
23-latek sterroryzował 
mieszkańców domu jednoro-
dzinnego w Będzinie i ukradł 
ich samochód. Jako że nie 
znał miasta, zmusił właści-
ciela, aby pomógł sprawnie 
wyjechać z osiedla, po czym 
pozostawił go na drodze.  Nie-
spełna godzinę później, męż-
czyzna odpowiedzialny za na-

pad, został zatrzy-
many przez poli-
cjantów  z często-
chowskiego wydzia-
łu konwojowego.

W niedzielę przed 
północą, do domu 
jednorodzinnego w 

dzielnicy Warpie w Będzinie 
wtargnęli dwaj zamaskowani 
mężczyźni. Po sterroryzowaniu 
domowników, zabrali im pie-
niądze i telefon komórkowy. W 
związku z tym, że żaden z na-
pastników nie znał topografii 
miasta, zmusili 68-latka do wy-
dania kluczyków do samocho-
du. Zaciągnęli go do pojazdu, 
żeby pomógł im sprawnie opu-
ścić osiedle. Po wszystkim zo-
stawili mężczyznę na drodze, a 
sami odjechali skradzionym 
autem.

Chwilę później, drogą S1 po-
dróżowali policjanci z często-
chowskiego wydziału konwojo-
wego, którzy zauważyli jadący 

od krawędzi do krawędzi samo-
chód. Podejrzewając, że kierow-
ca może być pod wpływem alko-
holu, dali mu sygnały nakazu-
jące zatrzymanie. Mężczyzna 
zlekceważył polecenia mundu-
rowych, w związku z czym pod-
jęto pościg. Po kilku kilome-
trach policjanci zatrzymali sa-
mochód. Wtedy też wyszedł na 
jaw powód ucieczki.

Zatrzymany 23-latek kilka 
miesięcy temu opuścił zakład 
karny. Mieszkaniec powiatu za-
wierciańskiego niebawem usły-
szy zarzuty. Policjanci nadal 
poszukują drugiego ze spraw-
ców.

Katarzyna Gwara
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Policja

We właściwym miejscu,  
we właściwym czasie

Kilkanaście zarzutów

Okradał sklepy 
samoobsługowe

Pięć komisariatów z Często-
chowy oraz komendy z Kło-
bucka, Myszkowa i Lublińca 
prowadziło postępowanie  
przeciwko 30-latkowi, który 
notorycznie okradał sklepy 
samoobsługowe. Przestępczą 
działalność praktykował za-
równo w naszym mieście, jak 
na terenie ościennych powia-
tów.

Łupem mężczyzny najczęściej 
padały artykuły spożywcze i 
przemysłowe oraz alkohol. Naj-
częściej kradł w sklepach samo-
obsługowych. Fakt, że 30-latek 
nie miał stałego miejsca zamiesz-
kania, utrudniał policjantom je-
go zatrzymanie. Na jego trop 
wpadli wreszcie policjanci z ko-

misariatu I w Częstochowie. 
Mężczyzna usłyszał w sumie kil-
kanaście zarzutów za wykrocze-
nia i przestępstwa w związku z 
popełnionymi czynami.

Katarzyna Gwara

W Częstochowie została 
stworzona gra antydyskry-
minacyjna, której celem jest 
m.in. przeciwdziałanie 
krzywdzącym stereotypom. 
Na pierwszy rzut oka zada-
nie jest proste - musimy roz-
wikłać pewną zagadkę. Jed-
nak nie tylko wspólna, de-
tektywistyczna praca jest tu 
do wykonania – grający do-
wiedzą się także bardzo du-
żo o sobie samych. Odkryją, 
jakie założenia i przekona-
nia kryją się za ich wybora-
mi, jakie wyobrażenia wpły-
wają na ich sposób patrzenia 
na innych ludzi i myślenia 
o nich.

Gra, którą można bezpłat-
nie pobrać ze strony  www.
rowna.czestochowa.pl,  prze-
prowadzana jest w grupach 3 
lub 5 osobowych. Każda gru-
pa otrzymuje zestaw 10 kart 
postaci i rozkłada je na stole. 
Gracze wcielają się w zespół 
detektywów przesłuchują-
cych podejrzanych o popeł-
nienie przestępstwa. Przebieg 
śledztwa zapisują na kartach 
pracy.

Gra składa się z 9 rund, 
podczas których gracze elimi-
nują kolejne postaci z grona 
podejrzanych. Na początku 
każdej rundy detektywi otrzy-

mują od osoby prowadzącej 
rozgrywkę jedną wskazówkę 
(numer wskazówki musi być 
zgodny z numerem aktualnej 
rundy) i na jej podstawie mu-
szą wyeliminować postać, któ-
ra, według nich, NIE PASUJE 
do wskazówki. Na wyelimino-
wanie postaci musi się zgodzić 

większość graczy.  Raz w ciągu 
całej rozgrywki gracze mogą 
przywrócić jedną, wcześniej 
wyeliminowaną postać (wa-
runkiem jest natychmiastowe 
wyeliminowanie w jej miejsce 
innej postaci). Gra kończy się, 
gdy gracze wyeliminują 9 po-
staci. Postać, która pozostanie 

w grze jest, według drużyny, 
sprawcą przestępstwa. Druży-
na na odwrocie karty pracy 
tworzy opis wybranej postaci 
(kim jest, jakie ma cechy, 
czym się zajmuje, dlaczego ją 
wybrali). Po przygotowaniu 
opisu drużyna prezentuje po-
stać, którą wybrała i czyta 

stworzony przez siebie opis 
oraz wszystkie wskazówki, 
które mieli do dyspozycji. Gdy 
wszystkie drużyny przedsta-
wią swoje wybory, osoba pro-
wadząca grę podaje, która 
grupa dokonała prawidłowego 
wyboru, a której się to nie 
udało i wskazuje postać, która 
jest rzeczywistym sprawcą 
przestępstwa.

Do wygrania jest więc nie 
tylko satysfakcja z rozwikłania 
zagadki – stawką jest lepszy 
społeczny świat, który osta-
tecznie jest w naszych rękach. 
Świat, w którym łatwiej, przy-
jemniej i bezpieczniej będzie 
żyć. Świat ludzi otwartych 
i ciekawych inności. Świat lu-
dzi gotowych zmieniać, rewi-
dować, korygować czy porzu-
cać swoje opinie i przekona-
nia, jeśli tylko te okazują się 
błędne, nieadekwatne, nie-
sprawiedliwe lub krzywdzące 
innych. Albo po prostu będące 
przeszkodą do autentycznego 
spotkania z drugim człowie-
kiem. Z całą jego niezwykło-
ścią i złożonością. Ze wszyst-
kim, co odróżnia go od nas, ale 
też wszystkim, dzięki czemu – 
mimo naszych odmienności – 
każda i każdy z nas wciąż na-
leży do tego samego, ludzkiego 
gatunku.

Katarzyna Gwara
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Akcja ,,One Billion 
Rising/Nazywam się 
Miliard” także i w 
tym roku odbędzie 
się w naszym mie-
ście. 18 lutego na pla-
cu Biegańskiego ko-
biety zatańczą w sym-
bolicznym geście 
przeciwko przemocy. 
Organizatorem czę-
stochowskiej odsłony 
globalnej akcji jest 
stowarzyszenie ,,Pa-
sja do życia”.

Każdego roku akcja ma nieco in-
ny akcent, związany jednak zawsze 
z problemem przemocy wobec ko-
biet i dziewcząt. W tym roku chodzi 
o nagłośnienie kwestii zgody na 
kontakty intymne. Hasło tym razem 
brzmi więc „Tylko TAK oznacza zgo-
dę” i podkreśla, że seks bez wyraź-
nego przyzwolenia ze strony kobiety 
to gwałt.   

– Światowa akcja ,,One Billion 
Rising” miała swój początek sześć 
lat temu. Zapoczątkowała ją dzia-
łaczka feministyczna Eve Ensler. 14 
lutego 2013 roku – dokładnie w 
Walentynki – kobiety na całym 
świecie po raz pierwszy wspólnie za-
protestowały przeciwko przemocy 
seksualnej i fizycznej – przypomina 
Marcin Breczko z biura prasowego 

magistratu. - Taniec – symboliczny 
wspólny mianownik akcji na całym 
świecie – ma odzwierciedlać fakt, że 
to sama kobieta rządzi swoim cia-
łem. Wspólne tańczenie wraz z in-
nymi kobietami wyzwala z kolei po-
czucie więzi i solidarności – dodaje.

Taneczny happening na pl. Bie-
gańskiego odbędzie się  w ponie-
działek, 18 lutego, o godz. 16.00.  
Wydarzenie zostało przesunięte 
właśnie na ten dzień (z 14 lutego) ze 
względu na planowaną żałobę naro-
dową po śmierci byłego premiera RP 
Jana Olszewskiego.   

W Polsce akcję koordynuje fun-
dacja ,,Feminoteka”. Organizato-
rem częstochowskiego happeningu 
na pl. Biegańskiego jest Stowarzy-
szenie ,,Pasja do życia”.

Oprac. Katarzyna Gwara

Wnioski

Nagrody dla sportowców. 
To już ostatni dzwonek!

Jeszcze tylko do 14 lute-
go (czwartek) można skła-
dać wnioski o przyznanie 
nagród i wyróżnień miasta 
za wybitne osiągnięcia 
sportowe uzyskane w 2018 
roku.

Kandydatki i kandydatów 
do nagrody i wyróżnienia mo-
gą zgłaszać m.in. Radni Miasta 
Częstochowy oraz stowarzy-
szenia sportowe i rekreacyjne.

Nagrody mogą być przyzna-
ne za  następujące wybitne 
osiągnięcia sportowe (indywi-
dualnie lub drużynowo):
l miejsca medalowe na Igrzy-

skach Olimpijskich,
l miejsca medalowe na Mi-

strzostwach Świata,
l miejsca medalowe na Mi-

strzostwach Europy,
l miejsca punktowane na 

Igrzyskach Olimpijskich,
l miejsca medalowe na Mi-

strzostwach Polski,
l zdobycie Pucharu Polski w 

kategorii seniorów,
l szczególny wkład w awans 

drużyny do najwyższej ligi 
państwowej w  kategorii se-
niorów.

Wyróżnienia mogą być przy-

znane za następujące wybitne 
osiągnięcia sportowe (indywi-
dualnie lub drużynowo):
n miejsca medalowe na Mi-

strzostwach Polski we 
wszystkich kategoriach mło-
dzieżowych,

n miejsca medalowe na Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży.
Nagrody i wyróżnienia mogą 

być przyznawane dla:
u zawodników posiadających i 

nieposiadających licencji 
polskiego związku sportowe-
go,

u trenerów i działaczy zasłużo-
nych w osiąganiu wyników 
przez ww. zawodników.

Do nagród i wyróżnień mo-
gą być proponowani zawodni-
cy, trenerzy i  działacze repre-
zentujący stowarzyszenia 
sportowe z terenu miasta z  
następującymi ograniczenia-
mi:
v w dyscyplinach indywidual-

nych maksymalnie 10  za-
wodników z jednego stowa-
rzyszenia,

v za osiągnięcia drużynowe 
maksymalnie  50% składu 
drużyny,

v 1 działacz z jednego stowa-
rzyszenia.

Wypełniony wniosek należy 
przesłać na adres: Urząd Mia-
sta Częstochowy, 42-217 Czę-
stochowa, ul.  Śląska 11/13 z 
adnotacją o skierowaniu go do 
Wydziału Kultury, Promocji i  
Sportu lub  dostarczyć do 
Kancelarii Urzędu Miasta Czę-
stochowy, ul.  Śląska 11/13 
(pokój  3). Dokumenty można 
złożyć także za pomocą plat-
formy Systemu Elektronicznej 
Komunikacji Administracji 
Publicznej Województwa Ślą-
skiego (SEKAP):  https://
www.sekap.pl  lub Elektro-
nicznej Platformy Usług Admi-
nistracji Publicznej (ePUAP):  
www.epuap.pl.

Do  wniosku należy dołą-
czyć niezbędną dokumentację 
potwierdzającą uzyskane 
przez  zawodnika osiągnięcia.

Dokumenty niekompletne i 
złożone po  wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. 
Wnioski spełniające wymogi 
formalne oceniane będą przez  
Komisję Opiniującą, powołaną 
przez Prezydenta Miasta Czę-
stochowy. Rozpatrzenie wnio-
sków nastąpi w  nieprzekra-
czalnym terminie 2 miesięcy 
od  daty ostatecznego ich skła-
dania.

Katarzyna Gwara

Uwaga!

Sąsiad spala 
odpady w 

piecu? Straż 
może pomóc 

tylko na terenie 
miasta

Straż miejska przypo-
mina, że interwencje do-
tyczące zgłoszeń niele-
galnego spalania śmieci 
w domowych piecach 
może prowadzić tylko na 
terenie Częstochowy. Na-
sza miejska służba wciąż 
dostaje zgłoszenia z tere-
nu sąsiednich gmin - nie 
ma jednak uprawnień, 
aby podjąć tam działania.

W 2018 roku dyżurni 
częstochowskiej straży 
miejskiej otrzymali 3180 
zgłoszeń w zakresie ochro-
ny środowiska i gospodarki 
odpadami. Część pochodzi-
ła jednak od mieszkanek i 
mieszkańców okolicznych 
gmin. Tymczasem funkcjo-
nariusze mogą kontrolować 
jedynie posesje na terenie 
miasta. Poza jego granica-
mi zgłoszenia dotyczące 
spalania śmieci lub innych 
nielegalnych substancji w 
domowych piecach należy 
zgłaszać do właściwych 
urzędów lub działających 
na terenie tych gmin służb, 
mających kompetencje do 
prowadzenia takich kon-

troli.
Mieszkanki i mieszkańcy 

Częstochowy swoje uwagi 
na temat podejrzeń spala-
nia śmieci, mułów, flotów 
węglowych lub wilgotnego 
drewna, powinni kierować 
m.in. do dyżurnego straży 
miejskiej (tel. 986). W 2018 
roku miejska służba prze-
prowadziła blisko 2000 
kontroli ,,domowych pale-
nisk”, podczas których 
ujawniła ok. 358 przypad-
ków spalania śmieci. Kon-
trole trwają na bieżąco, 
przez cały sezon grzewczy.

W wyniku spalania śmie-
ci lub paliw złej jakości po-
wstają i trafiają do powie-
trza: pyły zawieszone, dwu-
tlenek siarki, tlenki azotu, 
tlenek węgla czy benzopi-
ren. Ponad połowa zanie-
czyszczeń powietrza pocho-
dzi z domów (indywidual-
nych źródeł ciepła), przy 
czym na jakość powietrza w 
Częstochowie wpływają też 
zanieczyszczenia „nadlatu-
jące” nad miasto z innych 
terenów (tzw. tło regionalne 
i ponadregionalne).

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

W czterech szkołach

Sale gimnastyczne przejdą 
metamorfozę

Uczniowie czterech często-
chowskich szkół wkrótce będą 
cieszyć się z wyremontowanych 
sal gimnastycznych. Metamor-
fozę przejdą obiekty w szkołach 
podstawowych nr 42, 15, 30 
oraz w ,,Traugutcie”. Miasto 
rozpisało przetarg na komplek-
sowe remonty i czeka na oferen-
tów. Jeśli uda się ich wyłonić, 
prace mają zakończyć się do 
końca września.   

W  Szkole Podstawowej nr 42  
przy alei Armii Krajowej przewidziano 
remont dużej sali gimnastycznej   oraz 
pomieszczeń zaplecza. Prace obejmą 
wykonanie podłogi sportowej, pokrycie 
tynkami ścian oraz pomalowanie ścian 
i sufitów. W planie inwestycji jest też 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
demontaż krat oraz montaż siatki 
ochronnej. Będą nowe tablice do ko-
szykówki i drabinki gimnastyczne. Ca-
łości dopełni wymiana osłon grzejniko-
wych oraz ocieplenie stropodachu.

W sali gimnastycznej w  Szkole Pod-
stawowej nr 15  przy ul. Wirażowej 
ściany i sufity czeka tynkowanie, a po-
tem malowanie. Wymieniona będzie 
stolarka drzwiowa i kratki wentylacyj-
ne. Roboty obejmą też m.in. wykona-
nie nowej posadzki (z nową wylewką), 
montaż parapetów, siatek zabezpie-
czających na oknach, drabinek oraz 
koszy do gry w koszykówkę. Pojawią 
się nowe obudowy kaloryferów i nowa 
podłoga sportowa. Remont przejdzie 
instalacja c.o. i instalacja elektryczna, 
a także oświetlenie i wentylacja.

Kolejną salą gimnastyczną do re-
montu jest ta w budynku  Szkoły Pod-
stawowej nr 30  przy ul. Ludowej. Za-
danie przewiduje renowację parkietu, 
wykonanie nowych tynków, malowa-

nie sufitów oraz ocieplenie ścian nad 
wiązarami dachowymi. Stolarka okien-
na i drzwiowa pójdzie do wymiany, po-
dobnie jak kratki wentylacyjne i osłony 
grzejnikowe. Zainstalowane będą no-
we tablice do koszykówki (wraz z kon-
strukcjami nośnymi); remont przejdą 
drabinki gimnastyczne. Prace przewi-
dują też   wymianę siatek ochronnych, 
oświetlenia w szatniach oraz montaż 
zadaszenia nad wejściem i remont in-
stalacji c.o.

Metamorfoza czeka też dużą salę 
gimnastyczną w  II LO im. R. Traugut-
ta  przy ul. Kilińskiego. Parkiet przej-
dzie renowację, a ściany i sufity będą 
na nowo otynkowane i pomalowane. 
Wymienione zostaną grzejniki, instala-
cja c.o. oraz instalacja elektryczna. Sa-
la będzie miała też nową instalację 
oświetleniową.

Jeśli w przetargu uda się bez prze-
szkód wyłonić wykonawcę wszystkich 
tych prac, odbiór ukończonych inwe-
stycji ma nastąpić do 30 września.

Firmy mogą składać oferty  do 4 
marca, do godz. 10.30, w Biurze Obsłu-
gi Interesanta  w budynku Urzędu Mia-
sta przy ul. śląskiej 11/13 (stanowisko 
Wydziału Nadzoru i Administracji).

Katarzyna Gwara

Myszków

Marihuana 
w lodówce
Myszkowscy kryminalni 

zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej 
zabezpieczyli ponad 130 gra-
mów marihuany i tabletki 
ekstazy. Właściciele podej-
rzanych substancji już zosta-
li zatrzymani. Usłyszeli za-
rzuty i grozi im kilkuletni 
pobyt w więzieniu.

Kilka dni temu policjanci z 
wydziału kryminalnego mysz-
kowskiej komendy postanowili 
sprawdzić informację z której 
wynikało, że w jednym z miesz-
kań może znajdować się znacz-
na ilość narkotyków. Przypusz-
czenia śledczych potwierdziły 
się.

W piątek, podczas czynności 
realizowanych w miejscu za-
mieszkania młodego mężczy-
zny, policjanci zabezpieczyli 
ponad 130 gramów charakte-
rystycznego suszu. 20-latek 
ukrył  narkotyki  w lodówce. Po 
sprawdzeniu substancji teste-
rem narkotykowym, kryminal-
ni potwierdzili, że to marihu-
ana. Działania funkcjonariuszy 
doprowadziły też do zatrzyma-
nia 21-latka, który znajdował 
się w jego mieszkaniu. Mężczy-
zna miał przy sobie kilka table-
tek ekstazy.

Mieszkańcy Myszkowa zo-
stali zatrzymani i usłyszeli za-
rzuty. Za posiadanie znacznej 
ilości środków odurzających 
prokurator zastosował wobec 
20-latka środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru oraz poręcze-
nia majątkowego w kwocie 
15.000 zł.

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Zatańczą przeciwko 
przemocy

https://www.sekap.pl/
https://www.sekap.pl/
http://www.epuap.pl/
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Ukrywał się w wykutej 
w fundamencie dziurze

Zabrzańscy kryminalni zatrzymali 
mężczyznę ukrywającego się przed wy-
miarem sprawiedliwości. 29-latek po-
szukiwany był listem gończym za ob-
rót znaczną ilością narkotyków. Po-
szukiwany schował się przed mundu-
rowymi w wykutej w fundamentach 
domu dziurze. Obecnie zatrzymany 
przebywa w areszcie śledczym.

Zatrzymany wpadł w ręce zabrzań-
skich kryminalnych zajmujących się po-
szukiwaniem osób ukrywających się 
przed wymiarem sprawiedliwości. Za 
29-latkiem wydano list gończy w związ-
ku z obrotem znaczną ilością narkoty-
ków. Z policyjnych informacji wynikało, 
że na co dzień przebywał na terenie Eu-
ropy, jednak czasami odwiedzał swoją 
rodzinę w Tarnowskich Górach. Mężczy-
zna został zatrzymany właśnie podczas 
takich odwiedzin. Kiedy kryminalni za-
pukali do domu jego partnerki, ta stwier-
dziła, że 29-latek jest w Niemczech, gdzie 
podjął pracę. W trakcie sprawdzenia po-
mieszczeń domu, policjanci zauważyli 
w łazience małe okno, przez które można 

było dostać się do przylegającej do bu-
dynku stodoły. Kryminalni przeszli przez 
okno i sprawdzili stodołę, w której zna-
leźli wykutą w fundamentach dziurę, 
prowadzącą pod dom. W trakcie przeszu-
kania prowizorycznego pomieszczenia, 
stróże prawa odnaleźli skulonego pod 
ścianą mężczyznę. Poszukiwany 29-latek 
został zatrzymany i trafił do aresztu. 
Czynności w sprawie trwają.

Najważniejszy był czas. 
Pilotowali dziecko  

do szpitala

Agresywny pasażer
W cztery osoby zaatakowali 

71-latka
24-letni pasażer skody wybił szybę 

w samochodzie, uszkodził drzwi i gro-
ził kierującej volkswagenem pozbawie-
niem życia. Powód? Kobieta wymusiła 
pierwszeństwo przejazdu. 

Do zdarzenia doszło w pobliżu miejsco-
wości Ciągowice. Kierowca skody fabia 
zajechał drogę volkswagenowi, zmuszając 
kierującą do nagłego zatrzymania. Pasa-
żer skody wybiegł z pojazdu, wybił w jej 
samochodzie szybę, szarpał za drzwi i je 
powyginał. Był bardzo agresywny i groził 
40-letniej kobiecie pozbawieniem życia. 
W samochodzie siedział jej mąż i dwójka 

małych dzieci. Wezwani policjanci zatrzy-
mali nietrzeźwego 24-latka i umieścili 
w policyjnym areszcie. Mężczyzna miał 
w organizmie 2,7 promila alkoholu. Stra-
ty, jakich dokonał w volkswagenie zostały 
wstępnie wycenione na 1000 zł.

Kierowca skody wyjaśnił munduro-
wym, że kierująca volkswagenem wymusi-
ła mu pierwszeństwo przejazdu na zwęże-
niu drogi. Aby uniknąć zderzenia musiał 
zatrzymać swój pojazd. Następnie zawrócił 
i zajechał drogę volkswagenowi. Autorowi 
gróźb karalnych grozi do 2 lat więzienia. 
Za uszkodzenie mienia kodeks karny 
przewiduje karę do 5 lat więzienia.

Na wniosek śledczych i prokuratury 
sąd zastosował tymczasowy areszt wo-
bec dwóch kobiet i towarzyszących im 
mężczyzn, którym zarzuca się popeł-
nienie rozboju. 40-letnia sąsiadka po-
krzywdzonego, wspólnie ze swoimi 
znajomymi, w nocy wtargnęła do 
mieszkania 71-latka. Przy użyciu groź-
by oraz przemocy ukradli mężczyźnie 
gotówkę i drobne mienie. Krótko po 
złożeniu zawiadomienia przez po-
krzywdzonego, cała czwórka została 
zatrzymana przez policjantów. Za po-
pełnienie rozboju grozi im 12 lat wię-
zienia.

Do zdarzenia doszło w nocy w jednym z 
mieszkań w Siemianowicach Śląskich. 
71-latek usłyszał kobietę, która woła o po-
moc. Gdy otworzył drzwi mieszkania, do 
środka wtargnęli dwaj mężczyźni oraz 
dwie kobiety. Jedna z nich była jego są-

siadką. Mężczyzna od razu zauważył, że 
wszyscy są pijani. Nieproszeni goście za-
żądali od niego pieniędzy na alkohol. Gdy 
mężczyzna odmówił, sprawcy zaczęli mu 
grozić oraz zastosowali wobec niego prze-
moc. Po szybkim przeszukaniu pokoju, 
opuścili mieszkanie z gotówką i drobnym 
mieniem. Mężczyzna nie powiadomił poli-
cjantów od razu. Zrobił to następnego 
dnia razem ze swoim synem. Kryminalni 
błyskawicznie udali się do 40-letniej są-
siadki, gdzie nadal przebywali jej znajomi. 
Mundurowi zatrzymali kobietę, jej o 3 la-
ta młodszą koleżankę, jak również męż-
czyzn w wieku 42 i 39 lat. Wszyscy trafili 
do policyjnej izby zatrzymań. Prokurator 
przedstawił im zarzuty popełnienia wspól-
nie i w porozumieniu rozboju na 71-latku. 
Podejrzani zostali doprowadzeni przed ob-
licze sądu, który zastosował wobec całej 
czwórki dwumiesięczny areszt. Sprawcom 
grozi 12 lat więzienia.

Z młotkiem na byłą żonę

Po służbie zatrzymał 
pijanego kierowcę

Świętochłowiccy stróże prawa za-
trzymali mężczyznę, który zaatako-
wał młotkiem byłą żonę. Po całym 
zajściu sprawca uciekł z miejsca. 
Trafił w ręce stróżów prawa godzinę 
później, kiedy próbował tramwajem 
uciec z miasta.

Do zdarzenia doszło w miniony week-
end. Mężczyzna po kłótni z byłą żoną ude-
rzył ją młotkiem w głowę, po czym uciekł. 
Interweniujący policjanci rozpoczęli po-
szukiwania sprawcy. Niebezpieczny męż-
czyzna został zauważony w tramwaju, 

którym chciał opuścić teren miasta. Agre-
sywny sprawca zaatakował munduro-
wych. Ci jednak go obezwładnili i dopro-
wadzili do komendy. Tam też przeszukali 
mężczyznę i odnaleźli przy nim kilka gra-
mów marihuany. 

Ranna kobieta trafiła do szpitala, jed-
nak jej życiu nie zagraża niebezpieczeń-
stwo.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Sąd 
Rejonowy w Chorzowie podjął decyzję 
o jego tymczasowym aresztowaniu. Naj-
bliższy miesiąc spędzi w areszcie, gdzie 
będzie oczekiwał na proces.

44-letni aspi-
rant sztabowy z 
gliwickiej drogów-
ki wykazał się du-
żą determinacją, 
gdy wracając ze 
służby zatrzymał 
nietrzeźwego kie-
rującego. Stróż 
prawa zauważył 
pijanego mężczy-
znę za kierownicą 
osobowego re-
nault w Piekarach 
Śląskich. Już wte-
dy spróbował 
uniemożliwić mu 
dalszą jazdę – niestety bezskutecznie 
– kierowca zdołał odjechać. Policjant 
nie dał jednak za wygraną i ruszył za 
nim. Pościg zakończył się w sąsiedniej 
miejscowości, gdy pijany kierowca 
wjechał w słup. Gliwicki aspirant 
udzielił mu pierwszej pomocy, po 
czym przekazał przybyłym na miejsce 
służbom.

10 lutego po godzinie 22.00 funkcjona-
riusz ruchu drogowego służący w gliwic-
kim garnizonie wracał do domu w Pieka-
rach Śląskich. Zainteresował go stojący 
na skrzyżowaniu osobowy renault – jego 
tylne koło miało wyraźny defekt. Policjant 
postanowił poinformować o awarii kie-
rowcę. Jednak gdy podszedł do jego sa-
mochodu i zapukał w przednią szybę, zro-
zumiał, że prowadzący pojazd mężczyzna 
jest kompletnie pijany.

Mężczyzna błyskawicznie zdecydował o 
podjęciu interwencji – otworzył drzwi, 
przedstawił się i próbował wyszarpąć klu-
czyki ze stacyjki. Kierowca nie dał jednak 
za wygraną, ruszył autem na skręconych 

kołach i uderzył w słup sygnalizacji świetl-
nej. Aspirant ponownie ruszył w stronę 
samochodu, aby uniemożliwić jego dalsza 
jazdę. Tym razem pijany mężczyzna zdołał 
ruszyć, a cofając, potrącił policjanta 
otwartymi drzwiami.

Rozpoczął się pościg z dzielnicy Piekar 
– Kozłowej Góry do sąsiedniej miejscowo-
ści Orzech. Tam kierujący stracił panowa-
nie nad kierownicą i uderzył w przydrożny 
słup energetyczny. Funkcjonariusz, jadąc 
za nietrzeźwym, cały czas informował po-
licję o drodze ucieczki czerwonego re-
nault, a nadjeżdżających z naprzeciwka 
ostrzegał światłami i sygnałem dźwięko-
wym. Z uciekającego samochodu odpada-
ły zaś na jezdnię kolejno elementy uszko-
dzonej karoserii...

Po uderzeniu w słup kierowca został 
ranny. Gliwicki aspirant udzielił mu 
pierwszej pomocy przedmedycznej, po 
czym przekazał przybyłym na miejsce 
służbom. 34-letni mężczyzna przyznał się 
do wypicia dużej ilości alkoholu. Po wy-
trzeźwieniu podejrzany usłyszał zarzuty 
popełnienia przestępstw, stracił też prawo 
jazdy. Czeka go proces karny i wyrok.

Oprac. Katarzyna Gwara

Policjanci z wydziału ruchu drogo-
wego bielskiej komendy pomogli rodzi-
com, którzy jechali do szpitala z cięż-
ko chorym dzieckiem. Roztrzęsiony 
mężczyzna poinformował munduro-
wych, że jego dziecko ma ponad 41 
stopni gorączki i traci przytomność. 
Z uwagi na stan zagrażający życiu 
dziecka, policjanci natychmiast prze-
prowadzili pilotaż. Dzięki szybkiej re-
akcji i podaniu na czas niezbędnych 
lekarstw, chłopczyk zaczął odzyskiwać 
równomierny oddech.

Ww Bielsku-Białej na ul. Warszawskiej 
policjanci z bielskiej drogówki zauważyli 
kierującego hyundaiem, który wjechał na 
skrzyżowanie przy włączonym czerwonym 
świetle. Zatrzymali kierującego do kontro-
li drogowej. Z samochodu wybiegł roztrzę-
siony mężczyzna, który oznajmił, że jego 
dziecko jest ciężko chore. Ma ponad 41 

stopni gorączki i traci przytomność. W sa-
mochodzie siedziała młoda kobieta, która 
trzymała na rękach kilkumiesięcznego sy-
na. Dziecko przestawało oddychać i miało 
siny kolor skóry.

Sierż.szt. Patryk Nowak i st.sierż. Piotr 
Rokowski bez chwili wahania podjęli de-
cyzję o przeprowadzeniu pilotażu do Szpi-
tala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Ra-
diowóz nieoznakowany marki BMW, przy 
użyciu sygnałów świetlnych i dźwięko-
wych, szybko i bezpiecznie poprowadził 
rodziców do placówki medycznej. W mię-
dzyczasie policjanci skontaktowali się 
z oficerem dyżurnym bielskiej jednostki, 
który poinformował pracowników szpitala 
o zaistniałej sytuacji. Dzięki temu w szpi-
talu czekali już lekarze i ratownicy, którzy 
udzielili chłopcu specjalistycznej pomocy 
medycznej. Błyskawicznie podjęte przez 
policjantów działania sprawiły, że dziecku 
już nic nie zagraża.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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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

— 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

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

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)

— 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

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 KATALOGI sukien i mody ślubnej – 11 szt. 
(9 szt francuskie, 2 szt. polskie) – cena za 
komplet – 80 zł. 
BALKONIK rehabilitacyjny kroczący z funkcją 
kółek, nowy – cena 80 zł. Tel. 601 636 915

n ZESTAW narciarski tradycyjny, młodzieżowy: 
narty Mladost, dł. 140 cm; buty Salomon rozm. 
35-36; wiązania Marker. Cena – 50 zł. 
BALKONIK rehabilitacyjny kroczący z funkcją 
kółek, nowy – cena 80 zł. Tel. 601 636 915

n ANTYKI – francuski, 3-częściowy zestaw 
gabinetowo-pokojowy z 1896 r. (komoda, 
biblioteczka i duże lustro). Sygnowany, 
drewno – dąb. Okucia oryginał. Kompleksowa 
i komfortowa renowacja 2017/18. Rozsądna 
cena. Tel. 34 367 65 56 w godz. 1700–2000

n SPRZEDAM stare gazety (również 
przedwojenne). Tel. 790 819 855

n SPRZEDAM nowy programator do pralki 
starego typu. Tel. 790 819 855

n SPRZEDAM nową odśnieżarkę elektryczną. 
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

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 SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna 
kobietę, chętnie puszystą, starszą. 
Tel. 511 224 410 

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 7 lutego 2018 r.

TOYOTA COROLLA 
1,6 E, rok prod. 2015 
kraj., I – wł., serwis,  
132 KM
 

49.900 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  
i 2013, kraj., I wł. 

 
27.900 – 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

 47.900 zł  

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

 32.900 zł  

CITROEN C3 1.4 E, 
rok prod. 2012, kraj., I – wł., 

  
 23.800 zł

n AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2011, 4x4, quattro 59.500 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 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 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 MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
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.,  

I –wł., serwis, F-ra VAT  35.900 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 ZAFIRA 1.8 E, rok prod. 2006. kraj., I –wł. 13.900 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  19.900 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. 18.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł., serwis. F. VAT 39.800 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.800 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 GOLF VI 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I – wł. 24.900 zł  
n VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005. 15.800 zł  
n VW JETTA 1.6 D, rok prod. 2010, kraj., I – wł. 22.900 zł  
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 18.900 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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Baw się z nami już 14 lutego
(WALENTYNKI) 2019

KULTURA
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22 lutego 2019 · godz. 1800

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

klasycznie i humorystycznie

NajpiękniejszE  
MelodiE ŚwiatA

ŚWIATOWE PRZEBOJE W mIsTRZOWskIm WYkONANIU

Wystąpią soliści Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej w Warszawie  
i Teatru Wielkiego w Łodzi

Ewelina Hańska - sopran 
Danuta Dudzińska - sopran
Wiesław Bednarek - baryton
Krzysztof Marciniak - tenor
oraz soliści baletu  
Teatru Wielkiego w Łodzi  
Orkiestra Kameralna pod dyrekcją  

Bogny Dulińskiej

Bilety w cenie do nabycia: kasa Filharmonii - pon - pt  9.00 - 19.00, tel. 795 451 438,  34 324 42 30.  
Sprzedaż internetowa: www.aascenic.pl · www.Kupbilecik.pl

Więcej info.: tel. 505 556 487 · a.a.scenic@gmail.com · www.aascenic.pl

Podczas koncertu „Najpiękniejsze 
melodie świata”  usłyszymy wiele 

pięknych, światowych kompozycji jak 
również: arie i duety z największych oper, 

operetek i musicali  Chcemy zwrócić 
Państwa uwagę również na balet, 

który zaprezentuje się m.in. w „Tańcu 
hiszpańskim” Piotra Czajkowskiego 

z baletu „Jezioro łabędzie”, polkę 
Johanna Straussa  „Auf der Jagd”, „Can 

can” Jacquesa Offenbacha …

KULTURA
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PROGRAM TV – ŚRODA 13 LUTEGO 2019 r.

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

odc. 4013; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 114; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 423; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc. 

15 - Ta piękna co zeszła 
na psy; serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 67 - Na pełnym 
gazie; serial kryminalny 
TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 31 - Spa; serial 
kryminalny TVP; 
reż.:Maciej Dejczer; 
wyk.:Artur Żmijewski, 
Piotr Polk, Michał Piela, 
Artur Pontek, Kinga Preis, 
Łukasz Lewandowski, 
Sławomir Orzechowski

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Zakochani są wśród 
zwierząt. W Australii; 
serial dokumentalny; 
Francja (2016)

14:00 Elif; s.III; odc. 424; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 88
16:05 Wieczna miłość; serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 4014; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3430
18:30 Korona królów; odc. 

174; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

6/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 89
20:55 Liga Mistrzów - 1/8F: 

Tottenham Hotspur - 
Borussia Dortmund 

22:55 Liga Mistrzów - 
skróty; Wielka Brytania 
(2019)

00:25 Warto rozmawiać
01:20 Weterani. Wyrwani 

śmierci; reportaż
01:50 wojsko – polskie.pl
02:20 W tajnej służbie Jej 

Królewskiej Mości; film 
sensacyjny; Wielka 
Brytania (1969); reż.:Peter 
Hunt; wyk.:Diana Rigg, 
Telly Savalas, George 
Lazenby

05:20 Koło fortuny; odc. 181 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1420; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 217 
„To się jeszcze okaże...”; 
serial fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (289)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

111 „Oświecenie”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2000; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 182 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
22; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

14:10 M jak miłość; odc. 
1420; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 31; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 421 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2443; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 113; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

5 - Dziewczyna Tomka; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 47 
„Kubeł zimnej wody”; 
serial fabularyzowany TVP

19:30 Barwy szczęścia; odc. 
2000; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
2001; serial obyczajowy 
TVP

20:35 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 35; felieton

20:50 Na dobre i na złe; odc. 
731; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 219 
„Nic śmiesznego”; serial 
fabularyzowany TVP

22:45 Kino relaks – Seks, 
miłość i terapia; Komedia 
obyczajowa; Francja 
(2014); reż.:Tonie 
Marshall; wyk.:Sophie 
Marceau, Patrick Bruel, 
Andre Wilms, Sylvie 
Vartan

00:25 Za marzenia; s.I; odc. 
9; serial TVP

01:20 Za marzenia; s.I; odc. 
10; serial TVP

02:15 Świat bez tajemnic – 
Takie małe miasteczko 
Batory; film dokumentalny

03:35 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 44; serial TVP

04:05 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 45; serial 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 
(631) serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (74) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (837) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (118) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (784) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2821) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (710) 
serial paradokumentalny. 
Po czternastu latach 
małżeństwa Aleksandra i 
Krzysztof chcą się 
rozwieść. Ich 13-letnia 
córka postanawia urodzić 
dziecko, by w ten 
sposób...

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (173) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (103) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2822) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (386) serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (256) serial 
komediowy

20:40 Witajcie w dżungli; 
film przygodowy, USA 
2003

22:55 Ślad (23) serial 
kryminalny. Milioner 
Eugeniusz Kucharski 
zostaje zasztyletowany. 
Dzień przed śmiercią kazał 
notariuszowi wykreślić ze 
swojego testamentu 
jednego z synów. 
Podejrzenie o zbrodnię...

23:55 Mocne uderzenie; 
komedia, USA 2012

2:20 Dzień dobry, kocham 
Cię; komedia 
romantyczna, Polska 2014

4:20 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

05:10 Uwaga! (5582) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(5/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Ciasto bakaliowe ze 
śmietaną i owocami 
(26/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2391) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (657) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (499) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (400) - 
program

14:00 Zakochani po uszy 
(17/120) - program

14:30 Kuchenne rewolucje 
8 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (401) - 
program

16:30 Szpital (500) - 
program obyczajowy

17:30 Ukryta prawda (658) - 
program obyczajowy

18:30 Zakochani po uszy 
(18/120) - program

19:00 Fakty (7714) - 
informacje 

19:35 Sport (7697) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7694) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(87/90) - informacje

19:50 Uwaga! (5583) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Kasza jaglana z kurkami i 
żółtym serem (27/40) - 
program

20:15 Gala Bestsellery 
Empiku 2018 - program, 
live 

22:15 Kobieta-Kot - film 
przygodowy, USA/
Australia 2004. Czasem 
trzeba umrzeć, aby 
ponownie się narodzić. 
Patience Phillips (Halle 
Berry) osiągnęła wiele i 
wiedziała zbyt dużo. Ktoś 
postanowił się jej pozbyć. 
Zadanie wykonano, ale 
Patience powróciła do 
życia za sprawą 
obdarzonego niezwykłą 
mocą kota…

00:35 Zombieland - horror, 
USA 2009

02:15 American Horror Story 
I: Murder House (2/12) - 
serial, USA. Ben 
dowiaduje się, że jeden z 
jego pacjentów – chłopiec 
o imieniu Tate, nawiązał 
bliską relację z Violet. To 
skłania go do przerwania 
terapii. Wkrótce zaczyna 
odbierać dziwne 
telefony…

03:10 Uwaga! (5583) - 
program

03:30 Moc Magii(TVN 
noc) (393) - program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 40

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 156

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 131

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 2

10:00 Nash Bridges; serial, 
USA 2001; odc. 120

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 8

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 9

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 14

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 2

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 3

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny; odc. 11

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny; odc. 12

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 132

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 133

20:00 Strażnik; akcja, USA 
2006. Doświadczony 
agent Secret Service, Pete 
Garrison podejrzewa, iż 
pośród pracowników 
Białego Domu jest zdrajca. 
Zostaje jednak zmuszony 
do porzucenia śledztwa w 
tej sprawie, ponieważ 
pojawia się szantażysta, 
grożący ujawnieniem jego 
romansu z pierwszą damą 
Stanów Zjednoczonych - 
Sarą Ballentine. Wkrótce 
Pete zostaje oskarżony o 
zdradę i udział w zamachu 
na prezydenta. Popada w 
konflikt ze swoim 
podwładnym, agentem 
Davidem Breckinridgem, 
który jest przekonany o 
jego winie. Oficjalnie 
zwolniony ze służby, 
Garrison ucieka i próbuje 
udowodnić swoją 
niewinność…

22:05 Kamienne pięści; 
akcja, USA, Panama 2016

00:20 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 10

01:15 Flash; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 20

02:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 25

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

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

06:05 Na sygnale; odc. 210 
„Bieg Patrioty”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 211 
„Pojedynek”; serial 
fabularyzowany TVP

07:10 Siedem życzeń; odc. 
5/7 - Magiczny pierścień; 
serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
986; serial TVP

09:20 Blondynka; odc. 88; 
serial TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
23 „Powrót”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
24 „W szponach 
konsumpcji”; serial 
komediowy TVP

11:15 Bulionerzy; odc. 21/75 
- Ostre klimaty; serial 
komediowy TVP

11:45 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

12:45 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 138 - Trefny towar; 
serial kryminalny TVP

14:40 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 139 - Wyścig z 
czasem; serial kryminalny 
TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
228 Nieszczęsny skarb; 
serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 211 
„Pojedynek”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 22/75 
- Wycieraczka; serial TVP

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

20:30 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 95 - Śmiertelna 
fascynacja; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

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

00:20 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 149; serial 
kryminalny TVP

01:20 Londyńczycy; odc. 
5/13; serial TVP

02:20 Londyńczycy; odc. 
6/13; serial TVP

03:15 Siedem życzeń; odc. 
5/7; serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
986; serial TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 37 Norwegia 
(137) Jej fiordowska mość

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Z łąki i z warzywnika

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Perfect i 
Myslovitz

08:35 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 21 
Otwock; magazyn

09:05 Koło fortuny; odc. 393 
ed. 6; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (20); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /80/ - 
„Normalnie o tej porze” - 
Kaliber 44

10:55 Podróże z historią; 
s.III; odc. 24 W świecie 
Łemków; cykl dokum.

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /10/ 
; Francja (2016)

12:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru - 
Urodzinowy strzał w 
dychę (1-2)

14:20 Kabaretożercy (2); 
teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – 9 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2003. 
Na Kabarecie w 
Hipermarkecie (1-2)

17:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
Przeboje Lata (3)

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Pomorski król - 
ziemniak; magazyn 
kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Wyspy 
Trobrianda (1968) (51); 
cykl reportaży

19:20 Makłowicz w podróży 
– Podróż 37 Norwegia 
(138) Rybobranie; 
magazyn kulinarny

19:55 Magiczny świat Luca; 
/11/ ; Francja (2016)

20:30 Kabaretożercy (3); 
teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (29) - Wieś i 
wiocha; widowisko 
rozrywkowe

22:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (20) - Ksiądz; 
program rozrywkowy

23:20 Koło fortuny; odc. 392 
ed. 6; teleturniej

23:55 Sierocki na sobotę; 
odc. 5; program 
rozrywkowy

01:00 Niezapomniane 
Koncerty – Sylwester 
Marzeń z Dwójką; cz. 5; 
koncert

01:50 Kabaretowe Hity - 
Kabaret Ani Mru Mru; 
program rozrywkowy

02:15 Olga Lipińska 
zaprasza (29); talk-show

03:00 Rozrywka Retro – 
Kabaret z książką w tle 
(2); program rozrywkowy

04:45 Gotowe na wszystko 
III (1/23) - serial, USA

05:40 Ukryta prawda (477) - 
program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (11/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (209) - 
program obyczajowy. 
Karetka przywozi na 
oddział ratunkowy 
12-letniego Dominika 
Stefanowskiego, który 
zgubił się w lesie na 
treningu szkoły 
przetrwania. Szukając 
drogi przewrócił się i 
złamał nogę…

08:45 Przyjaciele (19/25) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (20/25) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(17/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (18/38) - program
12:25 Ukryta prawda (273) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (12/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (48/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (210) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala trafiają 
poszkodowani w trakcie 
zderzenia samochodu z 
tramwajem: 30-letnia 
Iwona Waśkowicz i 
18-letni Krystian 
Lutkowski…

16:25 Gotowe na wszystko 
III (2/23) - serial, USA

17:25 Przyjaciele (21/25) - 
serial komediowy, USA

17:55 Przyjaciele (22/25) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (189) - serial 
obyczajowy. Odmieniona 
Ula wzbudza sensację w 
firmie. Adam próbuje się z 
nią umówić. Ula próbuje 
uniknąć spotkania z 
Markiem. Paulina obraża 
się na Pshemko za to, że 
dokonał przemiany Uli. 

18:55 Brzydula (190) - serial 
obyczajowy. Adamowi 
udaje się namówić Ulę na 
spotkanie. Aleks wyrzuca z 
pracy Alę. Marek usiłuje 
porozmawiać z Ulą, ale 
ona jest wściekła na niego, 
bo myśli, że to on zwolnił 
Alę. 

19:30 Zakochani po uszy 
(18/120) - program

20:00 Odważna - film 
sensacyjny, USA/
Australia 2007

22:40 Tłumaczka - film 
sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA/Francja 2005

01:25 Moc Magii (395) - 
program

03:35 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show – Anja 
Rubik

05:30 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (16/20) - 
program rozrywkowy 

06:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (6/12) - 
program lifestylowy 

07:20 Ugotowani 8 (21) - 
program 

07:55 Ugotowani 8 (22) - 
program 

08:30 Apetyt na miłość 5 
(8/12) - program 

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6) - reality 
show 

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (11/13) - 
program rozrywkowy 

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

11:50 Kuchenne rewolucje 
12 (3/15) - program 

12:50 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (7/9) - program 

13:20 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (6/8) - 
program 

13:50 Sztuka mięsa (6/12) - 
program 

14:20 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (6/8) - reality 
show 

15:05 Zaskocz mnie! 2 
(8/10) - program 

15:35 Ostre cięcie 5 (7/10) - 
program 

16:20 Oddać dziecko 2 
(11/12) - program 
dokumentalny 

17:20 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy 

18:05 Kuchenne rewolucje 
13 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (10/13) - 
program rozrywkowy 

19:50 Życie bez wstydu 5 
(8/12) - reality show 

20:50 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 

21:30 Eks-tra zmiana (7/8) - 
program lifestylowy 

22:25 Pani Gadżet 16 
(15/22) - magazyn 

23:00 10/10 (7/10) - program 
23:30 Pani Gadżet 

EROTYCZNIE (1/2) - 
magazyn

00:00 Pani Gadżet 3 (1/16) - 
magazyn

00:30 Kulisy sławy EXTRA 
(4/9) - program 
lifestylowy

01:00 Kontrowersyjna 
cesarka - dokument 

02:10 W roli głównej - 
Patryk Vega (2/8) - talk 
show

02:40 W roli głównej - Jacek 
Braciak (7/8) - talk show

03:10 W roli głównej - Iza 
Miko (2/9) - talk show

03:40 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

04:10 Wiem, co kupuję 
(5/12) - program 
lifestylowy

04:40 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

06:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
Mistrzostwa Świata na 
dystansach, Inzell - dz. 2 

08:00 Lekkoatletyka - 
Halowy mityng skoku o 
tyczce, Szczecin

09:55 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata, Lahti - 
sprint kobiet i mężczyzn 

11:10 Pełnosprawni; odc. 
287; magazyn dla 
niepełnosprawnych

11:40 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Lahti - 
konkurs drużynowy 

13:30 Turniej WTA Doha, Na 
żywo

19:30 Liga Mistrzów - 1/8F 
(studio) 

20:55 Liga Mistrzów - 1/8F: 
Tottenham Hotspur - 
Borussia Dortmund 

22:55 Liga Mistrzów - skróty; 
Wielka Brytania (2019)

00:15 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 2 runda 

03:15 Lekkoatletyka - 
Halowy mityng skoku o 
tyczce, Szczecin

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (14) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (42) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (43) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (36) 
reality show. Cztery lata 
temu mąż Barbary zginął 
w wypadku, a kilka lat 
później spłonął dom, w 
którym mieszkała z 
dziećmi. Rodzina...

9:00 Septagon (27) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (1) 
reality show

11:30 Benny Hill (3); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (15) serial 
przygodowy

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

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(481) serial obyczajowy

16:00 Paulina (20) 
telenowela. Uboga Paulina 
spotyka bogatą Paolę, do 
której jest bardzo 
podobna. Kobieta 
proponuje jej, by przez rok 
udawała przed jej 
mężem...

17:00 Światło twoich oczu 
(110) telenowela

18:00 Septagon (28) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(482) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (251) serial 
kryminalny

21:00 Drzewo Jozuego; film 
sensacyjny, USA 1993

23:10 Silent Hill; horror, 
Francja/Kanada/USA 2012. 
Heather Mason w dniu 
osiemnastych urodzin 
trafia do świata demonów. 
Staje z nimi do walki.

1:10 Trampolina (13); 
program rozrywkowy. 
Donald Trump w roli 
niekonwencjonalnego 
pracodawcy. Dokonuje 
selekcji kandydatów, 
stawiając przed nimi 
najróżniejsze wyzwania i 
osobiście oceniając ich 
umiejętności, instynkt...

2:10 Włatcy móch: Móżynek 
bambo (117) serial 
animowany

2:40 Disco Polo Life; 
program muzyczny 

3:40 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; 

magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 13 
lutego; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
13.02.1989

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

08:20 Korona królów; odc. 
136; telenowela TVP

08:50 Archiwum zimnej 
wojny – Polskie 
miesiące; magazyn

09:35 Historia Polski – Orzeł 
i chryzantema; film 
dokumentalny

10:45 Sensacje XX wieku – 
Fabryki śmierci cz. 2; cykl 
dokumentalny

11:25 Bezpieczne rezerwy. 
Historia polskiego złota.; 
film dokumentalny

12:10 Polska Kronika 
Filmowa 1991 - Wydanie 
2

12:25 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 15 Wycieczka w 
niedzielę. Rok 1941; serial 
TVP

13:50 Wszystkie kolory 
świata - Peru: inkaski 
klejnot; serial dokum.; 
Francja (2008)

14:55 Rodzina Niepodległej 
– Zapomniany bohater; 
film dokumentalny

15:25 O jedno miasto
16:00 Helikoptery w akcji; 

odc. 4/4 Irak (odc. 4/4); 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008)

17:00 Historia Polski – 
Okolice Chopina; film 
dokumentalny

18:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Polowa lekcja 
historii

18:35 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

19:00 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
2; cykl dokumentalny

19:15 Kanclerz; odc. 4; serial 
TVP

20:20 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 3/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:15 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Weterani. Wyrwani 
śmierci; /3/; cykl 
dokumentalny

22:35 11 minut; Irlandia, 
Polska (2015); reż.:Jerzy 
Skolimowski

00:05 Sensacje XX wieku – 
Bunkier cz. 1; cykl 
dokumentalny

00:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Wojna i 
gospodarka cz. 3; cykl 
dokumentalny

01:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Polowa lekcja 
historii

01:45 Dziennik telewizyjny – 
13.02.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - PGE 
Skra Bełchatów

8:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - Trefl 
Gdańsk

11:00 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

12:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

14:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

17:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - Chemik 
Bydgoszcz

19:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

21:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

23:30 Boks: Gala w 
Liverpoolu; waga 
półśrednia: Amir Khan - 
Phil Lo Greco. Były mistrz 
świata Amir Khan powraca 
na ring po dwuletniej 
przerwie. W swoim 
ostatnim pojedynku w 
maju 2016 roku King...

1:00 Sporty walki: KSW 34: 
New Order; walka: Karol 
Bedorf - James 
McSweeney. W walce 
wieczoru o pas w wadze 
ciężkiej zmierzyli się Karol 
Bedorf i James 
McSweeney. Brytyjczyk 
zadebiutował w KSW 
podczas...
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4014; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; serial 
obyczajowy

07:05 Elif; s.III; odc. 424; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.II; odc. 

16 - Każdy musi mieć coś 
do kochania; serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 68 - Uciekinierzy; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 32 - Pamięć; serial 
kryminalny TVP

11:30 Korona królów; odc. 
174; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Bo ja wybieram 

zdrowie; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Zakochani są wśród 
zwierząt. Na sawannie; 
serial dokumentalny; 
Francja (2016); 
reż.:Laurent Charbonnier

14:00 Elif; s.III; odc. 425; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 89
16:05 Wieczna miłość; serial 

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

odc. 4015; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3431; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
7/106; teleturniej

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

s.XVII; odc. 218 - Zakład; 
serial kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

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

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Opole 2018 na bis; 
/19/; koncert

02:30 Kompania X; s.III; odc. 
20; serial; Kanada (2015)

03:30 Sprawa dla reportera
04:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn

05:15 Koło fortuny; odc. 183 
ed. 4; teleturniej

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

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/16/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 218 
„Pomóżcie jej”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (290), Na żywo
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

112 „Gips”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2001; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 184 
ed. 4; teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 
23; serial obyczajowy; 
Turcja (2016)

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

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział; 
odc. 32; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 422 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2444; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 114; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

6 - Co jest do jedzenia?; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 48 
„Lewizna góry”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2001; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2002; serial obyczajowy 
TVP

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 27; serial 
obyczajowy; USA (2017)

21:40 Świątek piątek – 
walentynki; komedia 
romantyczna; USA (2017); 
reż.:Steven Monroe; 
wyk.:Nicky Whelan, Greg 
Vaughan, Marina Sirtis

23:05 Na sygnale; odc. 219 
„Nic śmiesznego”; serial 
fabularyzowany TVP

23:35 Seks, miłość i terapia; 
komedia obyczajowa; 
Francja (2014); reż.:Tonie 
Marshall; wyk.:Sophie 
Marceau, Patrick Bruel, 
Andre Wilms, Sylvie 
Vartan

01:10 Szpieg D’83 - ep. 5; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

02:10 Art Noc

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

9:30 Malanowski i partnerzy 
(634) serial 

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (75) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (838) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (119) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (785) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2822) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (711) 
serial paradokumentalny. 
Rozwódka Natalia mieszka 
sama z dziećmi 
w Warszawie. Gdy dostaje 
propozycję dobrej posady 
w Szczecinie, postanawia 
ją przyjąć. Były mąż...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (174) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (104) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2823) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Zakochany 

Madagaskar; film 
animowany, USA 2013. 
Zbliżają się walentynki, 
ulubione święto Aleksa. 
Melman planuje 
niespodziankę dla Glorii, 
a Marty próbuje 
zaimponować nowym 
znajomym. Wszyscy 
czekają też...

20:10 Dzień dobry, kocham 
Cię; komedia 
romantyczna, Polska 2014

21:55 Ślad (24) serial 
kryminalny. CWŚ dostaje 
zadanie odnalezienia 
zaginionego 
siedemnastolatka, Tymona 
Tarkowskiego. 
Wychowany we 
wpływowej rodzinie 
adopcyjnej chłopak został 
uprowadzony dla okupu. 
Jest dwoje...

22:55 Gangster; dramat 
kryminalny, USA 2012

1:30 Chirurdzy (137) serial 
obyczajowy

2:30 Chirurdzy (138) serial 
obyczajowy

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5583) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(6/8) - program 
07:50 Doradca smaku 9 - 

Kasza jaglana z kurkami i 
żółtym serem (27/40) 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2392) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (658) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (500) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (401) - 
program

14:00 Zakochani po uszy 
(18/120) - program

14:30 Kuchenne rewolucje 
16 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (402) - 
program

16:30 Szpital (501) - 
program obyczajowy

17:30 Ukryta prawda (659) - 
program obyczajowy

18:30 Zakochani po uszy 
(19/120) - program

19:00 Fakty (7715) 
19:30 Odwróceni – ojcowie i 

córki – premiera serialu 
(1/2) - program

19:35 Sport (7698) 
19:45 Pogoda (7695) 
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory powietrza 
(88/90) - informacje

19:50 Odwróceni – ojcowie i 
córki – premiera 
serialu (2) - program

19:55 Uwaga! (5584) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Tatar z pstrąga 
tęczowego (28/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2825) - serial 
obyczajowy. Michał 
znajdzie Kingę?! Iga i 
Robert wzywają 
Brzozowskiego, żeby 
zobaczył monitoring z 
dworca autobusowego, 
gdzie według zgłoszenia 
widziano Kingę. Michał 
potwierdza - to jego żona! 

20:55 Milionerzy (147) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
17 (1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Książę w Nowym 
Jorku - komedia, 
USA 1988. Z dalekiej 
afrykańskiej krainy 
przybywa do Nowego 
Jorku następca tronu - 
książę Akeem (Eddie 
Murphy). Bogaty książę 
przebywa w Ameryce 
incognito, szukając dla 
siebie żony…

01:00 MasterChef 7 (14) - 
program rozrywkowy

02:30 Uwaga! (5584) - 
program

02:50 Moc Magii (396) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 41

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 157

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 133

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 3

10:00 Nash Bridges; serial, 
USA 2001; odc. 121

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 10

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial; odc. 11

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 15

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 3

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 4

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 1

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 2

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 134

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 135

20:00 Dirty Dancing; 
obyczajowy, USA 1987. 
Rok 1963, młoda 
dziewczyna – Frances – 
spędza wakacje z rodziną  
w luksusowym 
pensjonacie. Podczas 
zwiedzania ośrodka, 
natrafia przypadkiem na 
popis taneczny 
instruktorów – Penny i 
Johnny’ego. Dziewczyna 
jest zachwycona tym co 
widzi. Na dodatek młody 
mężczyzna od razu wpada 
jej w oko. Frances 
postanawia się do niego 
za wszelką cenę zbliżyć…

22:05 Wichry namiętności; 
obyczajowy, USA 1994

00:50 System; akcja, USA 
1995. Angela Bennett 
(Sandra Bullock) jest 
wolnym strzelcem w 
branży komputerowej i 
cały swój czas spędza 
przed ekranem monitora. 
Niestety wszystko się 
zmienia, gdy Angela 
wchodzi w posiadanie 
dyskietki zawierającej 
ściśle tajne informacje...

03:00 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 9

03:30 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 10

04:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 26

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

05:35 Korona królów; odc. 
116; telenowela TVP

06:05 Na sygnale; odc. 211 
„Pojedynek”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Siedem życzeń; odc. 
6/7 - Klątwa bogini Bast; 
serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
987; serial TVP

09:30 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 149; serial 
kryminalny TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
24 „W szponach 
konsumpcji”; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
25 „Kwestia zaufania”; 
serial komediowy TVP

11:20 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; serial 
TVP

11:40 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 139 - Wyścig z 
czasem; serial kryminalny 
TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 140 - Zagubiona; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
229 Uśpiona miłość

16:20 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 23/75 
- Savoir - vivre; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 141 - Wypadek; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 96 - Tajemnica 
lekarska; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.X; odc. 130; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 1; 
serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 142; serial TVP

00:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 143; serial TVP

01:05 Instynkt; odc. 3; serial 
kryminalny TVP

01:55 Instynkt; odc. 4 - Znak 
Lucyfera; serial kryminalny 
TVP

02:50 Siedem życzeń; odc. 
6/7 - Klątwa bogini Bast; 
serial TVP

04:05 M jak miłość; s.I; odc. 
987; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
24; serial komediowy TVP

06:45 Makłowicz w podróży 
– Podróż 37 Norwegia 
(138) Rybobranie

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Pomorski król - 
ziemniak

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Zbigniew 
Wodecki i Norbi

08:40 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 6) - Zaloty; 
reportaż

09:05 Koło fortuny; odc. 394 
ed. 6; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (19) - 
Gospodyni domowa

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /81/ - „Ostatni” - 
Edyta Bartosiewicz

10:55 Podróże z historią; 
s.III; odc. 25 
Bursztynowym szlakiem; 
cykl dokumentalny

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /11/ 
; Francja (2016)

12:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Mumio; 
widowisko

13:15 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki przedstawia - 
Kabaret Czesuaf i goście; 
program kabaretowy

14:20 Kabaretożercy (3); 
teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Maraton 
Niepodległości (1-2)

17:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa (1); 
widowisko

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie na biwaku; 
magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (93) - 
Tony Halik; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 37 Norwegia 
(139) Na wsi; magazyn 
kulinarny

19:55 Magiczny świat Luca; 
/12/ ; Francja (2016)

20:30 Kabaretożercy (4); 
teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (30) - Dolce Vita; 
widowisko rozrywkowe

22:30 Kierunek Kabaret; /59/ 
- Męskość

23:30 Dzięki Bogu już 
weekend; s.II (23); 
program rozrywkowy

00:35 Koło fortuny; odc. 393 
ed. 6; teleturniej

01:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. Teraz 
kabaret! (1-3); widowisko 
rozrywkowe

04:25 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 1/

04:45 Gotowe na wszystko 
III (2/23) - serial, USA

05:40 Ukryta prawda (478) - 
program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (12/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (210) - 
program obyczajowy

08:45 Przyjaciele (21/25) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (22/25) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(18/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (19/38) - program
12:25 Ukryta prawda (274) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (13/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (49/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (211) - 
program obyczajowy

16:25 Gotowe na wszystko 
III (3/23) - serial, USA

17:25 Przyjaciele (23/25) - 
serial komediowy, USA

17:55 Przyjaciele (24/25) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (191) - serial 
18:55 Brzydula (192) - serial 
19:30 Zakochani po uszy 

(19/120) - program
20:00 Nie cierpię 

Walentynek - komedia, 
USA 2009. Genevieve (Nia 
Vardalos) prowadzi 
kwiaciarnię w Nowym 
Jorku. Kobieta stroni od 
stałych związków. Uważa, 
że krótki i płomienny 
romans to lepsze 
rozwiązanie, gdyż nie 
niesie ze sobą zobowiązań 
i nie złamie jej serca. 
Wszystko zmienia się, gdy 
poznaje przystojnego 
właściciela sąsiadującej z 
kwiaciarnią restauracji 
(John Corbett)…

21:55 Windykatorzy - film 
S-F, USA/Kanada 2010. 
Świat przyszłości, każdy 
może wszczepić sobie 
sztuczne narządy w 
miejsce uszkodzonych 
własnych. Kiedy jednak 
zabraknie mu pieniędzy na 
spłatę, pojawią się 
nieprzyjemni panowie z 
zadaniem odebrania 
zadłużonych narządów i 
nie interesuje ich, że może 
to skończyć się śmiercią 
delikwenta...

00:20 Oszuści (7/10) - serial, 
USA

01:15 Moc Magii (396) - 
program

03:25 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

03:55 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

05:20 Ściąga z szafy (1/5) - 
program lifestylowy 

05:55 Ostre cięcie 5 (7/10) - 
program 

06:35 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (7/9) - program 

07:05 Ugotowani 8 (23) - 
program 

07:35 Ugotowani 8 (24) - 
program 

08:10 Apetyt na miłość 5 
(9/12) - program 

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6) - reality 
show 

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (12/13) - 
program rozrywkowy 

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (5/12) - program 

11:40 Kuchenne rewolucje 
12 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:40 Afera fryzjera 7 (6/8) - 
program rozrywkowy 

13:25 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (10/12) - program 

14:10 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy 

14:55 Zanim Cię zobaczę 
(6/8) - program 
rozrywkowy 

15:55 Zwalczyć nadwagę 
16:55 Co nas truje 2 (6/12) - 

program lifestylowy 
17:40 Kuchenne rewolucje 

13 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:40 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (11/13) - 
program rozrywkowy 

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

20:00 Ugotowani 8 (26) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

20:30 W czym do ślubu? 2 
(9/10) - reality show 

21:05 W czym do ślubu 4 
(10/12) - reality show 

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

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

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (10/12) - program 
rozrywkowy 

23:30 Zaskocz mnie! 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy 

00:05 Gwiazdy prywatnie 3 
(3/8) - program 
lifestylowy

00:35 Rosyjski Projekt Lady 
2 (12/16) - program 
rozrywkowy

02:35 Pani Gadżet 
EROTYCZNIE (1/2) - 
magazyn

03:05 Pani Gadżet 3 (1/16) - 
magazyn

03:35 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn

04:05 Wiem, co kupuję 
(6/12) - program 
lifestylowy

04:35 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

06:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
Mistrzostwa Świata na 
dystansach, Inzell - dz. 3 

07:45 Łyżwiarstwo szybkie - 
Mistrzostwa Świata na 
dystansach, Inzell - dz. 4 

09:25 Reportaż/dokument
09:55 Short track - Puchar 

Świata - Turyn dz. 2 
11:35 RETRO TVP SPORT; 

magazyn
13:30 Turniej WTA Doha, Na 

żywo
21:25 Sportowy Wieczór
22:05 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Lahti - 
podsumowanie 

23:45 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Doha - 1/4F - 1 

01:30 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19 

04:30 Kapitan Tsubasa; odc. 
168; serial animowany; 
Japonia (2018)

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (15) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (43) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (44) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (37) 
reality show. Pani Jolanta, 
odkąd odeszła od męża 
alkoholika, sama 
wychowuje sześcioro 
dzieci. Po rozstaniu z 
partnerem rodzina 
zamieszkała u rodziców 
Jolanty....

9:00 Septagon (28) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (2) 
reality show. Wojciech 
Modest Amaro sprawdza 
wiedzę swoich 
podopiecznych na temat 
steków. Każdy z 
uczestników musi 
odpowiedzieć na pytania 
dotyczące stopnia ich...

11:30 Benny Hill (4); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów 2 (16) serial 
przygodowy

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

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(482) serial obyczajowy

16:00 Paulina (21) 
telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(111) telenowela

18:00 Septagon (29) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(483) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (252) serial 
kryminalny

21:00 Zaginiony w akcji 2: 
Początek; dramat 
wojenny, USA 1985

23:00 Tuż przed tragedią: 
Katastrofa helikoptera (2) 
serial dokumentalny. 
Przypomnienie 
największych katastrof 
naszych czasów

0:00 Tuż przed tragedią: 
Pożar w kokpicie (3) 
serial dokumentalny

1:00 Trampolina (14); 
program rozrywkowy

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:20 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:40 Disco Polo Life; 
program muzyczny

3:40 Top 10 - lista przebojów
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; 

magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 14 
lutego; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
14.02.1989

07:40 Korona królów; odc. 
137; telenowela TVP

08:15 Korona królów; odc. 
138; telenowela TVP

08:45 Bitwa pod 
Łowczówkiem 1914

09:20 Historia Polski – 
Okolice Chopina; film 
dokumentalny

10:30 Sensacje XX wieku – 
Bunkier cz. 1; cykl dokum.

11:00 Olbrzymy epoki 
lodowcowej; odc. 3/3; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

12:00 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
2; cykl dokumentalny

12:15 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 16 Nasi są daleko. 
Rok 1943; serial TVP

13:40 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 1. 
Zima; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

14:45 Life - Życie. cz. 9. 
Rośliny; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2009)

15:45 Odkryć tajemnicę – 
Włócznia Przeznaczenia; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

16:45 Historia Polski – 
Profesor od serca – 
Zbigniew Religa; film 
dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:20 Taśmy bezpieki; odc. 
7 Gospodarka niedoboru

18:45 Polska Kronika 
Filmowa 1993 - Wydanie 
2; cykl dokumentalny

19:00 Kanclerz; odc. 5; serial 
TVP

20:05 Wyjęci spod prawa; 
odc. 1/4. Ned Kelly; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

21:10 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 3/3 Zwycięstwo i 
porażka; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:05 Spór o historię – 
Władcy polscy: Kazimierz 
IV Jagiellończyk; debata

22:45 Szerokie tory – Dżulia 
z Dagestanu; reportaż

23:25 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 3/8; 
film dokumentalny; USA 
(2016)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Bunkier cz. 2; cykl 
dokumentalny

00:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Wojna i 
gospodarka cz. 4; cykl 
dokumentalny

01:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

01:45 Dziennik telewizyjny – 
14.02.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - Chemik 
Bydgoszcz

8:10 Koszykówka mężczyzn: 
magazyn poświęcony 
koszykarskiej ekstraklasie 
mężczyzn. Skróty spotkań 
ostatniej kolejki, analizy i 
zapowiedzi meczów oraz 
wywiady.

8:40 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - PGE 
Skra Bełchatów. Batalia 
zespołów, które w tym 
sezonie PlusLigi nie 
spełniają oczekiwań 
kibiców i ekspertów, 
mimo że mają w składach 
uznanych siatkarzy,...

11:00 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

12:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

14:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rotterdamie; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

16:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; mecz: Exact 
Systems Norwid 
Częstochowa - KS Lechia 
Tomaszów Mazowiecki

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - MKS Będzin

23:00 Boks
1:00 Boks

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


