
Zima znowu dała o so-
bie znać. Przetaczające 
się śnieżyce, silny wiatr i 
marznące opadły sprawi-
ły, że w poniedziałek 
(14.01.) częstochowskie 
drogi zamieniły się w lo-
dowisko. W wielu miej-
scach utworzyły się gi-
gantyczne korki, a w 
pewnym momencie cen-
trum miasta dosłownie 
stanęło.

Na efekty poniedziałko-
wych burzy śnieżnych nie 

trzeba było długo 
czekać. Za spra-
wą szybko marz-
nącego śniegu z 
deszczem i mro-
zu jezdnie bły-
skawicznie po-
kryły się lodem. I 
mimo że Miejski 

Zarząd Dróg i Transportu 
zapewniał, że na drogi wy-
jechały wszystkie pojazdy 
przeznaczone do zimowego 
oczyszczania, sytuacja by-
ła bardzo trudna. W mie-
ście błyskawicznie powsta-
ły gigantyczne korki. 

W niektórych miejscach 
samochody nie były w sta-
nie podjechać nawet pod 
delikatne wzniesienia. Z po-
wodu nieprzejezdnych ulic 
część autobusów miejskich 
zmieniło trasy, a część kur-
sów było znacznie opóźnio-
nych. Niestety, nie wszyscy 
kierowcy potraktowali z 
pełną powagą zmianę wa-
runków pogodowych. Inni z 
kolei najprawdopodobniej 
przecenili swoje możliwości. 
W konsekwencji doszło do 
kilkunastu stłuczek. 

Katarzyna Gwara

Czujna ekspedientka

Znalazł kartę bankomatową więc...  
poszedł na zakupy
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Zima!!!

Lodowisko  
na drogach

Jechał pod prąd

Okazało się,  
że jest pijany

Prawie dwa promile alkoholu 
miał 22-latek, którego złapali straż-
nicy miejscy. Mężczyzna w takim 
stanie postanowił wsiąść za kie-
rownicę. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać - ulicami Dąbrowskie-
go i Racławicką jechał pod prąd...

Częstochowscy strażnicy miejscy pa-
trolowali ulicę Dąbrowskiego. W pew-
nym momencie zauważyli srebrne audi, 
które... jechało pod prąd.  Kierowca wi-
dząc radiowóz natychmiast skręcił. 
Okazało się, że również pod prąd - w ul. 
Racławicką. Widząc manewry kierowcy, 
strażnicy miejscy zainteresowali się sy-
tuacją. Gdy podjechali do samochodu, 
kierowca zatrzymał się. Po wstępnej 
rozmowie okazało się, że 22-latek jest 
pod wpływem alkoholu. Funkcjonariu-
sze uniemożliwili mu dalszą jazdę i we-
zwali na miejsce częstochowskich poli-
cjantów. Okazało się, że 22-latek miał 
prawie 2 promile alkoholu. Mężczyzna 
musi liczyć się z odpowiedzialnością za 
swój czyn. Katarzyna Gwara

Zarzuty kilkukrotnego 
użycia cudzej karty banko-
matowej, przywłaszczenia 
dokumentów i posłużenia 
się cudzym dowodem osobi-
stym usłyszał 39-letni miesz-
kaniec powiatu koneckiego. 
Jak ustalili śledczy, mężczy-
zna znalazł zagubiony port-
fel i postanowił zrobić zaku-
py na czyjeś konto. Jego za-
trzymanie było możliwe 
dzięki czujności ekspedient-
ki ze sklepu i pomocy funk-
cjonariuszy Straży Granicz-
nej z Częstochowy.

W sobotę rano oficer dyżur-
ny częstochowskiej komendy 
otrzymał zgłoszenie, z którego 
wynikało, że w jednym ze skle-
pów w centrum Częstochowy 
klient próbował zapłacić za to-
war najprawdopodobniej cu-
dzą kartą bankomatową. Na 
miejsce od razu pojechali poli-
cjanci z komisariatu I w Czę-
stochowie. Jak ustalili mundu-
rowi, ekspedientka wykazała 
się wyjątkową czujnością. Gdy 
zauważyła na karcie, którą 
mężczyzna chciał zapłacić za 

zakupy zbliżeniowo, dane ko-
biety, zapytała do kogo należy 
karta. Klient pokazał jej wtedy 
dowód osobisty - rzekomo jego 
partnerki. - Ekspedientka nie 
dała się jednak zwieść. Prze-
analizowała wszystkie okolicz-
ności zdarzenia i o wszystkim 
postanowiła poinformować po-
licję. Sama skontaktowała się 
też za pomocą portalu społecz-
nościowego z właścicielką do-
kumentów. Wtedy wyszło na 
jaw, że mieszkanka Częstocho-
wy  dzień wcześniej zgubiła 
portfel - informuje  podkom. 
Marta Ladowska, oficer praso-
wy częstochowskich policjan-
tów.

Mężczyzna wraz z towarzy-
szącymi mu dwoma osobami, 
opuścił sklep, jednak dzięki 
pomocy funkcjonariuszy Stra-
ży Granicznej – Grupy Zamiej-
scowej z Częstochowy, którzy 
akurat pełnili służbę w pobliżu, 
udało się go zatrzymać jeszcze 
tego samego dnia. Badanie wy-
kazało w organizmie zatrzyma-
nego 39-latka prawie 1,5 pro-
mila alkoholu.

- Zebrany w sprawie mate-

riał dowodowy wykazał, że po-
dejrzany posłużył się znalezio-
ną kartą bankomatową aż 
8-krotnie, a raz próbował, jed-
nak zamierzonego celu nie 
osiągnął, dzięki właściwej po-
stawie ekspedientki. Mężczy-
zna usłyszał też zarzuty przy-
właszczenia dokumentów i po-
służenia się cudzym dowodem 
osobistym. Mieszkaniec powia-
tu koneckiego wcześniej odby-
wał już karę pozbawienia wol-
ności za podobne przestępstwo 
- wyjaśnia podkom. mgr Marta 
Ladowska.

Szczegóły sprawy ustalają 
śledczy z wydziału kryminalne-
go komisariatu I w Częstocho-
wie, wspólnie z prokuratorem z 
Prokuratury Rejonowej Często-
chowa-Południe, który po prze-
analizowaniu akt zadecyduje o 
dalszym losie podejrzanego.

Przy tej okazji przypomina-
my, że transakcje wykonane 
przy pomocy cudzej karty ban-
komatowej są kwalifikowane 
jako kradzieże z włamaniem. 
Przestępstwa te zagrożone są 
karą 10 lat więzienia.

Katarzyna Gwara
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Tragedia w Gdańsku

Prezydent Gdańska 
nie żyje

Tragiczne wieści dotarły do 
nas z Gdańska. Prezydent Pa-
weł Adamowicz nie żyje. Został 
zamordowany podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Wielu częstochowian, 
z prezydentem Krzysztofem 
Matyjaszczykiem na czele, sta-
wiło się w poniedziałkowy wie-
czór na placu Biegańskiego by 
oddać hołd zmarłemu i zapro-
testować w milczeniu przeciw-
ko nienawiści i przemocy. 

Przypomnijmy, w niedzielny 
wieczór (13.01.) w Gdańsku 
27-letni napastnik, tuż przed 
światełkiem do nieba, wbiegł na 
scenę i kilka razy ugodził nożem 
Pawła Adamowicza. Prezydent 
miasta był przez dłuższy czas re-
animowany na miejscu zdarze-
nia. Ostatecznie został przewie-
ziony do szpitala klinicznego 

Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, gdzie przeszedł ponad 
pięciogodzinną operację. Paweł 
Adamowicz odniósł rany serca, 
przepony i narządów wewnętrz-
nych jamy brzusznej. Niestety - 
mimo wysiłków lekarzy - jego ży-
cia nie udało się uratować. 
Zmarł w poniedziałek (14.01.) 
kilka minut po godzinie 14.00. 
Miał 53 lata. Był prezydentem 
Gdańska od 1998 roku. Tego 
samego dnia w wielu innych 
miastach w godzinach wieczor-
nych odbyły się marsze milcze-
nia. Mieszkańcy wyszli na ulice 
ze świecami, zniczami, 
z transparentami „Stop niena-
wiści” i „Stop przemocy”. Nie 
inaczej było w Częstochowie. Na 
placu Biegańskiego nie zabrakło 
też prezydenta naszego miasta, 
Krzysztofa Matyjaszczyka. 

Katarzyna Gwara

PLEBISCYT '2018PLEBISCYT '2018
WYBIERAMY NAJPOPULARNIEJSZYCH SPORTOWCÓW 

I TRENERÓW I DZIA£ACZY REGIONU CZÊSTOCHOWSKIEGO

Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu do oddawania 
głosów w tradycyjnym corocznym plebiscycie na najlepszych 

sportowców, trenerów oraz działaczy regionu.  
Wśród nominowanych znaleźli się przedstawiciele kilkunastu 

dyscyplin sportu. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas obrad 
kapituły. Głosować można zarówno na naszej stronie  

www.zycieczestochowy.pl
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Po śmierci prezydenta Gdańska

Prezydent 
ogłosił żałobę
Prezydent Często-

chowy ogłosił w mie-
ście żałobę po tragicz-
nej śmierci prezydenta 
Gdańska Pawła Adamo-
wicza. Będzie ona trwać 
do czwartku (17 stycz-
nia) włącznie. To sym-
boliczny gest solidarno-
ści z Gdańskiem.

W związku z żałobą 
przy budynkach Urzędu 
Miasta zawisły opuszczo-
ne do połowy masztu fla-
gi narodowe. Wyłączona 
została też czasowo ilu-
minacja świąteczna na 
placu Biegańskiego. Flagi 
pojawią się też na auto-
busach i tramwajach czę-
stochowskiego MPK kur-
sujących po mieście.

Prezydent miasta ape-
luje o powstrzymanie się 
w okresie żałoby przed or-
ganizacją w Częstocho-
wie imprez o charakterze 
ściśle rozrywkowym 
i karnawałowym. Inne 
imprezy kulturalne odbę-
dą się zgodnie z wcze-
śniejszymi planami. Nie-
które z nich, np. spekta-
kle w Teatrze im. A. Mic-
kiewicza, zostaną poprze-
dzone minutą ciszy pa-
mięci zamordowanego 
prezydenta.

Decyzja o ogłoszeniu 

żałoby jest symbolicznym 
gestem solidarności ze 
społecznością Gdańska, 
wyrazem niezgody Czę-
stochowy na akty prze-
mocy i nienawiści, zarów-
no tej fizycznej, jak i słow-
nej.

– Śmierć Pawła Ada-
mowicza, atak na niego 
podczas tak radosnego 
święta, jakim jest finał 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, która od 
27 lat jednoczy zdecydo-
waną większość Polek 
i Polaków – to wydarzenie 
bez precedensu  – mówi 
prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk. – 
Paweł Adamowicz był jed-
nym z nas, samorządow-
cem, człowiekiem, który 
wierzył w demokrację 
obywatelską, dla którego 
najważniejsze były  wol-
ność, równość, solidar-
ność i otwartość. Jak się 
okazuje, musiał zapłacić 
za to najwyższą cenę. To 
bardzo bolesna strata dla 
polskiego samorządu. 
Chcemy jako Częstocho-
wa zaznaczyć swoją ludz-
ką solidarność z Gdań-
skiem i powiedzieć, wraz 
z przedstawicielami in-
nych polskich samorzą-
dów: dość nienawiści!

Katarzyna Gwara

Ślubowanie

Ponad stu policjantów zasiliło 
śląski garnizon

118 kolejnych stróżów prawa 
zasiliło szeregi policji w wojewódz-
twie śląskim. Wkrótce młodzi poli-
cjanci rozpoczną szkolenie pod-
stawowe, by po jego ukończeniu 
służyć społeczeństwu. – Wysoka 
liczba nowo przyjętych jest dowo-
dem na to, że zainteresowanych 
wstąpieniem w szeregi policji nie 
brakuje – twierdzi podinspektor   
Aleksandra Nowara, rzecznik pra-
sowy komendanta wojewódzkiego 
policji w Katowicach.

Ślubowanie od 118 nowych poli-
cjantów przyjął Komendant Woje-
wódzki Policji w Katowicach nadinsp. 
Krzysztof Justyński. Szef śląskiego 
garnizonu policji nadinsp. Krzysztof 
Justyński podkreślił, że w rocie ślu-
bowania, którą wypowiedzieli naj-
młodsi stażem policjanci, zobowiąza-
li się oni służyć obywatelom i strzec 
bezpieczeństwa. Niejednokrotnie mo-
że to kolidować z życiem prywatnym, 
jednak dobro służby powinno być dla 
nich priorytetem. Generał podkreślił, 
jak ważny jest etos i powaga służby 
policjanta, który codziennie ryzykuje 
życie dla dobra innych. Podziękował 
także rodzinom oraz bliskim za oka-
zane im dotychczas wsparcie.

Świadkami ślubowania byli mię-
dzy innymi bliscy nowych policjan-
tów. Uroczystość uświetniła oprawa 
muzyczna Orkiestry Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach.

Wśród nowo przyjętych policjan-
tów jest 6 kobiet. Niebawem wszyscy  
rozpoczną kilkumiesięczny kurs pod-

stawowy w szkołach policyjnych. Po 
zdobyciu podstawowej wiedzy teore-
tycznej oraz umiejętności praktycz-
nych, zasilą szeregi jednostek garni-
zonu śląskiego.

– Jak pokazują dane statystyczne, 
zawód policjanta wciąż cieszy się wy-
sokim zainteresowaniem – twierdzi 
podinspektor   Aleksandra Nowara, 
rzecznik prasowy komendanta woje-
wódzkiego policji w Katowicach. – 
Obecnie w Polskiej Policji zatrudnio-
nych jest 98711 policjantów, co 

wbrew opiniom przedstawianym 
przez niektóre środowiska nie odbie-
ga znacząco od lat wcześniejszych. 
Od razu trzeba przypomnieć, że od 
2017 roku stan etatowy polskiej poli-
cji zwiększono o 1000 i wynosi 
103309, a nie jak w latach wcześniej-
szych 102309.  Według stanu na 
dzień 31 grudnia 2018 roku w ślą-
skiej policji służy 12191 policjantów, 
a liczba wakatów wynosi 281 – pod-
sumowuje.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Przedwojenna willa wyremontowana

Teraz korzysta z niej Częstochowskie Centrum 
Wsparcia Rodziny

Blisko 2,5 mln złotych po-
chłonął remont przedwojen-
nej willi przy ulicy Sułkow-
skiego 9. Nie byłby on możli-
wy, gdyby nie środki unijne. 
W budynku, który przeszedł 
całkowitą metamorfozę, znaj-
duje się teraz siedziba Czę-
stochowskiego Centrum 
Wsparcia Rodziny. Jest ono 
czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 - 19, a w 
soboty od 9 do 14.

Gospodarzem całkowicie 
zmodernizowanej i zaadapto-
wanej willi jest Stowarzyszenie 
na Rzecz Pomocy Dziecku i Ro-
dzinie „Dla Rodziny”, które pro-
wadzi Częstochowskie Cen-
trum Wsparcia Rodziny już od 
połowy 2013 r. (wcześniej Cen-
trum działało przy ul. Jasno-
górskiej).

Zakres prac obejmował: prze-
budowę wnętrza budynku, bu-
dowę nowej klatki schodowej, 
wykonanie wejścia, wzmocnienie 
stropów wraz z wykonaniem no-
wego stropu nad piętrem, 
wzmocnienia konstrukcji dachu 
oraz ocieplenie budynku w celu 
dostosowania do nowej funkcji.

Po gruntownej przebudowie 
na trzech poziomach powstały 
tu pomieszczenia terapii indy-
widualnych i grupowych, sale 
szkoleniowe, a nawet punkt 
przedszkolny zapewniający 

opiekę nad dzieckiem w czasie, 
gdy rodzic lub rodzice odbywają 
spotkanie terapeutyczne lub 
rozmowę. W Centrum swoje 
miejsce mają też pracownicy so-
cjalni CCWR, działający przede 
wszystkim w terenie, tu spotyka 
się też Miejska Rada Rodziców 
Zastępczych. Zarząd Stowarzy-
szenia planuje w najbliższym 
czasie zorganizować w nowej 
siedzibie zajęcia dogoterapii 
oraz zaprosić do udziału w kur-
sie języka migowego.

To kolejna miejska inwestycja 
służąca poprawie warunków 
świadczenia usług społecznych i 
wzmacnianiu kapitału społecz-

nego miasta. To także konse-
kwencja kierunku obranego 
przez miasto, związanego z two-
rzeniem warunków do rozwoju 
bardziej kameralnych, rodzin-
nych form opieki nad dzieckiem 
oraz przekazywaniem zadań w 
zakresie pomocy społecznej wy-
specjalizowanym organizacjom 
pozarządowym.

Przebudowa byłaby niemożli-
wa, gdyby nie środki unijne. 
Miasto zdobyło ponad 1,5 mln zł 
dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go (całkowita wartość projektu 
wyniosła prawie 2,5 mln zł).

Katarzyna Gwara

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny realizuje zadania 
powiatowe przewidziane dla organizatora rodzinnej pieczy zastęp-
czej oraz gminne - w zakresie wsparcia rodziny, w szczególności 
tworzenia oraz rozwoju systemu opieki nad dzieckiem, pracy z ro-
dziną przeżywającą trudności w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych poprzez zapewnienie wsparcia i pomocy asysten-
ta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.

Zadania Centrum to m.in.:
l organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji ro-

dziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub peł-
nienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej ty-
pu rodzinnego,

l powadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny za-
stępczej lub rodzinnego domu dziecka,

l zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną 
pieczę zastępczą, w szczególności  w ramach grup wsparcia oraz 
rodzin pomocowych,

l praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie wsparcia i po-
mocy asystenta rodziny,

l objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

l udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastęp-
czej poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia,

l podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji 
zagrożenia bezp. dzieci i rodzin,

l prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla 
rodziców i dzieci, oraz realizacja innych zadań przewidzianych 
dla organizatora pieczy zastępczej i podmiotu organizującego 
pracę z rodziną, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej

l zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach 
z uregulowaną sytuacją prawną, w celu szukania dla nich rodzin 
przysposabiających

l współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powia-
towym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej 
i miejską radą rodziców zastępczych.
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Handlował podróbkami.  
Ich wartość oceniono na  

prawie 1,5 mln zł

Będzińscy policjanci zajmujący się 
przestępczością gospodarczą zatrzy-
mali 40-letnią kobietę, podejrzaną 
o handel zegarkami z podrobionymi 
znakami towarowymi luksusowych 
marek. Nielegalny towar oferowała do 
kupna za pośrednictwem internetowe-
go portalu aukcyjnego. W trakcie prze-
szukania mieszkania stróże prawa zna-
leźli w sumie 21 zegarków, których 
wprowadzenie na rynek, w ocenie 
przedstawiciela pokrzywdzonych firm, 
spowodowałaby straty na kwotę prawie 
1,5 mln zł.

Działania będzińskich policjantów 
z wydziału zwalczającego przestępczość 

gospodarczą pozwoliły na ustalenie i za-
trzymanie 40-letniej mieszkanki miasta. 
Policjanci ustalili, że kobieta w swoim 
mieszkaniu może posiadać podróbki, 
które wystawiała do sprzedaży za po-
średnictwem internetowego portalu ogło-
szeniowego. Stróże prawa w trakcie prze-
szukania znaleźli łącznie 21 zegarków 
opatrzonych podrobionymi znakami to-
warowymi luksusowych marek. W oce-
nie przedstawicieli pokrzywdzonych firm, 
wprowadzenie ich na rynek spowodowa-
łoby straty w wysokości prawie 1,5 mln 
zł. Dalszym losem kobiety zajmie się pro-
kurator i sąd. 40-latka przyznała się już 
do winy i złożyła wniosek o dobrowolne 
poddanie karze.

Po flaszce na głowę i będzie 
po sprawie

Pseudokibice odpowiedzą za 
zniszczenie samochodu

Policjanci z Sosnowca zatrzymali 
35-letniego mężczyznę, który, by unik-
nąć pobytu w izbie wytrzeźwień po 
urządzonej awanturze, zaproponował 
im „po flaszce na głowę” w zamian za 
zwolnienie. Mężczyzna miał w organi-
zmie blisko 2,5 promila alkoholu. Mo-
że mu grozić do 2 lat więzienia.

Policjanci zostali wysłani przez dyżurne-
go w rejon jednego ze sklepów monopolo-
wych w dzielnicy Kazimierz Górniczy, 
gdzie, jak wynikało ze zgłoszenia, grupa 
mężczyzn miała się awanturować i pić al-
kohol. W trakcie interwencji jeden z męż-

czyzn, wykrzykując wulgarne słowa, usiło-
wał się oddalić, jednak policjanci szybko 
go schwytali. Później, już w radiowozie, 
mężczyzna zmienił „taktykę” i zapropono-
wał policjantom: „po flaszce na głowę i bę-
dzie po sprawie”. Chciał tym samym unik-
nąć pobytu w izbie wytrzeźwień. Policjanci 
pouczyli go, że już sama propozycja jest 
przestępstwem, 35-latek jednak nie zamie-
rzał odpuścić. Ostatecznie został zatrzy-
many i umieszczony w policyjnym aresz-
cie. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty, a 
w trakcie przesłuchania przyznał się do wi-
ny. Za próbę skorumpowania policjantów 
może trafić do więzienia na 2 lata.

Uzbrojonych w maczety pseudokibi-
ców zatrzymani policjanci z rudzkiej 
drogówki. Dwóch młodych mężczyzn, 
w sobotnie popołudnie usiłowało za-
atakować innego kibica w rudzkim 
Orzegowie. Ostatecznie doszło do 
zniszczenia zaparkowanego samocho-
du i kradzieży piły spalinowej. Mundu-
rowi z Rudy Śląskiej wkroczyli do ak-
cji zaraz po tym, jak dowiedzieli się, że 
po jednej z ulic Orzegowa biegają 
pseudokibice z maczetami.

Mundurowi z Rudy Śląskiej wkroczyli do 
akcji zaraz po tym, jak uzyskali informację 
o tym, że po jednej z ulic  Orzegowa  biega-
ją pseudokibice z maczetami, którzy znisz-
czyli zaparkowanego forda i ukradli z po-
dwórka piłę spalinową. Dyżurny rudzkiej 
komendy wysłał w ten rejon kilka policyj-
nych patroli. Sprawcy mieli poruszać się 
mazdą, którą mundurowi z drogówki za-

uważyli zaparkowaną w rejonie Kochłowic. 
Policjanci zablokowali możliwość ucieczki 
kierowcy i zatrzymali znajdujących się w 
samochodzie dwóch mężczyzn w wieku 19 
i 22 lat. W pojeździe znaleziono dwie ma-
czety, kominiarkę i skradzioną piłę. Poli-
cjanci zatrzymali również 20-latka, będące-
go na miejscu. Śledczy sprawdzą teraz, czy 
ma on związek ze sprawą. O losie zatrzy-
manych zadecyduje prokurator.

O mały włos nie straciła 
swoich oszczędności

Fałszywe sztabki złota  
pod zastaw pożyczek

75-letnia mieszkanka Bielska-Białej 
została oszukana metodą „na policjan-
ta”. Kobieta przekazała oszustowi ha-
sła i numery zabezpieczające dostęp 
do konta bankowego za pomocą inter-
netu. Oszust przelał z jej konta 35 tys. 
zł na swój rachunek bankowy. Tylko 
dzięki błyskawicznej reakcji śledczych 
z Bielska-Białej, policjantów zajmują-
cych się zwalczaniem cyberprzestęp-
czości oraz policjantów z wydziału do 
walki z przestępczością przeciwko 
mieniu, w samą porę udało się zablo-
kować konto oszusta.

Telefon od fałszywego funkcjonariusza 
odebrała 75-letnia bielszczanka. Oszust 
przekonywał kobietę, że pracuje nad spra-
wą hakerów, kradnących oszczędności 
bankowe. Informował, że oszczędności 
zdeponowane na rachunku bankowym są 
zagrożone, a szajka oszustów rzekomo 
bez problemu dokonuje ich wypłat. Aby 
uwiarygodnić swoje działanie zalecał, by 
bez przerywania połączenia wybrać nu-

mer alarmowy i potwierdzić dane poli-
cjanta. Gdy tylko pokrzywdzona to uczy-
niła, od razu zgłaszał się mężczyzna, któ-
ry potwierdzał przedstawioną przez fał-
szywego policjanta legendę. Po chwili w 
słuchawce ponownie odezwał się głos tego 
samego „funkcjonariusza”, który wypyty-
wał o konta bankowe oraz zgromadzone 
na nich środki. Prosił też o numer konta i 
hasła do logowania. Kiedy kobieta przeka-
zała mu dane do logowania, oszust prze-
lał z jej konta kwotę 35 tys. zł. na swój ra-
chunek bankowy. Bielszczanka i jej mąż 
bardzo szybko zorientowali się, że mogli 
zostać oszukani, o czym natychmiast po-
wiadomili policjantów. Błyskawiczne dzia-
łanie śledczych z Bielska-Białej, którzy 
współpracowali w tej sprawie z policjanta-
mi zajmującymi się zwalczaniem cyber-
przestępczości oraz funkcjonariuszami z 
wydziału do walki z przestępczością prze-
ciwko mieniu katowickiej komendy woje-
wódzkiej, doprowadziły do zablokowania 
konta oszustów. Dzięki temu kobieta 
wkrótce odzyska oszczędności.

W Bielsku-Białej zakończyło się 
śledztwo w sprawie licznych oszustw. 
Podejrzany 28-latek, w zamian za po-
życzenie mu pieniędzy na dość wysoki 
procent, oferował zabezpieczenie w po-
staci fałszywych sztabek złota. Oszu-
kał w ten sposób dziewięć osób na 
kwotę ponad 3 mln zł. Za przestępstwa 
te grozi mu do 15 lat więzienia.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej oraz proku-
ratorzy z Prokuratury Okręgowej w Biel-
sku-Białej pracowali nad sprawą licznych 
oszustw. Z ustaleń śledztwa wynika, że 
mężczyzna prowadził własną działalność 
gospodarczą. W pewnym momencie jego 
sytuacja finansowa bardzo się skompli-
kowała i pogorszyła. Postanowił zorgani-
zować działalność przestępczą, która po-
zwoliłaby mu na pozyskanie znacznych 
środków finansowych. Pomysł szybko 
wcielił w życie. Zaciągał pożyczki od za-
ufanych osób, które wywodziły się z krę-
gu jego znajomych lub rodziny. Pod za-
staw udzielonych pożyczek przekazywał 
„kontrahentom” podrobione sztabki złota 
o wadze 1 uncji. W większości zakupił je 
w internecie, płacąc 80 – 120 zł za sztu-
kę. Zapewniał, że sztabki te stanowią za-
bezpieczenie pożyczek, które planuje 
przeznaczyć na bardzo zyskowne i intrat-
ne inwestycje, z których zyskami zamie-
rza się podzielić w późniejszym czasie. 
Dla uwiarygodnienia przestępczego pro-
cederu obiecywał wysokie odsetki, które 
początkowo faktycznie wypłacał. Już wte-
dy miał świadomość, że nie ma żadnych 

możliwości ani środków na spłatę nie tyl-
ko zaciągniętych pożyczek, ale również 
obiecanych „procentów”. Ponadto dla 
uwiarygodnienia swojej działalności, na-
kazywał niektórym kontrahentom, aby 
wynajmowali skrytki bankowe, gdzie 
przechowane były „złote” sztabki. Po-
uczał także o konieczności zachowania 
oryginalnego opakowania i numeracji, 
które były niezbędne do późniejszych roz-
liczeń z klientami. Jednak podstawą jego 
działania było bazowanie na zaufaniu po-
życzkodawców, którzy nie sprawdzali au-
tentyczności   „złotych” sztabek. Umowy 
pomiędzy oszustem, a jego kontrahenta-
mi był zawierane ustnie.

Z ustaleń wynika, że w okresie sześciu 
miesięcy sprawca oszukał w ten sposób 9 
osób na kwotę 3.087.260 mln zł. Zatrzy-
many mężczyzna usłyszał zarzuty licz-
nych oszustw w stosunku do mienia 
znacznej wartości. Bielski sąd – na wnio-
sek śledczych – podjął decyzję o jego tym-
czasowym aresztowaniu. Aktualnie odpo-
wiada on „z wolnej stopy”. Grozi mu do 15 
lat więzienia.

Oprac. Katarzyna Gwara

Obywatel Japonii potrącił  
na pasach 57-latka.  
Mężczyzna nie żyje

Tyscy policjanci wyjaśniają okolicz-
ności wypadku, do którego doszło na 
ul. Sikorskiego. Kierujący chevrole-
tem, 43-letni mężczyzna, potrącił na 
przejściu dla pieszych 55-latka. Pomi-
mo podjętej reanimacji, pieszy nieste-
ty zmarł.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w 
Tychach otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu 
drogowym, do którego doszło na ulicy Si-
korskiego. Na miejsce natychmiast został 
skierowany policyjny patrol. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, iż kierujący chevro-
letem captiva, 43-letni obywatel Japonii, 
jadąc ulicą Sikorskiego w kierunku DK 1, 
potrącił na oznakowanym przejściu dla 
pieszych prawidłowo przechodzącego 

57-letniego mieszkańca Tychów.
Obok miejsca zdarzenia przejeżdżał w 

czasie wolnym od służby policjant Wy-
działu Ruchu Drogowego tyskiej komen-
dy, który udzielił mężczyźnie pierwszej po-
mocy. Na miejsce została wezwana załoga 
pogotowia ratunkowego, niestety pomimo 
natychmiastowej reanimacja mężczyzna 
zmarł.  Badanie trzeźwości kierującego 
nie wykazało w jego organizmie alkoholu.

Policjanci zabezpieczali miejsce zdarze-
nia i przeprowadzili oględziny. Prokurator 
zarządził sekcję zwłok  oraz zadecydował o 
zatrzymaniu kierowcy i  zabezpieczeniu 
pojazdu  do dalszych badań. Stróże prawa  
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w 
Tychach,  będą wyjaśniać szczegóły i oko-
liczności tego tragicznego zdarzenia.
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NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ DOM —

n KUPIĘ część domu lub zamieszkam z kimś. 

Tel. 784 634 476

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w 
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w 
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102

NAUKA

— KOREPETYCJE —

n JĘZYK polski, WOS – korepetycje, 
przygotowanie do matury. Poziom podstawowy 
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka 
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum. 
www.matura.czest.pl  Tel. 796 635 001

— KURSY —

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 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE    – PRACA
Treść ogłoszenia: 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................... Nr tel. .....................................................

...................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 
REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 

lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. 
Tel. 509 876 249 

n OPRAWA muzyczna na zabawy, wesela, 
imprezy taneczne. Tel. 502 500 228

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

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

n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata 
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę, 
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760

SPRZEDAM

n SPRZEDAM suknię ślubną „SINCERITY” 
rozmiar 38, śnieżnobiałą (góra sukni bogato 
zdobiona, dół tiulowy wielowarstwowy + welon, 
halka); buty – gratis! Tel. 501 109 822

 n SPRZEDAM drzwi jasne harmonijkowe; drzwi 
wejściowe obite boazerią – zamki „GERDA” – 
3 kpl.; drzwi pokojowe białe z miodową szybą, 
prawe i lewe. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM maszynę do szycia 
przemysłowego MINERWA. Kiedyś szyłam na 
tej maszynie torebki damskie i plecaki. Stan 
bdb Tel. 603 521 686

n SPRZEDAŻ zakład produkcji materiałów 
budowlanych. Lelów. Tel. 502 356 405

n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu – 
kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do 
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową 
Grudziądz. Tel. 669 245 082

PRACA

— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ pracowników do prac 

wykończeniowych i pomocników budowlanych. 
Tel. 501 448 791

MATRYMONIALNE

n SPOKOJNY, bez nałogów, rencista, 57 lat 
pozna samotnie mieszkającą osobę. Myszków 
– Częstochowa. Tel. 536 315 866

n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – pozna 
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486O

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 9 stycznia 2018 r.

SKODA OCTAVIA 
1,6Tdi, rok prod. 2014 
kraj., I – wł., serwis, F. 
VAT
 

39.800 zł

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

 
 28.900 – 33.900 zł

KIA VENGA 1,4E,90kM 
rok prod. 2010, kraj.,  
I wł. 

 
25.900 zł  

RENAULT CAPTUR 
1.5 D, rok prod. 2016, 
kraj., I – wł., serwis,  
F. VAT

 42.800 zł  

FORD FIESTA  
1.4 D, rok prod. 2011,
kraj., serwis

  18.900 zł

FORD MONDEO V 2,0 
TDCI, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., 
F. VAT

 48.900 zł  

OPEL ASTRA IV 
1.6CDTI, rok prod. 2015, 
kraj., I wł., serwis.

 32.900 zł  

RENAULT KADJAR  
1.2 E, rok prod. 2016, kraj., 
I – wł., F-ra VAT

  
 62.900 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  

automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2008 9.800 zł
n FIAT STILO 1.6 E, rok prod. 2003 5.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,  

kraj., serwis.  21.800 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

 kraj., I –właśc., F. VAT  49.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł.  39.900 zł
n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005  6.700 zł
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,  

serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,  

polski salon  47.900 zł
n MAZDA CX-7 2.3 E, rok prod. 2007  29.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,  

4x4, kraj., I – wł., F. VAT  59.900 zł  
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

I – wł.  24.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 

krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł
n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
n OPEL INSIGNIA 1.4 E,  rok prod. 2012 35.900 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006 11.800 zł
n OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo 13.600 zł
n RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2008 10.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008 9.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  23.900 zł
n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001 6.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,I – wł.  32.900 zł
n SKODA CITI GO 1.0 E, rok prod. 2012, kraj., 

I – wł. 19.800 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015, 

kraj., I – wł. 29.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004 10.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW JETTA 1.6 benzyna i diesel,  

rok prod. 2007 i 2010, kraj., I – wł. 18.900 - 22.900 zł  
n VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,  

rok prod. 2006 - 2009, 5 szt. 15.900 - 18.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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PROGRAM TV – ŚRODA 16 STYCZNIA 2019 r.

05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3990; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 95; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.II; odc. 403; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.X; odc. 125 

- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

09:35 Komisarz Alex; s.IV; 
odc. 47 - Zrabowane 
szczęście; serial 
kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 11 - Zemsta; serial 
kryminalny TVP

11:30 Korona królów; odc. 
157; telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Dzika Tajlandia 2. 
Środkowa część kraju; 
Wielka Brytania (2017)

14:00 Elif; s.II; odc. 404; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; serial 

obyczajowy TVP
16:05 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 96; serial; Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3991; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3412; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

158; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

8/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; serial 

obyczajowy TVP
21:00 Nanny Betrayal; film 

fabularny; USA (2018)
22:35 Na własne oczy – 

Szaleństwo na pustyni. 
Historia Rajdu Paryż – 
Dakar; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

23:40 Bez tożsamości; odc. 
21; serial; Hiszpania 
(2016)

00:35 Weterani. Wyrwani 
śmierci; reportaż

01:00 wojsko – polskie.pl
01:30 Kompania X; s.II; odc. 

16; serial; Kanada (2015)
02:25 Pozdrowienia z 

Moskwy; film sensacyjny; 
Wielka Brytania (1963)

04:25 Notacje – Izabella 
Wilczyńska–Szalawska. 
Studio Iwo Galla; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 137 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1412; serial TVP

06:55 Program gminy 
żydowskiej

07:20 Na sygnale; odc. 196 
„Samotni”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (265)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

91 „Kobiety górą”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1980; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 138 
ed. 3; teleturniej

13:15 Nadzieja i miłość; 
odc. 3; serial obyczajowy; 
Turcja (2013)

14:10 M jak miłość; odc. 
1412; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 11; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 394 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2404; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 93; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 239 

„Jedziemy na Antypody” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 26; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1980; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1981; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu „Na 
dobre i na złe”;; / „Na 
sygnale”

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
727; serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 215 
„Ani słowa”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Eks 
mojego życia; komedia 
romantyczna; Francja 
(2013)

00:05 Krew z krwi; odc. 1/8; 
serial TVP

01:15 Świat bez tajemnic – 
Mój syn dżihadysta; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); reż.:Peter 
Beard

02:10 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 36; serial komediowy 
TVP

02:40 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 37; serial komediowy 
TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (54) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (817) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (98) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (764) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2801) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (690) 
serial paradokumentalny. 
Diana ma 15-letniego 
syna, a teraz jest w 7. 
miesiącu ciąży z nowym 
partnerem. Otrzymuje od 
siostry urządzenie z 
zamontowaną...

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (153) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (83) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2802) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (363) serial 
komediowy

20:05 Świat według 
Kiepskich (252) serial 
komediowy

20:40 Faceci w czerni 3; 
komedia SF, USA 2012. 
Pogromcy kosmitów na 
Ziemi tym razem 
przełamują barierę czasu.

22:55 Ślad (8) serial 
kryminalny. Anna 
Zarzycka, porwana córka 
członka rady miasta, 
zostaje znaleziona martwa. 
Pierwsze podejrzenie od 
razu pada na 
kontrkandydata jej ojca 
w...

23:55 Nagi peryskop; 
komedia, USA 1996

1:55 Żona na niby; komedia, 
USA 2011. Mężczyzna 
kłamie, że jest żonaty, by 
zyskać w oczach 
wybranki. Plan się 
komplikuje.

4:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5554) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

15 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Placki ziemniaczane z 
wędzonym pstrągiem 
(10/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2371) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (637) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (479) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (380) - 
program

14:00 19 + (324) - program
14:30 19 + (325) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

15 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (381) - 
program

17:00 Szpital (480) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (638) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7686) - 
informacje 

19:35 Sport (7669) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7666) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(59/90) - informacje, 
Polska

19:50 Uwaga! (5555) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Grzanka z awokado i 
sadzonym jajkiem (11/40) 
- program

20:15 Na Wspólnej17 (2809) 
- serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (131) - 
program

21:35 Intruz - film S-F, 
USA 2013

00:05 Noc oczyszczenia: 
Anarchia - film 
sensacyjny, USA/
Francja 2014. Leo, 
enigmatyczny samotnik, 
żądny zemsty po śmierci 
syna. Samotna matka, 
Eva, i jej córka, Cali, 
zostają zmuszone do 
opuszczenia mieszkania 
po brutalnym włamaniu. 
Shane i Liz, młoda para, 
która pada ofiarą kradzieży 
samochodu. Cała piątka 
spotyka się w 
samochodzie Leo

02:15 Uprowadzona (8/10) - 
serial, Francja/USA. ODNI 
pomaga izraelskiemu 
szpiegowi, którego ściga 
własna agencja. Christina 
obawia się, że może 
spotkać ją to samo

03:15 Uwaga! (5555) - 
program

03:35 Moc Magii (367) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 20

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 136

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 91

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

13:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 139

15:00 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

15:30 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 92

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 93

20:00 Kod 211; akcja, USA 
2018. Funkcjonariusz Mike 
Chandler i nastoletni cywil 
nie są gotowi, kiedy los 
stawia ich na drodze 
napadu na bank, którego 
dokonuje nieustraszona 
grupa dobrze 
wyszkolonych i 
uzbrojonych mężczyzn.

21:50 Mechanik: Czas 
zemsty; akcja, Niemcy, 
USA 2005. Nikolaj 
Czerenienko pracuje jako 
mechanik. Pewnego dnia 
podczas przypadkowej 
strzelaniny miejscowy 
gangster – Sasza – zabija 
jego żonę i syna…

23:45 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 6

00:40 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

01:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:10 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

04:35 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 12

05:50 Korona królów; odc. 
95; telenowela historyczna 
TVP

06:20 Na sygnale; odc. 190 
„Nic z tego nie będzie”; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 191 
„Rozstanie”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 10/12; 
serial komediowy TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
966; serial TVP

09:20 Blondynka; odc. 84; 
serial TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
3 - Kieszonkowe; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
4 - Siła argumentu, 
argument siły; serial 
komediowy TVP

11:15 Bulionerzy; odc. 1/75 - 
Losowanie; serial 
komediowy TVP

11:45 Ranczo; s.IX; odc. 105 
- Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP; 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Cezary Żak, Paweł 
Królikowski, Marta 
Lipińska, Franciszek 
Pieczka, Artur Barciś

12:40 Ranczo; s.IX; odc. 106 
; serial obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 118; serial TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 119 Laweciarze; 
serial kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
208 - Ślubna diagnoza

16:25 Na sygnale; odc. 191; 
serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.IX; odc. 107; 
serial TVP

17:55 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Bulionerzy; odc. 2/75; 
serial komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 120 Niebezpieczne 
związki; serial TVP

20:25 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 75; serial TVP

21:20 Ranczo; s.IX; odc. 109; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 110; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 121; serial TVP

00:15 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 145; serial TVP

01:05 Londyńczycy; odc. 
1/13; serial TVP

01:55 Londyńczycy; odc. 
2/13; serial TVP

02:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 10/12; 
serial komediowy TVP

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 
966; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
3 - Kieszonkowe; serial 
komediowy TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 31 Szwecja 
„Värmland” (117)

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia myśliwska

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Tadeusz 
Nalepa i zaspół Ztvorki

08:40 Zakochaj się w Polsce 
s.I - Odc. 9 Ostrów 
Lednicki; magazyn

09:10 Koło fortuny; odc. 362 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (16); 
teleturniej muzyczny

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /74/ - „Dla 
Ciebie miły” - Violetta 
Villas

10:55 Podróże z historią s.I; 
odc. 2 Jak zostać 
husarzem?; cykl dokum.

11:40 Like a magic – 
Magiczny świat Luca; 
/33/; Francja (2016)

12:15 Życie to Kabaret – 
Lubię to - kabaret Hrabi 
(1-2); widowisko

14:20 Muzyka łączy 
pokolenia – Odcinek 
jubileuszowy

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /6/ - „Mamona” 
- Republika

15:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – 32. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
- koncert galowy - Miłosz 
ci wszystko wybaczy; 
widowisko rozrywkowe; 

16:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – 34. Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Lidzbark Warmiński (1-2)

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Warzywa ekologiczne

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (101) - 
Ewolucja; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(118) „Przez Karpaty”

19:55 Magiczny świat Luca; 
/34/; Francja (2016)

20:30 Muzyka łączy 
pokolenia – Trubadurzy i 
Big Cyc

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (20) - Akademie, 
jubileusze; widowisko 
rozrywkowe

22:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (16) - 
Piosenkarz i artysta; 
program rozrywkowy

23:20 Koło fortuny; odc. 361 
ed. 5; teleturniej

23:55 Sylwester na bis - 
ZAkopane 2018; program 
rozrywkowy

00:50 Sierocki na sobotę; 
odc. 1; program 
rozrywkowy

02:00 Olga Lipińska 
zaprasza (25); talk-show

02:45 Rozrywka Retro – 
Kabaret Maćka Stuhra Po 
Żarcie. Jest takie miasto

05:15 Ukryta prawda (449) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (205) - 
program sądowy

07:15 Szpital (189) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza 3 (1/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko II 
(5/24) - serial, USA. 
Wieloletni wydawca Susan 
i jednocześnie jej bardzo 
dobry przyjaciel, Lonny 
Moon popada w tarapaty 
finansowe. Lynette musi 
szwendać się nocą po 
barach z szefową, Niną, 
która poluje na faceta. 
Policja podejrzewa Bree o 
zamordowanie Rexa, ale 
kobieta i tak urządza 
mężowi ponowny 
pogrzeb. Gaby zatrudnia 
jednego z najlepszych 
prawników, Davida 
Bradleya, aby wybronił 
Carlosa w sądzie…

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (252) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (206) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (28/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (190) - 
program obyczajowy. 
Pogotowie przywozi do 
szpitala 70-letnią Wandę 
Ryś, która nagle zaczęła 
wymiotować i majaczyć…

15:55 Diagnoza 3 (2/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko II 
(6/24) - serial, USA. 
Carlos wciąż odsiaduje 
wyrok w więzieniu, a 
Gabrielle dzielnie walczy o 
jego uwolnienie. 
Tymczasem Mike i Susan 
przeżywają kryzys w 
związku. Powraca Paul 
Young…

17:55 Brzydula (149/180) - 
serial obyczajowy. Bartek 
przychodzi do firmy i 
domaga się od Uli 
pomocy finansowej. Ula 
postanawia ostatecznie 
rozprawić się z szantażem 
Bartka. Aleks wciąż szuka 
haków na Marka. 

18:25 Brzydula (150/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (253) - 
program obyczajowy

20:00 Chłopaki z Jersey - 
film obyczajowy, 
USA 2014

22:50 Pod powierzchnią 
(6/7) - serial

23:50 Ognista miłość III - 
komedia, USA 2014

03:40 Moc Magii (TVN7 
noc) (370) - program 

05:10 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (12/20) - 
program rozrywkowy

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (5/12) - 
program lifestylowy

07:00 Ugotowani 8 (5) - 
program

07:35 Ugotowani 8 (6) - 
program

08:10 Apetyt na miłość 2 
(6/10) - program

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (9/12) - reality 
show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę (3/12) - program

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (7/13) - program

11:40 Kuchenne rewolucje 
10 (9/13) - program

12:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show

13:25 Zaskocz mnie! 2 
(6/10) - program

13:55 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (4/9) - program

14:25 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (2/8) - 
program 

14:55 Sztuka mięsa (2/12) - 
program

15:25 Ostre cięcie 5 (3/10) - 
program

16:10 Na kłopoty Zawadzka 
(5/13) - program

16:40 Na kłopoty Zawadzka 
(6/13) - program 
rozrywkowy

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (8/10) 
- program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
12 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (7/13) - 
program rozrywkowy

19:45 Sekrety lekarzy 4 
(9/12) - reality show

20:40 Zanim Cię zobaczę 
(2/8) - program 
rozrywkowy

21:40 Misja ratunkowa 
(5/10) - program

22:25 Pani Gadżet 16 (7/22) 
- magazyn

23:00 10/10 (4/10) - program
23:30 Jestem z Polski (4/9) - 

program
00:30 Kulisy sławy EXTRA 2 

(2/8) - program 
lifestylowy

01:00 Nasza największa 
strata - dokument (dla 
małoletnich od lat 16)

02:15 W roli głównej – 
Marcin Prokop (6/7) - talk 
show

02:45 W roli głównej – 
Cezary Pazura (2/6) - talk 
show

03:15 Wiem, co jem 6 (16) - 
magazyn

03:45 Wiem, co jem 3 
(6/16) - magazyn

04:15 Wiem, co jem (8/16) - 
magazyn

06:00 Piłka nożna - Puchar 
Włoch 1/8 finału

08:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
Mistrzostwa Europy, 
Collalbo - dz. 2

09:55 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Wisła - 
konkurs indywidualny

11:45 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata, Drezno - 
sprint kobiet i mężczyzn

12:35 Pełnosprawni
13:00 Niepokonani
13:20 Stories
15:00 Skoki Narciarskie - 

przed Pucharem Świata - 
Zakopane

15:30 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata, Val di 
Fiemme - konkurs 
indywidualny

17:15 PN - Puchar Włoch
17:50 Piłka nożna - 

Superpuchar Włoch: 
Juventus Turyn - AC Milan 
(studio) 

18:30 Piłka nożna - 
Superpuchar Włoch: 
Juventus Turyn - AC Milan

21:30 Sportowy Wieczór
22:10 Nation’s Stories
22:40 Piłka nożna - 

Superpuchar Włoch: 
Juventus Turyn - AC Milan

00:40 Piłka nożna - Puchar 
Włoch 1/8 finału

02:40 Piłka nożna - Puchar 
Włoch 1/8 finału

04:45 Kapitan Tsubasa
05:15 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (6) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (22) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (23) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (12) 
reality show. 28-letnia 
Anita jest wdową i mamą 
Rafała. Kobieta ma dom, 
który razem z mężem 
dopiero przystosowywali 
do zamieszkania. 
Katarzyna Dowbor...

9:00 Septagon (7) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (11) 
reality show. Szesnaścioro 
zawodników walczy o 100 
tys. zł i pracę w Atelier 
Amaro...

11:30 Benny Hill (13); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów 2 (7) serial 
przygodowy. Buffy to 
uczennica szkoły średniej, 
a w nocy pogromczyni 
wampirów. Patroluje ulice 
Sunnydale, miasteczka 
położonego nad wrotami 
piekieł.

13:00 Detektywi w akcji 
(103) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(461) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(90) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(90) telenowela

18:00 Septagon (8) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(462) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (235) serial 
kryminalny

21:00 Escobar: Historia 
nieznana; dramat 
kryminalny, Belgia/Francja/
Panama/Hiszpania 2014. 
Przybysz z zagranicy 
poznaje piękną 
Kolumbijkę. Nie wie, że jej 
wuj jest wpływowym i 
niebezpiecznym 
przestępcą.

23:35 Próba sił; thriller, 
Niemcy/USA 2000

1:50 Trampolina (5); 
program rozrywkowy

2:50 Graffiti; program 
publicystyczny

3:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 16 
stycznia; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny - 
16.01.1989

07:50 Korona królów; odc. 
95; telenowela TVP

08:25 Korona królów; odc. 
96; telenowela TVP

08:55 Jak było? – Powstanie 
Węgierskie; program

09:40 Historia Polski – 
Bitwa pod Warną; film 
dokumentalny

10:50 Sensacje XX wieku – 
Wyrok wykonano; cz. 2; 
cykl dokumentalny

11:25 Po latach niewoli 
wstaje Polska 1914 - 
1918; dokument 
fabularyzowany

12:30 Daleko od szosy; odc. 
2/7; serial TVP

13:55 Wszystkie kolory 
świata – Polinezja - perła 
Pacyfiku; serial dokum.; 
Francja (2008)

15:00 Rodzina Niepodległej 
– Lanckorońskie okopy 
konfederacji

15:20 Przystanek 
Niepodległość; film 
dokumentalny

16:00 Cicha wojna – 
Nadchodzą Rosjanie; odc. 
2; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

17:05 Historia Polski – 
Bitwa o Dom Katolicki. 
Wydarzenia 
Zielonogórskie 1960 
roku; film dokumentalny

18:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Przeszłość z 
przyszłością

18:45 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

19:20 Miasto z morza; odc. 
1/4; serial TVP

20:10 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 9/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

21:05 Hiszpania. Narodziny 
imperium; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

22:05 Weterani. Wyrwani 
śmierci; reportaż

22:35 Warszawa; film 
obyczajowy; reż.:Dariusz 
Gajewski; wyk.:Łukasz 
Garlicki, Dominika 
Ostałowska, Lech 
Mackiewicz, Agnieszka 
Grochowska, Sławomir 
Orzechowski, Katarzyna 
Bujakiewicz

00:35 Sensacje XX wieku – 
No pasaran; cykl 
dokumentalny

01:10 Encyklopedia II wojny 
światowej – Śmieszna 
wojna; cykl dokumentalny

01:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Przeszłość z 
przyszłością

02:15 Dziennik telewizyjny - 
16.01.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; GKS Katowice - 
Trefl Gdańsk

8:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Jastrzębski 
Węgiel - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

10:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; ONICO 
Warszawa - Asseco 
Resovia Rzeszów

12:10 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; Exact Systems 
Norwid Częstochowa - 
STS Olimpia Sulęcin

14:20 Biatlon: Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
sprinterski mężczyzn

16:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

17:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; DPD 
Legionovia Legionowo - 
ŁKS Commercecon Łódź

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: GKS 
Katowice - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

23:00 Boks: Walka o pas 
WBC Silver w Londynie; 
waga ciężka: Dillian Whyte 
- Lucas Browne

1:00 Sporty walki: Gala KSW 
42; walka: Mamed 
Khalidov - Tomasz Narkun
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3991; teleturniej muz.
06:15 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 96; serial; Turcja
07:00 Elif; s.II; odc. 404; 

serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.X; odc. 126; 

serial obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IV; 

odc. 48; serial TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.I; 

odc. 12; serial TVP
11:25 Korona królów; odc. 

158; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Bo ja wybieram 

zdrowie; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Dzika Tajlandia 3. 
Tajemnicza Północ; 
Wielka Brytania (2017); 
reż.:Steve Cole

14:00 Elif; s.II; odc. 405; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; serial 

obyczajowy TVP
16:05 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 97; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

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

odc. 3992; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3413; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
9/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; odc. 

213; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas;; /98/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Bez tożsamości; odc. 
21; serial; Hiszpania 
(2016)

02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas;; /98/; magazyn
03:55 „Degrengolada” w 

Teatrze Domowym; film 
dokumentalny; reż.:Maria 
Dłużewska

04:30 Notacje – Iwo 
Białynicki – Birula. 
Fizycy i inni; cykl 
dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 139 
ed. 3; teleturniej

05:50 Na dobre i na złe; odc. 
727; serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie!;; 
/15/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 197 
„Próba sił”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (266)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

92 „Razem czy osobno”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1981; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 140 
ed. 3; teleturniej

13:15 Nadzieja i miłość; 
odc. 4; serial obyczajowy; 
Turcja (2013)

14:10 Na dobre i na złe; odc. 
727; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział; 
odc. 12; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 395 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2405; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 94; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 240 

„Może by tak żetem?” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 27 
„Groźny kaszel”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1981; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1982; serial obyczajowy 
TVP

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 23; serial 
obyczajowy; USA (2017)

21:40 Sądny dzień; komedia; 
USA (2001); reż.:Sam 
Weisman; wyk.:Martin 
Lawrence, Danny De Vito, 
John Leguizamo, Larry 
Miller, Nora Dunn

23:20 Na sygnale; odc. 215 
„Ani słowa”; serial 
fabularyzowany TVP

23:50 Eks mojego życia; 
komedia romantyczna; 
Francja (2013)

01:20 Szpieg D’83 - ep. 1; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

02:15 Art Noc – „Wśród 
nocnej ciszy” - koncert 
kolęd w Pelplinie (cz. 2); 
koncert

02:50 Film fabularny

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (55) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (818) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (99) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (765) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2802) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (691) 
serial paradokumentalny. 
Matka Mariki i Magdy 
zmarła na raka. Aby 
ratować jej kwiaciarnię, 
pożyczają pieniądze od 
sąsiadki. Gdy nie radzą 
sobie ze...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (154) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (84) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2803) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (364) serial 
komediowy

20:10 Żona na niby; 
komedia, USA 2011

22:40 Dziewczyny z 
kalendarza; komedia, USA 
2003. Chris (Helen 
Mirren) i Annie (Julie 
Walters) przyjaźnią się ze 
sobą od lat. Kiedy umiera 
mąż Annie, zrozpaczona 
wdowa postanawia 
poświęcić się działalności 
charytatywnej. Chris 
wpada na pomysł, by 
wydać kalendarz na 2000 
rok, z którego dochód 
zasiliłby konto kliniki. Nie 
byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, 
że modelkami mają zostać 
one same i ich 
przyjaciółki, czyli kobiety 
w średnim wieku, 
sfotografowane nago przy 
wykonywaniu codziennych 
czynności, m.in. 
gotowaniu, czytaniu i 
pielęgnacji ogrodu. 
Pomysł okazuje się 
rewelacyjny. Niebawem 
sprawa przyciąga uwagę 
mediów…

1:00 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5555) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

15 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Grzanka z awokado i 
sadzonym jajkiem (11/40) 
- program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2372) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (638) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (480) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (381) - 
program

14:00 19 + (326) - program
14:30 19 + (327) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

15 (9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (382) - 
program

17:00 Szpital (481) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (639) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7687) - 
informacje 

19:35 Sport (7670) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7667) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(60/90) - informacje, 
Polska

19:50 Uwaga! (5556) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Spaghetti z krewetkami i 
chorizo (12/40) - program

20:15 Na Wspólnej17 (2810) 
- serial obyczajowy. 
Roman na dnie – 
doprowadza do tragedii!!! 
Mimo opieki brata, Roman 
pije codziennie. Kiedy 
odwiedza go Honorata, 
oświadcza że to przez nią! 
Kobieta wychodzi bez 
słowa… Kompletnie 
pijany Hoffer zjawia się na 
budowie i wszczyna 
awanturę z inspektorem 
budowlanym! 

20:55 Milionerzy (132) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Błękitna fala - film 
obyczajowy, USA/
Niemcy 2002. Romans 
rozgrywający się w 
scenerii rajskich plaż. 
Młoda, robiąca karierę 
sportową surferka, ulega 
poważnemu wypadkowi. 
Dziewczyna wpada w 
depresję i dopiero uczucie 
do młodego piłkarza 
wraca jej chęć do życia…

00:35 MasterChef 7 (8/14) - 
program rozrywkowy

02:15 Uwaga! (5556) - 
program

02:35 Moc Magii (368) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 21

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 137

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 93

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2001

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004, 
reż. Ed Ehrenberg

13:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 140

15:00 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

15:30 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; 

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 94

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 95

20:00 Straszny film 3; 
komedia, USA, Kanada 
2003. Teraz Cindy to 
reporterka zajmująca się 
tropieniem zjawisk 
paranormalnych. Tym 
razem jej zainteresowanie 
pada na tajemnicze kręgi 
na polu byłego pastora. 
Wkrótce za sprawą 
tajemniczej kasety umiera 
też Brenda (Regina Hall) - 
najlepsza przyjaciółka 
Cindy…

21:25 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość; akcja, 
USA 2003

23:45 W krzywym 
zwierciadle: 
Poszukiwacze złota; 
komedia, USA 2003

01:15 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 1

01:55 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 2

02:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:10 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska

03:50 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska

04:25 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

05:50 Korona królów; odc. 
96; telenowela historyczna 
TVP

06:20 Na sygnale; odc. 191 
„Rozstanie”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 192 
„Skalpel”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 11/12; 
serial komediowy TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
967; serial TVP

09:20 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 145; serial 
kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
4 - Siła argumentu, 
argument siły; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
5 - Dziewczyna Tomka; 
serial komediowy TVP

11:15 Bulionerzy; odc. 2/75 - 
Przeprowadzka; serial 
komediowy TVP

11:45 Ranczo; s.IX; odc. 106 
- Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.IX; odc. 107 
- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 119 Laweciarze; 
serial kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 120 Niebezpieczne 
związki; serial kryminalny 
TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
209 - Pożar; serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 192 
„Skalpel”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.IX; odc. 109 
- Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 3/75 - 
Zebranie

19:30 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 121 Na złej drodze; 
serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 76 (seria VI; odc. 11) 
- Przekręt; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IX; odc. 110 
- Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 111 
- Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.X; 
odc. 122 - Wybuch; serial 
kryminalny TVP

00:15 07 zgłoś się; odc. 
20/21; serial TVP

01:55 Nowa; odc. 13; serial 
TVP

02:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 11/12; 
serial komediowy TVP

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 
967; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
4; serial komediowy TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(118) „Przez Karpaty”

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Warzywa ekologiczne

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Odcinek 
jubileuszowy

08:35 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 11) - 
Mówić ludzkim głosem; 
reportaż

09:05 Koło fortuny; odc. 363 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (15) - 
Sprzedawca

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /73/ - 
„Czerwony jak cegła” - 
Dżem

10:55 Podróże z historią s.I; 
odc. 3 Na straży Gdańska; 
cykl dokumentalny

11:35 Like a magic – 
Magiczny świat Luca; 
/34/; Francja (2016)

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret 2000+; /cz. 1-2/

14:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /2/ - „Kryzysowa 
narzeczona” - Lady Pank

14:25 Muzyka łączy 
pokolenia – Trubadurzy i 
Big Cyc

15:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
Przeboje Lata (1)

16:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole - Wszystko 
na raty; /1/

17:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole - Trwaj 
dato ważności; /2/

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowina PQS

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - W 
krainie duchów; odc. 34; 
cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(119) „Sybin”

19:55 Magiczny świat Luca; 
/35/; Francja (2016)

20:35 Muzyka łączy 
pokolenia – Ich Troje i 
Tercet Egzotyczny

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (21) - Zrób kabaret 
czyli PAKA w Klubie

22:25 Kierunek Kabaret; /65/ 
- Tolerancja

23:25 Dzięki Bogu już 
weekend s.I (11)

00:30 Koło fortuny; odc. 362 
ed. 5; teleturniej

01:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – 9 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. Na 
Kabarecie w 
Hipermarkecie (1-3)

04:20 Rozrywka Retro – Tyle 
słońca w całym mieście. 
Niezapomniane przeboje 
Anny Jantar

05:15 Ukryta prawda (450) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (206) - 
program sądowy

07:15 Szpital (190) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza 3 (2/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko II 
(6/24) - serial, USA. 
Carlos wciąż odsiaduje 
wyrok w więzieniu, a 
Gabrielle dzielnie walczy o 
jego uwolnienie…

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (253) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (207) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (29/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (191) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza 3 (3/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko II 
(7/24) - serial, USA. 
Gabrielle wraca myślami 
do przeszłości, gdy w 
mieście pojawia się jej 
dawna przyjaciółka. 
Rodzina Scavo dowiaduje 
się czegoś więcej o 
nowych sąsiadach…

17:55 Brzydula (151/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (152/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (254) - 
program obyczajowy

20:00 Pierwsza piątka - 
komedia, USA 2014. 
Komik próbuje rozpocząć 
karierę filmową. Dzień 
przed ślubem z 
egocentryczną gwiazdą 
telewizji, spaceruje ulicami 
Nowego Jorku i spotyka 
na swej drodze czarującą 
dziennikarkę. Wspólnie 
zmierzą się z jego 
przeszłością i ludźmi, 
których porzucił w drodze 
na szczyt kariery. 

22:10 Oszuści (3/10) - serial, 
USA

23:10 Peacemaker - film 
sensacyjny, USA 1997. Na 
Syberii doszło do potężnej 
eksplozji. Nikt nie 
spodziewał się 
nuklearnego wybuchu o 
tak ogromnej sile rażenia. 
Rządy Stanów 
Zjednoczonych i Rosji, 
postanawiają wyjaśnić 
przyczyny katastrofy. 
Doktor Julia Kelly (Nicole 
Kidman), od początku 
śledztwa nie wierzy, że 
eksplozja była kwestią 
przypadku…

01:45 Moc Magii (TVN7 
noc) (371) - program 

03:55 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show. 
Henryka Krzywonos

04:30 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show. Anja 
Rubik

05:45 Ostre cięcie 5 (3/10) - 
program

06:30 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (4/9) - program

07:00 Ugotowani 8 (7) - 
program

07:35 Ugotowani 8 (8) - 
program

08:10 Apetyt na miłość 2 
(7/10) - program

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (10/12) - 
reality show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę (4/12) - program

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (8/13) - program

11:40 Kuchenne rewolucje 
10 (10/13) - program

12:40 Afera fryzjera 5 (6/12) 
- program rozrywkowy

13:25 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (4/12) - program 
rozrywkowy

14:10 Misja ratunkowa 
(5/10) - program

14:55 Misja Pies (5/12) - 
program

15:25 Misja Pies (6/12) - 
program

15:55 Zwalczyć nadwagę
16:55 Co nas truje 2 (2/12) - 

program lifestylowy
17:40 Kuchenne rewolucje 9 

(1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:40 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (8/13) - 
program rozrywkowy

19:25 Ugotowani 8 (9) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:00 Ugotowani 8 (10) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:30 W czym do ślubu? 2 
(5/10) - reality show

21:05 W czym do ślubu 4 
(6/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16 (8/22) 
- magazyn

23:00 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (4/12) - program 
rozrywkowy

23:45 Zaskocz mnie! 2 
(6/10) - program 
rozrywkowy

00:20 Gwiazdy prywatnie 3 
(6/8) - program 
lifestylowy

00:50 Rosyjski Projekt Lady 
2 (8/16) - program 
rozrywkowy (dla 
małoletnich od lat 16)

02:30 W roli głównej – 
Magda Mołek (7) - talk 
show

03:00 W roli głównej – 
Cezary Żak (3/6) - talk 
show

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

04:00 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem (9/16) - 
magazyn

06:00 Piłka nożna - Puchar 
Włoch 1/8 finału

08:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
ME, Collalbo - dz. 3

09:55 Skoki Narciarskie - 
Turniej Czterech Skoczni - 
podsumowanie

11:45 Biegi narciarskie - PŚ, 
Drezno - sprint drużynowy 
kobiet i mężczyzn

12:50 Piłka nożna - 
Superpuchar Włoch: 
Juventus Turyn - AC Milan

14:55 Galeria Małysza
15:30 Skoki Narciarskie - 

PŚ- Zakopane - konkurs 
indywidualny

17:15 Skoki Narciarskie - 
przed PŚ - Zakopane

17:45 Nations Stories
18:20 Hokej na lodzie - PHL, 

40.kolejka: Tauron GKS 
Katowice - Comarch 
Cracovia Kraków

21:00 Hokej na lodzie - NHL 
- Podsumowanie

22:00 Sportowy Wieczór
22:35 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs indywidualny

00:30 Piłka nożna - Puchar 
Włoch 1/8 finału 

02:40 Piłka nożna - Puchar 
Włoch 1/8 finału

04:45 Kapitan Tsubasa
05:15 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (7) serial 
przygodowy. Pierwsza 
seria przygód nastolatki 
Buffy Summers. Jako 
Pogromca musi stawić 
czoła demonom i 
wampirom. Pomagają jej 
przyjaciele.

7:05 Przygody Kota w 
Butach (23) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (24) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (13) 
reality show. Owdowiały 
Zbigniew wychowuje troje 
dzieci. Pomaga mu mama. 
Najmłodszy syn ma blisko 
rok. Cała rodzina mieszka 
w bloku w 
jednopokojowym...

9:00 Septagon (8) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (12) 
reality show. Przed 
uczestnikami kolejne 
kulinarne wyzwanie. Tym 
razem podopieczni 
Wojciecha Modesta 
Amaro będą musieli 
przygotować dania ze 
składników, które 
wylosują podczas...

11:25 Benny Hill (15); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (8) serial 
przygodowy

13:00 Detektywi w akcji 
(104) serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(462) serial obyczajowy

16:00 Paulina (1) telenowela
17:00 Światło twoich oczu 

(91) telenowela
18:00 Septagon (9) serial 

kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci 

(463) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny (236) serial 
kryminalny

21:00 Mściciel z Wall Street; 
film sensacyjny, Kanada/
USA 2013. Desperat 
wypowiada prywatną 
wojnę instytucjom 
finansowym, które wini o 
swoje kłopoty.

23:00 Tuż przed tragedią: 
Bhopal (6) serial 
dokumentalny

0:00 Tuż przed tragedią: 
Bismarck (1) serial 
dokumentalny

06:50 Był taki dzień – 17 
stycznia; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny - 
17.01.1989

07:55 Korona królów; odc. 
97; telenowela TVP

08:25 Korona królów; odc. 
98; telenowela TVP

08:55 Być równy innym – 
Wincenty Witos; film 
dokumentalny

09:35 Historia Polski – 
Bitwa o Dom Katolicki. 
Wydarzenia 
Zielonogórskie 1960 
roku; film dokumentalny

10:40 Sensacje XX wieku – 
No pasaran; cykl 
dokumentalny

11:15 Planeta dinozaurów – 
Elita zabójców; odc. 2/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

12:15 Daleko od szosy; odc. 
3/7 - Ania; serial TVP

13:45 Genialne wynalazki; 
odc. 2/4; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

14:45 Life - Życie. cz 3. 
Ssaki; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

15:45 Odkryć tajemnicę – 
Kamienne głowy z Wyspy 
Wielkanocnej; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014); 
reż.:Graeme Ball

16:45 Historia Polski – 
Powstanie Wielkopolskie 
Bitwa o Chodzież; 
reż.:Jakub Sierakowski

18:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Niedokończona 
historia

18:35 Taśmy bezpieki
19:05 Miasto z morza; odc. 

2/4; serial TVP
20:00 Historia świata 

według Andrew Marra; 
odc. 5/8 ; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:05 Jedwabny szlak; 2/3; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

22:05 Spór o historię: 
Kazimierz Wielki; debata

22:40 Szerokie tory – 
Szerokie tory. Nocna 
Moskwa; reportaż

23:20 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 9/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

00:10 Sensacje XX wieku – 
Złoto Romanowów; cykl 
dokumentalny

00:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Daleko na 
Wschodzie; cz. 1; cykl 
dokumentalny

01:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Niedokończona 
historia

01:45 Dziennik telewizyjny - 
17.01.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Jastrzębski 
Węgiel - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie. Atutem 
Jastrzębskiego Węgla jest 
dobra gra blokiem, 
zaletami Alurony Virtu 
Warty Zawiercie są zaś 
serwis i przyjęcie 
zagrywki. W poprzednim...

8:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; ONICO 
Warszawa - Asseco 
Resovia Rzeszów

10:00 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; DPD 
Legionovia Legionowo - 
ŁKS Commercecon Łódź

12:10 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; GKS Katowice - 
Aluron Virtu Warta 
Zawiercie

14:20 Biatlon: Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
sprinterski kobiet

16:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski

17:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

18:30 Boks: Gala w 
Greenwich; waga ciężka: 
Tony Bellew - David Haye

23:00 Boks: Gala w 
Londynie; waga junior 
ciężka: Luke Watkins - 
Lawrence Okolie

1:00 Sporty walki: KSW 44: 
The Game; walka: Karol 
Bedorf - Mariusz 
Pudzianowski
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