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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
oraz poprzez kupony zamieszczone w naszej gazecie.

Zarzuty korupcyjne

Narazili miasto na stratę?
Jak bumerang powraca temat budowy dwupoziomowego skrzyżowania al. Wojska
Polskiego (DK-1) z al. Jana
Pawła II (DK – 46). Kolejne
osoby – tym razem związane z miejskimi spółkami –
usłyszały zarzuty. Wszyscy
mają dozór i zakaz opuszczania kraju. Dodatkowo
musieli wpłacić poręczenie
majątkowe.
Przypomnijmy, inwestycja
związana z przebudową DK1
w Częstochowie realizowana
była w latach 2012-2014. Budową dwupoziomowego skrzyżowania zajmowało się przedsiębiorstwo Bilfinger Berger.
Firma ta była również autorem
projektu. W roku 2015 Centralne Biuro Antykorupcyjne
wszczęło śledztwo w sprawie
nieprawidłowości przy tej inwestycji. Wynikało z niego, że wykonawca wprowadzał w błąd inwestora i zawyżał w protokołach przysługujące mu wynagrodzenie poprzez podawanie
ilości robót przekraczających
faktyczne wykonanie oraz używał materiałów gorszej jakości,
niż wynikało to z umowy.
W konsekwencji nasze miasto
mogło ponieść szkodę w wysokości 2,9 mln złotych.

W sumie pięć osób usłyszało
zarzuty – spośród nich trzy osoby były pracownikami firmy wykonującej roboty budowlane,
a dwie pracownikami firmy,
pełniącej funkcję inspektora
nadzoru inwestorskiego. Prokurator przedstawił także podejrzanym zarzuty związane
z wręczeniem korzyści majątkowej w kwocie około 250 zł in-

Częstochowa

O śmierci Małgorzaty Sętowskiej poinformował Zespół Szkół Plastycznych im.
Jacka Malczewskiego, a także Muzeum Częstochowskie.
Małgorzata Sętowska była współzałożycielką i wieceprzewodniczącą
Stowarzyszenia na

dyrektor MZDiT, Rafał L., który
przez wiele lat był prezesem
Oczyszczalni Ścieków „Warta”
oraz Tadeusz G., który pełnił
funkcję zastępcy dyrektora ds.
technicznych.
Śledczy twierdzą, że MZDiT
zawarł fikcyjną umowę - opiewającą na kwotę 200 tysięcy
złotych – z oczyszczalnią ścieków. Zarówno reprezentanci

MZDiT, jak i Warty usłyszeli zarzuty oszustwa na szkodę miasta. Ci pierwsi są podejrzewani
dodatkowo o niedopełnienie
obowiązków służbowych. Nikt
do winy się jednak nie przyznał.
Cała czwórka ma dozór i zakaz
opuszczania kraju. Dodatkowo
musiała wpłacić poręczenie majątkowe.
Katarzyna Gwara

Pożar w Olsztynie

Zmarła
Małgorzata
Sętowska

Zmarła Małgorzata Sętowska - częstochowianka, absolwentka Liceum Plastycznego i WSP. Była dyplomowanym nauczycielem i społeczniczką - aktywnie działała w fundacjach i stowarzyszeniach.

spektorowi nadzoru inwestorskiego. Korzyść ta miała być
wręczona w zamian za akceptację przez inspektora zawyżonego wynagrodzenia wykonawcy.
Śledztwo w tej sprawie nie zostało zakończone. Teraz do listy
oskarżonych dołączyły kolejne
osoby – Mariusz S., były dyrektor MZDiT, który obecnie jest
prezesem MPK, Emilia T., wice-

Zdążyli z pomocą...

Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Szansa”. Aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym
miasta,
organizując akcje
plastyczne, warsztaty i plenery dla dzieci. Członkini Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego
Dudy-Gracza oraz Polskiego
Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Brała udział w wielu
wystawach indywidualnych i
zbiorowych. Wydała 4 książki
z bajkami dla dzieci. Była laureatką Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za rok 2018 przyznanej w
kategorii ochrona i promocja
kultury za całokształt działalności kulturotwórczej.
Paula Nogaj

Policjanci z komisariatu
w Olsztynie w ostatniej chwili
wynieśli z zadymionego pomieszczenia 60-latka. Jak się
okazało, dym wydobywał się
z pieca kaflowego, który uległ
awarii. Mężczyzna stracił już
przytomność i gdyby nie właściwa i szybka reakcja mundurowych, mogło dojść do tragedii...

Dzielnicowy asp. szt. Andrzej
Foltyn oraz policjanci z ogniwa patrolowego: sierż. sztab. Sebastian
Ciupiński i post. Bartosz Zimny
z komisariatu w Olsztynie, wykonując czynności służbowe w terenie zauważyli, że z okien budynku
na jednej z posesji wydobywa się
ciemny dym. Funkcjonariusze bez
wahania weszli do pomieszczeń.
W środku zauważyli leżącego na
łóżku, nieprzytomnego mężczyznę.
Wynieśli go na podwórze, spraw-

dzili jego funkcje życiowe i o wszystkim powiadomili oficera dyżurnego, który wezwał na miejsce pogotowie i straż pożarną. 60-latek po
chwili odzyskał przytomność. Okazało się, że silne i niebezpieczne zadymienie powstało w wyniku awarii pieca kaflowego. Gdyby nie

szybka reakcja mundurowych,
mogło dojść do tragedii.
Mężczyzna został zbadany przez
pogotowie i przekazany pod opiekę
rodziny. Straż pożarna zadbała
natomiast o właściwe zabezpieczenie pieca.
Katarzyna Gwara
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Za prawie milion zł

Częstochowa

Strażacy z Błeszna
mają nowy pojazd
Pojazd wart blisko milion
złotych zyskała Ochotnicza
Straż Pożarna z Błeszna.
Zdecydowaną większość
środków na zakup samochodu przekazało miasto.
Nowy pojazd to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
z napędem 4x4, marki STOLARCZYK/MAN 18.340. Jego
wartość wynosi 984 000 zł
brutto. Finansowanie pochodziło z budżetu Gminy Miasta
Częstochowy (550 000 zł), dotacji Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (246 000 zł), dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (147 600
zł) oraz środków własnych
jednostki (40 400 zł).

Dotychczas OSP Błeszno
dysponowała czterema samochodami pożarniczymi:
ciężkim gaśniczym marki
Jelcz P422 z 2000 roku, który zostanie teraz przekazany
OSP Kawodrza Górna; średnim gaśniczym marki Mercedes-Benz ATEGO 1329
z 2009 roku; lekkim gaśniczym Fordem Transit FT 350
z 2017 roku oraz lekkim
kwatermistrzowskim Fordem Transit 100S z 1997 roku, który z uwagi na zły stan
techniczny będzie zlikwidowany (w jego miejsce, w ramach realizacji tegorocznego
budżetu obywatelskiego, planowany jest zakup nowego
samochodu o podobnych parametrach).
Katarzyna Gwara

Muzeum z nowym logo
Muzeum Częstochowskie pochwaliło się nowym logo. - Naszym głównym założeniem było
stworzenie nowoczesnej identyfikacji wizualnej, która zapewni
spójność i uporządkuje relacje
poszczególnych oddziałów reprezentujących muzeum - zaznaczają przedstawiciele instytucji.
Nowe logo jest minimalistyczne,
czytelne i charakterystyczne. Nawiązuje do otwartej księgi, a więc i
zarazem nowej karty i rozdziału tej
instytucji kulturalnej. - Zależało
nam na tym, aby nowy znak został
zauważony i dobrze przyjęty również przez młodych odbiorców.
Wraz z nowym programem i większym otwarciem na przeróżne inicjatywy kulturalne, chcemy zwrócić na siebie uwagę i zaprosić
mieszkańców do korzystania z naszej oferty - tłumaczą przedstawiciele Muzeum Częstochowskiego.

Instytucja chciała, aby nowe logo było czytelne, poprawnie wyświetlało się
na różnych ekranach i spełniało wymagania techniczne dla różnych technologii poligraficznych. - Muzeum Częstochowskie nie ma jednego konkretnego profilu i ma bardzo szeroką
ofertę, co w oczywisty sposób wpłynęło na proces projektowania, logo
musiało być przede wszystkim uniwersalne i nie mogło nawiązywać
tylko do jednego obiektu. To daje
zupełnie inne spojrzenie. Nowy
znak jest wariacją na temat litery
“M”. M jak Muzeum - wyjaśniają.

Kto wykona kolejne boiska?

Miasto czeka na chętnych
Miasto rozpisało przetarg
na budowę kolejnych trzech
boisk przy częstochowskich
szkołach. Wykonawca, który
wygra, będzie musiał zakończyć wszystkie niezbędne
prace do końca czerwca.
Tym razem z nowych obiektów będą się cieszyć uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Łukasińskiego, V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza przy ul. Krakowskiej oraz
Szkoły Podstawowej nr 33 przy
ul. Goszczyńskiego.
Boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 będzie
miało wymiary ok. 23 x 33 m,
a obiekty przy dwóch pozostałych placówkach – ok. 24 x 44
m. Wszystkie zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt spor-

towy. Będą pokryte syntetyczną nawierzchnią poliuretanową (w technologii EPDM), a w
ich obrysie znajdą się: boisko
do piłki ręcznej, do tenisa
ziemnego, dwa boiska do koszykówki i dwa do siatkówki.
Zamontowane będą też piłkochwyty, a same boiska zostaną ogrodzone. Inwestycje obejmą też budowę oświetlenia
oraz odwodnienie boisk za pomocą tzw. drenażu francuskiego – woda jest wtedy odprowadzana przy użyciu rowu
wypełnionego kruszywem, odizolowanego od gruntu geowłókniną i przykrytego warstwą przepuszczalnego gruntu. Pobliski teren będzie zagospodarowany – inwestycje
przewidują utwardzenie dojść
z budynków szkół oraz montaż
ławek.

Obiekty – oczywiście o ile
uda się wyłonić w przetargu
wykonawcę tego zadania –
mają być gotowe do 30 czerwca tego roku.
Zainteresowane firmy mogą
składać swoje oferty do 12 lutego, do godz. 10.30, w Biurze
Obsługi Interesanta, przy stanowisku Wydziału Nadzoru i
Administracji, na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul.
Śląskiej 11/13.
W ciągu ostatnich ponad
ośmiu lat miasto zbudowało
ponad 40 boisk wielofunkcyjnych służących szkołom oraz
kilka innych, ze sztuczną lub
naturalną trawą.
Szczegóły przetargu na stronie https://bip.czestochowa.
pl/przetarg/1160131/iz-2713-2019
Katarzyna Gwara

Podstawowa wersja logo będzie
funkcjonować w kilku uniwersalnych wersjach achromatycznych,
lekkiej, o ażurowej strukturze,
oraz masywnej, która lepiej sprawdzi się w małej skali, albo z innej
perspektywy – jego solidna forma
będzie zwracać uwagę z daleka.
Obie zostały opracowane w pozytywowej oraz negatywowej wersji.
W skład Muzeum Częstochowskiego wchodzą: Ratusz, Rezerwat
Archeologiczny, Galeria Dobrej
Sztuki, Pawilon Wystawowy, Zagroda Włościańska, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Dom Poezji,
Multicentrum ZODIAK, Kamienica
Mieszczańska.
Aby zachować spójność oraz
ułatwić zwiedzającym identyfikację budynków, każdy z tych oddziałów jest oznaczony odpowiednią wersją znaku, którą wyróżnia
akcent kolorystyczny.
Katarzyna Gwara

Prokuratura

Dozór, poręczenie i zakaz
opuszczania kraju za
spowodowanie wypadku

46-latek, który spowodował
wypadek na DK1, usłyszał zarzut. Prokurator zastosował wobec niego dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. 25-latek, który ucierpiał w
zdarzeniu, z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.
Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w miniony piątek (25 stycznia)
około 6.30 na drodze krajowej nr 1
w Częstochowie. Jak ustalili śledczy, kierujący ciężarowym volvo z
naczepą 46-latek, jadąc w stronę
Katowic, utracił panowanie nad
pojazdem, przejechał przez rozdzielający jezdnie pas zieleni i zderzył
się z jadącą od Katowic skodą. Kierujący osobówką 25-latek doznał
poważnych obrażeń ciała. Badanie

kierującego volvo wykazało, że był
trzeźwy. Mieszkaniec województwa
łódzkiego został zatrzymany. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku, a prokurator z Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ zastosował wobec niego dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.
Trwa ustalanie szczegółowego
przebiegu wypadku. Świadkowie
zdarzenia oraz osoby mające istotne
dla sprawy informacje, w szczególności dysponujące nagraniem wideo z wypadku proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5, tel.
(34) 369 1428, (34) 369 1255 lub z
najbliższą jednostką policji.
Katarzyna Gwara

Jubileusz z nadaniem imienia

Irena Szewińska patronką przedszkola
Irena Szewińska została patronką Miejskiego Przedszkola nr 12 w Częstochowie. Uroczystości związane z nadaniem placówce imienia połączone były z jubileuszem
50-lecia istnienia.
Irena Szewińska należała do
najbardziej utytułowanych polskich sportowców i najwybitniejszych lekkoatletek w historii –
stawała na podium na czterech
kolejnych igrzysk olimpijskich.
Po zakończeniu kariery sportowej rozpoczęła działalność w szeregu organizacji. Na swoim koncie miała liczne odznaczenia –
między innymi Dama Orderu
Orła Białego. Zmarła 29 czerwca
ubiegłego roku, w Centralnym
Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul.
Szaserów w Warszawie, po długiej walce z chorobą nowotworową. Miała 72 lata.
Pomysł, aby patronką Miejskiego Przedszkola nr 12 była
Irena Szewińska, wyszedł od ra-

dy pedagogicznej i rady rodziców. Poparli go również pozostali pracownicy przedszkola, rodzice oraz radni. – Przyjęcie przez
placówkę imienia z pewnością
przyczyni się do tego, że dzieci
będą utożsamiać się ze swoim
przedszkolem i będą mieć jeszcze większe poczucie i świadomość potrzeby aktywnego spędzania czasu, prowadzenia zdrowego stylu życia, w zgodzie z ota-

czającym środowiskiem – zaznaczała Aneta Kwiatkowska, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr
12 w Częstochowie. – Chcemy
kształtować u dzieci słuszne zachowania dotyczące dbania o
szeroko pojęte zdrowie. Od lat
promujemy taki styl życia. Nasze
przedszkole prowadzi wiele prozdrowotnych działań - organizujemy olimpiady, turnieje, wycieczki. Decyzja i wybór patrona
przedszkola nie był więc przypadkowy – dodała. Uroczystości
związane z nadaniem placówce
imienia połączone były z jubileuszem 50-lecia istnienia. W tym
wyjątkowym dniu przedszkole
odwiedziło wielu znakomitych
gości. Wśród nich między innymi
przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty, rady miasta, instytucji miejskich, klubów sportowych, pierwsza dyrektor, a
także wiceprezydent Częstochowy, Andrzej Szewiński wraz z
najbliższymi.
– Dla całej naszej rodziny to
wielki honor i zaszczyt – podkre-

ślał Andrzej Szewiński. – Myślę,
że mama godnie reprezentowała
Polskę na arenach międzynarodowych zdobywając największe
laury. Polacy byli z niej dumni.
Nadanie imienia przedszkolu
spowoduje, że dzieci zostaną zaszczepione bakcylem sportu, będą wiedziały, co to jest szlachetna walka fair play. Wierzę, że

dzięki temu będą wręcz skazane
na sukces – zaznaczał. Po części
oficjalnej, nastąpił pokaz umiejętności przedszkolaków. Najmłodsi przypomnieli historię kariery sportowej swojej patronki,
a także popisali się zdolnościami
sportowymi, wokalnymi i tanecznymi.
Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA
Wprowadzali do obiegu
fałszywe banknoty
Wywiadowcy z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zatrzymali 4
osoby podejrzane o posiadanie i wprowadzanie do
obiegu fałszywych pieniędzy. Policjanci w aucie,
pod tapicerką znaleźli
i zabezpieczyli ponad 150
podrobionych banknotów.
Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na
okres 3 miesięcy. Grozi
im do 10 lat więzienia.
W sobotę, kilkanaście minut po godzinie 21.00 dyżurny katowickiej policji został powiadomiony przez właściciela jednego ze sklepów, że chwilę wcześniej 3 mężczyzn zapłaciło za zakupy banknotami 100 złotowymi, które budziły wątpliwość co do ich
autentyczności. Na miejsce pojechali wywiadowcy z Komendy Miejskiej Policji
w Katowicach. Chwilę później na ulicy
Daszyńskiego namierzyli samochód,
w którym siedziało 3 mężczyzn i kobieta.
Podczas przeszukania osób oraz pojazdu
policjanci znaleźli fałszywki, które były
ukryte pod tapicerką. Łącznie zabezpieczono ponad 150 podrobionych banknotów o nominale 100 zł. Zatrzymane osoby
to obywatele Gruzji, 3 mężczyzn i kobieta,
w wieku od 27 do 30 lat. Wszyscy trafili do
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Wymyślił rozbój,
żeby żona mu współczuła
Kilkunastu policjantów z tarnogórskiej komendy szukało trzech sprawców
rozboju, którzy pobili pokrzywdzonego
i zabrali mu telefon, portfel z dokumentami i zegarek. Do zdarzenia miało
dojść w w Tarnowskich Górach przy ulicy Powstańców Śląskich. Dzień później
kryminalni ustalili, że do żadnego rozboju nie doszło, a mężczyzna chciał tylko... wzbudzić współczucie u żony.

policyjnego aresztu. Zostali doprowadzeni
do Prokuratury Rejonowej Katowice Południe. Zebrany przez śledczych materiał
dowodowy pozwolił na przestawienie zatrzymanym łącznie 7 prokuratorskich zarzutów dot. puszczenia w obieg oraz posiadania fałszywych banknotów. Decyzją
Sądu Rejonowego Katowice Wschód wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na
okres 3 miesięcy. Grozi im do 10 lat więzienia.
Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko
Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice Południe. Śledczy ustalają czy zatrzymane osoby mają związek
z innymi podobnymi przestępstwami.

3.

Do dyżurnego zadzwoniła kobieta, która
oświadczyła, że przed chwilą jej mąż padł
ofiarą trzech napastników, którzy pobili
go, a następnie zabrali mu telefon i portfel. Policjanci od razu zareagowali i ruszyli pod wskazany adres, gdzie z pokrzywdzonym ustalili okoliczności zdarzenia.
Mężczyzna na ulicy Powstańców Ślaskich
w Tarnowskich Górach miał spotkać
trzech mężczyzn, którzy chcieli od niego
10 złotych na piwo. Ten, chcąc ich ominąć, został przez nich zaatakowany i uderzony w twarz, po czym stracił przytomność. Gdy się ocknął, nie miał już telefonu, portfela z dokumentami i zegarka. Pokrzywdzony nie chciał przyjazdu karetki,
gdyż miał na drugi dzień sam pójść do lekarza ze swoimi obrażeniami twarzy.
35-latek potrafił tylko opisać jednego z na-

pastników, który miał mieć jasną kurtkę,
a pozostali mężczyźni byli w kapturach na
głowach. Mundurowi przystąpili do poszukiwania sprawców rozboju, przeglądali
zapisy z kamer monitoringu i sprawdzili
wszystkie możliwe tropy. Dopiero na drugi
dzień, gdy kryminalni przyjrzeli się sprawie, kilka rzeczy wzbudziło ich podejrzenia. Postanowili jeszcze raz spotkać się ze
zgłaszającym. Wtedy mężczyzna przyznał
się, że do żadnego rozboju nie doszło i wytłumaczył całą sprawę. Telefon sprzedał,
żeby oddać pieniądze. W mieszkaniu kolegi, w chwili przekazywania pieniędzy był
znajomy, który się na niego zdenerwował
i uderzył go w twarz - stąd jego obrażenia.
Natomiast portfel zgubił, gdy wybiegł
z mieszkania kolegi. Po całym zajściu pomyślał, że pójdzie do żony, z którą nie
mieszkał i wzbudzi u niej współczucie.
Opowiedział zmyśloną historyjkę, która
brzmiała prawdziwie. Nie spodziewał się,
że zaniepokojona żona od razu zadzwoni
po policję. Gdy mundurowi przyjechali do
mieszkania, było już za późno i 35-latek
dalej brnął w kłamstwa. Teraz odpowie za
wywołanie niepotrzebnej czynności policji,
za co grozi mu kara aresztu lub grzywny
do 1500 złotych oraz nawiązki w wysokości 1000 złotych.

Grozili bronią, zmuszali do
wydania pieniędzy

Popracują społecznie
za wyłudzenie
Miały potwierdzić wydatki podlegające refundacji. Przedłożone w ośrodku
pomocy społecznej rachunki nie były
jednak autentyczne. W ten sposób trzy
mieszkanki Pszczyny oszukały na
kwotę przekraczającą 13 tys. złotych.
Teraz, każda z nich będzie musiała
zwrócić wyłudzone pieniądze i przez
kilka miesięcy popracować nieodpłatnie na cele społecznie.
Trzem mieszkankom Pszczyny zarzuca się doprowadzenie ośrodka pomocy
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Miało ono polegać na wprowadzeniu jego pracowników w błąd w celu uzyskania zwrotu kosztów wydatków na
dzieci. Przyznane świadczenia w postaci
stypendium szkolnego były realizowane
w formie pomocy rzeczowej. Wystarczyło
faktycznie ponieść wskazane w decyzji
wydatki i odpowiednio je udokumentować. Opisane w rachunkach zakupy nie

miały jednak nigdy miejsca. Okazało się,
że 26-latka i dwie inne 44-latki postanowiły nieco naciągnąć rzeczywistość. Zadbały wprawdzie o wysokość wpisanych
sum, pominęły jednak autentyczność
rachunków. Jak się okazało, do ośrodka
dostarczyły bowiem podrobione dokumenty.
Pszczyńskich policjantów o całej sprawie powiadomili pracownicy OPS-u. W zawiadomieniu wskazano na możliwość popełnienie przestępstwa. Materiały zgromadzone w ramach wszczętego postępowania pozwoliły sformułować treść zarzutów. W sumie, kobietom przedstawiono
16 zarzutów dotyczących oszustw i podrobienia dokumentów. Wszystkie przyznały
się do popełnienia tych czynów i każda z
nich zwróciła się z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze. W takim przypadku, przyjdzie im zwrócić łącznie ponad 13
tys. złotych i przepracować prawie 500
godzin na cele społeczne.

Areszt dla niesfornego
kierowcy
Ważą się losy 50-letniego mieszkańca Pawłowic, który w ciągu dwóch
dni aż trzykrotnie kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. Za pierwszym razem miał w organizmie prawie promil, a podczas trzeciej kontroli już przeszło 3 promile. Dodatkowo,
w dalszym ciągu obowiązuje go decyzja starosty dotycząca cofnięcia
uprawnień do kierowania pojazdami.
Jastrzębski sąd, uwzględniając problem alkoholowy podejrzanego i jego
wcześniejsze występki przeciwko
bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
podjął decyzję o jego tymczasowym
aresztowaniu na 3 miesiące.
W ocenie sądu, zastosowanie wobec
50-latka najsurowszego środka zapobiegawczego uzasadnione było koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku
postępowania karnego. Nie bez znaczenia
pozostawał również fakt, że podejrzany

przyznał iż od dłuższego czasu ma problemy alkoholowe i w związku z tym nie jest
już w stanie zapanować nad swoimi decyzjami. Zachodziło więc wysokie prawdopodobieństwo, że, będąc na wolności, ponownie dopuści się popełnienia tego typu
przestępstw, tym bardziej, że w przeszłości był już za takowe skazany.
50-latek, po raz pierwszy wpadł w ręce
policjantów 12 stycznia tego roku, tuż
przed 15.00. Przemierzał wówczas ulice
pawłowickiego osiedla z wynikiem 0,44
mg/l. Trzy dni później, tj.15 stycznia jego
stan trzeźwości kontrolowany był dwukrotnie. Rano, przed 11.00, kiedy ponownie przejeżdżał przez osiedle z wynikiem
0,70 mg/l i o 21.00 w Golasowicach, gdzie
wynik badania był najwyższy, bo wyniósł
1,53 mg/l, co daje przeszło 3 promile alkoholu w organizmie.
Podejrzany 50-latek usłyszał w sumie 3
zarzuty. O jego losie w najbliższym czasie
zadecyduje sąd i prokurator.

Policyjni wywiadowcy z wydziału
prewencji oraz mundurowi z komisariatu w Szczyrku zatrzymali
dwóch młodych mężczyzn, którzy są
podejrzani o wymuszenie rozbójnicze. Napastnicy zaatakowali 40-latka. Grozili mu bronią i usiłowali
zmusić do wydania pieniędzy w kwocie tysiąca zł. Sprawcy są już po zarzutach. Bielski sąd, na wniosek
śledczych, podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu.
Do zdarzenia doszło w Wilkowicach na
ul. Wyzwolenia. Dwaj młodzi mężczyźni
zaatakowali na ulicy 40-latka. Grozili
mu bronią i usiłowali zmusić do wydania
pieniędzy w kwocie tysiąca zł. Rzekome-

go długu w wysokości 300 zł wraz z odsetkami, który zaciągnął u jednego
z nich. Sprawcy pobili pokrzywdzonego
i rzucili się do ucieczki.
Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci
chwilę później zatrzymali obu napastników. W czasie ich przeszukania odnaleźli broń gazową. Zabezpieczona broń zostanie wkrótce przesłana do dalszych
badań balistycznych. Zatrzymany 27-latek i jego 31-letni wspólnik zostali przewiezieni do policyjnego aresztu. Nazajutrz usłyszeli zarzuty i zostali doprowadzeni do prokuratury i sądu. Bielski sąd
podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu. W przeszłości byli oni już notowani za podobne czyny. Grozi im do 10
lat więzienia.
Oprac. Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

www.LESENS.pl

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta
Szybka i darmowa dostawa

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

Okna 5-kom.

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

1435 mm

1465 mm

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

ŚRODKI CZYSTOŚCI

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

WAGI

AKUMULATORY

LOMBARDY

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...

ZAPRASZAMY!!!

MEDYCYNA

LOMBARD KAPS

POGRZEBY

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— KUPIĘ DOM —
n KUPIĘ część domu lub zamieszkam z kimś.
Tel. 784 634 476
NAUKA
— KURSY —

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 FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów n SPRZEDAŻ zakład produkcji materiałów
komórkowych oraz nawigacji GPS.
budowlanych. Lelów. Tel. 502 356 405
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 14 99 69
n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu –
n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata
kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę,
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową
SPRZEDAM
Grudziądz. Tel. 669 245 082
MATRYMONIALNE
n SPRZEDAM stare gazety (również
przedwojenne). Tel. 790 819 855
n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna kobietę,
n SPRZEDAM nowy programator do pralki
starego typu. Tel. 790 819 855
chętnie puszystą, starszą.
n SPRZEDAM nową odśnieżarkę elektryczną.
Tel. 511 224 410
Tel. 792 07 06 47
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

Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

US£UGI POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56
603 471 221

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

KUPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e

– MOTORYZACJA   
– NIERUCHOMOŚCI   
– SPRZEDAM   
– MATRYMONIALNE   
– INNE   
– PRACA

– KUPIĘ

Treść ogłoszenia:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................Nr tel. ..........................................................
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

tel. 511 942 210

ul. Zapolskiej 9A
przy koœciele pw.
œw. Wojciecha – TYSI¥CLECIE

O NAS:

REKL AMA

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

Wybrane samochody na dzień 23 stycznia 2018 r.

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

39.800 zł

FORD FIESTA
1.4 D, rok prod. 2011,

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

 28.900 – 33.900 zł

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

KIA VENGA 1,4E,
90kM rok prod. 2010
i 2013, kraj., I wł.

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

27.900 – 25.900 zł

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


42.800 zł

7.

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

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

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
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
2.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
9.800 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2008
5.800 zł
n FIAT STILO 1.6 E, rok prod. 2003
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,
21.800 zł
kraj., serwis.
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I –właśc., F. VAT
22.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
39.900 zł
I – wł.
6.700 zł
n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005
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,
47.900 zł
polski salon
14.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,
59.900 zł
4x4, kraj., I – wł., F. VAT
n NISSAN MICRA 1.2 E+GAZ, rok prod. 2008 11.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 24.900 zł
n OPEL ASTRA IV 1.6 E, rok prod. 2015, kraj.,
35.900 zł
I –wł., serwis, F-ra VAT 
12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 




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

kraj., serwis

 18.900 zł





47.900 zł

32.900 zł

62.900 zł

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
11.800 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006
13.600 zł
OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
10.900 zł
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005
9.900 zł
RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008
23.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
6.900 zł
SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,I – wł.  32.900 zł
SKODA CITI GO 1.0 E, rok prod. 2012, kraj.,
18.900 zł
I – wł.
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł
3.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,
29.900 zł
kraj., I – wł.
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 D, rok prod. 2005
15.900 zł
napęd 4x4
10.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
15.800 zł
VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005.
VW JETTA 1.6 benzyna i diesel,
18.900 - 22.900 zł
rok prod. 2007 i 2010, kraj., I – wł.
VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,
15.900 - 18.900 zł
rok prod. 2006 - 2009, 5 szt.
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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P RO G R A M T V – Ś RO DA 3 0 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
ŚRODA 30.01.2019 Program
1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 4003; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 105; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.II; odc. 413;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.I; odc.
5/13 - Przypadek, czy
przeznaczenie; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.V;
odc. 57 - Zabójczy gaz;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 21 - Koncert; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
12:55 Natura w Jedynce –
Dzika Nowa Zelandia.
Życie w ekstremalnych
warunkach; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 414;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 82
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 106; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 4004; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3421;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
17/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 83
21:00 Muszę cię mieć; film
obyczajowy; Kanada
(2018)
22:40 Na własne oczy –
Nasza Królowa Elżbieta;
cz. 1; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
23:45 Bez tożsamości; odc.
23; serial; Hiszpania
(2016)
00:35 Warto rozmawiać
01:35 Weterani. Wyrwani
śmierci; reportaż
02:05 wojsko – polskie.pl
02:30 Operacja Piorun; film
sensacyjny; Wielka
Brytania (1966)
04:45 Notacje – Jerzy
Kawalerowicz.; cykl
dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 159
ed. 4; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1416; serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 206
„Bez odbioru”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (277)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
101 „Bez mieszkania”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
(bieżąca powtórka); serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 160
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
13; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc.
1416; serial TVP
15:00 Koło Fortuny - extra;
odc. (41); teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 21 Trudne prawdy;
serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 407
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2415;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 103;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 249
„Nasza klasa” sezon 13;
serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 36
„Uwięziony pod ziemią”;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia
(bieżąca powtórka); serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na
dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 33; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc.
729; serial TVP
21:55 Na sygnale; odc. 217
„To się jeszcze okaże...”;
serial fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks – Piżama
Party; komedia; USA
(2004)
00:10 Za marzenia; s.I; odc.
5; serial TVP
01:00 Za marzenia; s.I; odc.
6; serial TVP
01:55 Świat bez tajemnic –
Odzież pod kontrolą; film
dokumentalny; Estonia
(2016); reż.:Jaak Kilmi,
Lennart Laberenz
03:00 Codzienna 2 m. 3;
odc. 40; serial komediowy
TVP
03:35 Codzienna 2 m. 3;
odc. 41; serial komediowy
TVP

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(613) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(614) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (64) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (827)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (108) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (774)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2811) serial obyczajowy.
Emilka denerwuje się
przed biznesowym
spotkaniem. Mateusz
sprowadza jej stylistkę.
Krystian obiecuje Kalinie
skończyć z narkotykami,
lecz nie chce iść...
14:45 Dlaczego ja? (700)
serial paradokumentalny.
Damian, świeżo upieczony
ojciec, wychodzi z córką
do sklepu. Niemowlę
zostaje uprowadzone
przez obcą kobietę i
podmienione na inne
dziecko....
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (163)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (93) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2812) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (375) serial
komediowy
20:05 Świat według
Kiepskich (254) serial
komediowy
20:40 Klik: I robisz, co
chcesz; komedia, USA
2006. Zapracowany
mężczyzna dostaje
niezwykle przydatne
urządzenie...
22:55 Ślad (15) serial
kryminalny. Doszło do
zabójstwa trzech uczniów.
Wszystkie ofiary w dniu
śmierci odebrały SMS od
kolegi z klasy z propozycją
spotkania. Zginęli...
23:55 Boski żigolo; komedia,
USA 1999
1:50 To tylko seks; komedia
romantyczna, USA 2011
4:20 Kabaretowa
Ekstraklasa; program
rozrywkowy dla fanów
polskiej sceny kabaretowej

TVN
05:10 Uwaga! (5568) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
15 (11/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Duszone żeberka
wieprzowe z suszonymi
owocami (39/40) program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2381) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (647) program obyczajowy
12:00 Szpital (489) program obyczajowy
13:00 Szkoła (390) program
14:00 Zakochani po uszy
(7/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(5/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (391) program
16:30 Szpital (490) program obyczajowy
17:30 Ukryta prawda (648) program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy
(8/120) - program
19:00 Fakty (7700)
19:35 Sport (7683)
19:45 Pogoda (7680)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(73/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5569) program
20:10 Doradca smaku 9 Minisernik z prażonymi
jabłkami (38/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2817)
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (139) program
21:30 Przetrwanie - film
sensacyjny, USA 2011. Na
bezkresnych pustkowiach
Alaski rozbija się samolot
pasażerski. Ośmiu
pasażerom udaje się
przeżyć. Jednak nie mają
odpowiednich ubrań,
sprzętu ani zapasów.
Wyruszają w podróż do
zamieszkanych okolic, a
ich tropem podąża stado
wygłodniałych wilków…
23:55 Red - film sensacyjny,
USA 2010. Frank (Bruce
Willis), Joe (Morgan
Freeman), Marvin (John
Malkovich) i Victoria
(Helen Mirren) są
emerytowanymi agentami
CIA. Z niewiadomych
przyczyn wszyscy stają się
celem ataku zawodowych
zabójców. Muszą na nowo
zjednoczyć siły i odkryć,
kto stoi za intrygą, w którą
zostali wplątani..
02:10 Uprowadzona (10) serial, Francja/USA
03:10 Uwaga! (5569) program
03:30 Moc Magii (381) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 30
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 146
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 111
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 2006
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2006
13:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 3
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 2006
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2006
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 112
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 113
20:00 Ice soldiers; akcja,
Kanada 2013. Uwięzieni
pod arktycznym lodem od
czasów zimnej wojny,
zmodyfikowani
genetycznie sowieccy
żołnierze zostali
odnalezieni i
reaktywowani. Ci żołnierze
to zimnokrwiste maszyny
do zabijania o nadludzkiej
sile. Pewien naukowiec,
który szukał ich przez całe
życie i teraz w końcu
odnalazł, stanie twarzą w
twarz z ogromnym
niebezpieczeństwem…
22:00 Tokarev: zabójca z
przeszłości; akcja, USA
2014
23:55 Code Black: Stan
krytyczny; serial fabularny,
USA 2015; odc. 8
00:50 Flash; serial fabularny,
USA 2015
01:45 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
02:10 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 7
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2009; odc. 15
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 24

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
105; telenowela
historyczna TVP
06:20 Na sygnale; odc. 200
„Po pierwsze nie
szkodzić”; serial
fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 201
„Farciarze z ferajny”; serial
fabularyzowany TVP
07:25 Janosik; odc. 8/13 Dobra cena; serial TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
976; serial TVP
09:20 Blondynka; odc. 86;
serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.I; odc.
13 „Rodzicielskie rozterki”;
serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.I; odc.
14 „Marzenia Kacperka”;
serial komediowy TVP
11:15 Bulionerzy; odc. 11/75
- Galernica; serial
komediowy TVP
11:45 Ranczo; s.IX; odc. 115
- Brzytwa dla tonącego;
serial obyczajowy TVP
12:45 Ranczo; s.IX; odc. 116
- Grzechy miłości; serial
obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 128 - Celebryta;
serial kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 129 - Układ; serial
kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
218 - Życie przez sen;
serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 201
„Farciarze z ferajny”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.IX; odc. 117
- Złoty róg; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.X; odc. 118
- Kto tu rządzi; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 12/75
- Laska; serial komediowy
TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 130 - Zakładniczka;
serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 85 - Urodzinowa
niespodzianka; serial
kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.X; odc. 119
- Partyzancka dola; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.X; odc. 120;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 131 - Doskonała;
serial kryminalny TVP
00:15 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 147; serial TVP
01:05 Londyńczycy; odc.
3/13; serial TVP
01:55 Londyńczycy; odc.
4/13; serial TVP
02:55 Janosik; odc. 8/13;
serial TVP
03:55 M jak miłość; s.I; odc.
976; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; s.I; odc.
13 „Rodzicielskie rozterki”;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Makłowicz w podróży
– Podróż 33 Zanzibar Wielokulturowy (127);
magazyn kulinarny
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Jaja inaczej czyli
sękacz; magazyn
kulinarny
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Krzysztof
Jary Jaryczewski i
Wojciech Łuczaj
Pogorzelski
08:35 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 15
Stargard; magazyn
09:05 Koło fortuny; odc. 378
ed. 5; teleturniej
09:45 Big Music Quiz (18);
teleturniej muzyczny
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /76/ - „Jestem
kobietą” - Edyta Górniak
10:55 Podróże z historią; s.I;
odc. 12 Prezydenckie
siedziby; cykl
dokumentalny
11:35 Magiczny świat Luca;
/43/; Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret – To
idzie kabaret; cz. 1;
program rozrywkowy
13:15 Życie to Kabaret – To
idzie kabaret; cz. 2
14:10 Opole na bis – Marcin
Daniec; koncert
14:40 Muzyka łączy
pokolenia – Andrzej
Rosiewicz i Leszcze
15:30 Kabaretowa Mapa
Polski – Koncert Gwiazd
Festiwalu Piosenki
Kabaretowej O.B.O.R.A.
16:35 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa (1-2)
18:25 Okrasa łamie przepisy
– Smaki Czesława
Miłosza
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (104) Mato Grosso; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 34 Chorwacja
(128) - Wyspiarski
Kvarner
19:55 Magiczny świat Luca;
/1/; Francja (2016)
20:35 Muzyka łączy
pokolenia – Morwa i Ewa
Bem
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki – (24) - Na fali
22:25 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (18) - Żołnierz i
fachowiec
23:20 Koło fortuny; odc. 377
ed. 5; teleturniej
23:55 Sylwester Marzeń z
Dwójką; cz. 3; koncert
00:50 Sierocki na sobotę;
odc. 3
02:00 Opole na bis – Marcin
Daniec; koncert
02:25 Olga Lipińska
zaprasza (27); talk-show
03:10 Rozrywka Retro –
Kabaret Potem i
przyjaciele

TVN7
05:15 Ukryta prawda (463) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (1/52) program sądowy
07:15 Szpital (199) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 3 (11/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko II
(15/24) - serial, USA. Edie
myśli, że Karl chce się jej
oświadczyć, ale w
rzeczywistości mężczyzna
pragnie związać się z
Susan. Carlos uświadamia
sobie, jak bardzo popsuta
jest relacja między
Gabrielle i jej matką, Lucią
(Maria Conchita
Alonso)…
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (263) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (2/52) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (38/116) program sądowy
14:55 Szpital (200) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 3 (12/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko II
(16/24) - serial, USA.
Carlos i Gaby natrafiają na
problemy w związku z
procedurą adopcyjną.
Susan idzie pod nóż, a
Bree i Andrew wciąż
walczą ze sobą…
17:55 Brzydula (169/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (170/180) serial obyczajowy
19:00 19 + (8/38) - program
19:30 Zakochani po uszy
(8/20) - program
20:00 Wszystko stracone film katastroficzny,
USA 2013. W trakcie
samotnej wyprawy po
Oceanie Indyjskim pewien
mężczyzna (Robert
Redford) budzi się, by
odkryć, że jego jacht
nabiera wody, po
zderzeniu z dryfującym,
porzuconym kontenerem.
Nadciąga burza, rekiny
krążą wokół jachtu, zapasy
zaczynają się kurczyć, a
żeglarz powoli uświadamia
sobie dramatyzm
sytuacji…
22:15 Chop shop - film
obyczajowy 2007
00:25 Moc Magii (TVN7
noc) (384) - program
02:35 Druga strona medalu
(4/8) - talk show. Otylia
Jędrzejczak…
03:10 Druga strona medalu
(6/8) - talk show. Jacek
Olszewski
03:45 Druga strona
medalu (8) - talk show.
Alicja Tysiąc…
04:20 Druga strona medalu
2 (1/7) - talk show. Aneta
Krawczyk…

TVN STYLE
05:10 Szkoła kulinarnych
wyzwań (14/20) program rozrywkowy
06:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (2/12) program lifestylowy
07:00 Ugotowani 8 (13) program
07:35 Ugotowani 8 (14) program
08:10 Apetyt na miłość 3
(8/12) - program
09:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (2/10) - reality
show
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 4 (1/13) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu (4/10) - program
11:40 Kuchenne rewolucje
11 (6/13) - program
12:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (4/8) - reality
show
13:25 Zaskocz mnie! 2
(8/10) - program
13:55 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (6/9) - program
14:25 Dziewczyny z
wypiekami 2 (4/8) program
14:55 Sztuka mięsa (4/12) program
15:25 Ostre cięcie 5 (5/10) program
16:10 Na kłopoty Zawadzka
(9/13) - program
16:40 Na kłopoty Zawadzka
(10/13) - program
17:10 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (10) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 9
(10/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 6 (2/13) program rozrywkowy
19:40 Sekrety lekarzy 4
(11/12) - reality show
20:40 Zanim Cię zobaczę
(4/8) - program
rozrywkowy
21:40 Misja ratunkowa 2
(6/10) - program
rozrywkowy
22:25 Pani Gadżet 16
(11/22) - magazyn
23:00 10/10 (6/10) - program
23:30 Jestem z Polski (6/9) program
00:30 Kulisy sławy EXTRA 2
(4/8) - program
lifestylowy
01:00 Epidemia samotności
- dokument
02:20 W roli głównej –
Sonia Bohosiewicz
(11/17) - talk show
02:50 W roli głównej –
Jacek Braciak (7/8) - talk
show
03:20 Wiem, co jem 4
(4/15) - magazyn
03:50 Wiem, co jem 2
(4/15) - magazyn
04:20 W roli głównej – Kuba
Wojewódzki (7/16) - talk
show

TVP SPORT
06:00 Łyżwiarstwo figurowe
ME
07:55 PN - Puchar Włoch
08:55 PN - Puchar Włoch
10:00 Strongmen
11:00 Turniej WTA St.
Petersburg, Na żywo
15:00 Dakar Małysza
15:35 PN - Puchar Włoch
17:35 PN- Puchar Włoch studio, Na żywo
17:55 PN- Puchar Włoch
18:50 PN- Puchar Włoch
studio
19:00 PN- Puchar Włoch
20:00 puchar Włoch - studio,
Na żywo
20:40 PN - Puchar Włoch, Na
żywo
21:35 PN - Puchar Włoch
studio, Na żywo
21:45 PN - Puchar Włoch, Na
żywo
22:40 PN - Puchar Włoch
studio, Na żywo
23:00 Sportowy Wieczór 23:45 PN - Puchar Włoch
01:50 Tenis WTA
04:50 Kapitan Tsubasa
05:15 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (4) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (32) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (33) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (24)
reality show. Domuratowie
i ich sześcioro dzieci,
wnuczka i 80-letnia babcia
mieszkają w dwóch
pokojach. Przed Katarzyną
i jej ekipą nie lada...
9:00 Septagon (17) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (21)
reality show. Wojciech
Modest Amaro znowu
rzuca wyzwanie mniej
doświadczonym kolegom
po fachu i amatorom
gotowania. Zwycięzca
otrzyma 100 tysięcy
złotych.
11:30 Benny Hill (26);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (5) serial
przygodowy
POLSAT SPORT
13:00 Detektywi w akcji
(111) serial fabularno6:00 Siatkówka mężczyzn:
dokumentalny
Puchar Polski; mecz
14:00 STOP Drogówka;
półfinałowy
magazyn policyjny
8:00 Siatkówka mężczyzn:
15:00 Policjantki i Policjanci
Puchar Polski; mecz
(471) serial obyczajowy
półfinałowy
16:00 Paulina (10)
10:10 Siatkówka kobiet: Liga
telenowela
Siatkówki Kobiet; mecz: 17:00 Światło twoich oczu
KSZO Ostrowiec
(100) telenowela
Świętokrzyski - Grot
18:00 Septagon (18) serial
Budowlani Łódź
kryminalny
12:20 Atleci; magazyn
19:00 Policjantki i Policjanci
sportowy dla wszystkich,
(472) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
którzy kochają sport.
Kryminalny (243) serial
W programie relacje
kryminalny
z imprez, rozmowy
21:00 Ostatnie zlecenie; film
z gwiazdami, a także
sensacyjny, USA 2008
praktyczne porady,...
13:00 Siatkówka mężczyzn: 23:05 Gatunek; horror SF,
USA 1995
Puchar Polski; mecz
1:25 Trampolina (9);
finałowy
program rozrywkowy.
15:30 Siatkówka mężczyzn:
Donald Trump w roli
PlusLiga
niekonwencjonalnego
17:30 Siatkówka kobiet: Liga
pracodawcy. Dokonuje
Siatkówki Kobiet; mecz:
selekcji kandydatów,
E.Leclerc Radomka
stawiając przed nimi
Radom - KSZO Ostrowiec
najróżniejsze wyzwania i
osobiście oceniając ich
Świętokrzyski
umiejętności, instynkt...
20:30 Siatkówka mężczyzn:
2:25 Interwencja; magazyn
PlusLiga; mecz: Aluron
reporterów
Virtu Warta Zawiercie 2:45 Interwencja; magazyn
Chemik Bydgoszcz
reporterów
23:00 Sporty walki:
3:00 Disco Polo Life;
Z archiwum UFC
program muzyczny
23:40 Sporty walki:
4:00 Top 10 - lista
Z archiwum UFC
przebojów; program
0:20 Sporty walki: Z
muzyczny
archiwum UFC
5:00 Top 10 - lista
1:00 Boks: POLSAT Boxing
przebojów; program
Night: Adamek vs Molina;
muzyczny
waga ciężka: Tomasz
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
Adamek - Eric Molina

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 30
stycznia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
30.01.1989
07:30 Korona królów; odc.
115; telenowela TVP
08:00 Korona królów; odc.
116; telenowela TVP
08:35 Archiwum zimnej
wojny – Wyrwać Polaków
z Gułagu; magazyn
09:10 Jak było? –
Iluzoryczny koniec
wielkiej wojny; program
publicystyczny
09:50 Historia Polski –
Wokół Ostrej Bramy; film
dokumentalny
10:50 Sensacje XX wieku –
Ostatni dzień Hitlera; cz.
1; cykl dokumentalny
11:20 Koło historii – Oblicza
naszej i waszej wolności;
cykl reportaży
12:05 Blisko, coraz bliżej;
odc. 5 Wszystko dla syna.
Rok 1905; serial TVP
13:35 Wszystkie kolory
świata – Prowansja;
serial dokumentalny;
Francja (2008)
14:40 Rodzina Niepodległej
– Narodziny polskich
skrzydeł; film
dokumentalny
15:40 Helikoptery w akcji;
odc. 2/4 Falklandy; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2008)
16:45 Historia Polski –
Ukryte protokoły – czyli
oszustwo założycielskie;
film dokumentalny
17:30 Reportaże z
prawdziwego zdarzenia –
Rozstrzelana miłość
17:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Skarbczyk
rodzinnej pamięci
18:25 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 61;
magazyn
18:55 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy; odc.
7 Powołanie; serial TVP
20:15 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 1/8;
film dokumentalny; USA
(2016)
21:05 Największe oblężenia
średniowiecza; odc. 2/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
22:00 Weterani. Wyrwani
śmierci; /1/; cykl
dokumentalny
22:35 Hubal; dramat wojenny
01:00 Sensacje XX wieku –
Ostatni dzień Hitlera; cz.
2; cykl dokumentalny
01:35 Encyklopedia II wojny
światowej – Goebbels;
cykl dokumentalny
02:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Skarbczyk
rodzinnej pamięci
02:40 Dziennik telewizyjny –
31.01.1989

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 3 1 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 4004; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 106; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.II; odc. 414;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.I; odc.
6/13 - Narzeczona
samobójcy; serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.V;
odc. 58 - Mordercza
zabawka; serial kryminalny
TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.II;
odc. 22 - Mag; serial
kryminalny TVP
11:25 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Bo ja wybieram
zdrowie; magazyn
12:55 Natura w Jedynce –
Dzika Nowa Zelandia.
Nowi przybysze; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 415;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 83
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 107; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 4005; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3422;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
18/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 259; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /100/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny
997; magazyn
23:45 Ocaleni; reality show
00:50 Tanie Dranie – Moroz
i Kłopotowski komentują
świat; talk-show
01:35 Bez tożsamości; odc.
23; serial; Hiszpania
02:25 Kompania X; s.II; odc.
18; serial; Kanada (2015)
03:20 Sprawa dla reportera
04:15 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /100/; magazyn
04:45 Notacje – Halina
Machulska. Aktorka i
pedagog; cykl dokum.

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 161
ed. 4; teleturniej
05:50 Na dobre i na złe; odc.
729; serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!;
/17/; magazyn medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 207
„Nieprawda”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (278)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
102 „Nawarzyłeś piwa, to
teraz je pij”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 162
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
14; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc.
729; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 22; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 408
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2416;
teleturniej
17:15 Łzy Cennet; odc. 104;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 250
„Ping – Pong”sezon 13;
serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 37
„Jutro wesele”; serial
fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia
(bieżąca powtórka); serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial
obyczajowy TVP
20:45 The Good Doctor; s.II;
odc. 25; serial
obyczajowy; USA (2017)
21:40 Faceci przy nadziei;
komedia; Czechy (2011);
reż.:Jiri Vejdelek;
wyk.:Boleslav Polivka, Jiri
Machacek, Vica Kerekes,
Petra Hrebickova, Lukas
Langmajer
23:40 Na sygnale; odc. 217
„To się jeszcze okaże...”;
serial fabularyzowany TVP
00:20 Tygrysy murawy;
komedia; USA (2005);
reż.:Jesse Dylan; wyk.:Will
Ferrell, Robert Duvall,
Steven Anthony Lawrence,
Scott Adsit, Josh
Hutcherson
01:55 Szpieg D’83 - ep. 3;
film obyczajowy; Wielka
Brytania (2015)
02:55 Art Noc

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(615) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(616) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (65) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (828)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (109) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (775)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2812) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (701)
serial paradokumentalny.
Po imprezie urodzinowej
chłopaka Marlena budzi
się u boku jego ojca. Ten
się do niej zaleca. Na
dodatek spóźnia się...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (164)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (94) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2813) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (376) serial
komediowy
20:10 To tylko seks; komedia
romantyczna, USA 2011.
Miał być związek bez
zobowiązań. Okazuje się
jednak, że to nie takie
proste!
22:25 Ślad (16) serial
kryminalny. Grzegorz
Szczepański zostaje otruty
na przyjęciu z okazji
rocznicy swojego ślubu.
Zabójca natarł trucizną
wnętrze jego kieliszka.
Podejrzanymi w sprawie...
23:25 Ostatnie wakacje;
komedia, USA 2006.
Wielbicielka gotowania
postanawia spełnić swoje
kulinarne marzenia.
1:50 Chirurdzy (133) serial
obyczajowy. Lekarze ze
szpitala Seattle Grace
wciąż przekonują się, że
tak w medycynie, jak i w
związkach międzyludzkich,
nic nie jest...
2:50 Chirurdzy (134) serial
obyczajowy
3:50 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5569) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
15 (12/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Minisernik z prażonymi
jabłkami (38/40) program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2382) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (648) program obyczajowy
12:00 Szpital (490) program obyczajowy
13:00 Szkoła (391) program
14:00 Zakochani po uszy
(8/120) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(6/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (392) program
16:30 Szpital (491) program obyczajowy
17:30 Ukryta prawda (649) program obyczajowy
18:30 Zakochani po uszy
(9/120) - program
19:00 Fakty (7701)
19:35 Sport (7684)
19:45 Pogoda (7681)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(74/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5570) program
20:10 Doradca smaku 9 Wegetariańska potrawka z
czerwoną fasolą (20/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2818)
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (140) program
21:30 Kuchenne rewolucje
16 (12/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:35 Uwierz w ducha - film
sensacyjny, USA 1990.
Sam (Patrick Swayze) i
Molly (Demi Moore) byli
w sobie zakochani.
Oczekiwali, że życie
szykuje dla nich wspaniałą
przyszłość. Tymczasem
dotknęła ich tragedia Sam zginął. Wkrótce po
jego śmierci okazało się,
że duch Sama nie opuścił
ziemi. Pozostał przy Molly,
aby ją ochronić i
powiedzieć jej to, czego
nie zdążył powiedzieć za
życia.
01:10 MasterChef 7 (11/14)
- program rozrywkowy
02:35 MasterChef 7 (12/14)
- program rozrywkowy.
Najlepsza piątka VII edycji
„MasterChefa” uda się w
egzotyczną podróż do
Singapuru. Uczestnicy
dostaną szansę na
poznanie azjatyckich
potraw i przypraw…
04:00 Moc Magii (382) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 31
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 147
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 113
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 2006
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2006
13:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 4
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 2006
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2006
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 114
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 115
20:00 Wściekle szybcy;
komedia, USA 2015.
Policjant Lucas White
przenika do działającego w
Los Angeles gangu Vina
Serento, który specjalizuje
się w nielegalnych
wyścigach
samochodowych. Grupa
planuje właśnie skok na
bossa przestępczego
podziemia Juana Carlosa
de la Sol, ukrywającego
swój ogromny majątek w
lokalnej restauracji Taco
Bell.
22:00 Zemsta frajerów:
następne pokolenie;
komedia, USA 1992
23:55 Gra; thriller, USA 1997
02:25 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 5
03:05 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 6
03:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:30 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2009; odc. 16
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 25

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
106; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 201
„Farciarze z ferajny”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 202
„Straszna rzecz”; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Janosik; odc. 9/13 Pobór; serial TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
977; serial TVP
09:20 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 147; serial
kryminalny TVP
10:10 Rodzinka.pl; s.I; odc.
14 „Marzenia Kacperka”;
serial komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; s.I; odc.
15 „Hazard”; serial
komediowy TVP
11:10 Bulionerzy; odc. 12/75
- Laska; serial komediowy
TVP
11:45 Ranczo; s.IX; odc. 116
- Grzechy miłości; serial
obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.IX; odc. 117
- Złoty róg; serial
obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 129 - Układ; serial
kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 130 - Zakładniczka;
serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
219 - Oskarżony; serial
TVP
16:25 Na sygnale; odc. 202
„Straszna rzecz”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.X; odc. 118
- Kto tu rządzi; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.X; odc. 119
- Partyzancka dola; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 13/75
- Grupa; serial komediowy
TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 131 - Doskonała;
serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 86 - W ostatniej
chwili; serial kryminalny
TVP
21:25 Ranczo; s.X; odc. 120;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.X; odc. 121;
serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 132; serial TVP
00:05 Ojciec Mateusz; s.X;
odc. 133; serial TVP
00:55 Instynkt; odc. 1
„Diabelskie sztuczki”;
serial kryminalny TVP
01:50 Instynkt; odc. 2 Zniknięcie; serial TVP
02:50 Janosik; odc. 9/13 Pobór; serial TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
977; serial TVP
04:45 Rodzinka.pl; s.I; odc.
14 „Marzenia Kacperka”;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Makłowicz w podróży
– Podróż 34 Chorwacja
(128) - Wyspiarski
Kvarner; magazyn
kulinarny
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Smaki Czesława
Miłosza; magazyn
kulinarny
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Andrzej
Rosiewicz i Leszcze
08:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 4) Władza; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 379
ed. 5; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (17) Bezrobotny; program
rozrywkowy
10:45 Muzeum Polskiej
Piosenki; /77/ - „Jestem z
miasta” - Elektryczne
Gitary
10:55 Podróże z historią; s.I;
odc. 13 Piękno wykute w
stali; cykl dokumentalny
11:35 Magiczny świat Luca;
/1/; Francja (2016)
12:15 Życie to Kabaret –
Bajki według Kabaretu
Moralnego Niepokoju (12); program rozrywkowy
14:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /14/ - „Dziwny
jest ten świat” - Czesław
Niemen
14:25 Muzyka łączy
pokolenia – Morwa i Ewa
Bem
15:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Mazurska Noc
Kabaretowa „K jak
kabaret” (1-3)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Twaróg z Hajnówki;
magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 42
- Życie codzienne w
Amazonii; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 34 Chorwacja
(129) - Rab; magazyn
kulinarny
19:55 Magiczny świat Luca;
/2/; Francja (2016)
20:30 Muzyka łączy
pokolenia – Grażyna
Łobaszewska i Monika
Brodka
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (26) - Mongolia;
widowisko rozrywkowe
22:25 Kierunek Kabaret; /57/
- Magia i zabobony
23:30 Dzięki Bogu już
weekend; s.II (16);
program rozrywkowy
00:35 Koło fortuny; odc. 378
ed. 5; teleturniej
01:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa – Złote Bobry
(1-3); program
rozrywkowy
04:20 Rozrywka Retro –
Helena i mężczyźni;
program rozrywkowy

TVN7
05:15 Ukryta prawda (464) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (2/52) program sądowy
07:15 Szpital (200) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 3 (12/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko II
(16/24) - serial, USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (264) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (3/52) program sądowy
3:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (39/116) program sądowy
14:55 Szpital (201) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 3 (13) serial
16:55 Gotowe na wszystko II
(17/24) - serial, USA
17:55 Brzydula (171/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (172/180) serial obyczajowy
19:00 19 + (9/38) - program
19:30 Zakochani po uszy
(9/20) - program
20:00 Czarna owca komedia, USA 1996. Al
Donnelly ubiega się o
stanowisko gubernatora.
Jego notowania zaczynają
spadać, kiedy w kampanię
angażuje się jego
fajtłapowaty brat.
Przeciwnicy Ala postawiają
to wykorzystać…
21:50 Oszuści (5/10) - serial,
USA
22:50 Dzień dobry TV komedia, USA 2010.
Młoda producentka
telewizyjna, Becky Fuller
(Rachel McAdams)
otrzymuje niepowtarzalną
propozycję - pracę w
Nowym Jorku nad
porannym programem.
To, co wydawało się
znakomitą okazją, wkrótce
okazuje się spędzającym
sen z powiek koszmarem,
ponieważ para
prowadzących zarozumiały Mike
(Harrison Ford) oraz
wygadana Colleen (Diane
Keaton) wypowiedziała
sobie otwartą wojnę. Aby
zachować posadę, Becky
musi dołożyć wszelkich
sił, by zamienić konflikt
prezenterów w dające się
oglądać widowisko.
01:00 Moc Magii (TVN7
noc) (385) - program
03:10 Druga strona medalu
2 (2/7) - talk show. Anna
Komorowska
03:45 Druga strona medalu
2 (4/7) - talk show. Jan
Mela
04:20 Druga strona medalu
2 (5/7) - talk show. Sarah
Fergusson

TVN STYLE
05:45 Ostre cięcie 5 (5/10) program
06:30 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (6/9) - program
07:00 Ugotowani 8 (15) program kulinarnorozrywkowy
07:35 Ugotowani 8 (16) program kulinarnorozrywkowy
08:10 Apetyt na miłość 3
(9/12) - program
rozrywkowy
09:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (3/10) - reality
show
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 4 (2/13) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu (5/10) - program
rozrywkowy
11:40 Kuchenne rewolucje
11 (7/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:40 Afera fryzjera 5 (12) program rozrywkowy
13:25 SOS - Sablewska od
stylu 2 (8/12) - program
rozrywkowy
14:10 Misja ratunkowa 2
(6/10) - program
rozrywkowy
14:55 Misja Pies (9/12) program
15:25 Misja Pies (10/12) program
15:55 Zwalczyć nadwagę
16:55 Co nas truje 2 (4/12) program lifestylowy
17:40 Kuchenne rewolucje 9
(11/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:40 Sablewskiej sposób
na modę 6 (3/13) program rozrywkowy
19:25 Ugotowani 8 (17) program kulinarnorozrywkowy
20:00 Ugotowani 8 (18) program
20:30 W czym do ślubu? 2
(7/10) - reality show
21:05 W czym do ślubu 4
(8/12) - reality show
21:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (4/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 16
(12/22) - magazyn
23:00 SOS - Sablewska od
stylu 2 (8/12) - program
23:45 Zaskocz mnie! 2
(8/10) - program
00:20 Gwiazdy prywatnie 2
(1/8) - program
00:50 Rosyjski Projekt Lady
2 (10/16) - program
02:50 W roli głównej –
Kasia Kowalska (15/17) talk show
03:20 W roli głównej –
Katarzyna Niezgoda (8) talk show
03:50 Wiem, co jem 4
(5/15) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 2
(5/15) - magazyn
04:50 W roli głównej –
Magdalena Środa (8/16) talk show

TVP SPORT
06:00 łyżwiarstwo figurowe ME Mińsk
07:55 piłka nożna - Puchar
Włoch
10:00 Strongman - Miga
Mistrzów
11:00 Turniej WTA
Petersburg, Na żywo
20:00 piłka nożna - Puchar
Włoch - 1/4 finału:
podsumowanie
22:00 Sportowy Wieczór 22:40 tenis - Turniej WTA St.
Petersburg
00:20 hokej na lodzie - NHL:
skróty
01:00 Hokej na lodzie NHL:
Boston Bruins Philadelphia Flyers, Na
żywo
04:05 Boks
05:00 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (5) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (33) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (34) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (25)
reality show. Wioletta i
Jakub Brodowscy są
małżeństwem od czterech
lat. Wspólnie wychowują
ich córeczkę oraz trzech
synów Wioletty z jej
pierwszego...
9:00 Septagon (18) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (22)
reality show. Do
rywalizacji przystąpią także
gwiazdy telewizji.
Kulinarnymi
umiejętnościami spróbują
się popisać prezenter
POLSAT SPORT
Zygmunt Chajzer i Elżbieta
Romanowska. Widzowie
6:00 Siatkówka kobiet: Liga
przekonają się,...
Siatkówki Kobiet; mecz:
11:30 Benny Hill (27);
KSZO Ostrowiec
program rozrywkowy
Świętokrzyski - Grot
12:00 Buffy, postrach
Budowlani Łódź
wampirów (6) serial
przygodowy
8:10 Magazyn koszykarski
13:00 Detektywi w akcji
8:40 Puncher Extra Time;
(112) serial fabularnomagazyn sportów walki;.
dokumentalny
Nie zabraknie informacji
14:00 STOP Drogówka;
związanych z galami
magazyn policyjny
Polsat Boxing Night, KSW 15:00 Policjantki i Policjanci
i UFC, a także licznych...
(472) serial obyczajowy
16:00 Paulina (11)
9:50 Siatkówka mężczyzn:
telenowela
Puchar Polski; mecz
17:00 Światło twoich oczu
finałowy
(101) telenowela
12:20 Siatkówka mężczyzn: 18:00 Septagon (19) serial
PlusLiga
kryminalny
14:50 Magazyn narciarski;
19:00 Policjantki i Policjanci
(473) serial obyczajowy
magazyn sportowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
poświęcony narciarstwu
Kryminalny (244) serial
alpejskiemu. Widzowie
kryminalny
znajdą w nim analizy i
21:00 Far Cry; film SF,
zapowiedzi zawodów
Kanada/Niemcy 2008.
Pucharu Świata, rozmowy
Jack Carver, były żołnierz
z zawodnikami oraz
sił specjalnych, zarabia na
życie jako przewoźnik.
ciekawostki z...
Pewnego dnia zjawia się u
15:30 Siatkówka kobiet: Liga
niego dziennikarka Valerie
Siatkówki Kobiet; mecz:
Cardinal....
E.Leclerc Radomka
23:00 Tuż przed tragedią:
Radom - KSZO Ostrowiec
Fukushima (4) serial
Świętokrzyski
dokumentalny.
18:00 7. strefa; magazyn
Analizowane są przyczyny
wybranych tragedii. Każdą
siatkarski. W programie
katastrofę poprzedza seria
poruszane są tematy
wydarzeń, które potrafią
rozgrywek PlusLigi, Ligi
zmienić bieg historii.
Siatkówki Kobiet i
0:05 Tuż przed tragedią (5)
Champions League.
serial dokumentalny
Znajdą się w nim także
1:05 Trampolina (10);
program rozrywkowy
materiały poświęcone...
19:30 Siatkówka mężczyzn: 2:05 Polityka na ostro (85);
program publicystyczny
PlusLiga; mecz: Aluron
3:00 Disco Polo Life;
Virtu Warta Zawiercie program muzyczny
Chemik Bydgoszcz
4:00 Top 10 - lista przebojów
22:00 Sporty walki: UFC
5:00 Top 10 - lista przebojów
Fight Night
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
1:00 Boks

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 31
stycznia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
31.01.1989
07:40 Korona królów; odc.
117; telenowela TVP
08:10 Korona królów; odc.
118; telenowela TVP
08:45 Śladami zbrodni i
walki 1944 – 1956; cykl
reportaży
09:15 Roman Dmowski –
Współtwórca
Niepodległej; felieton
09:45 Historia Polski –
Ukryte protokoły – czyli
oszustwo założycielskie;
film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku –
Ostatni dzień Hitlera; cz.
2; cykl dokumentalny
11:05 Olbrzymy epoki
lodowcowej; odc. 1/3;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
12:10 Blisko, coraz bliżej;
odc. 6; serial TVP
13:45 Genialne wynalazki;
odc. 4/4; film dokum.;
Wielka Brytania (2013)
14:50 Życie.; cz. 6. Owady;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
15:50 Odkryć tajemnicę –
Statek Czarnobrodego;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
16:50 Historia Polski –
Apteka pod Orłem; film
dokumentalny
17:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Pytania ciągle
otwarte
18:20 Taśmy bezpieki
18:45 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy; odc.
8; serial TVP
20:10 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 7/8; serial dokum.;
Wielka Brytania (2012)
21:15 Wyprawy krzyżowe;
odc. 1/3 Święta wojna;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
22:10 Spór o historię –
Władcy polscy:
Władysław II Jagiełło;
debata
22:50 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia
ukraińskiego mnicha,
który nawraca prostytutki;
reportaż
23:25 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 1/8;
film dokum.; USA (2016)
00:15 Sensacje XX wieku –
Bitwa o Anglię; cykl
dokumentalny
00:50 Encyklopedia II wojny
światowej – Nieznana
wojna; cykl dokumentalny
01:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Pytania ciągle
otwarte
01:45 Dziennik telewizyjny –
31.01.1989

