
Częstochowskie MPK zachęca 
do wypełnienia anonimowej an-
kiety dotyczącej poziomu bezpie-
czeństwa w autobusach i tram-

wajach.

Internetowe badanie 
jest skierowane do pasa-
żerek i pasażerów komu-
nikacji miejskiej i ma słu-
żyć poprawie bezpieczeń-
stwa w autobusach i 
tramwajach.

Ankieta jest elementem projektu 
,,Bezpieczny Pasażer – Bezpieczny 
Kierowca w Częstochowie” zainicjo-
wanego w 2015 roku, współfinanso-
wanego w ramach rządowego pro-
gramu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań „Razem 
Bezpieczniej”.

Ankietę można anonimowo wy-
pełnić na stronie  https://www.
mpk.czest.pl/

Katarzyna Gwara
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Został zatrzymany

19-latek wywołał alarm 
bombowy

Kilka dni temu podróżni i 
pracownicy dworca PKS w 
Częstochowie musieli zo-
stać ewakuowane. Powód? 
Zgłoszenie o podłożeniu ła-
dunku wybuchowego. Infor-
macja okazała się niepraw-
dziwa. „Żartownisiem” oka-
zał się 19-letni mieszkaniec 
Blachowni. Młody mężczy-
zna ma już na swoim koncie 
podobne wybryki.

Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego przekazało czę-

stochowskim policjantom in-
formację o podłożeniu bomby 
na dworcu PKS. Na miejsce 
skierowano funkcjonariuszy 
wyspecjalizowanych w rozpo-
znaniu minersko-pirotech-
nicznym, straż pożarną, po-
gotowie ratunkowe, pogoto-
wie energetyczne oraz pogoto-
wie gazowe. Interweniujące 
służby podjęły decyzję o ewa-
kuacji podróżnych i pracow-
ników dworca. Dokonano 
szczegółowego sprawdzenia 
budynku i terenu przyległego, 

nie ujawniając niebezpiecz-
nych materiałów.

Policjanci, po przeanalizo-
waniu materiału dowodowego, 
wpadli na trop mężczyzny, 
który mógł być sprawcą fałszy-
wego alarmu. Jak się okazało, 
odpowiedzialny za to był 
19-letni mieszkaniec Blachow-
ni. To kolejny tego typu „żart” 
w jego wykonaniu.  Decyzją 
prokuratora młody mężczyzna 
musi się stawiać w wyznaczo-
nych dniach w komisariacie 
oraz każdorazowo informować 

Po raz osiemnasty wręczo-
ne zostały Statuetki Starosty 
Częstochowskiego „Za zasługi 
dla powiatu”. W uroczystej 
gali w podsumowującej wyda-
rzenie wzięło udział ponad 
700 osób.

W Filharmonii Częstochow-
skiej pojawili się  m.in. parla-
mentarzyści, przedstawiciele 
władz województwa śląskiego, 
miasta Częstochowy, powiatu 
częstochowskiego i powiatów 
ościennych, włodarze   gmin, go-
ście z zaprzyjaźnionego powiatu 
śniatyńskiego na Ukrainie oraz 
szefowie urzędów i instytucji, 
służb mundurowych, komba-
tanci i laureaci „Statuetek” z lat 
ubiegłych, a także oczywiście te-
goroczni nominowani z rodzina-
mi i przyjaciółmi.

Gala rozpoczęła się od wystę-
pu laureatów XI  Przeglądu Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Wokali-

stów Powiatu Częstochowskiego 
– Juliana Nowickiego i Jakuba 
Kołka. Po pokazie multimedial-
nym prezentującym osiągnięcia 
tegorocznych kandydatów do 
Statuetek, starosta Krzysztof 
Smela wraz z wicestarostą Ja-
nem Miarzyńskim wręczyli 
wszystkim nominowanym dy-
plomy i kwiaty. Wszyscy jednak 
w napięciu czekali na ostateczne 
wyniki. W tym roku statuetki 
otrzymali:
l w kategorii „Kultura i Eduka-

cja” - Zespół Pieśni i Tańca 
„Przyrowskie Nutki” z Przy-
rowa,

l w kategorii „Sport i turysty-
ka” - Marcin Dziura, nauczy-
ciel w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Lelowie, trener, 
działacz sportowy,

l w kategorii „Polityka spo-
łeczna” - Szpital im. dra Ru-
dolfa Weigla w Blachowni 
prowadzony przez firmę SCAN-

MED SA,
l w kategorii „Samorządność i 

przedsiębiorczość” wręczo-
no dwie statuetki – otrzymali 
je: Ryszard Suliga – bur-
mistrz Miasta i Gminy Koniec-
pol i Krzysztof Krzyczmonik 
– prezes Zarządu Przedsię-
biorstwa Specjalistycznego 
„bocar” Sp. z o.o. w Korwino-
wie.

l kategorii „Wydarzenie Ro-
ku” – zawody „Balonowa 
Jura” Janów-Olsztyn 2018 
(statuetkę odebrali Wójt Gmi-
ny Olsztyn Tomasz Kucharski 
i Wójt Gminy Janów Edward 
Moskalik)

l w kategorii „Osobowość/In-
stytucja Roku”– Jerzy Kę-
dziora – artysta, rzeźbiarz, 
pedagog z Poczesnej.
Po części oficjalnej nastąpiła 

część artystyczna, w której w po-
dróż po najpiękniejszych świato-
wych „kawiarenkach” zabrała 
wszystkich gości Orkiestra Salo-
nowa Johanna Straussa. Kon-

cert spotkał się z bardzo przy-
chylnym przyjęciem publiczno-
ści. Muzycy zeszli ze sceny do-
piero po kilku „bisach”.

Katarzyna Gwara
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W Częstochowie powsta-
ło Lokalne Centrum Kom-
petencji Rozwoju Firm Ro-
dzinnych. Przedsiębiorcy 
mają już za sobą inaugura-
cyjne seminarium. Jego 
głównym tematem było 
„Praktyczne podejście do 
budowy i trwałości lokal-
nego biznesu rodzinnego – 
sukcesja, zarządzanie, po-
lityka miasta”.

W zorganizowanym przez 
Agencję Rozwoju Regional-
nego w Częstochowie S.A. 
spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz mia-
sta, Związku Miast Polskich, 

Regionalnej Izby Przemysło-
wo-Handlowej, stowarzysze-
nia Inicjatywa Firm Rodzin-
nych, Urzędu Miasta, związ-
ków zrzeszających praco-
dawców oraz przedsiębiorcy 
prowadzący rodzinne firmy.

W czasie seminarium 
uczestnicy dyskutowali na 
takie tematy, jak m.in. zało-
żenia projektu „Tworzenie 
systemu sieciowego wspar-
cia przedsiębiorczości ro-
dzinnej – lokalne centra 
kompetencji rozwoju firm ro-
dzinnych”, trwałość biznesu, 
podnoszenie wartości firm 
rodzinnych, podstawy suk-
cesji w firmie rodzinnej, rola 

miejscowego biznesu z punk-
tu widzenia miasta, znacze-
nie firm dla rozwoju Często-
chowy, czy obszary działań, 
które mogą wzmocnić firmy 
rodzinne i ich wpływ na roz-
wój miasta. Spotkanie zapo-
czątkowało w Częstochowie 
tworzenie Lokalnego Cen-
trum Kompetencji Rozwoju 
Firm Rodzinnych.

Obecnie w Polsce ponad 
800 tys. firm deklaruje, że są 
firmami rodzinnymi, czyli ta-
kimi, które prowadzą co naj-
mniej dwie osoby spokrew-
nione lub spowinowacone. 
Przynoszą one gospodarce 
roczny dochód w wysokości 

322 mld złotych – tak wyni-
ka z raportu „Firma rodzinna 
to marka” Instytutu Biznesu 
Rodzinnego. Aby skutecznie 
działać na rzecz wzmocnie-
nia przedsiębiorczości ro-
dzinnej w regionie, Często-
chowa przystąpiła do realiza-
cji innowacyjnego projektu, 
którego liderem jest Stowa-
rzyszenie Inicjatywa Firm 
Rodzinnych, a Partnerami 
Związek Miast Polskich oraz 
Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Sewilli. Spotkania zrzesza-
jące rodzinnych przedsię-
biorców będą odbywać się 
cyklicznie.

Oprac. Katarzyna Gwara
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Wizyta przedszkolaków

Dowiedzieli 
się na czym 

polega praca 
strażników 
miejskich

Siedzibę częstochowskiej straży miej-
skiej odwiedzili mali goście z Przedszko-
la Niepublicznego Czerwony Kapturek. 
Wycieczka odbyła się w ramach akcji 
„Ferie ze Strażą Miejską”.

Przez dwa tygodnie ferii zimowych ko-
menda straży miejskiej otwarta jest dla 
przedszkolaków i uczniów szkół podstawo-
wych. Goście mogą zapoznać się z pracą 
funkcjonariuszy i zwiedzić m.in. centrum 
miejskiego monitoringu. Kilka dni temu 
strażnicy miejscy gościli kadrę pedagogicz-
ną oraz dzieci z Przedszkola Niepublicznego 
Czerwony Kapturek.

Goście zapoznali się z pracą strażników 
miejskich, zobaczyli dyżurkę, zwiedzili cen-
trum miejskiego monitoringu. Dzieci obejrza-
ły też kilka filmików edukacyjnych m.in. 
„Krucha wyobraźnia to kalectwo”, „Bezpiecz-
na droga do szkoły”. Prowadzący poruszył też 
problematykę smogu i problem spalania 
śmieci. Na koniec przedszkolaki spotkały się 
z Primą – psem służbowym częstochowskiej 
straży miejskiej. Owczarek belgijski malinois 
jest wytrenowany do wykrywania środków 
odurzających. Często odwiedza przedszkola 
i szkoły i jest bardzo lubiana przez dzieci 
i młodzież.

Straż miejska w Częstochowie do 22 lute-
go czyli do końca ferii zimowych zaprasza do 
siebie grupy przedszkolaków czy uczniów. 
Aby umówić się na dany dzień i godzinę na-
leży zadzwonić tel. 34 3683192 w. 217 lub 
napisać maila(smiejska@czestochowa.um.
gov.pl. Siedzibę można zwiedzać w okresie 
ferii zimowych (11-22.02.2019) w godz. 10-
13.

Katarzyna Gwara

Seminarium

Częstochowa wspiera firmy rodzinne

Na placu Biegańskiego

Zatańczyli przeciwko przemocy
Po raz drugi odbyła się w 

naszym mieście globalna ak-
cja ,,One Billion Rising/Nazy-
wam się Miliard”, podczas 
której kobiety w symbolicz-
nym geście zatańczyły prze-
ciwko przemocy. Organizato-
rem częstochowskiej odsłony 
było stowarzyszenie ,,Pasja 
do życia”.

Każdego roku akcja ma nieco 
inny akcent, związany jednak 

zawsze z problemem przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt. W tym 
roku chodziło o nagłośnienie 

kwestii zgody na kontakty in-
tymne. Hasło brzmiało więc 
„Tylko TAK oznacza zgodę” i 
podkreślało, że seks bez wyraź-
nego przyzwolenia ze strony ko-
biety to gwałt.  Taniec – symbo-
liczny wspólny mianownik akcji 
na całym świecie – ma odzwier-
ciedlać fakt, że to sama kobieta 
rządzi swoim ciałem. Wspólne 
tańczenie wraz z innymi kobie-
tami wyzwala z kolei poczucie 
więzi i solidarności.

Choreografię częstochowskie 
uczestniczki akcji ćwiczyły przez 
kilka tygodni. Wspólny taniec 

odbył się w poniedziałek, 18 lu-
tego, o godz. 16.00, na placu 
Biegańskiego. Wszystkie panie 
miały przynajmniej jeden różowy 
akcent w swoim stroju; kolor ca-
łej akcji pojawił się też na poma-
lowanych wcześniej twarzach.   

– Kobiety i mężczyźni w każ-
dym wieku, z różnych miejsc 
manifestowały i manifestowali 
brak zgody na przemoc w jakie-

kolwiek postaci  – mówi Agata 
Wierny, pełnomocniczka Prezy-
denta Miasta Częstochowy ds. 
równych szans.  – Każdy i każda 
z nas, o każdej porze, w każdym 
miejscu, w każdym stroju, ma 
prawo do bezpieczeństwa.

Akcję „One Billion Rising” za-
początkowała działaczka femini-
styczna Eve Ensler. Jej pierwsza, 
światowa odsłona miała miejsce 

14 lutego 2013 roku. Wtedy to  
kobiety na całym świecie po raz 
pierwszy wspólnie zaprotestowały 
przeciwko przemocy seksualnej i 
fizycznej. W Polsce akcja nosi na-
zwę „Nazywam się Miliard”. Jej 
krajowym koordynatorem jest 
fundacja ,,Feminoteka”, a często-
chowski happening zorganizowało 
Stowarzyszenie ,,Pasja do życia.” 

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Mimo że trwają ferie, czę-
stochowscy policjanci 
wciąż edukują dzieci i mło-
dzież w zakresie bezpie-
czeństwa. W ostatnich 
dniach asp. szt. Marcin 
Machnik oraz mł. asp. Da-
niel Zych przeprowadzili 
pogadankę w klubie Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Na-
sza Praca” oraz podczas za-
jęć zorganizowanych przez 
firmę Stolzle w „Złotych 
Arkadach”.  Ogromne zain-
teresowanie wzbudził pokaz 
przeprowadzony przez mł. 
asp. Tomasza Powązkę, 
który na spotkanie przybył 
z psem służbowym.

Policjanci z Wydziału Pre-
wencji asp. szt. Marcin Mach-
nik oraz mł. asp. Daniel Zych 
w ramach „Bezpiecznych Ferii 
2019” przeprowadzili poga-

dankę dla klubowiczów   SM 
„Nasza Praca” oraz dzieci i 
młodzieży, zaproszonych do 
„Złotych Arkad” przez firmę 
Stolzle. Podczas spotkań oma-
wiali zagadnienia dotyczące 
zagrożeń wynikających z kon-
taktów z obcymi oraz przypo-
mnieli procedury wzywania 
pomocy przez dzieci. Wygłosili 
też prelekcję o zagrożeniach 
związanych z cyberprzestęp-
czością i odpowiedzialnością 
nieletnich za popełnienie czy-
nów karalnych w świetle obo-
wiązujących przepisów prawa. 
Ogromne zainteresowanie 

wzbudził pokaz przeprowadzo-
ny przez mł. asp. Tomasza Po-
wązkę, który na spotkanie 
przybył z psem służbowym, 
wabiącym się Sara. Policjant 
pokazał i objaśnił dzieciom, jak 
należy się zachowywać w kon-

takcie z obcym agresywnym 
psem i co zrobić w sytuacji za-
grożenia życia lub zdrowia. 
Dzieciom spodobał się także 
pokaz posłuszeństwa oraz 
omówienie zasad tresury.

Katarzyna Gwara

Zajęcia z uczniami

Bezpieczne ferie pod okiem policjantów
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Obywatel Ukrainy stracił 
wszystkie pieniądze. 

Pomogli policjanci
Policjanci z katowickiego oddziału 

prewencji pomogli obywatelowi Ukra-
iny, który znalazł się w bardzo trudnej 
sytuacji. Mężczyzna stracił wszystkie 
pieniądze. Dzięki interwencji mundu-
rowych otrzymał on niezbędną pomoc 
i schronienie.

Policjanci z katowickiego oddziału pre-
wencji pełniący służbę w Katowicach zo-
stali wezwani się do Biura Informacji Tu-
rystycznej, gdzie oczekiwał obywatel 
Ukrainy. Pracownicy biura z uwagi na ba-
rierę językową, nie byli w stanie się z nim 
porozumieć. Ta sztuka udała się dopiero 
przybyłym na miejsce mundurowym, z 
których jeden władał językiem rosyjskim. 
Obywatel Ukrainy był zrozpaczony, ponie-
waż po przyjeździe do Katowic zorientował 

się, że nie posiada przy sobie żadnych pie-
niędzy, które zarobił pracując na terenie 
Pszczyny i Bielska-Białej. Jak się okazało, 
poprzednią noc spędził na Dworcu PKP w 
Katowicach głodny i bez prowiantu. Męż-
czyzna opowiedział mundurowym, że po-
chodzi z małej wioski, a do Polski przyje-
chał w celu zarobkowym. Mieszkaniec 
Ukrainy nie był w stanie wyjaśnić, w ja-
kich okolicznościach stracił swoje pienią-
dze. Policjanci postanowili zorganizować 
dla niego pomoc kontaktując się z odpo-
wiednimi instytucjami. Po zwróceniu się 
do biura Caritas w Katowicach stróże pra-
wa otrzymali zapewnienie o udzieleniu 
mężczyźnie niezbędnego wsparcia. Mun-
durowi wraz z obywatelem Ukrainy udali 
się do Domu Św. Marcina w Katowicach, 
gdzie została mu udzielona dalsza pomoc.

Potrącił 13-latkę.  
Został aresztowany

Rodzinna wizyta zakończona 
w więzieniu

Katowiccy „łowcy głów” zatrzymali 
poszukiwanego Europejskim Nakazem 
Aresztowania. 49-latek nie powrócił do 
zakładu karnego, wystawiono za nim 5 
listów gończych, a po wyjeździe za gra-
nicę wydano za nim ENA. Po 4 latach 
mężczyzna trafił w ręce kryminalnych. 
Śledczy zaskoczyli go w jednym z ty-
skich mieszkań, gdy przyjechał na wi-
zytę do rodzinnego miasta z Niemiec.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celo-
wych tzw. „Łowcy Głów” z Wydziału Kry-
minalnego KWP w Katowicach prowadzili 
sprawę poszukiwawczą dotyczącą 49-lat-
ka z Tychów. Mężczyzna 4 lata temu nie 
powrócił do Zakładu Karnego w Opolu 
i zaczął ukrywać się przed organami ści-
gania. 49-latek ma do odbycia kary wię-
zienia za przestępstwa finansowe, oszu-
stwa oraz rozboje.  Wydano za nim 5 li-
stów gończych. Poszukiwali go śledczy 
w kraju, a także za granicą, bowiem, jak 
ustalili, mężczyzna ukrywał się za na tere-
nie Europy. Trop za nim wiódł aż do Wiel-
kiej Brytanii, a następnie do Niemiec.  

W związku z powyższym za wymienionym 
został wydany  Europejski Nakaz Areszto-
wania. Poszukiwany wpadł w ręce poli-
cjantów kilka dni temu. Śledczy ustalili, 
że będzie on przebywał na terenie Polski. 
Zaskoczyli go i zatrzymali w jednym z ty-
skich mieszkań. Mężczyzna trafił już za 
kraty, gdzie odsiedzi wymierzone mu kary 
więzienia i poniesie konsekwencję samo-
wolnego „przedłużenia” sobie przepustki. 
W więzieniu spędzi zatem następne kilka-
naście lat.

To kolejny przykład działań katowic-
kich „łowców głów”. Przypominamy, że 
jedną z głośniejszych spraw w ostatnich 
latach realizowaną przez zespół poszuki-
waczy z katowickiej komendy wojewódz-
kiej było  doprowadzenie do zatrzymania 
Dariusza N. ps. „Daro”.  Zarzuca mu się 
pchnięciem nożem 19-letniego piłkarza 
GKS Katowice. „Daro” ukrywał się na te-
renie Europy, zmienił całkowicie wygląd. 
Nie przeszkodziło to jednak w jego namie-
rzeniu i zatrzymaniu w Hiszpanii podczas 
przeładunku 20 kg marihuany ukrytej 
w puszkach z pomidorami.

Pijany 16-latek uciekał przed 
policjantami

Zlikwidowali „hurtownię” 
papierosów

Patrol rybnickiej drogówki postano-
wił skontrolować samochód, który nie 
zatrzymał się przed znakiem „STOP”. 
Mężczyzna siedzący za kierownicą 
zlekceważył sygnały dawane przez 
mundurowych. Rozpoczął się pościg. 
Po chwili okazało się, że osobową kię 
prowadził... pijany 16-latek. Jednym 
z pasażerów był natomiast 17-latek, 
który uciekł z zakładu opiekuńczo-wy-
chowawczego.

Do zdarzenia doszło w Rybniku. Poli-
cjanci Wydziału Ruchu Drogowego ryb-
nickiej komendy zauważyli kię, której kie-
rowca nie zastosował się do znaku 
„STOP”. Mundurowi postanowili zatrzy-
mać samochód. Kierujący zlekceważył sy-

gnały policjantów i zaczął uciekać. Po 
krótkim pościgu został zatrzymany. Ku 
zdziwieniu mundurowych, kierowcą oka-
zał się być 16-letni mieszkaniec Rybnika. 
Jakby tego było mało, nastolatek był pija-
ny.  Przeprowadzone badanie na zawar-
tość alkoholu w jego organizmie wykazało 
prawie 1,5 promila. Na szczęście w wyni-
ku jego nieodpowiedzialnego zachowania 
nic nikomu się nie stało. Materiały doty-
czące popełnienia czynu karalnego przez 
nieletniego trafią do sądu rodzinnego, 
który podejmie dalsze decyzje wobec 
16-latka. Ponadto wśród pasażerów znaj-
dował się 17-latek, który uciekł z zakładu 
opiekuńczo-wychowawczego. Nastolatek  
został już przewieziony do placówki przez 
rybnickich mundurowych.

Dzięki wspólnym działaniom CB-
ŚP, KAS i Prokuratury Okręgowej w 
Bielsku-Białej zlikwidowano drukar-
nię opakowań do papierosów i maga-
zyny, w których oprócz blisko 11 
ton tytoniu, znajdowała się działają-
ca krajalnia. Tytoń oraz maszyny zo-
stały zabezpieczone, jako dowód w 
sprawie. Łącznie zatrzymano 11 
osób.

Policjanci z Centralnego Biura Śled-
czego Policji z Zarządu w Katowicach 
Wydziału w Bielsku-Białej wspólnie z 
funkcjonariuszami KAS ze Śląskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w Katowi-
cach, pod nadzorem Prokuratury Okrę-
gowej w Bielsku-Białej ustalili, że na te-
renie Bielska-Białej, Zasola Bielańskie-
go i Ligoty, dochodzi do przestępstw ak-
cyzowych. Po dokładnym sprawdzeniu 
wszystkich informacji, funkcjonariusze 
wkroczyli do dwóch hal magazyno-
wych, gdzie ujawniono kompletną i 
działającą drukarnię opakowań do pa-
pierosów znanych marek tytoniowych 
oraz linię do wykrawania opakowań 
jednostkowych i zbiorczych.

Niemal w tym samym czasie, w trak-
cie przeszukań pomieszczeń gospodar-
czych w Zasolu Bielańskim odkryto 
magazyn i działającą krajalnię, służącą 
do cięcia tytoniu. Tutaj także funkcjo-
nariusze zabezpieczyli 2 tony tytoniu.

W wyniku przeszukania kolejnych 
magazynów na terenie Bielska-Białej i 
Ligoty ujawniono 4 tony prasowanych 
liści tytoniu i prawie 5 ton gotowej kra-
janki tytoniowej oraz ponad 180 tys. 
papierosów. Łączna wartość ujawnio-
nych i zabezpieczonych wyrobów tyto-
niowych oraz maszyn do ich produkcji 
wyniosła blisko 5 mln zł. Na zabezpie-
czonym towarze ciążył obowiązek po-
datkowy w kwocie blisko 8,8 mln zł. Na 
poczet przyszłych kar zabezpieczono 
ponad 600 tys. zł w gotówce.  

Podczas działań funkcjonariuszy CB-
ŚP i KAS wsparli policjanci z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach i 
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-
-Białej.

W toku prowadzonych czynności za-
trzymano jedenaście osób, w tym dwóch 
obywateli Armenii. W Prokuraturze 
Okręgowej w Bielsku-Białej podejrza-
nym przedstawiono zarzuty dotyczące 
udziału w zorganizowanej grupie prze-
stępczej oraz wytwarzania wyrobów ty-
toniowych bez stosownych zezwoleń i 
opłacania podatków. Wobec trzech 
osób, w oparciu o wnioski prokuratury, 
sąd zastosował środek zapobiegawczy w 
postaci tymczasowego aresztowania, a 
wobec pozostałych podejrzanych zasto-
sowano wolnościowe środki zapobie-
gawcze w postaci m.in. policyjnego do-
zoru, poręczenia majątkowego.

Oprac. Katarzyna Gwara

Policjanci zatrzymali 52-latka, który 
na oznakowanym przejściu dla pie-
szych potrącił 13-latkę i jej dziadka. 
Mężczyzna po tym, jak zbiegł z miej-
sca zdarzenia był poszukiwany na tere-
nie całego kraju. Zatrzymany usłyszał 
już zarzuty i został tymczasowo aresz-
towany na trzy miesiące.

W Piekarach Śląskich, na oznakowa-
nym przejściu dla pieszych doszło do bar-
dzo groźnego wypadku. Natychmiast po 
otrzymaniu informacji o zdarzeniu na ul. 
Bytomskiej, na miejsce został skierowany 
patrol drogówki, którego policjanci usta-
lali okoliczności potrącenia. 13-latka i jej 
dziadek z poważnymi obrażeniami zostali 
przewiezieni do szpitala, a sprawca odje-
chał z miejsca nie udzielając im pomocy. 
Przejście, na którym doszło do potrącenia 
objęte było monitoringiem, który zareje-
strował jego przebieg. Po jego obejrzeniu, 
policjanci ustalili, że jadący od Świerklań-
ca kierowca volkswagena polo, zignorował 

sygnalizację świetlną i wjechał na przej-
ście dla pieszych na czerwonym świetle. 
Piesi, którzy przechodzili przez jezdnię na 
zielonym świetle, kompletnie nie spodzie-
wali się takiej sytuacji i nie zdążyli unik-
nąć potrącenia. Niedługo później policjan-
ci znaleźli uszkodzonego, porzuconego 
volkswagena. Stróże prawa w pierwszej 
kolejności ustalili personalia kierowcy 
i powiadomili o jego poszukiwaniu jed-
nostki policji w całym kraju. 52-latek zo-
stał zatrzymany w Łodzi. Jeszcze tego sa-
mego dnia doprowadzono go do Piekar 
Śląskich. Podejrzany usłyszał zarzut po-
trącenia dwóch osób na oznakowanym 
przejściu dla pieszych. Mężczyzna nie 
uniknie także odpowiedzialności za to, że 
nie udzielił pomocy poszkodowanym. 
52-latek może spodziewać się wyższego 
wyroku, bowiem był już wcześniej karany 
za przestępstwa przeciwko bezpieczeń-
stwu w komunikacji. Na wniosek proku-
ratora, sąd tymczasowo aresztował męż-
czyznę na trzy miesiące.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A

http://www.slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/216190,Nie-pomogla-zmiana-wygladu-dzieki-polskiej-Policji-poszukiwany-za-zabojstwo-wpad.html?search=9056600209928
http://www.slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/216190,Nie-pomogla-zmiana-wygladu-dzieki-polskiej-Policji-poszukiwany-za-zabojstwo-wpad.html?search=9056600209928
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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 SPRZEDAM maszynę do szycia 
przemysłowego „Minerva”. Do szycia 
torebek, damskich i plecaków. Stan bdb. 
Tel. 603 521 686

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 14 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. 2013, 
kraj., I wł. 

 
27.900 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  

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2016, kraj., I – wł., 
serwis., gwarancja

  
 33.900 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   1.900 zł
n FIAT STILO 1.6 E, rok prod. 2003 5.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,  

kraj., serwis.  19.900 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 32.900 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 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 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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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 …

8. ŚRODA-CZWARTEK, 20-21 LUTEGO 2019 KULTURA
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PROGRAM TV – ŚRODA 20 LUTEGO 2019 r.

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

odc. 4019; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; serial 
obyczajowy

07:00 Elif; s.III; odc. 428; 
serial; Turcja (2014)

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

20 - Koleżka Pana Boga; 
serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 72 - Mężczyzna, 
który patrzy; serial 
kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 36 - Świadek; serial 
kryminalny TVP

11:30 Korona królów; odc. 
177; 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 – 

Amur. Amazonka Azji. 
Rzeka Czarnego Smoka; 
serial dokumentalny; 
Austria (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 429; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 91
16:05 Wieczna miłość; serial 

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

odc. 4020; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3435; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
11/106; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 92
20:55 Liga Mistrzów - 1/8F; 

Wielka Brytania (2019)
23:35 Liga Mistrzów - 

skróty; Wielka Brytania 
(2019)

00:25 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

01:20 Głębia ostrości; cykl 
reportaży

01:50 wojsko – polskie.pl
02:25 Diamenty są wieczne; 

film sensacyjny; Wielka 
Brytania (1971)

04:25 Notacje – Włodzimierz 
Kowalczyk. Dzieciństwo 
na zesłaniu; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 194 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1422; serial TVP

06:55 Program gminy 
żydowskiej

07:25 Na sygnale; odc. 3; 
serial fabularyzowany TVP

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

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

Extra (295)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

116 „Dzieci nas 
wyprzedzają”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2005; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 195 
ed. 4; teleturniej

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

14:10 M jak miłość; odc. 
1422; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział; 
odc. 36; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 427 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2450; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

10 - Spółka rodzinna; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

19:30 Barwy szczęścia; odc. 
2005; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
2006; serial obyczajowy 
TVP

20:35 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 36; felieton

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

21:50 Na sygnale; odc. 220 
„Iluzjonista”; serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks – Eve i 
Alex; Komedia obyczaj.; 
Australia (2015)

00:05 Za marzenia; s.I; odc. 
11; serial TVP

00:55 Za marzenia; s.I; odc. 
12; serial TVP

01:55 Świat bez tajemnic – 
Jak zatrzymać młodość; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Nat 
Sharman

02:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 46; serial komediowy 
TVP

03:25 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 47; serial komediowy 
TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (79) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (842) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (123) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (789) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2826) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (715) 
serial paradokumentalny. 
Roksana stoi przed 
trudnym życiowym 
wyborem. Jest w trakcie 
rozwodu i ma 5-letniego 
syna. Tymczasem 
dowiaduje się, że zaszła 
w...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (178) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (108) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2827) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (391) serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (257) serial 
komediowy

20:40 Ciacho; komedia, 
Polska 2010

23:05 Ślad (27) serial 
kryminalny. Podczas 
obiadu lokalny polityk, 
właściciel dużego zakładu 
chemicznego, Jerzy 
Wielorzewski, i jego 
rodzina zostają otruci. 
Umiera tylko mężczyzna, 
jego bliskim...

0:05 Klub Dzikich Kotek; 
komedia, USA 2007

2:10 Słaba płeć?; komedia, 
Polska 2015. Dziewczyna 
z prowincji przyjeżdża do 
Warszawy, by robić 
karierę. Marzenia nie 
przystają do 
rzeczywistości.

4:15 Kabaretowa Ekstraklasa 
(95); program rozrywkowy 
dla fanów polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze 
w wykonaniu m.in. Ani 
Mru-Mru, Kabaretu 
Młodych Panów, 
Łowców.B i Neo-Nówki.

05:10 Uwaga! (5589) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(1/14) - program 
07:50 Doradca smaku 9 - 

Karczek wieprzowy z 
sałatką z natki pietruszki 
(30/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2396) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (992) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (881) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (644) - 
program

14:00 19 + (345) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

16 (5/13) - program 
15:30 Szkoła (645) - 

program
16:30 19 + (346) - program
17:00 Szpital (882) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (993) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7721) 
19:35 Sport (7704) 
19:45 Pogoda (7701) 
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (94) 

19:50 Uwaga! (5590) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Krem porowo-
ziemniaczany z wędzonym 
pstrągiem (31/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2828) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (230) - 
program

21:30 Agent - Gwiazdy 4 
(1/13) - program

22:35 Ścigany - film 
sensacyjny, USA 1993. 
Ceniony chirurg z 
Chicago, doktor Richard 
Kimble zostaje oskarżony 
o zabójstwo żony. 
Dowody świadczą 
przeciwko lekarzowi i po 
zakończeniu procesu 
niewinny Kimble skazany 
zostaje na śmierć. Jednak 
ucieka z autobusu 
przewożącego skazańców 
i wyrusza na poszukiwanie 
mordercy. Rusza za nim 
pościg, któremu 
przewodzi uparty i 
wytrwały agent federalny, 
szeryf Sam Gerard…

01:10 American Horror Story 
I: Murder House (3/12) - 
serial, USA. Mimo 
sprzeciwu Bena i Violet, 
Vivien postanawia 
wystawić dom na 
sprzedaż. Gdy nie odnosi 
sukcesu sama postanawia 
dowiedzieć się czegoś 
więcej na temat 
poprzednich właścicieli…

02:10 Uwaga! (5590) - 
program

02:35 Moc Magii(400) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 45

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 161

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 140

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; odc. 7

10:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 8

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 5

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serialfabularny, 
Niemcy 2012; odc. 6

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 19

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 7

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 8

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 8

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 9

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 141

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 142

20:00 S.W.A.T. Jednostka 
Specjalna; akcja, USA 
2003. Były członek 
zespołu S.W.A.T. został 
zdegradowany i trafił do 
pracy w zbrojowni. 
Pojawia się przed nim 
jednk nowa szansa. 
Dowodzący ekipą Hondo 
(Samuel L. Jackson) ma 
za zadanie zrekrutować 
żołnierzy najwyższej klasy, 
którzy dołączą do 
specjalnej jednostki…

22:15 W akcie desperacji; 
akcja, USA 1998. Frank 
Conner (Andy Garcia) to 
policjant pracujący w San 
Francisco. Od śmierci 
żony mężczyzna sam 
wychowuje syna (Joseph 
Cross), który choruje na 
białaczkę…

00:20 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 11

01:15 Flash; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 23

02:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2009; odc. 14

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6

05:40 Korona królów; odc. 
120; telenowela 
historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 215 
„Ani słowa”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 216 
„Miało być inaczej”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Alternatywy 4; odc. 
3/9 - Pierwsza noc; serial 
komediowy TVP

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

09:15 Blondynka; odc. 89; 
serial TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
28 „Urocze nastolatki”; 
serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
29 „Dzień ojca”; serial 
komediowy TVP

11:15 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

12:15 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 143 - Gorące rytmy; 
serial kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 144 - Poker; serial 
kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe; odc. 
233 Zostać gwiazdą; serial 
TVP

16:05 Na sygnale; odc. 216 
„Miało być inaczej”; serial 
fabularyzowany TVP

16:35 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.I; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 27/75 
- Hazard; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 145 - Kurtka; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 100 - Jego ostatnia 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.I; odc. 4 - 
Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 5 - 
Wieść gminna; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 146 - Wesele; serial 
kryminalny TVP

00:20 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 150; serial 
kryminalny TVP

01:20 Londyńczycy; odc. 
6/13; serial obyczajowy 
TVP

02:15 Londyńczycy; odc. 
7/13; serial TVP

03:15 Alternatywy 4; odc. 
3/9 - Pierwsza noc; serial 
komediowy TVP

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
991; serial TVP

06:40 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (142) - 
Ratyzbona; magazyn 

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Kapłony w Wilanowie

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Andrzej 
Rosiewicz i Krzysztof K. 
A.; s. A Kasowski

08:40 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 24 
Trzebnica; magazyn

09:05 Koło fortuny; odc. 400 
ed. 6; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (21); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /82/ - 
„Parostatek” - Krzysztof 
Krawczyk

10:55 Podróże z historią; 
s.III; odc. 27 Jedyne takie 
miasto; cykl dokumentalny

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/15/; Francja (2016)

12:05 KabareTOP Story; /11/ 
- „Awas”; program 

12:20 Życie to Kabaret – 
Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:15 Kabaretożercy (7); 
teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska Noc 
Kabaretowa „K jak 
kabaret” (1-3)

18:15 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia na wodzie 
termalnej; magazyn 
kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (56) - 
Kastom; cykl reportaży

19:20 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (143) - Bawarski 
ziemniak i chmiel; 
magazyn kulinarny

19:50 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/16/; Francja (2016)

20:30 Kabaretożercy (8); 
teleturniej

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (31) - Cyrk; 
widowisko rozrywkowe

22:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz; cz. 
1; program rozrywkowy

23:20 Koło fortuny; odc. 399 
ed. 6; teleturniej

23:55 Niezapomniane 
Koncerty – Sylwester 
Marzeń z Dwójką -; cz. 6; 
koncert

00:50 Sierocki na sobotę; 
odc. 6; program 
rozrywkowy

01:55 Mariolka Prawdę ci 
powie; widowisko 
rozrywkowe

02:30 Olga Lipińska 
zaprasza (31); talk-show

03:10 Rozrywka Retro – 
Kabaret z miłością w tle 
(1); program rozrywkowy

04:45 Gotowe na wszystko 
III (6/23) - serial, USA

05:40 Ukryta prawda (484) - 
program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (16/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (214) - 
program obyczajowy

08:45 Przyjaciele (4/24) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (5/24) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(22/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (23/38) - program
12:25 Ukryta prawda (278) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (17/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (53/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (215) - 
program obyczajowy. 
Karetka pogotowia 
przywozi do szpitala 
Wojciecha Gruzińskiego, 
który próbował popełnić 
samobójstwo. Pacjent 
zażył dużą dawkę leków 
nasennych i stracił 
przytomność…

16:25 Gotowe na wszystko 
III (7/23) - serial, USA

17:25 Przyjaciele (6/24) - 
serial komediowy, USA

17:55 Przyjaciele (7/24) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (199) - serial 
18:55 Brzydula (200) - serial 
19:30 Zakochani po uszy 

(23/120) - program
20:00 Pożegnanie z Afryką - 

film obyczajowy, 
USA 1985. Rok 1914, 
przyszła pisarka, Karen 
Blixen (Meryl Streep), 
przyjeżdża do Nairobi. 
Karen zaczyna zajmować 
się swoją afrykańską 
plantacją i przypisanymi 
do niej ludźmi. Wielka 
miłość pojawia się w jej 
życiu niespodziewanie, 
gdy Karen zakochuje się 
ze wzajemnością w 
poszukiwaczu przygód i 
idealiście, Brytyjczyku 
Finch-Hattonie (Robert 
Redford)…

23:30 Sęp - film 
sensacyjny 2012. 
Oskarżony o podwójne 
morderstwo Radosław 
Raczek, podczas procesu 
zostaje odbity z najpilniej 
strzeżonego sądu w 
Polsce. Transmisję tego 
wydarzenia śledzi cała 
Polska. Sprawa jest tym 
bardziej niepokojąca, że to 
kolejny groźny przestępca, 
który zniknął w 
tajemniczych 
okolicznościach w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy…

02:15 Moc Magii (402) - 
program

05:10 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (17/20) - 
program rozrywkowy 

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (8/12) - 
program lifestylowy 

07:00 Ugotowani 8 (25) - 
program 

07:35 Ugotowani 8 (26) - 
program 

08:10 Apetyt na miłość 2 
(1/10) - program 

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (1/6) - reality 
show 

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (3/13) - 
program rozrywkowy 

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (9/12) - program 

11:40 Kuchenne rewolucje 
12 (8/15) - program 

12:40 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (8/9) - program 

13:10 Dziewczyny z 
wypiekami 2 (7/8) - 
program 

13:40 Sztuka mięsa (7/12) - 
program 

14:10 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (7/8) - reality 
show 

14:55 Zaskocz mnie! 2 
(9/10) - program 
rozrywkowy 

15:25 Ostre cięcie 5 (8/10) - 
program 

16:10 Oddać dziecko 2 (12) - 
program dokumentalny 

17:10 Warsztat urody (5/8) - 
program lifestylowy 

17:55 Kuchenne rewolucje 
13 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (1/12) - 
program rozrywkowy 

19:40 Życie bez wstydu 5 
(10/12) - reality show 

20:40 Misja ratunkowa 2 
(9/10) - program 
rozrywkowy 

21:25 Eks-tra zmiana (8) - 
program lifestylowy 

22:25 Pani Gadżet 16 
(17/22) - magazyn 

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

program 
00:30 Kulisy sławy EXTRA 

2 (8) - program 
lifestylowy

01:00 Anioły śmierci w Iraku 
- dokument

01:55 W roli głównej - Kinga 
Baranowska (3/8) - talk 
show

02:25 W roli głównej - Anna 
Dereszowska (3/8) - talk 
show

02:55 W roli głównej - 
Aleksandra Kwaśniewska 
(1/7) - talk show

03:25 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn

03:55 Wiem, co kupuję (12) 
- program lifestylowy

04:25 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

06:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- konkurs indywidualny 

07:55 MARZENIA - 
MISTRZOSTWA ŚWIATA 
FIFA ROSJA 2018 

09:25 Pełnosprawni; odc. 
288; magazyn dla 
niepełnosprawnych, 

10:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 3 runda 

18:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Willingen 
- podsumowanie 

19:30 Liga Mistrzów - 1/8F; 
Wielka Brytania (2019), 
Na żywo

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

00:25 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 3 runda 

03:25 Retro TVP Sport
05:15 reportaż

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (19) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (47) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (48) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (43) 
reality show. Wieś Kokot. 
Katarzyna Dowbor 
pomaga pani Ewelinie, 
która ma za sobą szereg 
trudnych doświadczeń. 
Potrzebuje ona remontu 
domu, w którym...

9:00 Septagon (32) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (6) 
reality show. Wojciech 
Modest Amaro 
przygotował uczestnikom 
niezwykle trudne zadanie. 
Każdy z nich musi 
odtworzyć przygotowane 
przez niego danie. Jednak 
żaden z...

11:30 Benny Hill (10); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (20) serial 
przygodowy

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

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(5) serial kryminalny

16:00 Gliniarz i prokurator 
(6) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(486) serial obyczajowy

18:00 Septagon (33) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(487) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (255) 
serial kryminalny

21:00 Blow; dramat 
obyczajowy, USA 2001. 
Handlarz narkotyków 
zdobywa fortunę. Nie 
przynosi mu ona jednak 
szczęścia...

23:45 Dom woskowych ciał; 
horror, Australia/USA 
2005

2:05 Włatcy móch: Dyrzór 
(119) serial animowany

2:40 Disco Polo Life; 
program muzyczny

3:40 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

4:40 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 20 
lutego; odc. 478; felieton

07:00 Dziennik telewizyjny – 
20.02.1989

07:45 Korona królów; odc. 
149; telenowela TVP

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

08:50 Jak było? – Grudzień 
70; program publ.

09:30 Historia Polski – 
Kronikarz czasu wojny; 
film dokumentalny

10:20 Sensacje XX wieku – 
Tajna kwatera; /2/; cykl 
dokumentalny

10:50 Londyńskie dni 
generała Sikorskiego; 
film dokumentalny

11:50 Polska Kronika 
Filmowa 1991 - Wydanie 
3

12:05 Maria Curie; odc. 1/3; 
serial biograficzny; 
Francja, Polska (1991)

13:40 Wszystkie kolory 
świata – Wieczna 
Japonia; serial dokum.; 
Francja (2008)

14:45 Rodzina Niepodległej 
– W obronie 
Suwalszczyzny

15:50 Wojna o morza – 
Pancerniki z bazy Scapa 
Flow.; odc. 1/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

16:50 Historia Polski – 
Nieznane życie Jana 
Pawła II; film dokum.

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Historia bez 
zakończenia

18:25 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

18:55 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
3; cykl dokumentalny

19:20 Sprawiedliwi. Kto 
ratuje jedno życie...; odc. 
4/7 - Żegota; serial TVP

20:15 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 4/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:10 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Weterani. Wyrwani 
śmierci; /4/; cykl dokum.

22:35 Bilet na księżyc; film 
obyczajowy; Polska 
(2013)

00:45 Sensacje XX wieku – 
Tajna kwatera; /3/; cykl 
dokumentalny

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna; cz. 2; cykl 
dokumentalny

02:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Historia bez 
zakończenia

02:35 Dziennik telewizyjny – 
20.02.1989

6:00 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Energa MKS Kalisz - 
E.Leclerc Radomka 
Radom

8:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - Jastrzębski 
Węgiel

10:10 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: GKS 
Katowice - Cerrad Czarni 
Radom

12:20 Atleci; magazyn 
13:00 Siatkówka mężczyzn: 

PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Asseco 
Resovia Rzeszów. ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle w tym 
sezonie wywalczyła 
Puchar Polski, a w 
PlusLidze po 15 kolejkach 
miała na koncie komplet 
wygranych. W...

15:30 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; mecz: MKS Ślepsk 
Suwałki - APP Krispol 
Września

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - Trefl 
Gdańsk

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - PGE Skra 
Bełchatów. ONICO 
Warszawa ma z PGE Skrą 
Bełchatów, mistrzem 
PlusLigi, rachunki do 
wyrównania. Przegrał z 
nimi bowiem cztery mecze 
z rzędu....

23:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

1:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

2:30 Boks: MB Boxing Night 
w Radomiu; waga 
półciężka: Dariusz Sęk - 
Robert Parzęczewski
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4020; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; serial 
obyczajowy

07:05 Elif; s.III; odc. 429; 
serial; Turcja (2014)

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

21 - Szkoła przetrwania; 
serial TVP

09:40 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 73 - Piękna śmierć; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 37 - Zlecenie; serial 
kryminalny TVP

11:30 Korona królów; odc. 
178; 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 – 

Amur. Amazonka Azji. 
Tajemnicze źródła; serial 
dokumentalny; Austria 
(2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 430; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 92
16:05 Wieczna miłość; serial 

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

odc. 4021; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3436; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
12/106; teleturniej

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

s.XVII; odc. 219 - Córka 
blacharza; serial 
kryminalny TVP

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

Gargas; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

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

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Dzień kobiet; dramat 
obyczajowy; Polska 
(2012)

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

Gargas; magazyn

05:15 Koło fortuny; odc. 196 
ed. 4; teleturniej

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

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/18/; magazyn medyczny

07:25 Na sygnale; odc. 4; 
serial fabularyzowany TVP

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

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

Extra (296)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2006; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 197 
ed. 4; teleturniej

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

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

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 37 Złudne nadzieje; 
serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 428 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2451; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

11 „Nienormalnie 
normalna rodzina”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2006; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2007; serial obyczajowy 
TVP

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

21:40 Mickey Niebieskie 
Oko; komedia; USA, 
Wielka Brytania (1999); 
reż.:Kelly Makin; 
wyk.:Hugh Grant, James 
Caan, Jeanne Tripplehorn, 
James Fox

23:20 Na sygnale; odc. 220 
„Iluzjonista”; serial 
fabularyzowany TVP

23:55 Eve i Alex; Komedia 
obyczajowa; Australia 
(2015)

01:35 Szpieg D’83 - ep. 6; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

02:35 Art Noc – Dyskretny 
urok trójkąta, czyli 
namiętne show - Tercet 
egzotyczny

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (80) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (843) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (124) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (790) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2827) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (716) 
serial paradokumentalny. 
20-letnia Luiza wraca 
z rocznego pobytu w USA 
do rodzinnych Gierałtowic. 
Kiedy jej mama przyjeżdża 
na lotnisko sama, 
dziewczyna coś...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (179) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (109) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2828) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (392) serial 
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

20:10 Słaba płeć?; komedia, 
Polska 2015. Dziewczyna 
z prowincji przyjeżdża do 
Warszawy, by robić 
karierę. Marzenia nie 
przystają do 
rzeczywistości.

22:20 Ślad (28) serial 
kryminalny. Obok 
własnego samochodu 
zostaje zabita 29-letnia 
wrocławianka. Początkowo 
detektywi sądzą, że 
morderstwo było zemstą 
właściciela psa za 
potrącenie jego pupila....

23:20 88 minut; thriller, 
Niemcy/USA 2007

1:50 Chirurdzy (139) serial 
obyczajowy

2:45 Chirurdzy (140) serial 
obyczajowy

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5590) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(3/14) - program 
07:50 Doradca smaku 9 - 

Krem porowo-
ziemniaczany z wędzonym 
pstrągiem (31/40) 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2397) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (663) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (505) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (406) - 
program

14:00 19 + (341) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

16 (6/13) - program 
15:30 Szkoła (407) - 

program
16:30 19 + (342) - program
17:00 Szpital (506) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (664) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7722) 
19:30 Szóstka – premiera 

serialu (1/2) - program
19:35 Sport (7705) 
19:45 Pogoda (7702) 
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (95) 

19:50 Szóstka – premiera 
serialu (2) - program

19:55 Uwaga! (5591) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Wegetariański smalec z 
suszonymi śliwkami 
(32/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2829) - serial 
obyczajowy. Pętla na szyi 
nauczyciela-pedofila się 
zaciska… Julka jest w 
coraz gorszym stanie 
psychicznym. Igor próbuje 
rozmawiać z córeczką, 
która daje mu wyraźne 
sygnały, że ktoś ją 
skrzywdził… 

20:55 Milionerzy (151) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
17 (2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Tammy - komedia, 
USA 2014. Tammy 
(Melissa McCarthy) ma zły 
dzień. Skasowała swój 
samochód, została 
zwolniona z pracy i na 
dodatek odkryła, że mąż ją 
zdradza Jest kompletnie 
spłukana, a jej jedyną 
deską ratunku jest babcia 
Pearl (Susan Sarandon). 
Obie wybierają się na 
przejażdżkę - jak zakończy 
się ta podróż?

00:35 Kuba Wojewódzki 11 
(1/14) - talk show. Goście 
programu: Monika 
Lewczuk i Joanna Krupa

01:40 Uwaga! (5591) - 
program

02:00 Moc Magii (403) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 46

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 162

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 142

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 8

10:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 9

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 7

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 8

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 20

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 8

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 9

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 10

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2012; odc. 11

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 143

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 144

20:00 Jaś Fasola: Nadciąga 
totalny kataklizm; 
komedia, Wielka Brytania 
1997

21:55 Komedia mało 
romantyczna; komedia, 
USA 2006. Julia marzy o 
wielkiej miłości, rycerzu na 
białym koniu i hucznym 
weselu ze szczęśliwym 
zakończeniem. Kiedy 
wydaje jej się, że wreszcie 
go odnalazła, musi 
zmierzyć się z całym 
światem. Wkrótce okazuje 
się jednak, że nawet Julia 
ma jeszcze szansę 
zrealizować swoje 
marzenia…

23:20 Żyleta; akcja, USA 
1996

01:20 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 11

02:00 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 12

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

03:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2009; odc. 15

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8

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

06:05 Na sygnale; odc. 216 
„Miało być inaczej”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 1; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Alternatywy 4; odc. 
4/9 - Profesjonaliści; serial 
komediowy TVP

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

09:20 Komisarz Alex; s.XII; 
odc. 150; serial 
kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
29 „Dzień ojca”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
30 „Muzykoterapia”; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP

12:25 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 144 - Poker; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 145 - Kurtka; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
234 Zawodowe 
rozczarowanie; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 1; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.I; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.I; odc. 4 - 
Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Bulionerzy; odc. 28/75 
- Chleb powszedni

19:35 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 146 - Wesele; serial 
kryminalny TVP

20:30 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 101 - Przypadkowy 
strzał; serial kryminalny 
TVP

21:25 Ranczo; s.I; odc. 5 - 
Wieść gminna; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; s.I; odc. 6 - 
Racja gminy; serial 
obyczajowy TVP

23:35 Ojciec Mateusz; s.XI; 
odc. 147 - Oskarżony; 
serial kryminalny TVP

00:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 148 - Ślady 
przeszłości; serial 
kryminalny TVP

01:25 Instynkt; odc. 4 - Znak 
Lucyfera; serial kryminalny 
TVP

02:20 Instynkt; odc. 5 „Ten 
pierwszy raz”; serial 
kryminalny TVP

03:20 Alternatywy 4; odc. 
4/9 - Profesjonaliści; serial 
komediowy TVP

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 
992; serial TVP

06:45 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (143) - Bawarski 
ziemniak i chmiel

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia na wodzie 
termalnej

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Sława 
Przybylska i Kasia 
Nosowska

08:40 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 7) - 
Zabawa; reportaż

09:05 Koło fortuny; odc. 401 
ed. 6; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (20) - Ksiądz; 
program rozrywkowy

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /83/ - „Rudy 
Rydz” - Halina Majdaniec

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /33/ - „Wars 
wita was” - Wały 
Jagiellońskie

10:55 Podróże z historią; 
s.III; odc. 28 Kulisy 
dawnych podróży; cykl 
dokumentalny

11:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/16/; Francja (2016)

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

14:20 Kabaretożercy (8); 
teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. Teraz 
kabaret! (1-3)

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Las - największa 
spiżarnia; magazyn

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (94) - 
Polowanie na słonie

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (144) - 
Oktoberfest

19:55 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/17/; Francja (2016)

20:30 Kabaretożercy (9); 
teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (32) - Motoryzacja

22:25 Kierunek Kabaret; /60/ 
- Ekologia

23:25 Dzięki Bogu już 
weekend; s.III (25)

00:35 Koło fortuny; odc. 400 
ed. 6; teleturniej

01:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – XII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo - TROPICIELE 
TALENTÓW (1-2)

03:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2005 - 
Kabareton

04:35 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 2/; widowisko

04:45 Gotowe na wszystko 
III (7/23) - serial, USA

05:40 Ukryta prawda (485) - 
program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (17/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (215) - 
program obyczajowy

08:45 Przyjaciele (6/24) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (7/24) - 
serial komediowy, USA

09:45 Zakochani po uszy 
(23/120) - program

10:15 Mango Telezakupy
11:55 19 + (24/38) - program
12:25 Ukryta prawda (279) - 

program obyczajowy
13:25 Sąd rodzinny (18/52) - 

program sądowy
14:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (54/116) - 
program sądowy

15:25 Szpital (216) - 
program obyczajowy

16:25 Gotowe na wszystko 
III (8/23) - serial, USA

17:25 Przyjaciele (8/24) - 
serial komediowy, USA

17:55 Przyjaciele (9/24) - 
serial komediowy, USA

18:25 Brzydula (201) - serial 
obyczajowy

18:55 Brzydula (202) - serial 
obyczajowy

19:30 Zakochani po uszy 
(24/120) - program

20:00 Terminal - komedia, 
USA 2004. Historia 
Viktora Navorskiego (Tom 
Hanks), pochodzącego z 
Europy Wschodniej 
turysty, który chce 
odwiedzić Nowy Jork. W 
czasie, gdy Navorski leci 
do Ameryki, w jego 
ojczyźnie dochodzi do 
zamachu stanu. Uwięziony 
na lotnisku Kennedy’ego, z 
paszportem znikąd, Viktor 
nie może legalnie 
przedostać się na teren 
Stanów Zjednoczonych i 
zmuszony jest dniami i 
nocami koczować w hali 
tranzytowej terminalu, aż 
do zakończenia wojny w 
jego ojczyźnie…

22:40 Miłość bez końca - 
film obyczajowy, 
USA 2014. Burzliwy 
romans nastolatków Jade 
Butterfield (Gabriella 
Wilde) i Davida Axelroda 
(Alex Pettyfer). Zamożni 
rodzice Jade nie akceptują 
związku córki ze 
skromnym Davidem i 
próbują zniszczyć ich 
miłość… 

00:50 Oszuści (8/10) - serial, 
USA

01:50 Moc Magii (403) - 
program

04:00 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

05:35 Ostre cięcie 5 (8/10) - 
program

06:20 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (8/9) - program

06:55 Ugotowani 8 (27) - 
program 

07:30 Ugotowani 8 (28) - 
program 

08:05 Apetyt na miłość 2 
(2/10) - program 

09:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (2/6) - reality 
show

09:50 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (4/13) - 
program rozrywkowy

10:35 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (10/12) - 
program rozrywkowy

11:35 Kuchenne rewolucje 
12 (9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:35 Afera fryzjera 7 (7/8) - 
program rozrywkowy

13:20 SOS – Sablewska od 
stylu 2 (11/12) - program 
rozrywkowy

14:10 Misja ratunkowa 2 
(9/10) - program 
rozrywkowy

14:55 Zanim Cię zobaczę 
(7/8) - program 
rozrywkowy

15:55 Śluby marzeń
16:55 Co nas truje 2 (7/12) - 

program lifestylowy
17:40 Kuchenne rewolucje 

13 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:40 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (2/12) - 
program rozrywkowy

19:25 Ugotowani 8 (29) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:00 Ugotowani 8 (30) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

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

21:05 W czym do ślubu 4 
(11/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (7/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16 
(18/22) - magazyn

23:00 SOS – Sablewska od 
stylu 2 (11/12) - program 
rozrywkowy

23:45 Gwiazdy prywatnie 3 
(2/8) - program 
lifestylowy

00:20 Subiektywny ranking 
naj… (2/6) - program 

00:50 Rosyjski Projekt Lady 
2 (13/16) - program 
rozrywkowy

02:45 W roli głównej – 
Dawid Woliński (4/8) - 
talk show

03:15 W roli głównej – 
Jarosław Kuźniar (2/7) - 
talk show

03:45 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn

04:15 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

06:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Willingen - konkurs ind.

08:05 Lekkoatletyka - 
Halowe MP, Toruń - 
podsumowanie

10:00 RETRO TVP SPORT; 
magazyn

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 1/4F 

14:00 Narciarstwo klasyczne 
- MŚ - Seefeld: Biegi 
narciarskie - sprint k. i m. 
(studio) 

14:30 Narciarstwo klasyczne 
- MŚ - Seefeld: Biegi 
narciarskie - sprint k. i m. 

16:20 Narciarstwo klasyczne 
- MŚ - Seefeld: Biegi 
narciarskie - sprint k. i m.

16:25 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Dubaj - 1/4F

19:55 Hokej na lodzie - PHL: 
1.runda play - off 

22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Narciarstwo klasyczne 

- MŚ - Seefeld: Biegi 
narciarskie - sprint k. i m. 

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2018/19

04:05 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (20) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (48) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (49) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (45) 
reality show. Pani Danuta 
wychowuje troje dzieci. Od 
7 lat mieszka w domu, w 
którym brakuje kuchni i 
łazienki. Problemem są 
również...

9:00 Septagon (33) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (7) 
reality show. W programie 
zostało już tylko siedmiu 
najlepszych uczestników. 
Z drużyny Niebieskiej i 
Czerwonej Wojciech 
Modest Amaro tworzy 
jedną - Czarną....

11:30 Benny Hill (15); 
program rozrywkowy

12:00 Buffy, postrach 
wampirów (21) serial 
przygodowy

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

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(7) serial kryminalny

16:00 Gliniarz i prokurator 
(8) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(487) serial obyczajowy

18:00 Septagon (34) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(488) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (256) 
serial kryminalny

21:00 Zaginiony w akcji 3; 
dramat sensacyjny, USA 
1988

23:20 Tuż przed tragedią (4) 
serial dokumentalny

0:20 Tuż przed tragedią (5) 
serial dokumentalny

1:20 Włatcy móch: Ó źrudła 
(116) serial animowany

1:50 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

2:40 Disco Polo Life; 
program muzyczny

3:40 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

4:40 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 21 
lutego; odc. 479; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
21.02.1988

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

08:10 Korona królów; odc. 
152; telenowela TVP

08:45 Errata do biografii – 
Zofia Kossak–Szczucka

09:20 Historia Polski – 
Nieznane życie Jana 
Pawła II; film dokum.

10:10 Sensacje XX wieku – 
Tajna kwatera; /3/; cykl 
dokumentalny

10:40 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa 
– Początek; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

11:40 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
3; cykl dokumentalny

12:00 Maria Curie; odc. 2/3; 
serial biograficzny; 
Francja, Polska (1991)

13:45 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 2. Lato; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

14:45 Life – Życie.; cz. 10. 
Naczelne; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2009)

15:45 Ostatnie dni dyktatora: 
zakazana biografia Kim 
Dzong Ila; film dokum.; 
Francja (2010)

16:55 Historia Polski – 
Wszystko może się 
przytrafić; film dokum.

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Skrzydlate 
marzenia

18:15 Taśmy bezpieki; odc. 
8 Mniejszość grecka w 
PRL

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

19:00 Sprawiedliwi. Kto 
ratuje jedno życie...; odc. 
5/7 - Mury; serial TVP

20:00 Wyjęci spod prawa; 
odc. 2/4. Kapitan 
Moonlite; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2017)

21:05 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
1/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

22:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: Jan I 
Olbracht; debata

22:40 Szerokie tory; reportaż
23:15 Odtajnione akcje 

szpiegowskie; odc. 4/8; 
film dokum.; USA (2016)

00:05 Sensacje XX wieku – 
Narodziny wojny; /1/; cykl 
dokumentalny

00:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna; cz. 3; cykl dokum.

01:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Skrzydlate 
marzenia

01:45 Dziennik telewizyjny – 
21.02.1988

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Asseco 
Resovia Rzeszów

8:10 Magazyn koszykarski
8:40 Siatkówka: 1. liga; 

mecz: MKS Ślepsk 
Suwałki - APP Krispol 
Września

11:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski

12:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - Trefl 
Gdańsk

14:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - PGE Skra 
Bełchatów

17:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

18:30 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; mecz: KS Gwardia 
Wrocław - Stal Nysa

20:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

23:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

1:30 Tenis: Turniej ATP w 
Rio de Janeiro; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

2:30 Sporty walki: KSW 45: 
The Return to Wembley; 
walka: Philip De Fries - 
Karol Bedorf. Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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