
Mieszkaniec Zawiercia, 
ukrywający się przed or-
ganami ścigania, na izbie 
przyjęć w lublinieckim 
szpitalu podał lekarzowi 
fałszywe dane. Nie mając 
pewności co do prawdo-
mówności pacjenta, me-
dyk powiadomił o swoich 
wątpliwościach policjan-
tów....

43-latek po udzieleniu 
pomocy przez załogę pogo-
towia ratunkowego, trafił na 
izbę przyjęć lublinieckiego 
szpitala. Wiedząc, że powi-

nien trafić za kra-
ty, próbował 
w p r o w a d z i ć 
w błąd dyżurują-
cego lekarza po-
dając fałszywe 
dane osobowe. 
Mając wątpliwo-
ści co do tożsa-

mości pacjenta, medyk po-
wiadomił jednak policjan-
tów. Po sprawdzeniu w poli-
cyjnych systemach okazało 
się, że mężczyzna jest po-
szukiwany przez zawier-
ciański sąd celem odbycia 
kary za popełnione prze-
stępstwa. Prosto z izby przy-
jęć trafił więc do policyjnego 
aresztu. W jednostce okaza-
ło się, że ma przy sobie kilka 
dewocjonaliów z metkami. 
Zapytany skąd posiada te 
przedmioty, oświadczył, że 
otrzymał w prezencie. Po 
kilku minutach przyznał się 
jednak do ich kradzieży. 
Niebawem 43-latek zostanie 
przesłuchany i przetrans-
portowany do zakładu kar-
nego. Nie wykluczone, że 
w związku z ostatnimi kra-
dzieżami jego pobyt może 
się przedłużyć...
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 O sporcie czytaj w kolejnym numerze Życia…

Lubliniec

Fałszywy pacjent 
na izbie przyjęć

Myszków

Niespełniony 
„Sen 

o Warszawie”
42-latka, która w jednym z myszkow-

skich lokali podczas dyskoteki, zniszczy-
ła laptopa. Powód? DJ nie chciał kolejny 
raz zagrać  utworu „Sen o Warszawie”. 
Pijana kobieta została zatrzymana i trafi-
ła do policyjnego aresztu.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na 
niedzielę. Policjanci z Myszkowa interwenio-
wali wobec 42-latki, która będąc w dyskote-
ce w jednym z myszkowskich lokali, rozba-
wiona i zamroczona alkoholem, po raz kolej-
ny prosiła DJ o piosenkę „Sen o Warszawie”. 
Kiedy ten stanowczo odmówił, twierdząc, że 
utwór grał już - zresztą na jej prośbę - kilka-
krotnie, kobieta wpadła w furię i rzuciła jego 
laptopem o ziemię. Straty wyceniono na 
kwotę 2000 zł.

Jak się okazało 42-latka była pijana. W jej 
organizmie były 3 promile alkoholu. Kobieta 
została zatrzymana i trafiła do policyjnego 
aresztu. Gdy wytrzeźwiała, usłyszała zarzut 
uszkodzenia mienia i przyznała się do winy. 
Jak tłumaczyła policjantom, w ten sposób 
chciała rozładować swoją złość. W więzieniu 
może spędzić nawet 5 lat. kg

Dwucyfrowe mrozy mają 
pozostać z nami do końca te-
go tygodnia. W związku z tym 
apelujemy o zwracanie uwagi 
na przypadkowo spotkane 
osoby, które mogą stać się 
ofiarami niskich temperatur. 
Nie bądźmy obojętni na widok 
osób leżących przy drodze lub 
niestosownie ubranych do po-
ry zimowej. O każdej niepoko-
jącej sytuacji informujmy 
służby ratownicze – telefony 
alarmowe 997 lub 112.

Zima to najtrudniejszych 
okres dla osób bezdomnych, 
bezradnych i samotnych. Poli-
cjanci – zarówno z Częstochowy, 
jak i powiatu – a także strażnicy 
miejscy sprawdzają pustostany, 
opuszczone budynki mieszkal-
ne, rejony dworca i inne miejsca 
gdzie mogą przebywać. Jednak, 
aby dotrzeć do wszystkich osób 
potrzebujących pomocy, po-
trzebna jest reakcja nie tylko 
służb, ale każdego człowieka.  
Dlatego funkcjonariusze podkre-
ślają, jak ważne jest zaangażo-
wanie i informowanie odpowied-
nich służb o osobach bezrad-

nych, samotnych i bezdomnych 
potrzebujących pomocy. Wystar-
czy zadzwonić na numer alar-
mowy 112 lub 997 i poinformo-
wać dyżurnego by pomoc ruszy-
ła. Nie bądźmy więc obojętni. 
Zwracajmy szczególną uwagę na 

dzieci, osoby starsze, bezdomne 
i będące pod wpływem alkoholu. 
Policja apelują również o reago-
wanie w sytuacji, jeśli zauważy-
my człowieka leżącego na chod-
niku, czy śpiącego na ławce. Nie 
przechodźmy obojętnie obok ko-

goś, komu może grozić zamarz-
nięcie. Zwróćmy uwagę na sąsia-
dów, zwłaszcza tych samotnych 
i starszych, czy są przygotowani 
do zimy. Mogą oni otrzymać do-
raźną pomoc w placówkach po-
mocy społecznej. Od naszej 
wrażliwości często zależy ich ży-
cie. Informacje o możliwościach 
pomocy w zakresie noclegu i wy-
żywienia można uzyskać, dzwo-
niąc pod bezpłatny numer telefo-
nu 987. Przypominamy też, że 
na stronie internetowej Śląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
umieszczony jest wykaz placó-
wek świadczących pomoc oso-
bom bezdomnym. 

Pamiętajmy, że podczas mro-
zu cierpią także zwierzęta.  Usta-
wa o ochronie zwierząt zobo-
wiązuje właścicieli czworono-
gów do zapewnienia im po-
mieszczenia chroniącego przed 
zimnem i zagwarantowania im 
właściwych warunków. Jeśli 
pies trzymany jest na zewnątrz, 
podczas mrozów należy wpuścić 
go chociażby do garażu, lub in-
nego pomieszczenia. Wyziębienie 
może bowiem prowadzić do 
śmierci zwierzęcia. Pamiętajmy 

również o pożywieniu i wodzie – 
wystawiane na zewnątrz szybko 
zamarznie i będzie niezdatne do 
spożycia, dlatego podawane po-
winno być ciepłe, a woda co jakiś 
czas wymieniana. Być może to 
wydaje się oczywiste, ale w okre-
sie zimowym, organizacje działa-
jące na rzecz pomocy zwierzętom 
przyjmują wiele zgłoszeń, które 
wskazują, że potrzeby zwierząt 
domowych są dla ludzi często 
niejasne. Są zgłoszenia o psach 
przymarzniętych przed sklepa-
mi, zamarzniętych w ogrodach 
czy nieocieplanych budach, 
a biorąc pod uwagę, że do in-
spektorów OTOZ-u i munduro-
wych dociera informacja tylko 
o części przypadków, można do-
mniemywać, że skala problemu 
jest dużo większa.

Wszelkie nieprawidłowości, 
jakie zauważymy, należy nie-
zwłocznie zgłosić lokalnej orga-
nizacji zajmującej się zwierzęta-
mi i/lub policji. Trzymanie zwie-
rząt w złych warunkach zagraża-
jących ich życiu i zdrowiu jest ła-
maniem ustawy o ochronie zwie-
rząt.
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Pojechał po alkohol

Po pijanemu
Pomimo braku prawa jaz-

dy, 39-letni mieszkaniec Her-
bów postanowił wsiąść za kie-
rownicę. Był kompletnie pija-
ny. Mało tego, miał zamiar je-
chać po alkohol. Do sklepu 
jednak nie dotarł, bo gdy na 
swojej drodze zobaczył poli-
cjantów, zaczął uciekać. W 
efekcie rozbił samochód...

W sobotę wieczorem, policjan-
ci patrolujący rejon miejscowości 
Herby zauważyli jadącego duk-
tem leśnym peugeota. Munduro-
wi podjęli decyzję o przeprowa-
dzeniu kontroli drogowej. Kieru-
jący pojazdem zlekceważył jed-
nak dawane przez munduro-
wych sygnały do zatrzymania i 
zwiększył prędkość. Policjanci 
natychmiast podjęli pościg. - Po-
mimo zmniejszenia odległości 
pomiędzy pojazdami i dawanych 
sygnałów, kierowca nie zwalniał. 
W pewnym momencie, po wyko-
naniu gwałtownego manewru 
skrętu w jedną z leśnych ulic, 

stracił panowanie nad pojazdem, 
zjechał do rowu i uderzył w meta-
lową barierkę zabezpieczającą 
przed wejściem do lasu - relacjo-
nuje asp. sztab. Iwona Ochman, 
oficer prasowy lublinieckich poli-
cjantów. Metalowy element prze-
bił przednią szybę pojazdu. Męż-
czyzna w wyniku uderzenia do-
znał urazu głowy. Niewiele my-
śląc, wysiadł z samochodu i 
chciał uciec. Po chwili był już jed-
nak w rękach policjantów.

Przeprowadzone badanie wy-
kazało w wydychanym powietrzu 
ponad 2 promile alkoholu. Po 
sprawdzeniu w policyjnych sys-
temach informatycznych okazało 
się także, że 39-latek nie ma 
uprawnień do kierowania, a sa-
mochód, którym się poruszał, nie 
ma ważnych badań technicz-
nych. Nieodpowiedzialny 39-la-
tek odpowie za dwa przestęp-
stwa: kierowanie w stanie nie-
trzeźwości i niezatrzymanie się 
do kontroli. Grozi mu kilkuletni 
pobyt w więzieniu. kg
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Ponad 300 tys zł

Kasa na 
programy 

zdrowotne
Pięć programów polityki zdrowot-

nej realizowanych w tym roku przez 
częstochowski samorząd otrzymało 
dofinansowanie z NFZ. W sumie to 
ponad 300 tys. zł.

Na liście zaakceptowanych przez NFZ 
wniosków znalazły się 43 programy z 23 
jednostek samorządu terytorialnego woje-
wództwa śląskiego, w tym pięc z Często-
chowy. W sumie na wszystkie NFZ prze-
znaczył blisko 1,9 mln zł, na częstochow-
skie - 305 827,60 zł (to ok.16% kwoty ja-
ką Śląski Oddział Wojewódzki Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w Katowicach wyda 
na dofinansowanie takich programów). 
Podobne wsparcie Częstochowa uzyskała 
już w ubiegłym roku.

W 2018 roku dofinansowane będą 
następujące programy:

l „Profilaktyka   i wczesna   diagnostyka 
astmy, chorób alergicznych u dzieci, 
mieszkańców   Częstochowy   na lata 
2014 – 2018”,

l „Program profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (hpv) na lata 
2014 – 2018 miasta Częstochowy”,

l „Program profilaktycznych szczepień 
dzieci przeciwko pneumokokom za-
mieszkałych na terenie miasta Często-
chowy na lata 2013 – 2017”, kontynu-
acja na 2018 rok,

l „Szczepienia ochronne przeciwko gry-
pie dla mieszkańców Częstochowy z 
grup   szczególnego ryzyka   na lata 
2014 – 2018”

l „Program badań przesiewowych słuchu 
dla uczniów klas pierwszych szkół pod-
stawowych zlokalizowanych na terenie 
miasta Częstochowy na lata 2014 – 
2018”.
Umowy na dofinansowanie podpisano 

21 lutego w Śląskim Oddziale Wojewódz-
kim w Katowicach. kg

Program In-vitro

Kolejne wózki dla 
maluchów

Kole jni 
r o d z i c e 
dzieci uro-
dzonych w 
r a m a c h 
miejskiego 
programu 
dofinanso-
wania za-
biegów in 
vitro ode-
brali wózki 
ofiarowane 
przez czę-
s tochow -
ską firmę 
Deltim.

Rodzice dwojga dzieci, 
które jako pierwsze urodziły 
się w tym roku, odebrali 
wózki podczas spotkania z 
prezydentem Krzysztofem 
Matyjaszczykiem, jego za-
stępcą Andrzejem Szewiń-
skim oraz współwłaścicie-
lem firmy Deltim - Piotrem 
Machurą. Nowe wózki typu 
gondola + spacerówka trafiły 
do rodziców chłopca i dziew-
czynki.

W 2018 roku oczekiwane 
są narodziny jeszcze 11 dzie-
ci (w tym 1 ciąża bliźniacza). 
Najprawdopodobniej wkrót-
ce na świat przyjdzie 6 
chłopców i 5 dziewczynek (w 
kilku przypadkach płeć nie 
jest jeszcze ostatecznie po-
twierdzona).

Od 2012 roku, kiedy za-
częto w Częstochowie reali-
zować program dofinanso-
wania zabiegów in vitro, na 
świat przyszło już 25 dzieci 
(13 dziewczynek i 12 chłop-

ców). Podczas pierwszej edy-
cji, realizowanej w latach 
2012 - 2014 urodziło się 12 
dzieci (6 dziewczynek i 6 
chłopców), a w wyniku dru-
giej (2015 – 2017) – na razie 
trzynaścioro (w tym dwie pa-
ry bliźniąt). Od roku 2018 
program ma trzecią edycję. 
Na jego realizację w tegorocz-
nym budżecie miasta zabez-
pieczono 150 tys. zł dla 30 
chętnych par (te środki już 
są zaangażowane w umowy z 
realizatorami programu). Po-
nieważ zainteresowanie 
udziałem okazało się większe 
(złożono 52 wnioski), rozwa-
żane jest przesunięcie dodat-
kowych środków na ten cel, 
tak, aby z dofinansowania 
mogli skorzystać wszyscy ci, 
którzy będą kwalifikować się 
do programu.

W tym roku, podobnie jak 
podczas dwóch pierwszych 
edycji, dla każdej pary, któ-
ra doczekała się dziecka, fir-
ma Deltim przekazuje nie-
odpłatnie wózki.

kg

Częstochowa

Za drinki skradzioną 
kartą

19-latka wybrała się na 
dyskotekowe łowy. Jej łu-
pem padła torebka z telefo-
nem komórkowym i portfe-
lem z dokumentami. Jak 
ustalili śledczy, młoda ko-
bieta postanowiła od razu 
wykorzystać swoją zdobycz 
– kupując drinki, płaciła za 
nie skradzioną kartą.

Komisariat I w Częstochowie 
przyjął zgłoszenie kradzieży 
podczas zabawy na dyskotece. 
Pokrzywdzona straciła torebkę 
z telefonem komórkowym 
i portfelem z dokumentami, 
w tym kartą bankomatową. Jak 

się okazało, jeszcze tej samej 
nocy ktoś wykonał w dyskotece 
aż 9 płatności skradzioną kartą. 
Śledczy dotarli do podejrzanej. 
Z ich ustaleń wynika się, że 
19-letnia mieszkanka Często-
chowy płaciła za drinki zbliże-
niowo skradzioną kartą. Kobie-
ta została zatrzymana. Usłysza-
ła aż 10 zarzutów, w tym doty-
czące kradzieży torebki, telefo-
nu i dokumentów oraz transak-
cji wykonanych przy pomocy 
cudzej karty bankomatowej, 
które zakwalifikowane zostały 
jako kradzieże z włamaniem. 
Przestępstwa te zagrożone są 
karą 10 lat więzienia. kg

MOPS

Wspierają rodziny i rozwój pieczy 
zastępczej

Ograniczenie konieczności umiesz-
czania dzieci w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych i minimalizacja 
zjawiska sieroctwa społecznego – to 
właśnie takie elementy mają być dłu-
gofalowym skutkiem programu przyję-
tego przez Radę Miasta. W tym roku na 
jego realizację przewidziano w budżecie 
miasta ponad 18 mln zł.

Dla stworzenia systemu wspierania ro-
dziny oraz pieczy zastępczej istotne są pro-
gramowe podstawy jego funkcjonowania. 
Na szczeblu gminnym i powiatowym taką 
rolę pełnią programy wspierania rodziny 
oraz rozwoju pieczy zastępczej.

Program przyjęty na ostatniej sesji Rady 
Miasta jest kontynuacją myśli zawartych w 
poprzednim (na lata 2015-2017) i jest 
zgodny z uchwaloną przez radnych w mar-
cu 2014 roku Strategią Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Często-
chowy na lata 2014-2020. Został przygoto-
wany w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej wraz z przedstawicielami najważ-
niejszych podmiotów działających w Czę-
stochowie w sferze wsparcia rodziny i pie-
czy zastępczej.

Program przewiduje m.in. rozwój profi-
laktyki służącej wzmocnieniu potencjału 
rodzin. Ma to zapobiegać narastaniu sytu-
acji kryzysowych, co umożliwi rodzinom 
rozwiązywanie problemów z pomocą wła-

snych zasobów oraz zasobów środowisko-
wych. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej 
oraz pracy z rodziną naturalną mają za-
pewnić każdemu dziecku prawo do stabil-
nego, trwałego i rodzinnego środowiska 
wychowawczego.

Strategicznymi celami programu są: po-
prawa funkcjonowania rodziny i podnosze-
nie jakości życia dzieci (m.in. wspieranie 
rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wy-
chowawczych czy wsparcie dla rodzin z 
dzieckiem z niepełnosprawnością), rozwój i 
wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz 
wsparcie usamodzielnianych wychowan-
ków.

Program adresowany jest do rodzin z 
dziećmi (w tym zagrożonych kryzysem i bę-
dących w kryzysie), biologicznych rodzin 
dzieci w pieczy zastępczej, rodzin zastęp-
czych, dzieci przebywających w pieczy za-
stępczej, usamodzielnianych wychowan-
ków opuszczających pieczę zastępczą bądź 
inne placówki czy wreszcie dzieci i młodzie-
ży z rodzin zagrożonych wykluczeniem.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, program zawie-
ra także – określony na podstawie rozezna-
nia potrzeb – limit rodzin zastępczych za-
wodowych w kolejnych latach jego obowią-
zywania. Może on się zmienić w zależności 
od zidentyfikowanych w kolejnych latach 
potrzeb, wysokości środków finansowych 
czy liczby przeszkolonych kandydatów do 

pełnienia takiej roli.
Realizacja programu będzie finansowa-

na z budżetu Gminy Miasta Częstochowy, 
dotacji celowych z budżetu państwa, pro-
gramów rządowych z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, z fun-
duszy zewnętrznych (w tym unijnych) oraz 
ze środków pozyskanych z innych źródeł.

W ramach programu na  rodziny za-
stępcze  w tegorocznym budżecie miasta 
przewidziano ponad  9 mln 775 tys. zł, na  
działalność placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych  – ponad  8 mln zł, z kolei na  
wspieranie rodziny – 220 tys. zł.

Koordynatorem realizacji programu bę-
dzie dyrektor częstochowskiego MOPS, a 
sformułowane w dokumencie zadania bę-
dą wdrażane przez wyznaczone podmioty. 
Realizacja programu będzie corocznie mo-
nitorowana – zbierane i analizowane będą 
informacje w celu ustalenia, czy przebiega 
ona zgodnie z planem. Do 31 marca każde-
go roku dyrektor MOPS przedstawi Radzie 
Miasta sprawozdanie z realizacji programu 
wraz z rocznym sprawozdaniem z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej.

Program ma charakter otwarty, co ozna-
cza, że zadania w nim wyznaczone mogą 
zostać zmodyfikowane lub poszerzone w 
przypadku stwierdzenia istotnych zmian 
społecznych lub nowych potrzeb.
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W straży miejskiej

Jest praca!
Chcesz pracować w straży 

miejskiej i służyć mieszkań-
com Częstochowy? Masz na 
to szansę – do 28 lutego do 
godziny 15.30 jest czas na 
złożenie odpowiednich do-
kumentów.

Straż miejska w Częstocho-
wie szuka chętnych osób, któ-
re chciałby pomagać miesz-
kańcom.

Aby zostać strażnikiem 
miejskim trzeba spełnić wy-
magania niezbędne określone 
w ustawie o strażach miej-
skich i gminnych. Kandydat 
musi: mieć obywatelstwo pol-
skie, skończone 21 lat, korzy-
stać z pełni praw publicznych, 
posiadać co najmniej wy-
kształcenie średnie, mieć nie-
naganną opinię, wykazać 

sprawność pod względem fi-
zycznym i psychicznym, nie 
może być karany przez sąd, 
musi mieć uregulowany sto-
sunek do służby wojskowej.

Podczas naboru kandydaci 
zdają m.in. test sprawnościo-
wy, który składa się z biegu na 
60 metrów, pchnięcia kulą 4 
kilogramową oraz biegiem na 
1500 metrów.

Szczegółowe informacje do-
tyczące naboru znajdują się na 
stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej straży 
miejskiej w Częstochowie
http://www.strazmiejska.

bip.czestochowa.pl/
Wymagane dokumenty na-

leży składać w siedzibie straży 
przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 
do28 lutego do godziny 15:30.

kg

Projekt edukacyjny

Nieodkryta 
Częstochowa

Magistrat zaprasza uczniów, 
nauczycieli oraz dyrektorów 
szkół do aktywnego uczestnic-
twa we wszystkich etapach pro-
jektu edukacyjnego„CZĘSTOsię-
CHOWA – Nieodkryta Często-
chowa”.

- Poprzez projekt chcemy pokazać 
młodzieży miejsca nieodkryte i nie-
szablonowe, które nas otaczają, nie-
jednokrotnie są na wyciągniecie rę-
ki, ale ich nie dostrzegamy –  napi-
sali organizatorzy.  - Miejsc takich 
jest wiele –   warto je odwiedzić i od-
kryć ich historię. Razem poznajmy 
nasze miasto, zobaczmy zupełnie 
inną, ukrytą Częstochowę.

Właśnie trwa konkurs fotogra-
ficzny „Nieodkryte miejsca Często-
chowy”. We wtorek z kolei odbyły 
się warsztaty renowacji elementów 
architektury oraz przedmiotów 
użytkowych.

Poza tym w ramach projektu bę-
dzie można m.in. wziąć udział w  
konkursach, wycieczkach oraz 
grach miejskich. Zakończy go kon-
ferencja naukowa, podsumowująca 
zrealizowane zadania i  poszerzają-
ca wiedzę z  zakresu architektury i 
sztuki regionu częstochowskiego.

Dla uczestników przewidziane są 
atrakcyjne nagrody. 

kg
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Wanda Panfil, Leszek Bebło, Rafał 
Wójcik, Bartosz Nowicki oraz Jakub 
Jelonek - największe gwiazdy pol-
skich biegów długich - wzięły udział w 
pierwszej edycji Crossu wokół Małego 
Giewontu (Góry Biakło) w Olsztynie.

Na starcie stanęło blisko 250 biegaczy z 
całej Polski i z zagranicy. Jako pierwszy 
odbył   się wyścig dzieci na krótkim dy-
stansie. Rywalizacja była zacięta, ale bez-
pieczna i w duchu fair play. Każde dziec-
ko otrzymało puchar oraz nagrodę książ-
kową.

Punktualnie o godzinie 12.00, w prze-
pięknej scenerii jurajskich skałek, rozegra-
ny został wymagający cross, który w za-
miarze organizatorów miał być przygotowa-
niem uczestników do zbliżających się wio-
sennych startów.   Na trasie liczącej 8 km, 
na 3 pętlach, zawodnicy mogli sprawdzić 
swoje możliwości i aktualny stan formy.

Zawodników sklasyfikowano w kilku 
kategoriach.

Wyniki:
Bieg 8 km

1. Andrzej Starżyński, Centrum Eksportu 
Klementynka UMCS Lublin              

2. Wasyl Kowal, Winnica Ukraina
3. Bartosz Nowicki, BNOW Sport Consul-

ting Szczecin
Bieg 8 km Kobiety

1. Olena Kotycia, Nikolaew Ukraina
2. Katarzyna Golba, Second Team AZS 

AWF Katowice Mielec
3. Agnieszka Kuzyk, WKb Meta Lubliniec 

Raciszyn
Najlepszy zawodnik z terenu Gminy 

Olsztyn
1. Dominik Klimek, Kusięta
2. Tadeusz Klimek, Kusięta
3. Przemysław Gawron, Turów
Więcej wyników na:  zmierzymyczas.pl

Wielkie bieganie wokół 
Góry Biakło

Nowy wóz ze specjalistyczną 
drabiną

Jednostka OSP Mstów wzbogaciła 
się o samochód pożarniczy ze specja-
listyczną drabiną o maksymalnym 
wysięgu 30 metrów.

Drabina na podwoziu Iveco   Magirus 
do mstowskiej OSP trafiła z niemieckiej 
straży pożarnej. Na wyposażeniu samo-
chodu znajduje się kosz ratowniczy, mo-
gący pomieścić 2 ratowników (przystoso-
wany do montażu działka wodno-piano-
wego lub podestu pod nosze ratownicze).

Dodatkowo wyposażenie samochodu 
stanowi:

l armatura wodno - pianowa,
l podręczny sprzęt burzący (taki jak: 

młotki, siekiery, łomy),
l sprzęt do zabezpieczenia miejsca zda-

rzenia,
l pilarka spalinowa wraz z osprzętem,

l sprzęt kominiarski wraz z sitem komi-
nowym, niezbędnym podczas pożarów 
sadzy w kominie.
- Cieszymy się że dzięki przychylności 

wielu osób możemy się rozwijać i nieść 
pomoc. Cywilizacja stawia przed nami 
coraz większe wymagania, a do ich po-
konywania potrzebujemy coraz to now-
szych umiejętności i wyposażenia. Dla-
tego staramy się podnosić wiedzę i umie-
jętności na licznych kursach i szkole-
niach oraz zakupywać sprzęt specjali-
styczny, również dzięki wsparciu władz 
gminy Mstów - powiedział naczelnik OSP 
Mstów Marcin Czapski.

Specjalistyczna drabina w jednostce 
zastąpiła podnośnik koszowy na samo-
chodzie Star. Jest to już drugi samochód, 
który w niedługim czasie mstowscy stra-
żacy kupili z środków własnych   i przy-
stosowali do służby.

MSTÓW

Ostatni weekend lutego w gminie 
Rędziny upłynął przede wszystkim 
pod  znakiem tańca towarzyskiego. A 
wszystko to za sprawą Grand Prix 
Polski oraz  Ogólnopolskiego Turnie-
ju Tańca Towarzyskiego „…z pasji do  
tańca…” o  Puchar Starosty Często-
chowskiego, Wójta Gminy Rędziny i  
pod  Patronatem Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego.

Podczas imprez tanecznych, które odby-
ły się w  Gminnej Hali Sportowej w  Rędzi-
nach, zaprezentowało się prawie 500 par z  
całej Polski. – Konkursy „Tańca z  gwiaz-
dami”, „You Can Dance” roztańczyły całą 
Polskę. Pojawiły się filmy taneczne „Kochaj 
i  tańcz” oraz  zagraniczne produkcje typu 
„Step Up” czy  „Shall We  Dance”. Tańczą 
dzieci w  przedszkolach, podstawówkach, 
studenci i  dorośli – wymienia Marcin Kisz-
teliński, trener KTT Zorba i  prezes Stowa-
rzyszenia Tanecznego ZORBA. – Dbając o  
wszystkie detale, które wpływają na  
sprawny przebieg turnieju, odpowiednią 
atmosferę i  ogólny wizerunek turnieju, 
stworzyliśmy niesamowite widowisko. Po-
ziom rywalizacji był bardzo wysoki, co po-
dziwiało wielu widzów, którzy  na  turniej 
przybyli – zaznacza.

Bardzo dobrze zaprezentowali się tan-
cerze z  gminy Rędziny. Roksana Biskup z  
Kościelca wraz ze  swoim partnerem Ja-
kubem Jadczakiem wytańczyli w  sobot-
niej imprezie bardzo wysokie drugie miej-
sce  w  klasie B oraz  półfinał w  kategorii 
16-18 lat w  stylu latynoamerykańskim. Z  
kolei w  ćwierćfinale mocno obsadzonego 
Grand Prix Polski w  stylu standardowym, 
uplasował się Wojciech Pakuła z  partner-
ką Natalią Kęsik. Był to  pierwszy z  sze-
ściu turniejów cyklu Grand Prix Polski 
PTT. Dekoracji laureatów dokonali m.in.  
wójt gminy Rędziny Paweł Militowski, w  
imieniu marszałka województwa radny 
sejmiku śląskiego Stanisław Dzwonnik 
oraz  w  imieniu starosty częstochowskie-
go zastępca dyrektora Powiatowego Za-
rządu Dróg Roman Pakuła. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
w  cyklu Grand Prix Polski

Grand Prix Polski par dorosłych
  STANDARD:

1 Frach Dominik, Wójcicka Julka                      
ZORBA – Mykanów

2 Stempka Kewin, Pawlak Maja                         
IMPULS – Chorzów

3 Drzewiecki Miłosz, Telesz Oliwia                   
LATINA – Wolsztyn

LATIN:
1 Ostrowski Mateusz, Dudek Marzena                   

DŻET – Rzeszów-Boguchwała
2 Jarosz Andrzej, Khrycheva Anna                     

POLISH CLUB – Warszawa
3 Szymczak Kamil, Mliczek Dominika                   

ZORBA – Mykanów
Grand Prix Polski par 

młodzieżowych 16-18 lat
  STANDARD:

1 Mrozek Daniel, Domaradzka Julia                    
CHAMPION TEAM – Wrocław

2 Gembara Oskar, Jabłońska Liwia                     
GRACJA – Zielona Góra

3 Fedyk Krzysztof, Soroko Julia                      
ASTRA – Szczecin

LATIN:
1 Pieczyrak Karol, Nowak Zuzanna                     

SUKCES – Jaworzno         śląski
2 Powichrowski Kacper, Frankiewicz Ju-

lia AKADEMIA TAŃCA AS – Sosno ślą-
ski

3 Gembara Oskar, Jabłońska Liwia                     
GRACJA – Zielona Góra     lubuski

Grand Prix kat. \młodzież starsza- 
16-20 lat

STANDARD:
1 Świątkowski Piotr, Chornenkaya Ana-

stasia           IGLICA – Wrocław
2 Pieczyrak Kamil, Polewska Sandra                   

KIEPURA – Sosnowiec
3 Baryczka Krystian, Korzycka Anna                   

POLISH CLUB – Warszawa
LATIN:

1 Świątkowski Piotr, Chornenkaya Ana-
stasia IGLICA – Wrocław

2 Płuciennik Adam, Marcinkiewicz Klau-
dia FLAMENCO – Siemianowice

3 Dudzik Oliwer, Kraska Klaudia                      
AKSEL – Rzeszów
Grand Prix kat. junior II – 14-15 

lat
STANDARD:

1 Kuźma Wojciech, Nowak Daria                        
SUKCES – Jaworzno

2 Grabowski Patryk, Koza Zuzanna                     
ASTRA – Szczecin

3 Palak Tymoteusz, Szymczak Natalia                  
ZAMEK – Lublin

LATIN:
1 Kuźma Wojciech, Nowak Daria                        

SUKCES – Jaworzno
2 Muller Michał, Wychowałek Wiktoria                 

SUKCES – Jaworzno
3 Dobrowolski Oskar, Szmigielska Maja                

ST DOBROWOLSCY – Częstochowa
Grand Prix kat. junior I  – 12-13 

lat
STANDARD:

1 Shcherbakov Andriy, Skulska Ilona                  
IGLICA – Wrocław

2 Ziółek Wiktor, Szustek Alicja                      
BLUE CLASSIC – Warszawa

3 Woźniak Wojciech, Michalska Patrycja               
RESPECT DANCE Skarżysko-K

LATIN:
1 Shcherbakov Andriy, Skulska Ilona                  

IGLICA – Wrocław
2 Janus Jakub, Pielka Weronika                       

PERFECT – Będzin
3 Woźniak Wojciech, Michalska Patrycja               

RESPECT DANCE Skarżysko-K
Grand Prix kat. dzieci Starsze – 

10-11 lat
1 Hass Bartosz, Bilińska Nikola                      

START – Płońsk
2 Tabor Natan, Surleta Michalina                     

TABOR – Jelenia Góra
3 Farbaniec Maciej, Zygarowicz Olga                  

K-STUDIO Krosno

Tancerze z całej Polski 
w Rędzinach

OLSZTYN

oprac. kg

RĘDZINY

http://zmierzymyczas.pl/
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Zniszczyli 12 samochodów

Do policyjnego aresztu trafił trzeci 
z podejrzanych o dokonanie zniszcze-
nia 12 samochodów – tym samym 
wszyscy sprawcy znajdują się już w po-
licyjnych rękach. To dwóch 18-latków 
i 17-latek, mieszkańcy Gliwic. W uję-
ciu przestępców pomogli internauci.

Przypomnijmy: w minioną niedzielę 
około godziny 3.30 policja otrzymała zgło-
szenie o trzech mężczyznach, którzy nisz-
czyli auta zaparkowane wzdłuż ulic Zawi-
szy Czarnego, Bony i Zygmunta Starego 
w Gliwicach. Jeden ze sprawców przebiegł 
po masce taksówki stojącej na postoju. 
Mimo pościgu podjętego przez taksówka-
rza, uciekinier zbiegł.

Rozpoczęto proces zabezpieczania 
i przeglądania kamer prywatnych moni-
toringów z rejonu. Na jednym z zapisów 
ujawniono nie najlepszej jakości wize-
runki, które wystarczyły jednak i poli-
cjantom, i niektórym internautom do 
prawidłowego typowania tożsamości. Po 
niespełna pięciu dniach śledczy dotarli 
do podejrzanych. O losach młodych lu-
dzi zadecyduje prokurator.

Kodeks karny przewiduje za niszcze-
nie cudzego mienia karę pięciu lat po-
zbawienia wolności. Kodeks cywilny 
z kolei normuje odpowiedzialność mate-
rialną osób dorosłych oraz nieletnich 
i z całą pewnością będzie miał tu zasto-
sowanie. 

Usłyszał ponad 70 zarzutów

Weszli do mieszkania 
i dokonali rozboju Napadł na własną babcię

Mikołowscy kryminalni wspólnie 
z policjantami wydziału prewencji za-
trzymali dwóch mężczyzn podejrza-
nych o rozbój i pobicie. Mieszkańcy 
Mikołowa usłyszeli prokuratorskie za-
rzuty. Jeden z nich, który przestęp-
stwa dopuścił się w warunkach recydy-
wy, został tymczasowo aresztowany 
na 3 miesiące.

Na początku tygodnia mikołowscy kry-
minalni wraz z policjantami patrolówki 
zatrzymali dwóch mieszkańców Mikoło-
wa. Mężczyźni w wieku 24 i 31 lat podej-
rzani są o rozbój. Sprawcy po siłowym 

wejściu do jednego z mieszkań, doprowa-
dzili do bezbronności dwóch mikołowian, 
pobili ich i skradli dwa telefony komórko-
we.

Jak się później okazało, dzień wcze-
śniej, jeden ze sprawców dopuścił się tego 
samego czynu. Pobił on dotkliwie swojego 
znajomego, po czym zabrał 3 telefony ko-
mórkowe i telewizor.

Obaj sprawcy stanęli przed sądem. Zo-
stały im przedstawione zarzuty za rozbój 
oraz pobicie. Wobec 31-latka, który czynu 
przestępczego dokonał w warunkach re-
cydywy, sąd zastosował tymczasowy 
areszt.

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali 
drugiego ze sprawców brutalnego roz-
boju, do jakiego doszło na początku lu-
tego w jednym z mieszkań w centrum 
miasta. 20-letni mieszkaniec Sosnow-
ca, wraz ze swoim 22-letnim kolegą, 
napadli na babcię 20-latka. Pobili ją 
i jej partnera, po czym grożąc obojgu 
nożyczkami, zrabowali przedmioty 
o łącznej wartości ponad 6700 zł.

Do napadu doszło na początku lutego. 
Przebywający na urlopie z zakładu po-
prawczego 20-letni mieszkaniec So-
snowca, wraz ze swoim o dwa lata star-
szym kolegą, napadli na babcię 20-lat-

ka. Wtargnęli do jej mieszkania w cen-
trum miasta, pobili 65-letnią kobietę i jej 
63-letniego partnera, po czym, grożąc 
obojgu nożyczkami, ukradli biżuterię, te-
lefon i inne wartościowe przedmioty 
o łącznej wartości ponad 6700 zł. Wy-
rodny wnuczek został zatrzymany nie-
mal zaraz po napadzie. Usłyszał zarzuty 
rozboju z użyciem niebezpiecznego na-
rzędzia. W ostatnich dniach kryminalni 
zatrzymali również jego 22-letniego kom-
pana. On również usłyszał zarzut o po-
dobnej treści, jak jego wspólnik. Sąd 
zdecydował o aresztowaniu obu męż-
czyzn na okres 3 miesięcy. Może im gro-
zić 12 lat więzienia.

Uciekał przed policją.  
Był poszukiwany i nie miał 

prawka

17-letni diler

Nawet do 5 lat za kratami grozi 
32-letniemu kierowcy renaulta, który 
nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 
Sprawca, który uciekał przed policyj-
nym pościgiem, łamał po drodze wszel-
kie możliwe przepisy ruchu drogowego 
i stwarzał poważne zagrożenie bezpie-
czeństwa. Policjant z bielskiej „dwój-
ki” wraz z przewodnikiem psa tropią-
cego, zatrzymali uciekiniera. Jak się 
szybko okazało, nie zatrzymał się do 
kontroli, bo był poszukiwany i obowią-
zywał go sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych.

Po północy w Bielsku-Białej na ul. War-
szawskiej, policjanci zamierzali zatrzymać 
do kontroli drogowej kierującego renaul-
tem. Mundurowi włączyli sygnały uprzywi-
lejowania – dźwiękowe i świetlne, na które 
kierowca nie zareagował. Przyspieszył i za-
czął uciekać. Jechał z dużą prędkością, ła-
miąc po drodze wszelkie przepisy ruchu 
drogowego. Policjanci ruszyli w pościg za 
uciekinierem. W Czechowicach-Dziedzi-
cach na ul. Legionów, kierujący wjechał na 
prywatną posesję i kontynuował ucieczkę 

pieszo. Przeskoczył przez ogrodzenie pose-
sji, doznając urazu ręki. Mundurowi nie 
dali mu większych szans i zatrzymali go po 
krótkim, pieszym pościgu.

Jak się okazało, mężczyzna uciekał, bo 
był poszukiwany za wcześniejsze konflik-
ty z prawem. Nie miał też prawa jazdy, 
które sąd zatrzymał mu za jazdę w stanie 
nietrzeźwości w 2009 roku. Sprawca zła-
mał tym samym sądowy zakaz prowadze-
nia wszelkich pojazdów mechanicznych, 
który obowiązuje go aż do października 
przyszłego roku.

Wkrótce usłyszy zarzuty. Za niezatrzy-
manie się do kontroli drogowej oraz zła-
manie sądowego zakazu grozi mu do 5 lat 
za kratami. 32-latek został już przewiezio-
ny do aresztu śledczego, gdzie spędzi kil-
kanaście najbliższych dni.

Przypominamy, że od 1 czerwca 2017 r. 
niezatrzymanie się do kontroli jest prze-
stępstwem. Kierowca uciekający przed 
policją musi liczyć się z karą od 3 miesię-
cy do 5 lat więzienia. Na uciekinierów sąd 
będzie też nakładał bezwzględny zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 
od roku do 15 lat.

Kryminalni z komisariatu w Strosz-
ku zatrzymali 17-letniego dilera i prze-
jęli ponad 160 porcji narkotyków. Na-
stolatek wpadł w mieszkaniu przy ul. 
Strzelców Bytomskich. Za handel nar-
kotykami grozi mu do 10 lat więzie-
nia.

Kryminalni z komisariatu w Stroszku 
prowadzili działania przeciwko przestęp-
czości narkotykowej. Wynikiem pracy 

zespołu policjantów było zatrzymanie 
17-letniego dilera. Młody mężczyzna 
wpadł w ręce kryminalnych w mieszka-
niu przy ulicy Strzelców Bytomskich. 
Stróże prawa przejęli ponad 160 porcji 
amfetaminy. Zatrzymany trafił do poli-
cyjnego aresztu. Śledczy udowodnili, że 
handlował narkotykami. Bytomianin 
usłyszał już zarzuty. Teraz stanie przed 
prokuratorem. Dilerowi grozi do 10 lat 
więzienia.
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Policjanci z wydziału do walki z prze-
stępczością gospodarczą cieszyńskiej 
komendy zakończyli właśnie dochodze-
nie przeciwko 28-letniemu mężczyźnie, 
podejrzanemu o liczne oszustwa. Za-
trzymanemu przedstawiono ponad 70 
zarzutów. Za popełnione przestępstwa 
grozi mu do 8 lat więzienia.

Po blisko rocznym dochodzeniu, nad-
zorowanym przez Prokuraturę Rejonową 
w Cieszynie, policjanci wydziału do walki 
z przestępczością gospodarczą miejscowej 
komendy zakończyli postępowanie 
w sprawie oszustw, jakich dopuścił się je-
den z mieszkańców powiatu.

Na początku 2017 roku śledczy z wy-
działu do walki z przestępczością gospo-
darczą zostali zawiadomieni o oszustwie. 
Po przeanalizowaniu sprawy cieszyńscy 
policjanci nawiązali kontakt z innymi jed-
nostkami, na terenie których mogły 
mieszkać inne, oszukane przez 28-latka 
osoby. Stróże prawa ustalili, że mężczy-
zna od dłuższego już czasu prowadził 
swoją przestępczą działalność. Jak się 
okazało, źródłem jego dochodu były oszu-
stwa internetowe oraz kradzież danych 
z nieużywanych kont internetowych na 
portalach aukcyjnych. Oszust oferował 
na aukcjach głównie markowe telefony, 
konsole do gier, sprzęt RTV i inne przed-
mioty. Policjanci przez rok gromadzili do-
wody w tej sprawie i przesłuchali ponad 
70 osób, które zostały oszukane na ponad 
100 tys. zł. Zatrzymany mężczyzna usły-
szał 70 zarzutów za oszustwa oraz kra-
dzież danych. Za przestępstwa, których 
się dopuścił, grozi mu nawet do 8 lat wię-
zienia.

Najważniejsze zasady korzystania 
z internetu mówią, aby:

l nie używać prostych haseł np. imię 
i data urodzenia ( np.Grzegorz2804- 
hasło to będzie powinno być zapisane w 
tylko nam znany, bardziej złożony spo-
sób jak np. gRzeGorZ4802)

l nie udostępniać haseł, nie zapisywać 
ich w przeglądarkach

l nie używać haseł krótkich (poniżej 
8-miu znaków)

l hasło powinno zawierać zarówno cyfry, 
litery (małe i wielkie) oraz znaki specjal-
ne

l nie używać służbowego adresu e-mail 
do rejestrowania się na portalach

l usuwać nieużywane konta
l wylogowywać się po zakończonych 

czynnościach

POD ŻADNYM POZOREM NIE 
UŻYWAĆ TYCH SAMYCH HASEŁ  

NA RÓŻNYCH STRONACH 
INTERNETOWYCH

Stosując te proste zasady, w znacz-
nym stopniu zwiększamy swoje bezpie-
czeństwo. Dobrym zwyczajem jest stwo-
rzenie oddzielnego konta e-mail (u jed-
nego z darmowych dostawców takiej 
usługi) służącego wyłącznie do rejestro-
wania się na forach. W żadnym przypad-
ku nie należy używać do tego celu konta 
służbowego lub tego powiązanego z ban-
kiem, czy rejestracją na portalach au-
kcyjnych. Oczywiście hasło do każdego z 
kont e-mail również powinno spełniać 
powyższe zasady bezpieczeństwa. Nie 
można zapominać o aktualizacji progra-
mu antywirusowego jak i używanego 
oprogramowania.



ŚRODA- 28 LUTEGO-CZWARTEK 1 MARCA 2018 5.OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Stary Rynek (DH „Puchatek”),  

tel. 34 368 19 45

l Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA
 

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGIPOGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny,  

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 48 
m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte piętro 
w wieżowcu, okna PCV południe-zachód, 

balkon. Kuchnia z meblami na wymiar i sprzętem 
AGD. Duży salon po remoncie. Sypialnia 

z wyjściem na balkon. Łazienka w glazurze 
z wanną oraz przedpokój  z szafą. Mieszkanie 
czyste i zadbane. Na podłogach panele i płytki. 
W cenie sprzedaży wliczone całe wyposażenie 

mieszkania. Blisko uczelnie, sklepy, szkoła, 
komunikacja miejska.  Bardzo atrakcyjna cena 

149 000 zł. Tel. 661 117 931

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

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM dom w stanie surowym do 

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

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440 m2, 

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

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ dla siebie pokój w Częstochowie lub 

kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222
n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul. 

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

— ZAMIENIĘ —
n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy 

głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany przez 
Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, na 
mieszkanie M-3 lub sprzedam.  
Tel. 888 784 479

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

SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko zimowe 
granatowe dla pieska średniej wielkości; 2) 
smycz, obrożę; 3) podwójną miseczkę na karmę; 
4) bidon turystyczny na wodę z poidełkiem. 
Dodatkowo oddam GRATIS siedzisko używane. 
Tel. 504 563 612

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

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego 
i trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

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

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

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

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

Tel. kontaktowy: 604 064 480

PRACA opiekunki seniorów w Niemczech! 
Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra 

pensja w ramach jednej czytelnej umowy!

Zadzwoń 519-690-504, Promedica24

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

n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.             
Tel. 887 627 682

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

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

OPIEKA

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

PRACA

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

udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb. 
665013836

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

— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 

Tel. 667 499 164
n IDENTYFIKACJA wizualna firm. Projektowanie 

graficzne, DTP. e-mail: gosiakgrafik@gmail.com. 
Tel. 664 911 389

MATRYMONIALNE
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 

mieszkanie. Piękne strony tak jak w Jerozolimie. 
Handluje owocami z ojcem chce do siebie. 
Wykształcenie średnie. Tel. 79/137 63 10

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

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



6. ŚRODA- 28 LUTEGO-CZWARTEK 1 MARCA 2018 MOTORYZACJA

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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PROGRAM TV – ŚRODA 28 LUTEGO 2018 r.

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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