
37-latek, za pośrednic-
twem komunikatora in-
ternetowego, namawiał 
15-letnią mieszkankę po-
wiatu lublinieckiego, aby 
przesłała mu swoje nagie 
zdjęcia. Twierdził, że jest 
jej rówieśnikiem... Męż-
czyzna  został zatrzyma-
ny. Decyzją prokuratora 
będzie on pod policyjnym 
dozorem. Wkrótce nato-

miast odpowie 
za posiadanie 
treści pornogra-
ficznych z udzia-
łem dzieci, które 
znajdowały się 
na jego kompu-
terze i w telefo-
nie.

Prowadzone przez lubli-
nieckich kryminalnych dzia-
łania pozwoliły na ustalenie 
danych mężczyzny, który 
w maju ubiegłego roku na-
wiązał kontakt z 15-letnią 
mieszkanką powiatu lubli-
nieckiego. Mieszkaniec woje-
wództwa świętokrzyskiego 
rozmawiał z nią za pośred-
nictwem komunikatora in-
ternetowego. Twierdził, że 
jest jej rówieśnikiem. Gdy 
zdobył jej zaufanie, poprosił 
o przesłanie nagich zdjęć...

Na trop przestępcy poli-
cjantów naprowadził rodzic 
dziewczynki, który przeglą-
dał jej korespondencję. 
37-latek został zatrzymany 
w swoim mieszkaniu. 

W trakcie przeszukania, 
stróże prawa zabezpieczyli 
jego telefon komórkowy oraz 
sprzęt komputerowy. Na obu 
znaleziono  treści pornogra-
ficznych z udziałem dzieci.

Mężczyzna usłyszał zarzu-
ty i decyzją prokuratora po-
zostanie pod policyjnym do-
zorem. To jednak nie koniec 
sprawy. Lublinieccy śledczy 
ustalili już, że 15-letnia 
mieszkanka powiatu lubli-
nieckiego nie była jedyną 
małoletnią, z którą kontakto-
wał się mężczyzna. Zabezpie-
czony sprzęt sprawdzają po-
licyjni specjaliści. Niewyklu-
czone, że 37-latek usłyszy 
kolejne zarzuty.
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37-latek… 

podawał się za 15-latka...
Częstochowa

Śmierć w płomieniach
31-letni mężczyzna 

nie żyje – to tragicz-
ny efekt pożaru, do 
którego doszło w ka-
mienicy przy ulicy 
Śniadeckich w Czę-
stochowie. Pięć osób 
– trzy dorosłe i dwoje 
dzieci w wieku 11 i 3 
lat – zostało nato-
miast przewiezionych 
do szpitala.

We wtorkową noc 
(6.03.) tuż przed 2.00 
oficer dyżurny z komi-
sariatu I w Częstocho-
wie otrzymał zgłoszenie 
pożaru, do którego do-
szło w kamienicy przy 
ulicy Śniadeckich. Jak 

ustalili śledczy, spale-
niu uległo poddasze bu-
dynku. Podczas działań 
gaśniczych, strażacy 
wynieśli z pogorzeliska 
osmalone zwłoki 31-let-
niego mężczyzny. Pięć 
osób - trzy dorosłe 
i dwoje dzieci w wieku 
11 i 3 lat - zostało nato-
miast przewiezionych 
na badania do szpitala.

Budynek został wyłą-
czony z użytkowania. 
Dla osób, które zostały 
ewakuowane z kamie-
nicy, częstochowskie 
centrum zarządzania 
kryzysowego zorganizo-
wało autobus, w któ-
rym można się było 

ogrzać. Na miejscu pra-
cowali policjanci, stra-
żacy i ratownicy me-
dyczni. Obecny był też 
prokurator oraz przed-
stawiciel inspektoratu 
nadzoru budowlanego 
i pogotowia energetycz-
nego.

Na razie przyczyna 
pożaru nie jest znana. 
Wkrótce śledczy prze-
prowadzą oględziny po-
gorzeliska przy udziale 
biegłego do spraw po-
żarnictwa. Policjanci, 
wspólnie z prokurato-
rem będą wyjaśniać, 
jak doszło do tej trage-
dii.
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112 mln zł wydała Często-
chowa na inwestycje, remon-
ty i utrzymanie dróg w ubie-
głym roku Oprócz dużych 
unijnych zadań realizowane 
były inwestycje ważne dla 
mieszkańców poszczegól-
nych dzielnic, a także przed-
siębiorców i inwestorów. Na 
te prace miasto wydało ok. 
32 mln zł. Znany jest już plan 
większości lokalnych zadań 
drogowych na rok bieżący.

– Staramy się realizować za-
dania, które są potrzebne miesz-
kańcom, bo poprawiają sytuację 
w dzielnicach, a także warunki 
dojazdu do częstochowskich firm 
i obsługę komunikacyjną no-
wych inwestorów, tworzących 
nowe miejsca pracy – twierdzi 
prezydent miasta Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. Przykładem tych 
ostatnich jest np. budowa nowe-
go mostu nad Kucelinką w ul. 
Legionów, który ułatwił dojazd 
dla cięższych pojazdów m.in. do 
terenów stref ekonomicznych, 
budowa nowej drogi w Katowic-
kiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej czy przebudowa ul. Bór 
w dzielnicy Ostatni Grosz.

  W 2017 r. udało się zmoder-
nizować lub wybudować w su-
mie kilkanaście odcinków ulic, 
w tym np. Kiedrzyńską, św. Ja-
na, Jagiellońską, Bohaterów Ka-
tynia, część Małopolskiej czy 
Olsztyńskiej. Nowy wygląd zy-
skał plac Orląt Lwowskich. Sfi-
nalizowane zostały także niektó-
re inwestycje rozpoczęte w 2016 

r., jak przedłużenie ul. Racławic-
kiej do Staszica czy generalna 
przebudowa wiaduktu i przejścia 
podziemnego w alei Wyzwolenia.

W 2018 r. miasto powinno 
skierować na inwestycje w dziel-
nicach porównywalne środki. 
Większość zadań oraz dokumen-
tacji projektowych jest już zapla-
nowanych i – tak jak w 2017 r. – 
część z nich ma związek z duży-
mi projektami inwestycyjnymi 
rozwijających się w Częstocho-
wie firm. Oprócz tego miasto ma 

zamiar zająć się budową ulicy 
Artyleryjskiej, ul. Suchej, prze-
dłużeniem ul. Bór, budową od-
cinka ul. Sikorskiego (po inwe-
stycji Fortum) czy kilkoma mniej-
szymi inwestycjami zgłoszonymi 
przez mieszkańców w ramach 
budżetu obywatelskiego.               

WYBRANE IWESTYCJE 
DROGOWE ZREALIZOWANE 

W 2017 r.
l Budowa drogi w KSSE od się-

gacza ul. Legionów do ul. Ku-

sięckiej- koszt inwestycji   4,7 
mln zł

l Budowa połączenia ulicy 
Racławickiej do Staszica   
koszt ponad 3 mln zł

l Budowa ul. Kiedrzyńskiej –  
koszt blisko 5 mln zł   (w tym 
dotacja 2,35 mln zł ze środ-
ków budżetu państwa w ra-
mach programu przebudo-
wy dróg lokalnych)

l Budowa ul. Małopolskiej 
wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem – 3. etap- 
koszt ponad 2,4 mln zł

l Przebudowa ul. Olsztyńskiej 
od ul. Wesołej do ul. Legio-
nów- koszt 2,1 mln zł

l Przebudowa obiektu mosto-
wego w ul. Legionów –  koszt 
ok. 3,7 mln zł (w tym dotacja 
ok. 1,8 mln zł ze środków 
subwencji ogólnej budżetu 
państwa)

l Przebudowa Placu Orląt 
Lwowskich 2017 -  koszt 0,8 
mln zł

l Przebudowa ul. Bohaterów 
Katynia -  koszt 0,85 mln zł

l Przebudowa ul. Kasztanowej 
-  koszt 0,4 mln zł

l Przebudowa ul. Kamińskie-
go – koszt 1,7 mln zł (zakoń-
czenie budowy w 2018 roku)

l Przebudowa ul. Bór na od-
cinku od alei Niepodległości 
do ul. Jagiellońskiej – koszt  
2,5 mln zł

l Budowa pasa włączenia 
z ul. Wilsona w alei Jana 
Pawła II wraz z uzupełnie-
niem infrastruktury dla pie-
szych i rowerzystów- koszt 

ok. 1,2 mln zł  (zakończenie 
budowy w 2018 roku)

l Wymiana nawierzchni w cią-
gu ul. Jagiellońskiej  - koszt 
0,8 mln zł

l Przebudowa ul.  Okólnej od 
ul. Dekabrystów do Wie-
rzyńskiego –  koszt ok. 1,5 
mln zł (zakończenie budowy 
w 2018 roku)

l Przebudowa ul.  św. Jana  – 
koszt ok. 0,5 mln zł

l Budowa parkingów i chod-
ników przy ul. Bacewicz 
i Pużaka– koszt 433 tys. zł

l Budowa chodnika przy ul. 
Piastowskiej  -koszt 51 tys. zł.

 
WYBRANE ZADANIA 

DROGOWE I PROJEKTY DO 
REALIZACJI W 2018

n Budowa drogi do terenów in-
westycyjnych strefa „SKOR-
KI” etap II i III -  koszt ponad  
10,1  mln zł

n Przebudowa ulicy Korfantego 
–  koszt ponad  7 mln zł

n Budowa ulicy Artyleryjskiej – 
I etap- koszt ponad  2 mln zł

n Budowa ulicy Sikorskiego na 
odcinku od ul. Łódzkiej do 
Szajnowicza – Iwanowa –  
koszt ponad  1,6 mln zł

n Budowa przedłużenia ulicy 
Bór do ul. Jagiellońskiej  
koszt   ponad  1,2  mln zł

n Budowa ul. Suchej- koszt po-
nad  0,8  mln zł

n Przebudowa ul. Broniewskie-
go –  koszt ok.  0,4 mln zł

n Przebudowa ulicy Spadek –  
koszt  350 tys. zł

Ciąg dalszy na str. 2
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Kompletnie pijany 

Wsiadł za 
kierownicę. 
Spowodował 

kolizję
Mimo że był upojony alko-

holem, nie przeszkodziło mu 
to w prowadzeniu samochodu. 
60-latek z powiatu zawierciań-
skiego miał w organizmie po-
nad 3 promile! Mężczyzna 
wpadł w ręce myszkowskiej 
drogówki po tym, jak spowo-
dował kolizję. Oprócz wyso-
kiej kary grzywny, grożą mu 2 
lata więzienia.

Policjanci ruchu drogowego zo-
stali wezwani do Ogorzelnika, 
gdzie doszło do kolizji dwóch po-
jazdów. Na miejscu mundurowi 
zastali kompletnie pijanego kie-
rowcę peugeota, który jadąc lewą 
stroną jezdni zderzył się z jadą-
cym w przeciwnym kierunku re-
nault master. Kierujący „dostaw-
czakiem” - aby uniknąć czołowe-
go zderzenia z peugeotem - zje-
chał na lewy pas ruchu w wyni-
ku, czego kierujący peugeotem 
uderzył w prawą stronę renault. 
Na szczęście nikt nie odniósł ob-
rażeń. Kiedy mundurowi zbadali 
stan trzeźwości, okazało się, że  
60-latek siedzący za kierownicą 
osobówki był  pijany. Mężczyzna 
miał w organizmie ponad 3 pro-
mile alkoholu. Wkrótce odpowie 
za jazdę na podwójnym gazie oraz 
spowodowanie kolizji drogowej. 
Grożą mu 2 lata za kratkami.
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Dla rodziców i nauczycieli

Forum o niepełnosprawności
Jak radzić sobie z niepeł-

nosprawnością dziecka to te-
mat VI już Forum dla Rodzi-
ców i Nauczycieli, które od-
będzie się 20 marca w sali se-
syjnej magistratu.

W programie m.in. wykłady o 
wczesnym wykryciu zagrożenia 
niepełnosprawnością, o diagno-
zie i terapii osób z dysfunkcją 
narządu słuchu, metodach al-
ternatywnej komunikacji, terapii 
biofeedback.  Osoby zaintereso-
wane proszone są o potwierdze-
nie uczestnictwa  do 15 marca. 
Kontakt: tel. 34  362 30 33,  
mp43@edukacja.czestochowa.pl

Spotkaniu towarzyszyć będzie 
wystawa plastyczno-fotograficz-
na ZSS nr 28, ZSS nr 45, MP nr 
31, MP nr 43, MP nr 35, ZSzS 
23, SOSzW nr 1, SOSzW nr 5.

Organizatorami VI Forum dla 
Rodziców i Nauczycieli dzieci z 
niepełnosprawnością są: Urząd 
Miasta Częstochowy, Zakład Pe-
dagogiki Opiekuńczej i Resocjali-
zacyjnej AJD, Samorządowy 
Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli, Miejskie Przedszkole Inte-
gracyjne Nr 43, Polski Komitet 
Światowej Organizacji Wycho-
wania Przedszkolnego OMEP.
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Debata

Język odmiany, czy 
odmiana języka?

Czy wpływając na język 
można zmieniać świat i usu-
wać nierówności czy też 
zmiany języka są jedynie od-
biciem zmieniającego się 
świata – wokół podobnych 
pytań 9 marca w ratuszu bę-
dą debatować m.in. języko-
znawcy Jerzy Bralczyk i Ka-
tarzyna Kłosińska oraz za-
stępczyni Rzecznika Praw 
Obywatelskich Sylwia Spu-
rek. Debata w ramach Czę-
stochowskiego Roku Kobiet 
rozpocznie się o godz. 17.00.           

Psycholożka, gościni, pre-
mierka, ministra, marszałkini – 
coraz więcej żeńskich form języ-
kowych pojawia się w naszej 
przestrzeni komunikacyjnej. 
Ich używanie stało się ważne 
w kontekście działań o równe 
traktowanie kobiet i mężczyzn. 
Jednych te formy rażą lub ba-
wią, inni głośno domagają się 
ich powszechnego stosowania. 
Temat budzi gorące emocje, 
dlatego nie sposób ignorować 
faktu, że jesteśmy świadkami 
procesu przemian, które doty-
czą także języka.

W ramach obchodów Często-
chowskiego Roku Kobiet – pod 
hasłem  ,,Język odmiany czy 
odmiana języka?”  – zaprasza-
my do dyskusji o tym, czy wpły-
wając na język można zmieniać 
świat i likwidować nierówności, 
czy też odmiana języka to natu-

ralny proces, który zachodzi 
równolegle do zmieniającego się 
świata.

W debacie wezmą udział:

l prof. Jerzy Bralczyk  – języ-
koznawca, specjalista w za-
kresie języka mediów, rekla-
my i polityki, wieloletni czło-
nek Rady Języka Polskiego

l prof. Katarzyna Kłosińska  
– językoznawczyni, m.in. 
współpracowniczka Progra-
mu III Polskiego Radia, człon-
kini Zarządu Głównego Towa-
rzystwa Kultury Języka

l dr Sylwia Spurek  – zastęp-
czyni RPO, radczyni prawna 
od 1999 roku zaangażowana 
w działania na rzecz praw 
człowieka, uczestniczka prac 
nad projektem pierwszej 
ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie

l dr Zbigniew Wieczorek  – 
adiunkt w Zakładzie Pedago-
giki Społecznej i Terapii Peda-
gogicznej Akademii Jana Dłu-
gosza, koncentrujący swoje 
zainteresowania naukowe na 
kwestiach komunikacji spo-
łecznej

l Agata Wierny  – pełnomoc-
niczka Prezydenta Miasta 
Częstochowy ds. Równych 
Szans
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MZDiT

Przebudują ulicę 
Broniewskiego

Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu ogłosił przetarg na prze-
budowę ulicy Broniewskiego w 
dzielnicy Tysiąclecie. Oferty 
można składać do 14 marca.

Inwestycja dotyczy odcinka od 
ul. Kilińskiego do ul. Gałczyń-
skiego. Zakres robót obejmie 
m.in. mechaniczne wykonanie 
koryta, jezdni, krawężników be-
tonowych na podsypce cemento-
wo-piaskowej, wjazdów, parkin-
gu, chodnika oraz trawników. 
Prace dotyczą także budowy ka-
nałów rurowych oraz studzienek 

ściekowych. Wyłoniony wyko-
nawca powinien zrealizować in-
westycję do końca lipca.

Oferty w przetargu można 
składać do 14 marca   w siedzi-
bie Miejskiego Zarządu Dróg i 
Transportu.

Szczegóły specyfikacji przetar-
gowej znajdują się na stronie in-
ternetowej MZDiT:
http://mzd.czest.pl/przetargi/
aktualne-przetargi-ogloszone/
2924-przebudowa-ulicy-bro-
niewskiego-na-odcinku-od-ul-
-kilinskiego-do-ul-galczynskiego
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Dokończenie ze str. 1
n Przebudowa ulicy Jaskrow-

skiej –  koszt  325 tys. zł
n Przebudowa ul. Bardowskie-

go I etap 
(chodnik + miejsce postojowe) 
–  koszt ponad500 tys. zł

n Przebudowa łącznika dzielni-
cowego Tysiąclecie (Polskiego 
Czerwonego Krzyża- Obroń-
ców Poczty Gdańskiej- Kwiat-
kowskiego - Szajnowicza – 

Iwanowa)  koszt ponad  146 
tys. zł

n Przebudowa parkingu przy 
ul. Iwaszkiewicza- koszt po-
nad132  tys. zł

n Przebudowa chodnika   ul. 
Mirowska – I etap -  koszt po-
nad120 tys. zł.

Dokumentacje projektowe
u Przebudowa ulicy Boya – 

Żeleńskiego    - koszt  65 tys. 

zł  –  na  dokumentację pro-
jektową

u Rozbudowa ulicy Narcyzowej 
-  koszt140 tys. zł –  nadoku-
mentację projektową

u Przebudowa ronda na skrzy-
żowaniu ul. Legionów z ul. 
Żużlową  koszt  55 tys. zł 
–  na dokumentację projekto-
wą

u Przebudowa Sikorskiego 
w Częstochowie na odcinku 

od ul. Szajnowicza – Iwanowa 
do ul. Łódzkiej;  koszt  55 tys. 
zł –  nadokumentację projek-
tową

u Rozbudowa ul. Łódzkiej 
w Częstochowie -  koszt po-
nad130 tys. zł –  nadokumen-
tację projektową

u Rozbudowa ul. Kingi w Czę-
stochowie -  koszt  100 tys. zł 
–  na dokumentację projekto-
wą

u Rozbudowa ul. Dąbrówki 
w Częstochowie -  koszt  120 
tys. zł –  nadokumentację 
projektową.
Warto zaznaczyć, że w przy-

padku planowanych inwestycji 
- koszty zadań – przed rozstrzy-
gnięciem przetargowym są sza-
cunkowe – według kwot zapisa-
nych w budżecie i przeznaczo-
nych na realizację zadania.
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Dozory i areszty dla 
stadionowych chuliganów

Zapadły już decyzje w sprawie za-
trzymanych w Gliwicach pseudokibi-
ców, którzy wtargnęli na murawę, dą-
żąc do konfrontacji z kibicami gości. 
To jednak nie koniec sprawy. Policjan-
ci wciąż analizują zapisy monitoringu 
i przesłuchują świadków. Planowane są 
też kolejne zatrzymania.

W ramach rozgrywek Ekstraklasy na 
stadionie miejskim przy ul. Okrzei 20 w 
Gliwicach został zaplanowany mecz piłki 
nożnej pomiędzy drużynami Piasta Gliwice 
i Górnika Zabrze. Policjanci zakwalifiko-
wali to spotkanie jako mecz „podwyższone-
go ryzyka”. Jeszcze przed rozpoczęciem 
spotkania funkcjonariusze interweniowali 
wobec grupy kilkudziesięciu pseudokibi-
ców Piasta Gliwice, która usiłowała dostać 
się na przedpole wyłamując płot. Skutecz-
na interwencja doprowadziła do wycofania 
się chuliganów w rejon kas. W pewnym 
momencie kibice Górnika Zabrze wywiesi-
li „do góry nogami”, na swoim sektorze 
dwie flagi Piasta Gliwice. Zamaskowane 
osoby odpaliły dwie race, którymi następ-
nie podpaliły wiszące flagi Piasta. Ta sytu-
acja doprowadziła do eskalacji emocji na 
stadionie, w rezultacie tej prowokacji szali-
kowcy Piasta Gliwice zniszczyli ogrodzenie 
i doprowadzili do konfrontacji ze służbami 
porządkowymi. Zdemolowali również toa-
lety rzucając elementami ich wyposażenia 
w pracowników służb ochrony.

Mundurowi użyli środków przymusu 
bezpośredniego, następnie na teren sta-
dionu została wprowadzona policja konna 
oraz policjanci z psami. Ze względu na za-
grożenie życia i zdrowia piłkarzy, sędzia 
zdecydował o przerwaniu meczu.   Łącznie 

zatrzymano siedmiu najbardziej agresyw-
nych chuliganów stadionowych, którzy od-
powiedzą za swoje czyny. Trzech pseudoki-
biców usłyszało  zarzuty naruszenia prze-
pisów ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych, dwaj – zarzut naruszenia nie-
tykalności cielesnej policjantów, a jeden 
odpowie za znieważenie mundurowego. 
Ostatni z mężczyzn został przesłuchany w 
charakterze świadka.  Podejrzani pseudo-
kibice w większości przyznali się do winy, 
jeden zasłaniał się niepamięcią z uwagi na 
upojenie alkoholem. Wobec czterech z nich 
prokuratura zastosowała dozory policyjne, 
poręczenia majątkowe i zakazy stadiono-
we. Dwaj pozostali trafili do zakładów kar-
nych, bowiem okazało się, że byli poszuki-
wani do odbycia kar, m.in. za rozbój. Męż-
czyźni odpowiedzą przed sądem, grożą im 
kary więzienia.

Policjanci cały czas pracują nad spra-
wą. Analizowane są zapisy stadionowego 
monitoringu oraz przesłuchiwani świad-
kowie. Niewykluczone, że grono podejrza-
nych się poszerzy i w najbliższych godzi-
nach kolejni uczestnicy sobotnich burd 
będą zatrzymywani.

Myślał, że mu się upiecze

Napadł na lombard

Z kościoła do aresztu

Zaledwie kilka godzin zajęło cho-
rzowskim mundurowym zatrzymanie 
sprawcy napadu na jeden z lombardów 
w Chorzowie. Mężczyzna usłyszał już 
zarzuty. Decyzją sądu najbliższe trzy 
miesiące spędzi on w areszcie.

Kilkanaście minut przed 20.00 do dy-
żurnego Komendy Miejskiej Policji w Cho-
rzowie zadzwoniła kobieta i powiadomiła, 
że przed chwilą jakiś mężczyzna napadł 
na lombard, w którym pracuje i ukradł 
pieniądze. Niezwłocznie na miejsce zosta-
li skierowani chorzowscy policjanci. Dzię-
ki zaangażowaniu zarówno munduro-
wych jak i kryminalnych z chorzowskiej 
komendy oraz zabezpieczonemu materia-
łowi dowodowemu, wytypowano sprawcę 
napadu. Informacje na jego temat nie-
zwłocznie trafiły do wszystkich policjan-
tów będących tego dnia w służbie. Teraz 

jego zatrzymanie było już tylko kwestią 
czasu. Kilka minut po 2.00 sprawca roz-
boju był już w rękach chorzowskich stró-
żów prawa, którzy odzyskali również część 
łupu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. 
Śledczy, wraz z prokuratorem, zawnio-
skowali o zastosowanie wobec niego tym-
czasowego aresztowania. Decyzją sądu, 
mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

37-letni złodziej został schwytany 
w kościele na gorącym uczynku kra-
dzieży torebki dzięki zdeterminowanej 
reakcji świadków. Okazało się także, 
że dwa tygodnie wcześniej również do-
konał kradzieży. Mężczyzna usłyszał 
już zarzuty. Za popełnione przestęp-
stwo grozi nawet 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło pod koniec ubie-
głego tygodnia, w jednym z tyskich ko-
ściołów. Kobieta zauważyła mężczyznę, 
w którym rozpoznała złodzieja, który 
dwa tygodnie wcześniej okradł starszą 
parafiankę. Kobieta niezwłocznie powia-
domiła policjantów. Do czasu przyjazdu 
mundurowych obserwowała mężczyznę. 
Kiedy zaczął się kierować w stronę wyj-
ścia, kobieta z pomocą brata zataraso-
wała mu wyjście. Wtedy też okazało się, 
że miał on przy sobie kolejną skradzioną 
torebkę. Schwytany na gorącym uczyn-

ku złodziej szybko trafił do policyjnego 
aresztu. To doskonale znany policjan-
tom 37-latek.  

Mężczyzna odpowie za swoje czyny 
dzięki czujności 58-letniej kobiety oraz jej 
62-letniego brata. Bezpośrednio po pierw-
szej kradzieży, tyscy policjanci informo-
wali o zdarzeniu na stronie internetowej  
(więcej),  apelując przy tym o czujność 
w każdym miejscu. Mundurowi podkre-
ślają, że przede wszystkim należy reago-
wać, ponieważ obojętność ze strony społe-
czeństwa daje przyzwolenie na kontunu-
owanie przestępczych procederów.

Torebka wraz z dokumentami oraz pie-
niędzmi wróciła do właścicielki. Policjanci 
przedstawili mężczyźnie zarzut dwukrot-
nej kradzieży. Sprawca przyznał się do za-
rzucanych mu czynów. Prokurator objął 
go policyjnym dozoru. Za popełnione 
przestępstwo kodeks karny przewiduje 
karę do 5 lat więzienia.Zamknęli sklep z dopalaczami

Zaproponował dzielnicowym 
marihuanę

Chorzowscy policjanci z referatu 
zwalczającego przestępczość pseudo-
kibiców cały czas sprawdzają i weryfi-
kują informacje o miejscach, gdzie 
mogą być sprzedawane tzw. dopalacze. 
W miniony weekend, wspólnie z pra-
cownikami sanepidu, skontrolowali 
sklep przy ulicy Styczyńskiego w Cho-
rzowie. Podczas działań przejęli prawie 
60 opakowań substancji psychoaktyw-
nych. Przejęte środki zostaną teraz 
poddane szczegółowej analizie labora-
toryjnej. Od jej wyników będzie zależa-
ło dalsze postępowanie w tej sprawie.

Policjanci z Referatu do Spraw Zwal-
czania Przestępczości Pseudokibiców Ko-
mendy Miejskiej Policji w Chorzowie cały 
czas skrupulatnie weryfikują i sprawdza-
ją informacje o miejscach, gdzie rozpro-
wadzane są dopalacze. Gdy tylko uzyska-
li informację, że takie środki mogą być 
sprzedawane w jednym z lokali na ulicy 
Styczyńskiego, postanowili to sprawdzić. 
Wspólnie z pracownikami sanepidu prze-

prowadzili kontrolę lokalu, podczas której 
znaleźli prawie 60 opakowań produktów, 
które mogą powodować zagrożenie dla ży-
cia i zdrowia ludzkiego. Pracownicy sane-
pidu zabezpieczyli te środki. Przejęte spe-
cyfiki zostaną poddane analizie w labora-
torium, celem określenia dokładnego 
składu tych substancji. Od wyników ana-
lizy będzie zależało dalsze postępowanie 
w tej sprawie. Sklep funkcjonował zaled-
wie kilka dni i dzięki szybkiej reakcji poli-
cjantów oraz pracowników sanepidu już 
został zamknięty.

Dzielnicowi z katowickiej „czwór-
ki” zatrzymali 27-latka podejrzanego 
o posiadanie narkotyków. Mężczyzna 
na widok mundurowych wyrzucił re-
klamówkę, w której była marihuana. 
Łącznie stróże prawa przejęli blisko 
100 gramów zielonego suszu. To jed-
nak nie wszystko. Aby dzielnicowi od-
stąpili od dalszych czynności służbo-
wych, 27-latek zaproponował im...ma-
rihuanę. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji IV 
w Katowicach uzyskali informację, że 
w dzielnicy Piotrowice może dochodzić do 
handlu narkotykami. Mundurowi posta-
nowili to sprawdzić i w piątek wkroczyli do 
akcji. W pewnym momencie zauważyli 
mężczyznę, który na ich widok wyrzucił 

reklamówkę i zaczął się oddalać. Jak się 
okazało, w reklamówce był zielony susz. 
Po zbadaniu testerem okazało się, że jest 
to marihuana. Mężczyzna został zatrzy-
many i trafił do policyjnego aresztu. Pod-
czas przeszukania jego mieszkania znale-
ziono kolejne porcje narkotyków. Łącznie 
mundurowi przejęli blisko 100 gramów 
marihuany. To jednak nie wszystko. 
Chcąc, żeby dzielnicowi odstąpili od dal-
szych czynności służbowych, 27-latek za-
proponował im marihuanę, która była 
w reklamówce. Mieszkaniec Katowic zo-
stał doprowadzony do Prokuratury Rejo-
nowej Katowice Południe w Katowicach. 
Usłyszał już zarzuty. Prokurator objął 
27-latka policyjnym dozorem oraz zasto-
sował wobec niego poręczenie majątkowe. 
Grozi mu do 10 lat.

oprac. kg

Świętochłowiccy kryminalni zatrzy-
mali kolejnego podejrzanego w sprawie 
brutalnego pobicia, do którego doszło 
w sierpniu 2017 roku w dzielnicy Lipi-
ny. 22-latek również powiązany jest ze 
środowiskiem pseudokibiców jednej ze 
śląskich drużyn piłkarskich. Mężczy-
zna usłyszał już zarzut i został tymcza-
sowo aresztowany na dwa miesiące.

W sierpniu zeszłego roku, w dzielnicy 
Lipiny, doszło do pobicia mieszkańca 
Świętochłowic. Kilku sprawców napadło 
na idącego ulicą mężczyznę, a następnie 
pobiło go. Po całym zajściu napastnicy 
wsiedli do kilku samochodów i opuścili te-
ren miasta. Od tamtej pory świętochło-
wiccy kryminalni prowadzili działania, 
zmierzające do ustalenia i zatrzymania 
sprawców tego brutalnego pobicia. 
W styczniu aresztowany został pierwszy 
z podejrzanych. W ubiegłą środę w ręce 
kryminalnych wpadł kolejny podejrzany 
o udział w zdarzeniu. 22-letni mieszka-
niec Chorzowa został zatrzymany w swo-

im mieszkaniu. Następnego dnia usłyszał 
zarzuty prokuratorskie, dotyczące współ-
udziału w pobiciu. Sąd Rejonowy w Cho-
rzowie przychylił się do wniosku śled-
czych i tymczasowo aresztował chorzo-
wianina na dwa miesiące. Jest to kolejna 
zatrzymana w tej sprawie osoba, powiąza-
na ze środowiskiem pseudokibiców. Kry-
minalni zabezpieczyli m.in. pieniądze, 
które będą przeznaczone na poczet przy-
szłych kar i grzywien. 

http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/k27/informacje/wiadomosci/225342,Okradl-seniorke-w-kosciele.html
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
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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 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9 

tel. 506 107 375

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 garaż. ul. Rocha 121. 

Tel. 34 362 94 27
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 audiofilskie kolumny podstawkowe 

B&W DS1. Cena 100 zł/szt. Tel. 886 486 072
n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite, czarny, 

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

n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125 z uchwytem 
pistoletowym, mało używaną (1 rok). Cena 50 zł. 
Tel. 886 486 072 

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

— 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

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 PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 
podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego 
i trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

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

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

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

n 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
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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 7 MARCA 2018 r.

05:10 TELEZAKUPY
05:45 Elif; serial
06:45 Komisariat; odc. 8 

Kulinarne potyczki; 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. 3771; teleturniej muz.
09:15 Blondynka; serial TVP
10:10 Klan; odc. 3275; 

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

odc. 29, USA (1995)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Mazurskie Agro Show 
Ostróda 2018

12:50 Natura w Jedynce – 
Łowcy. Największe 
wyzwanie; serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2015); reż.:Huw 
Cordey

13:55 Elif; odc. 198; serial, 
Turcja (2014)

14:55 Korona królów; 
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. 3772; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3276; 

telenowela TVP
18:25 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu; 

8/104; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM !
20:30 Liga Mistrzów (studio)
20:40 Liga Mistrzów - 1/8 

finału: Tottenham Hotspur 
- Juventus Turyn

22:45 Liga Mistrzów (studio)
23:05 Liga Mistrzów - 

skróty, Wielka Brytania 
(2018)

00:10 Orły Nawałki
00:40 Film fabularny
02:55 Uwięzione; odc. 10; 

serial, Hiszpania (2015)
03:50 Tajemnica twierdzy 

szyfrów; odc. 7/13; serial 
sensacyjny TVP

04:40 Notacje; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 74 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1357; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 7; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl; odc. 36 

„Czy siedzi z nami pilot”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1817; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 75 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 89; 
serial obyczajowy, Turcja 
(2015)

14:00 Familiada; odc. 2311; 
teleturniej

14:35 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 1. Prolog; cykl 
dokumentalny, Polska 
(2015); reż.:Andrzej 
Misiuk

15:35 M jak miłość; odc. 
1357; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 163 
ed. 4; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 37 

„Pierwsza praca Tomka”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1817; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1818; serial obyczajowy 
TVP

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

21:45 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

22:20 Kino relaks – Szkoła 
stewardes; komedia, USA 
(2003)

23:50 Rodzinka.pl; odc. 226 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

00:25 Świat bez tajemnic – 
Zabij sobie lwa; film 
dokum., USA (2015)

01:30 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - s. XIV, odc. 
8/22; serial sensacyjny, 
Kanada, USA (2013)

02:15 Licencja na 
wychowanie; odc. 86; 
serial obyczajowy TVP

02:50 Licencja na 
wychowanie; odc. 87; 
serial obyczajowy TVP

03:25 Prokurator; odc. 3/10; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (634); 
serial paradokumentalny 

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (139); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (722); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (113); serial 
paradokumentalny. 
W piwnicy bloku zostaje 
znalezione ciało 
nauczycielki fizyki. 
Detektywi ustalają, że 
kobieta była oskarżona 
przez jednego z uczniów 
o molestowanie...

13:00 Trudne sprawy (759); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2646); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (805); 
serial paradokumentalny

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

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

16:30 Na ratunek 112 (188); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (178); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2647); serial obyczajowy

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

Kiepskich (169); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny, ich syna 
oraz sąsiadów Paździocha 
i Boczka.

20:05 Umów się ze mną. 
Take me out (1); reality 
show

21:25 Top Chef (1); reality 
show

22:55 Amerykańskie ciacho; 
komedia romantyczna, 
USA 2009. Bajka dla 
dorosłych w dobrej 
obsadzie, idealna na 
czwartkowy wieczór.

1:15 Wolna chata; komedia, 
USA 2009. Dorośli 
synowie wciąż nie 
opuszczają rodzinnego 
gniazda - czas na lekcję 
samodzielności.

3:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5241) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(3/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2201) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (867) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (519) - 
program

13:00 19 + (220) - program
13:30 Szpital (756) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

10 (6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (520) - 
program

16:30 19 + (221) - program
17:00 Ukryta prawda (868) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (757) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7371)
19:35 Sport (7354)
19:45 Pogoda (7351)
19:50 Uwaga! (5242) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(4/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2641) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (127) - 

program
21:30 Agent - Gwiazdy 3 

(3/13) - program. Do Azji 
wyruszyło 14 uczestników. 
Wśród nich jest jedna 
osoba, która będzie starała 
się pokrzyżować tę podróż 
– Agent. Wygra ten, kto 
dobrze wytypuje jego 
tożsamość. Im wcześniej 
to zrobi, tym większa 
będzie jego szansa na 
wygranie trzeciej edycji 
programu…

22:35 Elita zabójców - film 
sensacyjny, USA/Australia 
2011. Lata osiemdziesiąte 
XX wieku. Danny przez 
lata był jednym z 
najlepszych płatnych 
zabójców, ale postanowił 
przejść na emeryturę i 
zamieszkać na odludziu w 
Australii. Kiedy dowiaduje 
się, że jego przyjacielowi i 
mentorowi zagraża wielkie 
niebezpieczeństwo, 
wyrusza mu pomóc…

01:00 Kiler - komedia 1997. 
Taksówkarz Jurek zostaje 
aresztowany pod 
absurdalnym zarzutem. 
Policja jest przekonana, że 
ma do czynienia z 
profesjonalnym zabójcą o 
pseudonimie Kiler. Nagle z 
nieśmiałego nieudacznika 
Jurek staje się gwiazdą…

03:20 Uwaga! (5242) - 
program

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(65/150) - program

05:00 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 8

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 46

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

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 3

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 15

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 19

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 18

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 4

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 26

17:20 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 27. 
Po tym jak Arnie i Rysio 
zostają wysłani w ramach 
wymiany za granicę, na 13 
Posterunek przybywają 
dwaj obcokrajowcy…

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 46

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

20:00 Leon zawodowiec; 
akcja, Francja 1994. Leon 
(Jean Reno) jest płatnym 
zabójcą. Pewnego dnia 
łamie swoje twarde zasady 
i pomaga Matyldzie 
(Natalie Portman), 
dziewczynce, której 
rodzina została brutalnie 
zamordowana…

22:30 Nikita; akcja, Francja, 
Włochy 1990. Nikita – 
złodziejka i narkomanka 
zostaje skazana na 
dożywocie za zabicie 
policjanta. Ku wielkiemu 
zdziwieniu, otrzymuje 
propozycję nie do 
odrzucenia…

01:00 ZOO; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 10. 
Zespół wybiera się do 
Zambii, aby tam przejąć 
DNA lamparta i zbadać 
je…

01:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:10 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:45 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 7

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014

05:35 Korona królów; odc. 8; 
telenowela historyczna 
TVP

06:10 Na sygnale; odc. 152 
„Paparazzo”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 153 
„Dobra energia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Na kłopoty... 
Bednarski; odc. 6/7 - 
Ostatnie lato; serial TVP

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

09:10 Rodzinka.pl; odc. 31 
„Urodziny Kacperka”; 
serial komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 32 
„Ciągle głodni”; serial 
komediowy TVP

10:15 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 11/12; 
serial komediowy TVP

11:15 Ranczo; odc. 36 (seria 
III, odc. 10) - Miedź 
brzęcząca; serial 
obyczajowy TVP

12:15 Ranczo; odc. 37 (seria 
III, odc. 11) - Zrozumieć 
kobietę; serial obyczajowy 
TVP

13:15 Ojciec Mateusz; odc. 
144 - Poker (Ojciec 
Mateusz XI odc. 10); serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
145 - Kurtka (Ojciec 
Mateusz XI odc. 11); serial 
kryminalny TVP

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

16:10 Na sygnale; odc. 153 
„Dobra energia”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 38 - Złoty 
deszcz; serial TVP

17:40 Ranczo; odc. 39 - 
Szczęśliwe rozwiązanie; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 38/75 
- Egzorcysta; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
146 - Wesele; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 269; serial 
kostiumowy, Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 40 - Szok 
poporodowy; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 41- 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
147 - Oskarżony; serial 
kryminalny TVP

00:25 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

01:25 Komisja morderstw; 
odc. 11/12; serial TVP

02:20 Komisja morderstw; 
odc. 12/12; serial TVP

03:20 Na kłopoty... 
Bednarski; odc. 6/7 - 
Ostatnie lato; serial TVP

04:20 M jak miłość; odc. 
751; serial TVP

05:30 Familiada; odc. 2396; 
teleturniej

06:05 Okrasa łamie przepisy 
– Pieczywo

06:35 OPPA 2000 - Gdzie 
jest Dzidek (1); widowisko

07:40 Kabaretowy Klub 
Dwójki - (4) - Grzegorz 
Halama / Nowaki

08:35 Jeden z dziesięciu; 
3/100; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 84 
ed. 3; teleturniej

09:45 Hity kabaretu - (6) - 
Kakao i inne hity Kabaretu 
Smile

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki - /98/ - „Kocham 
cię jak Irlandię” - 
Kobranocka

11:05 Familiada; odc. 2396; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret - 
Czas na Hity Malickiego i 
Kmity (1-2)

13:45 Kabaretożercy - (12); 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski - Kabaretowe 
Przeboje Lata 2015 (1); 
program rozrywkowy

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski - Kabaretowe 
Przeboje Lata 2015 (2); 
program rozrywkowy

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski - Kabaretowe 
Przeboje Lata 2015 (3); 
program rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowina; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 22 
- Na południe; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 30 Londyn 
„Wypad za miasto” 
(113); magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach - 
Słodkie życie - Męska 
choroba /6/; sitcom

20:15 Śpiewające fortepiany 
- (1)

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

22:20 Rodzina ach rodzina
23:15 Koło fortuny; odc. 83 

ed. 3; teleturniej
23:55 Na festiwalowej 

scenie - Katarzyna 
Sobczyk

00:25 Niezapomniane 
Koncerty - Od wschodu 
do zachodu słońca - 50 lat 
Skaldów (1); koncert

01:25 Niezapomniane 
Koncerty - Opole 2017 na 
bis - Od Opola do Opola /
cz. 1/; koncert

02:30 Kierunek Kabaret - Nie 
zapominajmy o 
piosenkach kabaretowych! 
/2/

03:35 Rozrywka Retro - 
Telepeerele - (2)

05:15 Ukryta prawda (168) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (268) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (201) - 
program sądowy

08:15 Przepis na życie 
(1/13) - serial obyczajowy

09:10 Kryminalni 3 (8/14) - 
serial sensacyjny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (543) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (202) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (442) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (269) - 
program obyczajowy. 
Pogotowie przywozi na 
oddział ciężko 
poparzonego nastolatka. 
To 14-letni Jacek Okoń. W 
ostatniej chwili z pożaru 
uratował go starszy brat. 
Chłopcy podpalili 
konkurencyjną hurtownię 
odzieżową, bo namówił 
ich do tego wujek…

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (3/17) - serial, USA. 
Susan i Mike organizują w 
swoim domu przyjęcie z 
kalamburami, które budzi 
u przybyłych gości 
najgorsze instynkty…

16:55 Przepis na życie 
(2/13) - serial obyczajowy

17:55 Kryminalni 3 (9/14) - 
serial sensacyjny. Sąsiedzi 
z bloku znajdują zwłoki 
młodej dziewczyny. 
Wygląda na to, że Natalia 
popełniła samobójstwo. 
Zawada odkrywa jednak, 
że ktoś jej w tym 
pomógł... 

19:00 Ukryta prawda (544) - 
program obyczajowy. 
Przemek (15) jest 
odpowiedzialnym 
nastolatkiem samotnie 
wychowywanym przez 
matkę Helenę (40). Są 
blisko, wspierają się. Gdy 
lekarz diagnozuje u Heleny 
raka, Przemek się 
załamuje…

20:00 Wierny ogrodnik - film 
sensacyjny, Wielka 
Brytania/Niemcy 2005. 
Żona brytyjskiego 
dyplomaty zostaje 
zamordowana w Kenii. 
Mąż zamordowanej nie 
wierzy w oficjalną wersję 
wydarzeń i próbuje sam 
ustalić okoliczności 
zabójstwa…

22:50 Magazyn UEFA 
Champions League (3/9) 
- program 

23:55 Holy Hell - dokument, 
USA 2016

02:15 Moc Magii (TVN7 noc) 
(65/150) - program

04:25 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

05:35 Sprzątaczki (1/12) - 
program obyczajowy 

06:20 Sprzątaczki (2/12) - 
program obyczajowy 

07:05 Ostre cięcie 5 (1/10) - 
program 

07:50 Gwiazdy od kuchni 2 
08:20 Sekrety chirurgii (12) 

- reality show 
09:20 Sprzątaczki (5/12) - 

program obyczajowy 
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 2 (13) - program 
rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (4/12) - program 
rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (1/8) - reality 
show 

13:35 Zaskocz mnie! 
14:15 W dobrym stylu 3 

(4/8) - program 
lifestylowy 

15:00 W roli głównej - 
Michał Szpak 

15:30 Nowy wygląd, nowe 
życie 6 (1/4) - program 
rozrywkowy 

16:55 Apetyt na miłość 5 
17:55 Kuchenne rewolucje 

13 (2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (4/13) - 
program rozrywkowy 

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

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (1/12) - 
program 

21:40 Misja ratunkowa 
22:25 Pani Gadżet 15 (2/24) 

- magazyn 
22:55 Sekrety lekarzy 4 
23:55 Nocka z byłym
00:55 Rozbierana randka 

(20) - program 
rozrywkowy 

01:30 Najsztub słucha - 
Joanna Krupa (2/6) - talk 
show 

02:00 W roli głównej - 
Mandaryna (5/8) - talk 
show 

02:30 W roli głównej - Iza 
Miko (2/9) - talk show 

03:00 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn 

03:30 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn 

04:30 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn

08:00 LA - HMŚ

09:05 LA - HMŚ

12:15 Bieg Wazów

13:00 Hokej na lodzie PHL

14:00 Piłka nożna Bayern

17:55 Zapasy - KLZ

18:00 Zapasy - KLZ

19:50 Zapasy - KLZ

20:05 PN - Barca TV

22:40 Sportowy Wieczór

23:20 Zapasy

07:00 Bliżej natury
07:26 Narciarski weekend - 

kamerki
08:05 Marcowa gra. Czy 

Władysław Gomułka był 
antysemitą?...  52’; film 
dokum.; Polska (2016)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1069
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni 5
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Smaki tradycji – 

Ptactwo na stole
14:15 Marcowa gra. Czy 

Władysław Gomułka był 
antysemitą?...; film 
dokum.; Polska (2016)

15:15 Turystyczna Jazda; odc. 
46 - Szkocja 2

15:35 Ukryte skarby – 
Zamurowany Onufry i 
Szwed na Sądzie Bożym; 
cykl reportaży

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki
17:55 Narciarski weekend 
18:00 Kopalnia reportaży
18:15 Narciarski weekend 
18:18 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend 
19:15 Łódzkie rozsmakowane 

w tradycji; odc. 4
20:01 Dokument w obiektywie
20:30 Portrety – Marek Tercz. 

Biegniesz. Dokąd 
biegniesz?; reportaż

20:45 Zgadnij! Napisz! 
Wygraj!

20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży
21:15 Czas niedawno przeszły 

– Teatr czasu
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 Marcowa gra. Czy 

Władysław Gomułka był 
antysemitą?...; film 
dokum.; Polska (2016)

00:40 Ukryte skarby – 
Zamurowany Onufry i 
Szwed na Sądzie Bożym; 
cykl reportaży

01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni 5
02:40 Marcowa gra. Czy 

Władysław Gomułka był 
antysemitą?...; film 
dokum.; Polska (2016)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Smaki tradycji – 

Ptactwo na stole
04:50 Turystyczna Jazda; odc. 

46 - Szkocja 2
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1069
06:20 Reportaż
06:35 Ukryte skarby – 

Zamurowany Onufry i 
Szwed na Sądzie Bożym

06:50 Był taki dzień – 7 
marca; felieton

06:55 Historia Polski – 
Bitwa pod Warną; film 
dokum., Polska (1979)

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 32 
Himba - życie bez wody; 
cykl reportaży

08:35 Duchy, zamki, upiory – 
Duchy Pieskowej Skały; 
cykl dokum., Polska (1994)

09:20 Przeprowadzki; odc. 
7/10; serial TVP

10:20 Filmoteka Małopolska 
– Śladami Teodora 
Talowskiego w 
Małopolsce, Polska 
(2013)

10:55 Kłodzko w 
średniowieczu; film 
dokum., Polska (2010)

11:25 Spór o historię – 
Rokosz, panowie bracia!; 
debata

12:05 Wszystkie kolory 
świata – Polinezja – 
perła Pacyfiku; serial 
dokum., Francja (2008)

13:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – 4 armaty, 5500 
karabinów

13:35 Sensacje XX wieku – 
Rajd na St. Nazaire; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej; mag. histor.

15:15 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 1; film 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2008)

16:20 Historia Polski – Iskra 
w kamieniu; film dokum., 
Polska (2008)

17:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956 – 
Więzienie przy 
Rakowieckiej - 
stalinowskie wrota piekieł; 
cykl reportaży, Polska 
(2016)

17:45 Chłopi; odc. 5/13; 
serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Dwa pociski; cykl dokum.

19:25 Sensacje XX wieku – 
Mata Hari

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Ziemia zawsze 
pamięta

20:30 Marcowa gra. Czy 
Władysław Gomułka był 
antysemitą?

21:35 Przeprowadzki; odc. 
8/10; serial TVP

22:40 Praska Arka Noego, 
Polska (2008)

23:10 Moja Ameryka będzie 
tutaj; film dokumentalny, 
Polska (1992)

23:40 Syberiada polska; 
dramat, Polska (2013)

02:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 32 
Himba - życie bez wody; 
cykl reportaży

02:40 Chłopi; odc. 5/13 - 
Gody; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga: Cerrad Czarni 

Radom - Aluron Virtu 

Warta Zawiercie

9:10 Magazyn Nice 1. ligi; 

magazyn piłkarski. 

Podsumowanie wydarzeń 

kolejki na zapleczu 

Ekstraklasy. Widzowie 

zobaczą bramki ze 

wszystkich meczów oraz 

wywiady z zawodnikami i 

trenerami. Nie zabraknie...

11:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga: Indykpol AZS 

Olsztyn - Asseco Resovia 

Rzeszów

13:10 Boks

13:50 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga: Cuprum Lubin - 

Jastrzębski Węgiel

16:00 Boks

18:00 Siatkówka kobiet; Liga 

Siatkówki Kobiet: ŁKS 

Commercecon Łódź - 

Developres SkyRes 

Rzeszów

20:30 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga: Trefl Gdańsk - 

Indykpol AZS Olsztyn

23:00 Boks

1:00 Sporty walki; KSW. 

Relacja z gali 

zorganizowanej przez 

największą w Polsce 

federację zajmującą się 

promowaniem MMA

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

POLSAT SPORT
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05:05 TELEZAKUPY
05:45 Elif; serial
06:40 Komisariat; odc. 9 

Zaginione dziewczyny; 
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. 3772; teleturniej muz.
09:15 Komisarz Alex; odc. 

131 - Braterstwo krwi; 
serial kryminalny TVP

10:10 Klan; odc. 3276; 
telenowela TVP

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

odc. 1/28; serial 
obyczajowy, USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Rozwój geotermii i 
geotermiki w Polsce

12:50 Natura w Jedynce – 
Łowcy. W pętli 
sezonowych zmian; serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2015); reż.:Huw 
Cordey

13:55 Elif; odc. 199 (Elif, 
bolum 199); serial, Turcja 
(2014)

14:55 Korona królów; 
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. 3773; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3277; 

telenowela TVP
18:25 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu; 

9/104; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM !
20:35 Ojciec Mateusz; odc. 

240 - Bezpieczna 
odległość; serial 
kryminalny TVP

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

Gargas - /64/; magazyn
22:55 Magazyn Kryminalny
23:55 Naszaarmia.pl; 

magazyn
00:30 Wszystko, co 

najlepsze; melodramat, 
USA (1990); reż.:Tom 
Moore; wyk.:D.W Moffett, 
Tracy Pollan, Judith Hoag

02:55 Magazyn śledczy Anity 
Gargas - /64/; magazyn

03:30 Sprawa dla reportera
04:25 Notacje; cykl 

dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 76 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
698; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
odc. 1 Latarnie polskiego 
wybrzeża; cykl 
dokumentalny

07:25 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl; odc. 37 

„Pierwsza praca Tomka”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1818; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 77 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 90; 
serial obyczajowy, Turcja 
(2015)

14:00 Familiada; odc. 2312; 
teleturniej

14:30 Najdziwniejsza 
pogoda we 
wszechświecie, Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:Davina Bristow

15:35 Na dobre i na złe; odc. 
698; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 164 
ed. 4; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 38 

„Dziadkowie”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1818; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1819; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Program rozrywkowy
21:20 The Good Doctor; odc. 

13; serial obyczajowy, 
USA (2017)

22:15 Zawód: Amerykanin; 
odc. 2; serial, USA (2013)

23:15 Za marzenia; odc. 2; 
serial TVP

00:05 Ludzkie dzieci; film 
science fiction, USA 
(2006); reż.:Alfonso 
Cuaron; wyk.:Clive Owen, 
Julianne Moore, Michael 
Caine, Claire-Hope Ashitey

02:05 Szkoła stewardes; 
komedia, USA (2003); 
reż.:Bruno Barreto; 
wyk.:Gwyneth Paltrow, 
Candice Bergen, Rob 
Lowe, Christina Applegate

03:45 Art Noc – Kortez 
(Europejski Stadion 
Kultury 2016); koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (635); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (140); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (723); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (114); serial 
paradokumentalny. Pan 
młody budzi się rankiem 
po nocy poślubnej i z 
przerażeniem odkrywa, że 
jego leżąca obok żona 
została zasztyletowana...

13:00 Trudne sprawy (760); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2647); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (806); 
serial paradokumentalny

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

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

16:30 Na ratunek 112 (189); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (179); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2648); serial obyczajowy

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

Kiepskich (502); serial 
komediowy. Ferdek 
otrzymuje od Badury stary 
turban. Po założeniu go na 
głowę przenosi się do 
świata dziwnych snów. Z 
czasem okazuje...

20:05 Nasz nowy dom (108); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (124); 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:10 28 dni; 
komediodramat, USA 
2000

0:30 Wojna polsko-ruska; 
dramat obyczajowy, 
Polska 2008

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5242) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(4/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2202) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (868) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (520) - program
13:00 19 + (221) - program
13:30 Szpital (757) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

10 (7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
zabytkowej części Chełma 
mieści się restauracja 
Gęsia szyja. Początkowo 
restauracja cieszyła się 
powodzeniem wśród 
klientów, jednak ostatnimi 
czasy sale świecą 
pustkami…

15:30 Szkoła (521) - program
16:30 19 + (222) - program
17:00 Ukryta prawda (869) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (758) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7372)
19:35 Sport (7355)
19:45 Pogoda (7352)
19:50 Uwaga! (5243) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(5/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2642) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (128) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
Sieradzu własną 
restaurację postanowiło 
założyć rodzeństwo. 
Mężczyzna ma 
wykształcenie 
gastronomiczne, kobieta 
zaś wiele wiary w 
umiejętności ukochanego 
brata…

22:30 Kilerów 2-óch - 
komedia 1999. Kiler 
zakłada fundację 
charytatywną. Staje się 
znaną postacią życia 
publicznego - przyjaźni się 
z Papieżem, Owsiakiem, 
Clintonem, grywa w tenisa 
z prezydentem…

01:00 Elita zabójców - film 
sensacyjny, USA/Australia 
2011. Danny przez lata był 
płatnym zabójcą, ale 
postanowił przejść na 
emeryturę i zamieszkać w 
Australii. Kiedy dowiaduje 
się, że jego przyjacielowi i 
mentorowi zagraża 
niebezpieczeństwo, 
wyrusza mu pomóc…

03:25 Uwaga! (5243) - 
program

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(66/150) - program

05:10 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 9

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

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

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 4

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 16

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 20

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 19

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 5

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 27

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 28

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48

20:00 Teściowie; komedia, 
Kanada, Niemcy, USA 
2003. Melissa i Mark 
podejmują wspólną i jedną 
z najważniejszych decyzji 
w swoim życiu. Decydują 
się na ślub! Wiąże się z 
tym oczywiście poznanie 
ze sobą rodzin przyszłych 
Państwa Młodych…

22:00 Spadaj, tato; komedia, 
USA 2012. Jeszcze jako 
nastolatek, Donny (Adam 
Sandler) został ojcem 
Todda (Andy Samberg). 
Wychowywał go samotnie 
aż do jego 18 urodzin. 
Teraz, po wielu latach nie 
utrzymywania kontaktów z 
ojcem, uporządkowany 
świat Todda może lec w 
gruzach…

00:15 Żyleta; akcja, USA 
1996. Jest rok 2017, a 
Stany Zjednoczone 
pogrążone są w wojnie 
domowej. Nie ma już 
wartości 
demokratycznych, 
ponieważ krajem kieruje 
junta wojskowa…

02:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 106

05:35 Korona królów; odc. 9; 
telenowela historyczna 
TVP

06:10 Na sygnale; odc. 153 
„Dobra energia”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 154 
„Sztuka walki bez walki”; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Na kłopoty... 
Bednarski; odc. 7/7 - Nasz 
człowiek; serial TVP

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

09:15 Rodzinka.pl; odc. 32 
„Ciągle głodni”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 33 
„Trudne decyzje”; serial 
komediowy TVP

10:20 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; odc. 37 (seria 
III, odc. 11) - Zrozumieć 
kobietę; serial obyczajowy 
TVP

12:20 Ranczo; odc. 38 (seria 
III, odc. 12) - Złoty deszcz; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
145 - Kurtka (Ojciec 
Mateusz XI odc. 11); serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
146 - Wesele; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
694 Żeby nie bolało; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 154 
„Sztuka walki bez walki”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 39 - 
Szczęśliwe rozwiązanie; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 40 - Szok 
poporodowy; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 39 - 
Pracoholik; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
147 - Oskarżony; serial 
kryminalny TVP

20:30 Wspaniałe stulecie; 
serial, Turcja (2014)

21:30 Ranczo; odc. 41- 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

22:35 Ranczo; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

23:35 Ojciec Mateusz; odc. 
148 - Ślady przeszłości; 
serial kryminalny TVP

00:30 Na dobre i na złe; odc. 
698; serial TVP

01:30 Instynkt; odc. 3 
„Złamane serce”; serial 
kryminalny TVP

02:25 Instynkt; odc. 4 - Znak 
Lucyfera; serial kryminalny 
TVP

03:20 Na kłopoty... 
Bednarski; odc. 7/7 - Nasz 
człowiek; serial TVP

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

05:15 Familiada; odc. 2397; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowina

06:30 OPPA 2000 - Gdzie 
jest Dzidek (2); widowisko

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki - (1) - Ani Mru 
Mru / Kabaret Moralnego 
Niepokoju

08:30 Jeden z dziesięciu; 
4/100; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 85 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów - (10) - 
Urzędnik; cz. 2

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki - /95/ - „Żeby 
Polska była Polską” - Jan 
Pietrzak

11:00 Familiada; odc. 2397; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret - 
Kabaret Hrabi - Co jest 
śmieszne (1-2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
- (1)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski - Festiwal Kabaretu 
Koszalin 2004. Marian i 
Hela - powtórka z wesela 
(1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kaczka

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat -  odc 
23 - Corrida; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 31 Szwecja 
„Skania” (114); magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach - 
Słodkie życie - Wolna 
chata /7/; sitcom

20:15 Śpiewające fortepiany 
- (2)

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

22:15 Kierunek Kabaret - 
/45/

23:20 Olga Lipińska 
zaprasza - (31); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 84 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski - 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i Satyry 
- „30 lat minęło” - 
kabareton [1]; widowisko 
rozrywkowe; 

01:40 Kabaretowa Mapa 
Polski - IX Płocka Noc 
Kabaretowa 2015. Gra o 
żyrandol - (1)

02:45 Kabaretowa Mapa 
Polski - IX Płocka Noc 
Kabaretowa 2015. Gra o 
żyrandol - (2)

03:45 Rozrywka Retro - 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Sny i zmory 
im. sierżanta Zdyba

05:15 Ukryta prawda (169) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (269) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (202) - 
program sądowy

08:15 Przepis na życie 
(2/13) - serial obyczajowy

09:10 Kryminalni 3 (9/14) - 
serial sensacyjny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (544) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (203) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (443) - 
program sądowy  

14:55 Szpital (270) - 
program obyczajowy. 
Bezdomny mężczyzna 
przywozi na oddział 
swojego kolegę, z którym 
od roku mieszka na 
działkach na obrzeżach 
miasta. Chce, żeby lekarze 
zbadali go, bo mężczyzna 
kilkanaście minut temu 
stracił na chwilę 
przytomność na ulicy…

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (4/17) - serial, USA. 
Edie otrzymuje od 
swojego doktora 
nieoczekiwaną 
wiadomość, która 
sprawia, że zaczyna 
podejrzewać Carlosa o 
zdradę z Gabrielle…

16:55 Przepis na życie 
(3/13) - serial obyczajowy

17:55 Kryminalni 3 (10/14) - 
serial sensacyjny. Para 
wracająca autem z 
imprezy potrąca pieszego. 
Mężczyzna leży martwy.…

19:00 Ukryta prawda (545) - 
program obyczajowy

20:00 Gliniarz z Beverly 
Hills II - komedia, USA 
1987. Axel Foley (Eddie 
Murphy) znów opuszcza 
Detroit, aby pomóc 
bezradnym detektywom z 
Beverly Hills w 
rozwiązaniu zagadki 
tajemniczych napadów 
dokonywanych według 
alfabetycznego klucza…

22:10 Lucyfer (2/18) - serial
23:10 American Horror 

Story: Asylum (2/13) - 
serial, USA

00:10 Córka generała - film 
sensacyjny, USA 1999. 
Wojskowy oficer śledczy 
Paul Brenner (John 
Travolta) ma 36 godzin na 
przeprowadzenie 
dochodzenia w sprawie 
zabójstwa kapitan 
Elizabeth Campbell (Leslie 
Stefanson), córki generała, 
której zmasakrowane 
zwłoki znaleziono w bazie 
wojskowej…

02:40 Moc Magii (TVN7 noc) 
(66/150) - program

05:35 Wiem, co kupuję 
(6/12) - program 
lifestylowy 

06:05 Wiem, co kupuję 
(7/12) - program 
lifestylowy 

06:35 Klinika urody 8 (2/10) 
- program lifestylowy 

07:05 W dobrym stylu 3 
(4/8) - program 
lifestylowy 

07:50 #Sława (1/6) - 
program rozrywkowy 

08:20 Sekrety chirurgii 2 
(1/13) - reality show 

09:20 Sprzątaczki (6/12) - 
program obyczajowy 

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (1/6) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (5/12) - program 
rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 Afera fryzjera 6 
13:35 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (9/10) - 
program rozrywkowy 

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(1/8) - program 
lifestylowy 

14:50 Ostre cięcie 5 (2/10) - 
program 

15:35 Sekrety lekarzy 4 
16:40 Gwiazdy od kuchni 2 
17:10 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (12) - 
program lifestylowy 

17:55 Kuchenne rewolucje 
13 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (5/13) - 
program rozrywkowy 

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

20:40 Kulisy sławy EXTRA 
21:10 W czym do ślubu? 3 
21:40 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 6 (1/8) - reality 
show 

22:25 Pani Gadżet 15 (3/24) 
- magazyn 

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(1/8) - program 
lifestylowy 

23:25 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (9/10) - 
program rozrywkowy 

00:10 Operacje w Tajlandii 
(7/10) - program 

01:10 Detektywi od zdrad 2 
(1/22) - reality show

02:10 W roli głównej - 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show 

02:40 W roli głównej - 
Michał Piróg (3/9) - talk 
show 

03:10 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn 

03:40 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn 

04:10 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 2 
(2/15) - magazyn 

08:00 LA - HMŚ
10:20 Kolarstwo torowe MŚ
12:00 LA HMŚ
14:00 PN - Barca TV
17:00 PN - Liga Europejska - 

podsumowanie
18:55 PN - Liga Europy
20:00 PN - Liga Europy
21:00 PN - Liga Europy
22:05 PN - Liga Europy
23:05 Sportowy Wieczór
23:45 PN - Liga Europy
00:45 PN - Liga Europy

07:00 Narciarski weekend - 
kamerki

07:05 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:25 Narciarski weekend - 
kamerki

08:05 Senator; film dokum.; 
Polska (2016)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1070
10:50 Reportaż
11:15 Gintrowski; film dokum.; 

Polska (2015)
12:10 Historie szczęśliwe ; 

odc. 53; cykl reportaży; 
Polska (2018)

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 Senator; film dokum.; 

Polska (2016)
15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

686; magazyn
15:35 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Narciarski weekend - 

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 Do teatru
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Senator; film dokum.; 

Polska (2016)
00:40 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
01:20 Gintrowski; film dokum.; 

Polska (2015)
02:15 Historie szczęśliwe; odc. 

53; cykl reportaży
02:40 Senator; film dokum.; 

Polska (2016)
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Teraz ryby /Antenowe 

remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; odc. 

686; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1070
06:20 Reportaż
06:35 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny

06:50 Był taki dzień – 8 
marca; felieton

06:55 Historia Polski – Iskra 
w kamieniu; film dokum., 
Polska (2008)

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Ludzie 
buszu; odc. 33; cykl rep.

08:35 Duchy, zamki, upiory 
– Tajemnice Baranowa 
Sandomierskiego; cykl 
dokum., Polska (1995)

09:20 Przeprowadzki; odc. 
8/10; serial TVP

10:25 Nowe Ateny
11:15 Flesz historii; cykl 

reportaży
11:35 Biało–czerwoni – 

historie niezwykłe; cykl 
dokumentalny

11:55 Rachela na Dworcu 
Gdańskim

12:45 Marzec 68 w 
obiektywie MSW; film 
dokumentalny

13:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Ziemia zawsze 
pamięta

13:40 Sensacje XX wieku – 
Dwa pociski; cykl dokum.

14:15 Sensacje XX wieku – 
Mata Hari

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej; mag. histor.

15:15 Sprawiedliwi – Kto 
ratuje jedno życie...; cykl 
dokum., Polska (2006)

15:40 Życie po życiu numeru 
5308; reportaż, Polska 
(2007)

16:25 Historia Polski – 
Zapomniany Legion; film 
dokum., Polska (2016)

17:15 Taśmy bezpieki – 
Lustracja, agenci

17:50 Chłopi; odc. 6/13 - 
Ogień; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Zamach na Lenina; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Największa tajemnica 
księcia Windsoru; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Złamana 
strzała

20:30 Tajemnice III Rzeszy; 
odc. 4/6 Pieniądze Hitlera; 
cykl dokumentalny, 
Niemcy (2011)

21:30 Przeprowadzki; odc. 
9/10; serial TVP

22:40 Spór o historię – 
Władcy polscy: Stanisław 
Leszczyński; debata

23:20 Muzy i kochanki – 
Misia; cykl dokumentalny, 
Polska (1996)

23:55 Marzec’68 milicyjny 
zapis; film dokumentalny, 
Polska (2001)

00:30 Ośmiornica; s. 10 odc. 
3/4; serial, Włochy (1984)

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Ludzie 
buszu; odc. 33; cykl rep.

02:20 Chłopi; odc. 6/13; 
serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Indykpol AZS 
Olsztyn - Asseco Resovia 
Rzeszów

9:10 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. 
W programie relacje 
z imprez, rozmowy 
z gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

9:50 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: ŁKS 
Commercecon Łódź - 
Developres SkyRes 
Rzeszów

12:00 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami 
i trenerami. Nie 
zabraknie...

13:40 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Cuprum Lubin - 
Jastrzębski Węgiel

15:40 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Trefl Gdańsk - 
Indykpol AZS Olsztyn

17:35 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata 
w Kontiolahti; bieg 
sprinterski mężczyzn

19:00 Boks
20:00 Tenis; Turniej ATP 

w Indian Wells; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

22:30 Tenis; Turniej ATP 
w Indian Wells; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

1:00 Tenis; Turniej ATP 
w Indian Wells; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

3:30 Tenis; Turniej ATP 
w Indian Wells; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

6:00 Tenis; Turniej ATP 
w Indian Wells; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej
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