Hey

11:20 Kabaretożercy (8); 
teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (1-2)

14:05 Herbatka z kabaretem 
(22); program rozrywkowy

14:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2005 - 
Kabareton

15:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – XII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2010 - 
TROPICIELE TALENTÓW 
(1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Ziemniaki i 
dojrzewający ser

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 18 
- wioska w dżungli

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 29 Lanzarote 
„Kanaryjski raj” (109)

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - 
Eurofriends (2); sitcom

20:05 Bardzo ostry dyżur – Z 
uśmiechem w nowy rok

20:25 Kabaretożercy (9); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (81) - Dopalacze i 
rozweselacze - pozwalać 
czy zabraniać?

22:20 Kierunek Kabaret – 
Nie zapominajmy o 
piosenkach 
kabaretowych!; (2)

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (2); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 77 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2004. 
Marian i Hela - powtórka 
z wesela (1-3)

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Paskudy i 
wywłoki

05:15 Ukryta prawda (163) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (264) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (197) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(19/22) - serial S-F, USA

09:10 Kryminalni 3 (4/14) - 
serial sensacyjny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (539) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (198) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 438) - 
program sądowy

14:55 Szpital (265) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
III (22/23) - serial, USA

16:55 Zaklinaczka duchów 
(20/22) - serial S-F, USA

17:55 Kryminalni 3 (5/14) - 
serial sensacyjny.W 
jednym z bloków dozorca 
znajduje zwłoki atrakcyjnej 
dziewczyny. Zginęła od 
strzału w głowę…

19:00 Ukryta prawda (540) - 
program obyczajowy

20:00 Gliniarz z Beverly 
Hills - komedia, USA 
1984. Axel Foley (Eddie 
Murphy), czarnoskóry 
policjant jest świadkiem 
zabójstwa swego 
przyjaciela. Oburzony, 
postanawia osobiście 
poprowadzić śledztwo i 
schwytać przestępców. W 
tym celu jedzie do 
słynącego z luksusów, 
snobistycznego Beverly 
Hills…

22:15 Lucyfer (1/18) - serial
23:15 American Horror 

Story: Asylum (1/13) - 
serial, USA

00:25 Sprawa O.J. 
Simpsona: Taśmy prawdy 
- dokument, USA 2015. 
O.J Simpson – jeden z 
najlepszych futbolistów w 
historii Ameryki. 
Komentator sportowy. 
Celebryta. Bardzo szybko 
stał się uwielbianym przez 
tłumy amerykańskim 
bohaterem. W 1994 roku 
został oskarżony o 
podwójne morderstwo…

02:00 Moc Magii (TVN7 noc) 
(59/150) - program

04:10 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show – Otylia 
Jędrzejczak. Mistrzyni 
olimpijska i mistrzyni 
świata i Europy w 
pływaniu

04:40 Druga strona medalu 
(6/8) - talk show – Jacek 
Olszewski

05:40 Wiem, co kupuję 
(4/12) - program

06:10 Wiem, co kupuję 
(5/12) - program 

06:40 Klinika urody 8 (1/10) 
- program lifestylowy

07:10 Magia Y - program 
rozrywkowy 

07:55 Pani Gadżet 2.0 (3/12) 
- magazyn 

08:25 Sekrety chirurgii 
(9/12) - reality show 

09:25 Sprzątaczki (1/12) - 
program obyczajowy 

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (9/13) - 
program rozrywkowy 

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu (10) - program 
rozrywkowy 

11:55 Kuchenne rewolucje 7 
(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:55 Mistrzowskie cięcie 
(8) - program rozrywkowy 

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

14:40 Gwiazdy prywatnie (8) 
- program lifestylowy 

15:10 Ostre cięcie 4 (12) - 
program 

15:55 Afera fryzjera 5 
(10/12) - program 
rozrywkowy 

16:40 Gwiazdy od kuchni (8) 
- program lifestylowy 

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

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

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (1/13) - 
program rozrywkowy 

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

20:40 Beauty ekspert 2 
(7/12) - magazyn 
lifestylowy 

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

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

22:25 Pani Gadżet 15 (1/24) 
- magazyn 

22:55 Gwiazdy prywatnie (8) 
- program lifestylowy 

23:25 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (8/10) - 
program rozrywkowy 

00:10 „Pieskie” życie w 
Hollywood - dokument 

01:15 Detektywi od zdrad 
(17/22) - reality show

02:10 W roli głównej - Iza 
Miko (2/9) - talk show 

02:40 W roli głównej - 
Marysia Peszek (4/9) - talk 
show 

03:10 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn 

03:40 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn 

04:10 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn

08:00 Kolarstwo torowe – 
Mistrzostwa Świata – 
Appeldorn; dz. 1

09:45 Piłka nożna – Puchar 
Francji: 1/4F (2): PSG - 
Olympique Marsylia

11:45 PN – Barca TV
12:55 PN – Barca TV
14:25 PN – Barca TV
15:00 LA – przed HMŚ
16:15 Strongman – Liga 

Mistrzów
17:20 Hokej na lodzie – 

PHL, 1.runda play - off 
(4): - Tauron GKS 
Katowice

19:40 Lekkoatletyka – 
Halowe MŚ - 
Birmingham; dz. 1

22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Kolarstwo torowe MŚ

07:00 Narciarski weekend - 
kamerki

07:05 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:25 Narciarski weekend - 
kamerki

08:00 Inka. Są sprawy 
ważniejsze niż śmierć; film 
dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 1065
10:50 Reportaż
11:15 Trwajcie – Janusz 

Kurtyka 2005 – 2010; film 
dokum.

12:10 Historie szczęśliwe odc. 
19; cykl reportaży

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

remanenty
14:15 Inka. Są sprawy 

ważniejsze niż śmierć; film 
dokum.

15:15 Jedź bezpiecznie - odc. 
685; magazyn

15:35 Polska słowem 
malowana

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 Reportaż z regionu - 

Stuła; reportaż
18:24 Narciarski weekend - 

kamerki
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
19:20 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej
20:01 Uwaga! Weekend
20:50 Narciarski weekend - 

kamerki
20:55 POGODA
21:00 Czas niedawno przeszły 

– Medalik od matki
21:15 Mamy sposoby; magazyn
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 Inka. Są sprawy 

ważniejsze niż śmierć; film 
dokum.

00:40 Polska słowem 
malowana

01:20 Trwajcie – Janusz 
Kurtyka 2005 - 2010; film 
dokum.

02:15 Historie szczęśliwe odc. 
19; cykl reportaży

02:40 Inka. Są sprawy 
ważniejsze niż śmierć; film 
dokum.

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

remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie - odc. 

685; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania - odc. 1065
06:20 Reportaż
06:35 Polska słowem 

malowana

06:50 Był taki dzień – 1 
marca; felieton

06:55 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Namibijskie bezdroża; odc. 
28; cykl reportaży

08:35 Skarby czeskiego 
dziedzictwa narodowego 
– Praga II Jedność w 
rozmaitości 13/13; cykl 
dokumentalny; Czechy 
(2012)

09:15 Biała wizytówka; odc. 
6 Zarząd przymusowy; 
serial obyczajowy TVP; 
Polska, Niemcy (1986)

10:20 Nowe Ateny
11:15 Flesz historii; cykl 

reportaży
11:35 Kryptonim muzeum
11:50 Film dokumentalny
12:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Cienie 
przedwiecznej puszczy

13:25 Sensacje XX wieku – 
Sprawa Admirała 
Canarisa; cz. 1; cykl 
dokumentalny

13:55 Sensacje XX wieku – 
Sprawa Admirała 
Canarisa; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej; magazyn 
historyczny

15:10 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa; 
odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

16:15 Historia Polski
17:10 Taśmy bezpieki – 

Zabójstwa polityczne w 
PRL; cz. 2

17:40 serial historyczny
18:50 Sensacje XX wieku – 

Berlin 45; cz. 1; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Berlin 45; cz. 2; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Dukla 
skarbczyk pełen tajemnic

20:30 Tajemnice III Rzeszy; 
odc. 3/6 Kobiety Hitlera; 
cykl dokumentalny; 
Niemcy (2011)

21:35 Przeprowadzki; odc. 
4/10 - Kanapa doktora 
Reutta; serial TVP

22:40 Spór o historię – 
Władcy polscy: Jan III 
Sobieski; debata

23:25 Muzy i kochanki – 
Bella; cykl dokumentalny

00:05 Nie dla wszystkich 
nastał pokój – Bandyta; 
reportaż

00:30 Serial
01:45 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat – 
Namibijskie bezdroża; 
odc. 28; cykl reportaży

02:25 Serial historyczny

7:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

8:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Chaumont VB 
52 Haute Marne - PGE 
Skra Bełchatów

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

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Dubaju; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

15:10 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

16:00 Tenis; Turniej ATP w 
Dubaju; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

18:00 Tenis; Turniej ATP w 
Dubaju; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Arkas 
Izmir

23:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA. 
Pierwsze zawody pod 
szyldem KSW odbyły się...

0:00 Sporty walki; KSW 
News (13)

0:05 Boks
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