
Policjantem jest się 24 go-
dziny na dobę. Dowiódł tego 
policjant z Oddziału Prewencji 
Policji w Katowicach, który w 
Myszkowie zatrzymał kierow-
cę „na podwójnym gazie”. 
Badanie 32-latka wykazało w 
jego organizmie 3.5 promila 
alkoholu. Mężczyzna stracił 
już prawo jazdy.

Dyżurny myszkow-
skiej komendy otrzy-
mał zgłoszenie, że z 
jednej z miejscowych 
stacji paliw odjechał 
kierowca seata leona. 
Ze zgłoszenia wynika-
ło, że mężczyzna naj-

prawdopodobniej jest pijany. W 
tym czasie, kiedy pracownik sta-
cji rozmawiał przez telefon z dy-
żurnym, wszystkiemu przysłu-
chiwał się policjant z Oddziału 
Prewencji Policji z Katowic, który 
akurat regulował płatność za za-
tankowane paliwo. Mundurowy 
zobaczył tylko przez szybę, jak 
mężczyzna w wieku około 30 lat 
rusza seatem w kierunku ulicy 
Krasickiego. Bez większego za-
stanowienia od razu ruszył za 
nim swoim prywatnym samo-
chodem. Jadąc ulicą Wolności, 
zauważył seata, który był zapar-
kowany przed jednym ze skle-
pów. Policjant podbiegł do męż-
czyzny siedzącego po stronie kie-

rowcy i zapytał, czy nie potrzebu-
je pomocy. Mężczyzna odpowia-
dał w sposób niezrozumiały i beł-
kotliwy. Wtedy również poczuł od 
niego silną woń alkoholu. Stróż 
prawa, udaremnił dalszą jazdę 
kierowcy i wyciągnął kluczyki ze 
stacyjki. O wszystkim powiado-
mił dyżurnego myszkowskiej ko-
mendy, który skierował w to 
miejsce policjantów z wydziału 
prewencji. 32-latek z Myszkowa 
jechał „na podwójnym gazie”. 
Badanie alkomatem wykazało u 
niego 3.5 promila alkoholu. Męż-
czyzna stracił prawo jazdy. Grozi 
mu do dwóch lat więzienia.

Katarzyna Gwara

Drzewa stwarzają zagrożenie

Część Alei Brzozowej do wycięcia
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Był po służbie

Zatrzymał pijanego kierowcę
Lubliniec

Podpalacz zatrzymany
Pięć lat więzienia grozi 

19-latkowi, który podpalił 
kontenery na odpady w Liso-
wie. Do zdarzenia doszło pod 
koniec lutego.

O tym, że palą się pojemniki 
na odpady znajdujące się w Li-
sowie na ulicy Szkolnej przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
dyżurny lublinieckiej komendy 
policji został poinformowany 19 
lutego, po godzinie 23. Natych-
miast na miejsce udał się poli-
cyjny patrol. Ustalono, że spale-
niu uległo 6 pojemników na 
śmieci należących do gminy 
Herby. Wartość strat wycenio-
no na ponad 4 tys. złotych. Lu-
blinieccy śledczy od razu podję-

li działania zmierzające do wy-
jaśnienia wszystkich okoliczno-
ści zdarzenia i ustalenia ewen-
tualnego sprawcy podpalenia. 
W sprawę zaangażował się rów-
nież dzielnicowy Lisowa asp. 
szt. Paweł Garbala, którego 
znajomość terenu i jego miesz-
kańców okazała się bardzo po-
mocna.

Mundurowi zebrali w bardzo 
szybkim czasie materiał dowo-
dowy, który pozwolił na ustale-
nie potencjalnego sprawcy pod-
palenia. Okazał się nim 19-letni 
mieszkaniec Lisowa, który przy-
znał się do zarzucanego mu 
czynu. Za swoje postępowanie 
odpowie przed sądem.

Katarzyna Gwara

Częstochowscy radni zdecy-
dowali – 58 drzew tworzących 
Aleję Brzozową przy ulicy 
Bialskiej wkrótce zostanie wy-
ciętych. Zdaniem wydziału 
ochrony środowiska utraciły 
one zdolności życiowe i war-
tości przyrodnicze, są w bar-
dzo złym stanie i mogą zagra-
żać bezpieczeństwu.

Aleja Brzozowa jest uznawana 
za pomnik przyrody. Aby więc 
usunąć część drzew wchodzą-
cych w jej skład, konieczne było 
podjęcie stosownej uchwały, 
która znosi z nich formę ochrony 
przyrody. Może ono nastąpić 
w razie utraty wartości przyrod-
niczych lub w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego. 
I właśnie takimi przesłankami 
kierował się wydział środowiska, 
na podstawie wyników przepro-
wadzonej ekspertyzy. Wynika 
z niej, że 58 drzew utraciło zdol-
ności życiowe wskutek silnych 
wiatrów. Wiele z nich jest poła-
manych, uschniętych i w bardzo 
złym stanie zdrowotnym. 

– Przedmiotowe drzewa usy-
tuowane w pasie drogowym dro-
gi gminnej stwarzają zagrożenie 
bezpieczeństwa powszechnego, 
w związku z czym wykazują ko-
nieczność zniesienia z nich for-
my ochrony przyrody, ze wzglę-
du na zły stan fitosanitarny 
i utratę wartości przyrodniczych 
- czytamy w uzasadnieniu 
uchwały. Mimo że temat budził 
ogromne kontrowersje wśród 
mieszkańców, na sali sesyjnej 
było spokojnie. Jedynie radny 
PiS, Paweł Ruksza, wyraził swoje 

wahanie.  - Mam wątpliwość, czy 
rzeczywiście brzozy są w takim 
stanie, że trzeba je wycinać. Czy 
nie da się ich uratować? - pytał 

radny PiS Paweł Ruksza. Wice-
prezydent Andrzej Babczyński 
zapewniał jednak, że została 
przeprowadzona szczegółowa in-

wentaryzacja. - Żadne drzewo, 
które byłoby do uratowania, nie 
zostało objęte naszym wnio-
skiem - podkreślał. Ostatecznie 

25 radnych głosowało za wycię-
ciem brzóz, a jeden był przeciw.

Katarzyna Gwara,  
zdj. Mateusz Gorzałka
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Szkoły podstawowe

Rekrutacja rozpoczęta

Kłomnice

Dzielnicowy o wielkim 
sercu

Na ręce Komendanta Komi-
sariatu Policji w Kłomnicach 
wpłynęło podziękowanie dla 
dzielnicowego sierż. szt. An-
drzeja Boguckiego od jednej z 
mieszkanek gminy. Kobieta w 
liście wyraża wdzięczność za 
zaangażowanie i opiekę.

Dzielnicowy to policjant pio-
nu prewencji, który odpowiada 
za rozpoznanie przydzielonego 
mu rejonu służbowego. To 
funkcjonariusz pierwszego kon-
taktu, który jest najbliżej oby-
watela. Najlepiej zna problemy 
lokalnej społeczności i najczę-

ściej to właśnie on jako pierw-
szy niesie pomoc przy rozwiązy-
waniu różnego rodzaju proble-
mów. Żeby zostać dzielnico-
wym, oprócz posiadanej wiedzy 
z zakresu prawa, policjant po-
winien posiadać wysoki poziom 
inteligencji emocjonalnej. 
Mieszkanka Kłomnic właśnie te 
cechy doceniła w swoim dzielni-
cowym - sierż. szt. Andrzeju Bo-
guckim, dziękując za wsparcie. 
Podkreśliła, że mundurowy za-
angażował się w niesienie po-
mocy i wykazał się przy tym 
ogromną empatią.

Katarzyna Gwara

Kłobuck

O współpracy 
policjantów z mediami

Każdego roku kłobuccy 
mundurowi organizują spotka-
nie dla uczniów klasy drugiej 
liceum o profilu ogólnopolicyj-
nym Zespołu Szkół nr 1 w Kło-
bucku na temat współpracy 
funkcjonariuszy z mediami. 
Podczas tegorocznej wizyty, 
uczniowie dowiedzieli się. ja-
kie przepisy prawa regulują tę 
kwestię. Dodatkowo każdy z 
nich mógł w praktyce spraw-
dzić swoje umiejętności wypo-
wiedzenia się przed kamerą.

Od kilku lat kłobuccy mundu-
rowi organizują spotkanie dla 
uczniów z klasy o profilu ogólno-
policyjnym z Zespołu Szkół nr 1 
w Kłobucku, którego tematem 
jest współpraca policji z media-
mi. - Tegoroczne warsztaty odby-
wały się w miniony wtorek, w 
budynku komendy. Policjanci 
przedstawili i omówili zasady i 
regulacje prawne obowiązujące 

przy udzielaniu informacji me-
diom - mówi  mł. asp. Kamil Ra-
czyński, oficer prasowy kłobuc-
kich policjantów.

Tradycyjnie oprócz części teo-
retycznej, spotkanie miało też 
część praktyczną. Uczniowie 
mieli za zadanie wcielić się w ro-
lę policyjnego oficera prasowego. 
W podgrupach otrzymali do 
przeczytania różne komunikaty 
dotyczący zdarzeń kryminalnych 
i drogowych, a następnie przed-
stawiciele każdej z grup mieli go 
przekazać do kamery. - Ta część 
zadania okazała się nie taka pro-
sta, jakby mogło się to wydawać. 
Na zakończenie licealiści ogląda-
li swoje występy, jednocześnie 
przekonali się, że publiczne wy-
stąpienia wymagają dużej kon-
centracji i zachowania „zimnej 
krwi” w stresującej sytuacji - 
podsumowuje  mł. asp. Kamil 
Raczyński.

Katarzyna Gwara

Na oświatę

Radni apelują o więcej pieniędzy
Częstochowscy radni pod-

jęli uchwałę, w której zwraca-
ją się z apelem do premiera 
oraz Ministra Edukacji Naro-
dowej o zwiększenie części 
oświatowej subwencji ogól-
nej. Umożliwi to samorządo-
wi realizację powierzonych 
mu zadań oświatowych, na 
które obecnie strona rządowa 
nie kieruje wystarczających 
funduszy. 

Realizacja zadań oświatowych 
przez jednostki samorządu tery-
torialnego jest trudnym i odpo-
wiedzialnym zadaniem ze wzglę-
du na rolę, jaką proces edukacji 
pełni w rozwoju społeczeństw lo-
kalnych. Samorządy są zobo-
wiązane do zapewnienia właści-
wej realizacji obowiązku szkol-
nego na ich terenie. W obecnym 
czasie przy wzrastających wciąż 
wydatkach na edukację jest to 
zadanie coraz trudniejsze.

W związku z brakiem wystar-
czających środków finanso-
wych na realizację zadań oświa-
towych, Rada Miasta Często-
chowy zwraca się z apelem o 
uwzględnienie postulatów śro-

dowisk samorządowych kiero-
wanych do Ministra Edukacji 
Narodowej.

- W roku 2018 w mieście Czę-
stochowa na subwencjonowane 
zadania oświatowe wydano 
371,5 mln zł, w tym: wynagro-
dzenia i pochodne wyniosły 
261,8 mln zł, co stanowi 70% 
tej kwoty. Część oświatowa 
subwencji ogólnej na rok 2018 
wyniosła 278 mln zł – wyjaśnia-
ją w apelu. Miasto dołożyło więc 
do realizacji subwencjonowa-
nych zadań oświatowych ok. 
25%, nie licząc zadań   niesub-
wencjonowanych, czyli zapew-
nienie wychowania przedszkol-
nego dzieciom w wieku do 5 lat 
oraz zadań inwestycyjnych w 
zakresie bazy oświatowej. - Wy-
nikająca z podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej 
kwota przypadają na szkoły i 
placówki oświatowe prowadzo-
ne przez miasto (216,1 mln zł w 
2018 r.) nie wystarcza nawet na 
pokrycie kosztów związanych z 
wypłatą wynagrodzeń (wraz z 
pochodnymi) pracowników za-
trudnionych w tych szkołach i 
placówkach. Podjęte próby ra-

cjonalizowania wydatków w 
tym zakresie niewiele poprawią 
sytuację w związku z siecią 
szkół oraz ciągłym wzrostem za-
dań oświatowych. Subwencja 
oświatowa jest niewspółmierna 
do nałożonych na samorząd za-
dań edukacyjnych. Wysokość 
nakładów nie sprzyja utrzyma-
niu standardów kształcenia, a 
tym samym poprawie jakości 
pracy szkoły. Z podobnymi pro-
blemami spotyka się większość 
gmin w Polsce – podkreślają 
radni. - Niezależnie od koniecz-
ności realizowania obligatoryj-
nych zadań nałożonych usta-
wami, m.in. zadań oświato-
wych, miasto Częstochowa jak 
każdy inny samorząd zobowią-
zane jest poprawiać poziom i ja-
kość życia mieszkańców. Wzra-
stający udział dochodów wła-
snych miasta w finansowaniu 
wydatków bieżących związa-
nych z realizacją subwencjono-
wanych zadań oświatowych 
ogranicza możliwości finanso-
wania lokalnych działań rozwo-
jowych mających na celu po-
prawę warunków i jakości życia 
mieszkańców – piszą w liście do 

premiera i ministra.
Mając powyższe na uwadze 

oraz zapewnienia Ministra Edu-
kacji Narodowej o udzieleniu 
samorządom wsparcia finanso-
wego z budżetu państwa w 
związku z wdrażaniem reformy 
oświaty i wynikającą z tego m. 
in. koniecznością dostosowania 
szkół podstawowych do realiza-
cji nowej podstawy programo-
wej Prezydent Miasta Często-
chowy wielokrotnie zwracał się 
do Ministra Edukacji Narodo-
wej z prośbą o wsparcie finan-
sowe miasta Częstochowy środ-
kami z budżetu państwa, prze-
znaczonymi na wyposażenie w 
meble i pomoce dydaktyczne 
pracowni przedmiotowych w 
samorządowych szkołach pod-
stawowych w celu dostosowa-
nia ośmioletnich szkół podsta-
wowych do realizacji nowej pod-
stawy programowej z przedmio-
tów fizyka, chemia i informaty-
ka w kwocie ok. 11,9 mln zł.

Miast nie otrzymało jednak 
dodatkowych środków poza 
kwotą przyznaną w ramach 
kryterium podziału 0,4% rezer-
wy części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2018, w wysoko-
ści 953,3 tys. zł (przy wniosko-
wanej kwocie ok. 5,5 mln zł).

– Związek Miast Polskich w 
stanowisku podjętym 15 stycz-
nia 2019 r. zwraca uwagę, że 
subwencja oświatowa nie wy-
starcza nawet na wypłatę mini-
malnych składników wynagro-
dzenia nauczycieli. Tym bardziej 
podwyżką płac nauczycieli nie 
mogą zostać obciążone jednost-
ki samorządu terytorialnego. W 
świetle takiej sytuacji, zasad-
nym jest, aby zmienione zostały 
zasady wypłacania wynagro-
dzeń dla nauczycieli poprzez wy-
płacanie bezpośrednio z budże-
tu państwa, w formie dotacji ce-
lowej dla jednostek samorządu 
terytorialnego. Dlatego zwraca-
my się z apelem o zwiększenie 
subwencji tak, aby mogła ona 
przynajmniej zapewnić pokrycie 
wynagrodzeń i pochodnych w 
oświacie. Zwiększenie subwencji 
umożliwi samorządom zapew-
nienie lepszego rozwoju eduka-
cji jako jednego z najważniej-
szych aspektów życia publiczne-
go – podsumowują radni.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Wystawa w muzeum

Pamięci wielkiej damy  
polskiego sportu

Rozpoczęła się rekrutacja 
uczniów do klas I szkół pod-
stawowych, zamieszkałych w 
obwodzie danej szkoły. Można 
również zgłaszać uczniów spo-
za obwodu, jeśli dana szkoła 
nadal dysponuje wolnymi 
miejscami.

Nabór do klas I szkół podsta-
wowych odbywa się z wykorzy-
staniem systemu elektroniczne-
go. Zamknięcie systemu nastą-
pi 15 marca o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie ma 
możliwości elektronicznego wy-
pełnienia zgłoszenia/wniosku, 
musi zgłosić się osobiście do 

szkoły podstawowej w obwodzie. 
Dalszych informacji udzieli dy-
rektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu 
elektronicznego żadnego znacze-
nia nie ma kolejność uzupełnia-
nia i składania wniosków - pod 
warunkiem zachowania obowią-
zujących terminów.

System pozwala na kandydo-
wanie równocześnie do 3 oddzia-
łów klas I szkół podstawowych w 
kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru znajdują 
się informacje dotyczące zasad 
rekrutacji, harmonogramu, in-
strukcji postępowania oraz bie-
żących spraw związanych z re-

krutacją.
Rekrutacja dzieci niepełno-

sprawnych posiadających orze-
czenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego do oddziałów inte-
gracyjnych w szkołach podsta-
wowych przeprowadzona jest 
odrębnie tj.: rodzice dzieci nie-
pełnosprawnych zgłaszają się 
bezpośrednio do właściwej pla-
cówki integracyjnej lub z oddzia-
łami integracyjnymi, w której bę-
dzie prowadzony nabór i tam 
składają wnioski.

Katarzyna Gwara

Wyjątkowa ekspozycja w 
Muzeum Częstochowskim. 
Irena Szewińska - wielka da-
ma polskiego sportu - przed-
stawiona jest na blisko stu fo-
tografiach autorstwa Janusza 
Szewińskiego, jej męża. Na 
wystawie można obejrzeć 
zdjęcia dokumentujące za-
równo początki sportowej ka-
riery najwybitniejszej pol-
skiej lekkoatletki, jak i jej 
późniejszą aktywność m.in. 
w Międzynarodowym Komi-
tecie Olimpijskim.

Irena Szewińska siedmiokrot-
nie stawała na podium igrzysk 
olimpijskich, zdobyła też kilka-
naście medali Mistrzostw Euro-
py na otwartym stadionie i w ha-
li (lekkoatletycznych MŚ wów-
czas jeszcze nie rozgrywano). 
Startowała w biegach na 100, 

200 i 400 m, występowała w 
sztafecie i skoku w dal. W 1974 
r. agencja UPI wybrała ją najlep-
szą sportsmenką na świecie.

Po zakończeniu sportowej ka-
riery przez wiele lat zasiadała w 
zarządzie Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki (w tym jako pre-
zes PZLA), była wiceprezesm Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego, a 
od 1998 r. - przedstawicielem 
Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego.

W ramach ekspozycji prezen-
towanej m.in. w sali reprezenta-
cyjnej dawnego Ratusza Miej-
skiego można obejrzeć blisko 100 
fotografii z różnych okresów życia 
Ireny Szewińskiej, autorstwa jej 
męża - Janusza Szewińskiego 
(sportowca, trenera i fotoreporte-
ra) oraz - w kilku przypadkach - 
innego znanego fotoreportera i 
przyjaciela rodziny - Leszka Fidu-

siewicza. Na wystawie można po-
dziwiać także obrazy Leona Tara-
sewicza, inspirowane postacią 
Ireny Szewińskiej oraz niektóre 
statuetki, które otrzymała.

Wernisaż wystawy zgromadził 
tłumy gości. Wśród nich - oprócz 
autorów zdjęć i innych członków 
rodziny, w tym syna - Andrzeja 
Szewińskiego (obecnie zastępcy 
prezydenta Częstochowy), poja-
wili się tam także m.in. przewod-
niczący Rady Miasta Zdzisław 
Wolski oraz zastępcy prezydenta 
Ryszard Stefaniak i Andrzej Bab-
czyński.

Wystawę poświęconą zmarłej 
w ubiegłym roku Irenie Szewiń-
skiej można oglądać w Muzeum 
Częstochowskim do końca mar-
ca. Od niedawna jej imię nosi 
Miejskie Przedszkole nr 12 w 
Częstochowie. 

Katarzyna Gwara
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Pierwszy krok  
w  kierunku Centrum Usług 

Społecznościowych

Urząd gminy Rędziny spełnił ocze-
kiwania mieszkańców i  przesunął tej  
zimy ogrodzenie byłego przedszkola 
przy ul.  Wolności, poszerzając tym 
samym drogę. – Można powiedzieć, 
że  pierwsze prace zmierzające do  
utworzenia Centrum Usług Społecz-
nościowych mamy za  sobą – mówi 
wójt Paweł Militowski

Z  powodu zbyt wąskiej drogi miesz-
kańcy mieli problem m.in.  z  doprowa-
dzeniem mediów, a  śmieciarka kłopot z  
dojazdem do  posesji. Zapadła więc  decy-
zja, żeby  elementy ogrodzenia wymienić i  
przesunąć je poza pas drogowy, wskazany 
w  nowej propozycji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

– Stare kamienne ogrodzenie było w  
złym stanie, więc  potrzebna była też wy-
miana. Dzięki przesunięciu droga zyskała 
większą szerokość. Można powiedzieć, że  
wykonaliśmy w  ten sposób pierwsze pra-
ce zmierzające do  utworzenia Centrum 
Usług Społecznościowych – mówi wójt 
Paweł Militowski.

Od  początku września 2018  roku 
nie  ma już przy ul.  Wolności przed-
szkolaków, które zostały przeniesione 
do  nowych pomieszczeń w  budynku 
szkoły przy ul.  Szkolnej 7. Zwolniony 
budynek gmina zamierza rozbudować 
i  stworzyć w  nim właśnie Centrum 
Usług Społecznościowych. Władze 
gminy starają się o  dofinansowanie 
na  ten cel. Do  istniejącej części prze-
niesie się GOPS, w  nowopowstałej 
znalazłyby się natomiast pomieszcze-
nia przeznaczone właściwie dla 
wszystkich.

– To  będzie miejsce dla każdego – 
od  dzieci i  młodzieży po  seniorów – 
podkreśla wójt Paweł Militowski.

W  planie jest urządzenie tu m.in.  
kuchni, sali konferencyjnej, sali kino-
wej czy  miejsca do  tańczenia. W  CUS 
znalazłby się też np.  stół do  bilarda 
czy  stół do  tenisa stołowego. Dobry 
dostęp do  dwukondygnacyjnego w  za-
łożeniu budynku, miałyby osoby nie-
pełnosprawne, z  myślą o  których  po-
myślano o  specjalnej windzie.

Rusza budowa ciągu pieszego Olsz-
tyn – Skrajnica i remont kapitalny 
drogi Skrajnica – Odrzykoń. Inwesty-
cja pochłonie 2,5 mln złotych.

Umowę opiewającą na ponad 2 mln zł 
podpisali Wójt Gminy Olsztyn, Tomasz 
Kucharski i Stefan Cieślewicz, Prezes 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mosto-
wych Myszków. Prace ruszą w najbliż-
szych dniach od strony Olsztyna (przy 
skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury) i od 
strony Odrzykonia.

Wyłoniony w przetargu PRDM Mysz-
ków wykona przebudowę jezdni asfalto-
wej na odcinku ponad dwóch kilometrów 
oraz jednostronny chodnik z Olsztyna do 
Skrajnicy oraz na ulicy Górzystej i Księży-
cowej w Skrajnicy. W ramach inwestycji 

przewidziana jest także budowa części ul. 
Słonecznej.

Całkowity koszt to 2,46 mln zł. Połowę 
sfinansuje Fundusz Dróg Samorządo-
wych, drugą połowę Gmina Olsztyn   
z własnych środków.

–  Stan jezdni, po której między inny-
mi jeżdżą autobusy MPK między Odrzy-
koniem a Skrajnicą, był fatalny. Samo-
dzielnie trudno byłoby nam sfinansować 
te prace, ale dzięki funduszom woje-
wódzkim jest to możliwe  – mówi Tomasz 
Kucharski.

Chodnik do Skrajnicy rozpocznie się 
dokładnie w miejscu, gdzie aktualnie do-
biegają końca prace przy budowie drogi ze 
ścieżką rowerową Olszyn – Olsztyn – 
Odrzykoń. 

KK

Nowa droga w gminie Olsztyn

BLACHOWNIA

Ochotnicza Straż Pożarna z Bla-
chowni wkrótce będzie się cieszyć 
z nowego pojazdu. Jego wartość to 
1,2 mln złotych. Strażacy otrzymają 
również ubrania specjalistyczne, 
ubrania koszarowe, buty strażackie, 
hełmy, nawigacje GPS oraz radiosta-
cje przystosowane do komunikacji 
w technologii cyfrowej.

Specjalistyczny wóz bojowy w znaczą-
cych sposób poprawi bezpieczeństwo 
i skuteczność akcji gaśniczych. Zarząd 

Województwa Śląskiego – w ramach 
Poddziałania 5.5. RPSL: Wzmocnienie 
potencjału służb ratowniczych przyznał 
Blachowni ponad 1 mln zł z europej-
skich funduszy na doposażenie druhów 
w nowoczesną jednostkę ratowniczo-ga-
śniczą. Oprócz ciężkiego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego strażacy otrzymają 
również ubrania specjalistyczne, ubra-
nia koszarowe, buty strażackie, hełmy, 
nawigacje GPS oraz radiostacje przysto-
sowane do komunikacji w technologii 
cyfrowej.   

Strażacy będą mieć  
nowy samochód

Policjanci z Kłobucka wspólnie 
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epide-
miologiczną w Kłobucku prowadzą 
działania zgodne z założeniami Pro-
gramu Profilaktyki Uniwersalnej pt. 
„Smak życia, czyli debata o dopala-
czach”. W tym celu zorganizowano 
szkolenie połączone z warsztatami na 
temat narkotyków i dopalaczy oraz 
sposobów postępowania w przypadku 
ujawnienia tych zabronionych sub-
stancji. Spotkania skierowane było 
do nauczycieli, pedagogów i psycho-
logów ze szkół podstawowych z tere-
nu powiatu kłobuckiego.

Niestety zagrożenia wynikające z dopa-
laczami dopalaczami są w dalszym ciągu 
aktualne. Wychodząc naprzeciw temu 
zjawisku, kłobuccy policjanci prowadzą 
szeroką profilaktykę związaną z proble-
matyką narkotyków oraz dopalaczy - nie-
legalnych i bardzo szkodliwych syntetycz-
nych substancji psychoaktywnych.

Poza akcjami profilaktycznymi realizo-
wanymi bezpośrednio z młodzieżą w szko-
łach, mundurowi angażują się również 
w przedsięwzięcia prowadzone we współ-
pracy z innymi instytucjami.

To właśnie w związku z takim działa-
niem profilaktyk społeczny kłobuckiej ko-
mendy sierż.sztab. Tomasz Solnica wziął 
udział w spotkaniu odbywającym się  pt. 
„Smak życia, czyli debata o dopalaczach”.  
Wydarzenie skierowane do nauczycieli, 
pedagogów i psychologów ze szkół  pod-
stawowych z terenu  powiatu kłobuckiego 
zostało zorganizowane przez  Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  
w Kłobucku.

W trakcie wykładu i krótkich warszta-
tów przedstawiciele sanepidu koncentro-
wali swoją uwagę na założeniach i meto-
dyce realizacji Programu  „Smak życia, 
czyli debata o dopalaczach”,  natomiast 
podczas warsztatów tłumaczyli w obrazo-
wy sposób, wykorzystując przy tym różne 
rekwizyty, jak dotrzeć do młodych ludzi i 
przekonać ich o szkodliwości środków 
psychoaktywnych.

Policjanci przekazali informacje o kon-
sekwencjach prawnych związanych z po-
siadaniem, udzielaniem i wytwarzaniem 
nielegalnych substancji. Stróże prawa 
tłumaczyli, jak powinien zachować się na-
uczyciel, który ma podejrzenie, że jakiś 
uczeń może mieć kontakt z narkotykami 
lub dopalaczami.

Smak życia, czyli debata 
o dopalaczach

KŁOBUCK

Oprac. Katarzyna Gwara

RĘDZINY

WIEŚCI Z GMIN

OLSZTYN
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Potrącił kobietę i uciekł 
z miejsca wypadku

Bytomscy kryminalni zatrzymali 
74-latka, który potrącił kobietę i uciekł 
z miejsca wypadku. 65-letnia piesza 
trafiła ze złamaną ręką do szpitala. 
Dzięki miejskim kamerom policjanci 
wpadli na trop uciekiniera. Śledczy 
przedstawili mu zarzuty oraz zatrzy-
mali prawo jazdy, a prokurator nałożył 
na niego poręczenie majątkowe w kwo-
cie 5 tys. zł.  Bytomianin za spowodo-
wanie wypadku, nieudzielenie pomocy 
i ucieczkę z miejsca zdarzenia odpo-
wie przed sądem. Grozi mu do 5 lat 
więzienia.

W ubiegłym tygodniu po południu na 
skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich 
i Piekarskiej została potrącona kobieta. 
Kierujący oplem nie zatrzymał się i uciekł 
z miejsca wypadku drogowego. Pokrzyw-
dzona 65-latka ze złamaną ręką trafiła 
do szpitala. Na miejscu policjanci dro-
gówki ustalili, że kobieta w sposób prawi-

dłowy przechodziła przez jezdnię. Nieste-
ty, nikt ze świadków zdarzenia nie zapi-
sał numerów rejestracyjnych uciekinie-
ra. Policjanci zabezpieczyli jednak nagra-
nia z kamer monitoringu miejskiego na 
trasie, którą jechał sprawca wypadku. 
Ustalaniem numerów rejestracyjnych 
zajęli się śledczy z bytomskiej komendy. 
Wielogodzinne analizy zabezpieczonych 
nagrań pozwoliły stróżom prawa ustalić, 
kim jest sprawca wypadku. Ostatecznie 
policjanci zatrzymali 74-latka. Bytomia-
nin trafił do bytomskiej komendy, gdzie 
śledczy przedstawili mu zarzuty. Na jego 
aucie znajdowały się jeszcze uszkodzenia 
powstałe w wyniku potrącenia kobiety. 
Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. 
Prokurator nałożył na niego poręczenie 
majątkowe w kwocie 5 tys. zł. Bytomia-
nin za spowodowanie wypadku, nie-
udzielenie pomocy i ucieczkę z miejsca 
zdarzenia odpowie przed sądem. Grozi 
mu do 5 lat więzienia.

Policyjny pilotaż w trosce 
o zdrowie niemowlaka

Przyznał się do zabójstwa 
49-latka

10 tysięcy podrabianych 
perfum nie trafi na rynek

Kryminalni pyskowickiego komisa-
riatu zatrzymali 37-latka podejrzanego 
o zabójstwo. Mieszkaniec Dolnego Ślą-
ska próbował ukryć się na terenie na-
szego województwa. Po sygnale ślą-
skich policjantów, mundurowi z Wał-
brzycha weszli do wskazanego miesz-
kania, gdzie znaleźli zwłoki 49-letnie-
go mężczyzny. Zatrzymanemu grozi 
dożywotnie więzienie.

We wtorek przed południem kryminal-
ni z Pyskowic zwrócili uwagę na idącego 
chodnikiem mężczyznę, którego postano-
wili wylegitymować. Gdy ruszyli w jego 
stronę, ten zaczął uciekać w kierunku po-
bliskich pól. Stróże prawa ruszyli pościg 
i zatrzymali mężczyznę. Jak się okazało 
instynkt ich nie zwiódł, ponieważ był to 
człowiek, który już niejednokrotnie wcho-
dził w konflikt z prawem. Po przewiezieniu 
do komisariatu, 37-letni mieszkaniec Dol-
nego Śląska przyznał się do zbrodni, jaką 
popełnił w jednym z mieszkań w powiecie 
wałbrzyskim. Pyskowiccy mundurowi 
skontaktowali się z dolnośląską policją 
i przekazali kolegom wszystkie szczegóły, 
które zdołali ustalić. Tamtejsi stróże pra-
wa pojechali do wskazanego mieszkania 
i potwierdzili przekazaną im informację. 

Po wejściu do środka znaleźli ciało 49-let-
niego mężczyzny.

Mundurowi z Pyskowic zabezpieczyli 
szereg dowodów, które jeszcze tego same-
go dnia, wraz z zatrzymanym, przekazali 
konwojowi z Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu. Zgromadzony materiał po-
zwolił na przedstawienie podejrzanemu 
zarzutu zabójstwa. Za tę zbrodnię 37-lat-
kowi może grozić kara dożywotniego wię-
zienia. Mężczyzna został doprowadzony 
do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresz-
towanie.

Będzińscy poli-
cjanci zajmujący 
się zwalczaniem 
przestępczości go-
spodarczej, zatrzy-
mali trzy kobiety, 
podejrzewane o 
handel podróbkami 
perfum. Panie ofe-
rowały w prowadzo-
nym przez siebie 
sklepie perfumy z 
podrobionymi zna-
kami towarowymi 
znanych luksuso-
wych marek. W 
trakcie przeszuka-
nia sklepu oraz 
mieszkań kobiet, w 
ręce stróżów prawa wpadło około 10 
tys. nieoryginalnych kosmetyków.

Wspólne działania będzińskich poli-
cjantów z Wydziału do Walki z Przestęp-
stwami Gospodarczymi z przedstawicie-
lem producentów perfum, pozwoliły na 
ustalenie i zatrzymanie trzech kobiet w 
wieku 35, 36 oraz 56 lat, które za pośred-
nictwem działającego na terenie powiatu 

będzińskiego sklepu, wprowadziły do ob-
rotu znaczne ilości towaru z podrobiony-
mi znakami towarowymi znanych firm 
kosmetycznych.  Stróże prawa, w trakcie 
przeszukania lokalu oraz miejsc zamiesz-
kania kobiet, znaleźli około 10 tysięcy 
perfum, opatrzonych podrobionymi zna-
kami towarowymi luksusowych marek. 
Aktualnie trwa szacowanie start  po-
krzywdzonych firm.  Dalszym losem ko-
biet zajmie się prokurator i  sąd.

Uszkodzili stacje drogi 
krzyżowej

Z jajek niespodzianek 
przerzucił się na bombonierki

Policjanci z katowickiej komendy 
miejskiej poszukują osób podejrzewa-
nych o uszkodzenie stacji drogi krzy-
żowej na terenie parafii w Panewni-
kach. Sprawcy zostali zarejestrowani 
przez kamery monitoringu. Wszystkie 
osoby, które mają informacje mogące 
pomóc w ustaleniu tożsamości prze-
stępców, proszone są kontakt z poli-
cjantami z Wydziału Kryminalnego 
Komendy Miejskiej Policji w Katowi-
cach pod nr tel. 32 200 2555, lub 
ppziz@katowice.ka.policja.gov.pl

W niedzielę 24 lutego br. policjanci z 
Katowic zostali powiadomieni o zniszcze-
niu stacji drogi krzyżowej na terenie para-
fii w Panewnikach. Sprawcy farbą nama-
lowali napisy, symbole i rysunki na 5 sta-
cjach drogi krzyżowej. Na miejscu praco-
wali śledczy oraz technik kryminalistyki, 
który przeprowadził oględziny. Munduro-
wi zabezpieczyli również nagrania z moni-
toringu, który teraz jest analizowany. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że do zdarze-
nia doszło w piątek 22 lutego br. pomię-
dzy godziną 19.00, a 20.00.

Sprawą zajmują się policjanci z Wy-
działu Kryminalnego Komendy Miejskiej 

Policji w Katowicach pod nadzorem Pro-
kuratury Rejonowej Katowice Zachód w 
Katowicach. Obecnie policjanci ustalają 
świadków zdarzenia oraz tożsamość 
sprawców. Zabezpieczają i analizują rów-
nież kolejne zapisy monitoringu. Spraw-
com za obrazę uczuć religijnych oraz de-
wastację obiektów o szczególnym znacze-
niu dla kultury, grozi do 10 lat więzienia.

Wszystkie osoby mające jakąkolwiek 
informację mogącą pomóc w ustaleniu 
tożsamości sprawców lub osoby, które by-
ły świadkami zdarzenia, proszone o kon-
takt z policjantami z Katowic pod nr tel. 
32 200 2555, e-mail ppziz@katowice.ka.
policja.gov.pl lub numer alarmowy 112. 
Policja gwarantuje anonimowość.

Policjanci z Cze-
ladzi ponownie za-
trzymali mieszkań-
ca tego miasta, po-
dejrzanego o kra-
dzieże sklepowe. 
20-latek, który 
szczególnie upodo-
bał sobie słodycze, 
z czekoladowych ja-
jek z niespodzianką 
przerzucił się na 
bombonierki. Jego 
łupem padło tym 
razem ponad 60 
c z eko l adowych 
bombonierek war-
tych prawie 1000 
złotych. Grozi mu 
nawet 5 lat więzienia.

Od dłuższego czasu 20-letni mieszka-
niec Czeladzi znany jest miejscowym stró-
żom prawa. Pomimo młodego wieku, na 
swoim koncie mężczyzna ma już wiele wy-
stępków takich jak groźby, czy drobne 
kradzieże na szkodę swoich bliskich.  
W połowie stycznia br. młody czeladzianin 
zatrzymany został na  kradzieży czekola-

dowych jajek niespodzianek.  Zamiłowa-
nia do słodyczy najwyraźniej nie ostudziło 
spotkanie ze stróżami prawa i prokurato-
rem. W minioną środę 20-latek po raz ko-
lejny dokonał kradzieży  w jednym z cze-
ladzkich marketów. Tym razem jego łu-
pem padły 63 czekoladowe bombonierki.    
Mężczyzna wpadł dzięki informacjom, ja-
kie stróże prawa otrzymali jeszcze zanim 
pracownicy sklepów zorientowali się, że 
są okradani.

Oprac. Katarzyna Gwara

Jastrzębscy policjanci prze-
prowadzili pilotaż auta, w któ-
rym przewożono 5-miesięczne 
dziecko, wymagające natych-
miastowej pomocy medycznej. 
Dzięki temu ojciec, który prze-
woził maluszka, szybko i bez-
piecznie dojechał z Jastrzębia-
-Zdroju do szpitala w Rybniku. 
Rodzice chłopczyka podzięko-
wali policjantom za zaangażo-
wanie i pomoc w tej trudnej sy-
tuacji.

W poniedziałek, około 17.30, 
aspirant sztabowy Dariusz Adynkiewicz-
-Piragas - dyżurny jastrzębskiej komendy 
policji, odebrał telefon od zdenerwowane-
go mężczyzny, który poprosił o pomoc. 
Mieszkaniec Jastrzębia poinformował 
mundurowego, że jego 5-miesięczne 
dziecko, które jest po transfuzji krwi, ma 
prawdopodobnie problemy z oddycha-

niem. Dyżurny natychmiast podjął decy-
zję o pilotowaniu samochodu rodziców z 
dzieckiem przez policyjne radiowozy, aby 
jak najszybciej noworodek trafił pod opie-
kę lekarzy. Policjanci wraz z pilotowanym 
samochodem bez żadnych przeszkód do-
tarli szybko do szpitala. Zdenerwowany 
ojciec podziękował policjantom za zaan-
gażowanie i pomoc w tej trudnej sytuacji.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A

http://bedzin.slaska.policja.gov.pl/ka1/informacje/wiadomosci/251384,Upodobal-sobie-jajka-niespodzianki.html?search=946969757047
http://bedzin.slaska.policja.gov.pl/ka1/informacje/wiadomosci/251384,Upodobal-sobie-jajka-niespodzianki.html?search=946969757047


PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 4-5 MARCA 2019 5.REKL AMA

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 serwisy kawowo-obiadowe z 

duraleksu i z kamionki. Tel. 504 230 153
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 28 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 1.6 E, 
rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł., serwis., F. VAT

 35.900 zł  

HYUNDAI i30 1.6 D, 
rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis., F. VAT

  
 31.900 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. 2005, 4x4 20.900 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 FORD C-MAX 1.6 E, rok prod. 2007  16.900 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, rok prod. 2015, kraj.,  

I – wł.  24.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 

 kraj., F. VAT  29.900 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 C 1.0 E,  zakup 2003, kraj. 3.900 zł
n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 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 VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999. 3.900 zł
n RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2008, kraj. 12.200 zł
n RENAULT CLIO 1.5 CDTi, rok prod. 2015, 

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 24.900 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 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 5.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001 6.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015 i 2016,  

kraj.,I – wł.  27.900 – 33.900 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 SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004 10.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  

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

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW JETTA 1.6 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 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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PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 4 MARCA 2019 r.

05:55 TELEZAKUPY
07:05 Elif; s.III; odc. 436; 

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

28 - Tam i z powrotem; 
serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VII; 
odc. 80 - Zakładniczka; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 44 - Zatrute wino; 
serial kryminalny TVP

11:30 Korona królów – taka 
historia...; odc. 24; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – 

Bylicowy step; film 
dokumentalny; USA 
(2015); reż.:Marc 
Dentzker, Tom Swartwout

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 437; 

serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

16:05 Wieczna miłość; s.II; 
odc. 126; serial; Turcja 
(2015)

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

odc. 4030; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3442; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
19/106; teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 95
21:00 Teatr Telewizji – 

CENA; spektakl teatralny; 
Polska (2018); reż.:Jerzy 
Zelnik

22:30 Parada oszustów; odc. 
2/4 - Tajny detektyw; 
serial TVP

23:35 Ryngraf
00:10 Okupacja 1968. 

Ostatnia misja Generała 
Jermakowa; film dokum.; 
Polska (2017)

00:40 Sanatorium miłości; 
odc. 7; reality show

01:40 Za jakie grzechy; 
komedia; Kanada, USA 
(2008)

03:25 Wojna królewskich 
żon; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2016)

04:25 Notacje – Gustaw 
Holoubek. Warszawa; 
cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 212 
ed. 4; teleturniej

06:00 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:25 Na sygnale; odc. 11; 
serial fabularyzowany TVP

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

09:30 Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (305)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

124 „Niebezpieczne 
sporty”; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2013; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 213 
ed. 4; teleturniej

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

14:10 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

15:05 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 44 Chwile zwątpienia 
(MOUNTAIN MEDIC - DER 
BERGDOKTOR ep. 
Verdachtsmomente); 
serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 439 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2462; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 
10 (odc 1.); Turcja (2016)

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

18 „Zwierzątko domowe”; 
serial komediowy TVP

19:05 Przepis dnia (1)
19:10 Muzeum Polskiej 

Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2013; serial TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2014; serial TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 87; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1425; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1158

21:55 Za marzenia; s.II; odc. 
1/13; serial TVP

22:55 Godziny grozy; odc. 
8/8; serial; Wielka 
Brytania, Kanada, USA 
(2016)

23:55 Sfora; odc. 6/9
01:00 Generał Nil; dramat 

historyczny; Polska (2008)
03:15 Zwariować ze 

szczęścia; komedia; 
Włochy, Francja (2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny. Rozrywkę 
widzom zapewnią: 
komentarze prowadzącego 
Roberta Jarka, sonda 
uliczna Mariana 
Skowronka, piosenka 
wybrana przez redakcję i 
rozmowy z gwiazdami o...

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (87) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (850) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (131) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (832) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2834) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (878) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (301) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (291) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2835) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (399) serial 
komediowy. Kolejne 
perypetie mieszkańców 
kamienicy przy Ćwiartki 
3/4. Halina postanawia 
napisać autobiografię. 
Książka wywołuje burzę w 
życiu rodziny.

20:10 Megahit: Deadpool; 
film SF, USA 2016. 
Umierający najemnik 
zostaje poddany 
eksperymentalnej terapii. 
Zyskuje supermoc i... 
powód do zemsty.

22:25 Ślad (33) serial 
kryminalny

23:35 Jack Reacher: Jednym 
strzałem; film sensacyjny, 
USA 2012. Outsider armii 
USA bada sprawę 
zabójstwa kilku osób. Ktoś 
sabotuje jego śledztwo.

2:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:50 Uwaga! (5601) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 3 (1/39) - 
program

07:55 Akademia ogrodnika 
(1/39) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2404) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (995) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (884) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (647) - 
program

14:00 19 + (348) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

16 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (648) - 
program

16:30 19 + (349) - program
17:00 Szpital (885) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (996) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7733) 
19:35 Sport (7716)  
19:45 Pogoda (7713)  
19:49 Raport smogowy - 

(106) 
19:50 Uwaga! (5602) - 

program
20:10 Doradca smaku 10 

(1/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

17 (2834) - serial 
obyczajowy. Zimińska 
ratuje życie synkowi 
Marka?! Syn Marka od 
rana przeraźliwie płacze – 
Danka nie może go 
uspokoić. Zimiński nie 
odbiera telefonu. W końcu 
Danka wzywa 
pogotowie… 

20:55 Milionerzy (232) - 
program

21:30 Odwróceni. Ojcowie i 
córki (2/8) - program. 
Sprytny prokurator Adam 
Gołąbek (Olaf Lubaszenko) 
próbuje dopaść i 
aresztować świadka 
koronnego numer jeden w 
Polsce. Blasze (Robert 
Więckiewicz), głównie 
dzięki pomocy Sikory 
(Artur Żmijewski), na razie 
udaje się wyprzedzać jego 
ruchy…

22:35 Bez twarzy - film 
sensacyjny, USA 1997. Po 
zastosowaniu niezwykłego 
wynalazku, agent FBI 
otrzymuje twarz 
niebezpiecznego 
przestępcy by bez 
przeszkód móc 
spenetrować środowisko 
przestępcze. Wynalazek 
wpada jednak w ręce 
przestępców…

01:20 Co za tydzień (891) - 
magazyn

01:55 Uwaga! (5602) - 
program

02:15 Moc Magii (414) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 53

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 169

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 27

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 16

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 14

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 4

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 5

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 15

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 15

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 16

16:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 6

17:00 Rodzinny Interes; 
Polska 2019; odc. 1

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 151

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 152

20:00 Kontakt bezpośredni; 
akcja, Niemcy, USA 2009. 
Były oficer operacyjny sił 
specjalnych USA - Mike 
Riggins  - odsiaduje wyrok 
w rosyjskim więzieniu. 
Tam dostaje propozycję 
nie do odrzucenia. W 
zamian za wolność i 
pokaźną sumę przelaną na 
jego konto ma odnaleźć i 
uwolnić porwaną 
obywatelkę USA – Anę 
Gale. Mike wykonuje 
zadanie jednak sprawa 
wydaje się mieć drugie 
dno…

21:50 Niebezpieczna 
dzielnica; akcja, USA 
2010

23:30 Elektra; akcja, Kanada, 
USA 2005

01:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017; odc. 100

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual

03:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual

04:15 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4

04:50 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 22

05:20 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 12

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

06:10 Na sygnale; odc. 7; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 2/9 - Na tropie 
zdrady; serial TVP

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

09:25 Ojciec Mateusz; s.XXI; 
odc. 265 - Powołanie; 
serial kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
36 „Czy siedzi z nami 
pilot”; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
37 „Pierwsza praca 
Tomka”; serial komediowy 
TVP

11:25 Ranczo; s.I; odc. 8 - 
Kozy ofiarne; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.I; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 151 - Zakochany 
Marczak; serial kryminalny 
TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 152 - Niania; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
241 Złodziejskie serce; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.I; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Bulionerzy; odc. 35/75 
- Przechył; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 153 - Na zakręcie; 
serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.IX; 
odc. 108 - Mężczyzna bez 
pamięci; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.I; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.I; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 154 - Disco; serial 
kryminalny TVP

00:25 O mnie się nie martw; 
serial TVP

01:20 Krew z krwi 2; odc. 
10/10; serial TVP

02:20 Zbrodnia II; odc. 1; 
serial

03:20 Przyłbice i kaptury; 
odc. 2/9 - Na tropie 
zdrady; serial TVP

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

06:40 Familiada; odc. 2470; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– W neolitycznym garnku; 
magazyn kulinarny

07:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /3/ - „Grande 
Valse Brillante” - Ewa 
Demarczyk

07:55 Muzyka łączy 
pokolenia – Renata 
Dąbkowska i Eleni

08:45 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 28 
Kraków nowoczesny; 
magazyn

09:10 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 63 Czersk i 
Góra Kalwaria; magazyn

09:45 Koło fortuny; odc. 412 
ed. 6; teleturniej

10:25 Bake off – Ale ciacho! 
(8) ed. 5; widowisko

11:25 Bake off – Ale przepis 
(8) ed. 5

11:40 Familiada; odc. 2470; 
teleturniej

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

14:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /1/; teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – XII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo - TROPICIELE 
TALENTÓW (1-2)

17:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole - 
Przeżyjmy to jeszcze raz

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Przy wspólnym stole; 
magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (62) - 
Polacy na Madagaskar; 
cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 40 Malta (151) - 
Miejsce spotkań; magazyn 
kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/64/; teleturniej

20:30 Postaw na milion; s.I; 
odc. 123; teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (37) - Czechy; 
widowisko rozrywkowe

22:25 Voice Kids; s. II (14) 
Finał; widowisko 
muzyczne

24:00 Koło fortuny; odc. 411 
ed. 6; teleturniej

00:40 Sierocki na sobotę; 
odc. 9; program 
rozrywkowy

01:55 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis - 
Goran Bregovic i Krzysztof 
Krawczyk; koncert

02:55 Dzięki Bogu już 
weekend; s.III (28); 
program rozrywkowy

04:05 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk ’88; /
cz. 1/; widowisko 
rozrywkowe

05:00 Gotowe na wszystko 
III (14/23) - serial, USA

06:00 Ukryta prawda (496) - 
program obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (24/52) - 
program sądowy

08:00 Szpital (222) - 
program obyczajowy

08:55 Brzydula (214) - serial 
obyczajowy

09:30 Kulisy sławy EXTRA 
(1/9) - program 
lifestylowy

10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (31/38) - program
12:20 Ukryta prawda (286) - 

program obyczajowy
13:20 Sąd rodzinny (25/52) - 

program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (61/116) - 
program sądowy

15:20 Szpital (223) - 
program obyczajowy

16:20 Gotowe na wszystko 
III (15/23) - serial, USA

17:20 Przyjaciele (22/24) - 
serial komediowy, USA

17:50 Przyjaciele (23/24) - 
serial komediowy, USA

18:20 Brzydula (215) - serial 
obyczajowy

18:55 Brzydula (216) - serial 
obyczajowy

19:30 Zakochani po uszy 
(29/120) - program

20:00 Nigdy w życiu! - 
komedia 2004. Judyta 
(Danuta Stenka) dobiega 
czterdziestki, mieszka w 
Warszawie, prowadzi dom 
zapracowanemu mężowi 
(Jan Frycz) i wychowuje 
nastoletnią Tosię. 
Teoretycznie jest 
szczęśliwa. Bezpieczny 
świat wali się w gruzy, 
gdy mąż porzuca ją dla 
innej i, wbrew 
wcześniejszym 
obietnicom, wyrzuca wraz 
z córką z mieszkania. Za 
namową przyjaciółki 
Judyta postanawia 
wybudować dom pod 
miastem…

22:15 Efekt motyla - film 
sensacyjny, USA/
Kanada 2004. Evan 
Treborn (Ashton Kutscher) 
stracił poczucie czasu. 
Odkąd pamięta, 
najważniejsze momenty 
jego życia znikały w 
czarnej otchłani 
zapomnienia. Jego 
dzieciństwo zmąciła seria 
przerażających wydarzeń, 
po których pozostały mu 
tylko cienie wspomnień i 
zrujnowane życie jego 
najbliższych przyjaciół z 
dzieciństwa…

00:40 Moc Magii (414) - 
program

02:50 Ukryta prawda (496) - 
program obyczajowy

03:45 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show – 
Henryk Blida

05:25 Wszystko o jedzeniu 
3 (13) - program 

05:55 Ostre cięcie 5 (9/10) - 
program

06:40 Nowa Maja w 
ogrodzie 3 (1/39) - 
program

07:10 Eks-tra zmiana EXTRA 
- program lifestylowy

07:40 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (11/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 2 
(9/10) - program 

09:25 W czym do ślubu? 
(2/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (3/12) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (5/13) - program 

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Miłość od kuchni
13:50 Co za tydzień (891) - 

magazyn
14:25 Pani Gadżet 15 (1/22) 

- magazyn
15:00 Pani Gadżet 13 (6/12) 

- magazyn
15:35 Ugotowani 8 (33) - 

program kulinarno-
rozrywkowy

16:10 Ugotowani 8 (34) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:45 Ugotowani 8 (35) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:15 Ugotowani 8 (36) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:50 Kuchenne rewolucje 
16 (1/13) - program 

18:50 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (1/8) - reality 
show

19:35 Powrót Doktora 
Szczyta

20:35 Kobieta na krańcu 
świata 8 (2/6) - program

21:10 Sablewska od stylu. 
Na okazję (1/12) - 
program rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 16 
(20/22) - magazyn

22:25 No to lecę! (1/4) - 
program 

23:25 W czym do ślubu 
EXTRA

23:55 Afera fryzjera 7 (1/8) - 
program rozrywkowy

00:40 Współcześni 
dwudziestolatkowie (6/7) 
- program lifestylowy 

01:20 Wiem, co jem na 
diecie (1/12) - program 

01:50 Wiem, co jem na 
diecie (2/12) - program 

02:20 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn

02:50 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn

03:20 Wiem, co jem (13/16) 
- magazyn

03:50 Wiem, co jem (14/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn

06:00 Łyżwiarstwo szybkie - 
MŚ w wieloboju

10:15 Kolarstwo torowe MŚ 
- Pruszków

12:30 LA - Halowe ME 
Glasgow

17:00 PN - Liga Mistrzów
19:05 PN - Liga Mistrzów 

skróty
20:25 4–4–2
20:50 4–4–2
21:25 Sportowy wieczór
22:00 Gol Ekstra
23:35 Gol - magazyn 

piłkarski
23:55 Hokej NHL - skróty 

meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL
04:05 Boks
05:15 Sportowy wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (5) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (55) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (56) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (53) 
reality show. Rodzinę pani 
Urszuli dotknęła tragedia. 
Najpierw ona zachorowała 
na nowotwór, następnie 
jej córki. Od czasu ich 
śmierci kobieta sama 
wychowuje...

9:00 Septagon (40) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (34) 
reality show. W rywalizacji 
wezmą udział gwiazdy 
telewizji - Bilguun 
Ariunbaatar i Katarzyna 
Kwiatkowska. Przygotują 
dania z produktów, 
których cena nie 
przekroczy...

11:30 Benny Hill (6); 
program rozrywkowy

12:00 Galileo (714); 
program 
popularnonaukowy. Kilka 
ciekawostek, dotyczących 
Nowego Jorku. Nie 
zabraknie także przeglądu 
najnowszych salonów 
fitness, gdzie zamiast 
ćwiczyć, gra się w...

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

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(21) serial kryminalny. 
Sympatyczny prokurator 
McCabe oraz młody 
detektyw Jake rozwiązują 
kryminalne zagadki.

16:00 Gliniarz i prokurator 
(24) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(494) serial obyczajowy

18:00 Septagon (41) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(495) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (261) 
serial kryminalny

21:00 Gwiazdy Kabaretu (6); 
program rozrywkowy

22:00 Gwiazdy Kabaretu 
(13); program rozrywkowy

23:00 Wioska przeklętych; 
horror SF, USA 1995

1:05 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:10 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:35 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

4:05 Atleci; magazyn 
sportowy

4:40 Trans World Sport; 
magazyn 

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 4 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
4.03.1989

07:45 Korona królów; odc. 
165; telenowela 
historyczna TVP

08:15 Korona królów; odc. 
166; telenowela 
historyczna TVP

08:45 Ex Libris; magazyn
09:30 WiN Wolność i 

Niezawisłość. Ostatnia 
Nadzieja

10:25 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Pearl Harbor; 
cykl dokumentalny

10:55 Świat z lotu ptaka; 
odc. 6. Wysokie loty; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

12:00 Polska Kronika 
Filmowa 1994 - Wydanie 
4; cykl dokumentalny

12:15 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 6/15 - Za kulisami, 
czyli bisnesswoman; serial 
komediowy TVP

13:25 Epitafium dla Barbary 
Radziwiłłówny; film 
historyczny; Polska (1983)

15:05 Afryka; cz. 1. Kalahari; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

16:05 Spór o historię – Czy 
możliwa jest jedna 
historia Europy; debata

16:40 Historia Polski – 
Portret żołnierza; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.; odc. 157

18:20 Flesz historii; cykl 
reportaży

18:40 Polska Kronika 
Filmowa 1990 - Wydanie 
21; cykl dokumentalny

19:00 Przeprowadzki; odc. 
5/10; serial TVP

20:05 Historia w postaciach 
zapisana – Charles de 
Gaulle; cykl dokum.; 
Francja (2013)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Polskie 
miesiące; magazyn

22:35 Marzyciele; program
23:15 Podwodny grobowiec 

– tragedia HMS Hood; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

00:15 Marcowa gra. Czy 
Władysław Gomułka był 
antysemitą?...; film 
dokumentalny

01:20 Sensacje XX wieku – 
Najważniejsza bitwa 
Churchilla; cykl dokum.

02:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tamten 
najdłuższy dzień; cz. 2; 
cykl dokumentalny

02:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.; odc. 157

03:15 Dziennik telewizyjny – 
4.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - PGE Skra 
Bełchatów

8:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

10:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

12:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Trefl Gdańsk

15:00 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 
- Stal Mielec

17:30 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
BKS PROFI CREDIT 
Bielsko-Biała - Developres 
SkyRes Rzeszów

20:30 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

22:00 Boks: Walka o pas 
WBA International w 
Peterborough; waga 
piórkowa: Jordan Gill - 
Emmanuel Dominguez

23:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

23:30 UFC Ultimate 
Knockouts; program 
sportowy

0:30 Boks: Gala Polsat 
Boxing Night

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

POLSAT SPORT
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06:00 TELEZAKUPY
06:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4030; teleturniej 
muzyczny

07:05 Elif; s.III; odc. 437; 
serial; Turcja (2014)

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

29 - Droższa niż perły; 
serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VII; 
odc. 81 - Handlarz 
dziećmi; serial kryminalny 
TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 45 - Cena prawdy; 
serial kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – 

Afryka Południowa 1. 
Poszukiwanie wody; 
serial dokumentalny; 
Francja (2017)

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 438; 

serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 95
16:05 Wieczna miłość; s.II; 

odc. 127; serial; Turcja 
(2015)

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

odc. 4032; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3443; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
20/106; teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 96
21:00 Głębia ostrości; /8/; 

cykl reportaży
21:40 Echo serca; odc. 8; 

serial TVP
22:35 Kompania X; s.III; odc. 

22; serial; Kanada (2015)
23:30 Miasto Gniewu; serial 

fabularyzowany TVP
00:15 Człowiek ze złotym 

pistoletem; film 
sensacyjny; Wielka 
Brytania (1974)

02:25 Serial fabularny
03:25 Więzienie. Piekło na 

ziemi; cz. 1; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

04:20 Notacje – Franceska 
Michalska. Polacy w 
Kazachstanie; cykl dokum.

05:20 Koło fortuny; odc. 214 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1425; serial TVP

06:55 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 12; 

serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (1)
07:55 Pytanie na śniadanie - 

w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

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

Extra (306)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

125; serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 

2014; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 215 

ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 

36; serial; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 

1425; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski – nowy rozdział; 
odc. 45; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 440 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2463; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 
11 (odc 1.); Turcja (2016)

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

19; serial komediowy TVP
19:00 Przepis dnia (2)
19:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2014; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2015; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 88; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1426; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1159

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – 
Wszystkie nieprzespane 
noce; film dokumentalny; 
Polska (2017)

00:55 Za marzenia; s.II; odc. 
1/13; serial TVP

01:50 Rodzinka.pl; odc. 253; 
serial komediowy TVP

02:25 Godziny grozy; odc. 
8/8; serial; Wielka 
Brytania, Kanada, USA 
(2016)

03:25 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

04:30 Kiedy Harry poznał 
Meghan – ślub jakiego 
nie było; film 
dokumentalny; Kanada 
(2018); reż.:Adrian 
Munsey, Vance Goodwin

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny. Rozrywkę 
widzom zapewnią: 
komentarze prowadzącego 
Roberta Jarka, sonda 
uliczna Mariana 
Skowronka, piosenka 
wybrana przez redakcję i 
rozmowy z gwiazdami o...

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (88) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (851) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (132) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (833) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2835) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (879) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (302) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (292) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2836) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (400) serial 
komediowy. Kolejne 
perypetie mieszkańców 
kamienicy przy Ćwiartki 
3/4. Halina postanawia 
napisać autobiografię. 
Książka wywołuje burzę w 
życiu rodziny.

20:10 Jack Reacher: Jednym 
strzałem; film sensacyjny, 
USA 2012. Outsider armii 
USA bada sprawę 
zabójstwa kilku osób. Ktoś 
sabotuje jego śledztwo.

23:00 Ślad (34) serial 
kryminalny

0:00 Pociąg z forsą; film 
sensacyjny, USA 1995. 
Zadłużony policjant Charlie 
planuje napad. Jego brat 
chce go powstrzymać.

2:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5602) - 
program

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

(12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 10 
(1/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2405) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (996) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (885) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (648) - 
program

14:00 19 + (349) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

(1/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

15:30 Szkoła (649) - 
program

16:30 19 + (350) - program
17:00 Szpital (886) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (997) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7734) 
19:30 Całe szczęście - 

relacja z premiery (1/2) - 
program 

19:35 Sport (7717)  
19:45 Pogoda (7714)  
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (107) 

19:50 Całe szczęście - 
relacja z premiery (2) - 
program 

19:55 Uwaga! (5603) - 
program

20:10 Doradca smaku 10 
(2/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2835) - serial 
obyczajowy. Ahmed goli 
głowę koledze a Danka… 
chce adoptować synka 
Marka! Nowy uczeń Danki, 
Ahmed, ogolił głowę 
Konradowi! 

20:55 Milionerzy (233) - 
program

21:30 Diagnoza 4 (2/13) - 
serial

22:30 Kuba Wojewódzki 
13 (15) - talk show. 
Wiosna już za pasem, ale 
bez obaw, Kuba 
Wojewódzki nie planuje 
wagarów. Przeciwnie, król 
TVN ponownie rozpocznie 
swoje panowanie na 
ekranach telewizorów. 
Czego możemy 
spodziewać się po jego 
wysokości i nowych 
odcinkach talk-show? Czy 
zrobi wiosenne porządki w 
świecie show-biznesu?

23:30 Superwizjer (1151) - 
magazyn reporterów

00:05 36,6 5 (1/12) - 
program

01:05 Strzelec (8/10) - serial, 
USA

02:00 Uwaga! (5603) - 
program

02:20 Moc Magii (415) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 54

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 170

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 28

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 17

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 15

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 5

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 7

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 16

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 16

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 17

16:00 Rodzinny Interes; 
serial; odc. 1

17:00 Rodzinny Interes; 
serial; odc. 2

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 152

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 153

20:00 Kula w łeb; akcja, USA 
2012. Młody policjant 
poznaje doświadczonego 
płatnego zabójcę, jednego 
z najlepszych w branży - 
Jimmi’ego Bobo 
(Sylvester Stallone). 
Mężczyzn łączy wspólny 
wróg, który jest 
odpowiedzialny za 
morderstwo ich 
najlepszych kumpli…

21:50 John Wick; akcja, USA 
2014. John Wick był 
najlepszym płatnym 
zabójcą w Stanach, ale dla 
ukochanej żony wycofał 
się z biznesu. Po jej 
śmierci nie dane mu 
będzie w spokoju przeżyć 
żałoby…

23:50 Kontakt bezpośredni; 
akcja, Niemcy, USA 2009. 

01:40 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

02:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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. 23

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

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

06:10 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 3/9 - Pożoga; serial 
TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
1000; serial TVP

09:20 O mnie się nie martw; 
serial TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
37 „Pierwsza praca 
Tomka”; serial komediowy 
TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
38 „Dziadkowie”; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.I; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.I; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 152 - Niania; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 153 - Na zakręcie; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
242 Lepsza córka; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 36/75 
- Wspólnota; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 154 - Disco; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.IX; 
odc. 109 - Maja przed 
północą; serial kryminalny 
TVP

21:25 Ranczo; s.I; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.II; odc. 14 - 
Sztuka i władza; serial 
obyczajowy TVP

23:35 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 155 - Żart; serial 
kryminalny TVP

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

01:30 Czas honoru; odc. 43 
„Sonderkommando 
Tiger”; serial TVP

02:30 Czas honoru; odc. 44 
„Tajna broń”; serial TVP

03:25 Przyłbice i kaptury; 
odc. 3/9 - Pożoga; serial 
TVP

04:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
37 „Pierwsza praca 
Tomka”; serial komediowy 
TVP

06:40 Familiada; odc. 2471; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Przy wspólnym stole; 
magazyn kulinarny

07:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /13/ - 
„Supermenka” - Kayah

07:55 Muzyka łączy 
pokolenia – Zbigniew 
Hołdys i Jaro

08:50 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 29 
Drohiczyn; magazyn

09:15 Koło fortuny; odc. 413 
ed. 6; teleturniej

09:55 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /1/ - 
Europejski Sen; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /14/ - „Dziwny 
jest ten świat” - Czesław 
Niemen

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /85/ - „Za 
zdrowie pań” - Edward 
Hulewicz

11:10 Familiada; odc. 2471; 
teleturniej

11:45 Rodzina wie lepiej; 
/64/; teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Kinoteatr Mumio; 
widowisko rozrywkowe

13:20 Życie to Kabaret – 
Dobry wieczór z Neo – 
Nówką – Ale jaja

14:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /2/; teleturniej

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

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Jak jeść by dłużej żyć; 
magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (63) - 
Recykling; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 41 Malezja 
(153) - Georgetown; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/65/; teleturniej

20:30 Postaw na milion; s.I; 
odc. 124; teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (38) - Cyganie; 
widowisko rozrywkowe

22:30 Bake off – Ale ciacho! 
(9) ed. 5; widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis 
(9) ed. 5

23:35 Koło fortuny; odc. 412 
ed. 6; teleturniej

00:10 Sierocki na sobotę; 
odc. 7; program 
rozrywkowy

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Golec 
uOrkiestra - 20 - lecie 
zespołu (cz. 1); koncert

02:15 Dzięki Bogu już 
weekend; s.III (30); 
program rozrywkowy

03:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (3)

05:00 Gotowe na wszystko 
III (15/23) - serial, USA

06:00 Ukryta prawda (497) - 
program obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (25/52) - 
program sądowy

08:00 Szpital (223) - 
program obyczajowy

08:55 Brzydula (215) - serial 
obyczajowy

09:30 Zakochani po uszy 
(29/120) - program

10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (32/38) - program
12:20 Ukryta prawda (287) - 

program obyczajowy
13:20 Sąd rodzinny (26/52) - 

program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (62/116) - 
program sądowy

15:20 Szpital (224) - 
program obyczajowy

16:20 Gotowe na wszystko 
III (16/23) - serial, USA

17:20 Przyjaciele (24) - 
serial komediowy, USA

17:50 Przyjaciele (1/24) - 
serial komediowy, USA

18:20 Brzydula (217) - serial 
obyczajowy

18:55 Brzydula (218) - serial 
obyczajowy

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

20:00 Arka przyszłości - film 
sensacyjny, USA/Korea 
Płd./Czechy/Francja 2013. 
Rok 2031. Świat przegrał 
walkę z globalnym 
ociepleniem. Na Ziemi 
zapanowała wieczna zima, 
a życie uległo zagładzie. 
Jedynymi, którzy 
przetrwali są pasażerowie 
Snowpiercera – 
pędzącego przez śnieżną 
zamieć pociągu-miasta 
poruszającego się dookoła 
globu dzięki 
rewolucyjnemu silnikowi 
potrafiącemu generować 
napędzającą go energię…

22:40 Jack Ryan: Teoria 
chaosu - film sensacyjny, 
USA/Rosja 2014. Jack 
Ryan (Chris Pine) jest 
finansistą, pracującym w 
Moskwie dla oligarchy - 
Viktora Stazova (Kenneth 
Branagh). Odkrywa, że 
jego szef planuje 
przeprowadzić finansowy 
atak terrorystyczny na 
USA i spowodować 
gospodarczy krach. Jack 
postawia zapobiec 
niebezpieczeństwu z 
narażeniem życia..…

00:50 Moc Magii (415) - 
program

03:00 Ukryta prawda (497) - 
program obyczajowy

03:55 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show – Jolanta 
Szczypińska

05:00 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (19/20) - 
program rozrywkowy

06:05 Co za tydzień (891) - 
magazyn

06:35 Śluby marzeń
07:40 Sablewskiej sposób 

na modę 5 (12/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 
2 (10) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 
(3/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (4/12) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (6/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Pani Gadżet 16 
(20/22) - magazyn

13:20 Pani Gadżet 15 (1/22) 
- magazyn

13:55 Sablewska od stylu. 
Na okazję (1/12) - 
program rozrywkowy

14:40 Powrót Doktora 
Szczyta

15:40 W czym do ślubu 
EXTRA

16:10 Afera fryzjera 6 (1/12) 
- program rozrywkowy

16:55 No to lecę! (1/4) - 
program 

17:55 Kuchenne rewolucje 
16 (2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (2/8) - reality 
show

19:40 Martyna na krańcu 
świata (1/4) - program

20:40 Nowa misja 
ratunkowa (1/7) - 
program rozrywkowy

21:40 Co nas truje 2 (9/12) - 
program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 
3 (8) - program 
lifestylowy

23:10 Panny młode ponad 
miarę

00:15 66 czego pragną 
kobiety (1/7) - program 
rozrywkowy

00:45 66 czego pragną 
kobiety (2/7) - program 
rozrywkowy

01:15 66 czego pragną 
kobiety (3/7) - program 
rozrywkowy

01:45 Wiem, co jem na 
diecie (3/12) - program 
lifestylowy

02:15 Wiem, co jem na 
diecie (4/12) - program 
lifestylowy

02:45 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn

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

03:45 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn

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

04:45 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

06:00 Kolarstwo torowe - 
MŚ

07:45 LA - Halowe ME 
Glasgow

09:30 Hokej na lodzie
11:30 Jeździectwo Cavaliada
12:45 LA - Halowe ME - 

Glasgow
15:00 4–4–2
15:25 4–4–2
16:05 Gol Ekstra
17:40 Gol Ekstra
18:20 Hokej na lodzie - PHL, 

Na żywo
21:05 Retro w TVP Sport
23:00 Sportowy Wieczór, Na 

żywo
23:40 MŚ w narciarstwie 

klasycznym
01:05 hokej na lodzie - NHL 

(skróty)
01:30 hokej na lodzie NHL
02:35 hokej na lodzie NHL
03:30 hokej na lodzie NHL
04:35 Boks
05:10 Sportowy Wieczór, Na 

żywo

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

7:05 Przygody Kota w 
Butach (56) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (57) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (55) 
reality show. Mąż pani Joli 
zapadł w śpiączkę. 
Cieżarna kobieta została 
sama z dwiema córkami. 
Po urodzeniu synka 
kobieta z trójką dzieci...

9:00 Septagon (41) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (35) 
reality show. Przed 
uczestnikami kolejne 
wyzwanie. Tym razem 
zawodnicy muszą 
przygotować dania 
dietetyczne. Kulinarne 
poczynania kucharzy oceni 
Wojciech Modest Amaro i 
gość...

11:30 Benny Hill (12); 
program rozrywkowy

12:00 Galileo (715); 
program 
popularnonaukowy

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

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(1) serial kryminalny

16:05 Gliniarz i prokurator 
(2) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(495) serial obyczajowy

18:00 Septagon (42) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(496) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (262) 
serial kryminalny

21:00 Nokaut (1) serial 
komediowy. Breżniew 
przychodzi rano do biura, 
gdzie zastaje fachowców. 
Robotnicy biorą go za 
Szefa, a on nie 
wyprowadza ich z błędu....

22:00 Straszny film; horror 
komediowy, USA 2000

23:50 Zagadkowe zgony (1) 
serial dokumentalny

0:20 Zagadkowe zgony (2) 
serial dokumentalny

0:50 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

1:50 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

2:50 Graffiti; program 
publicystyczny

3:00 Atleci; magazyn 
sportowy

3:40 Trans World Sport; 
magazyn 

4:35 SuperLudzie (4) serial 
dokumentalny

5:10 SuperLudzie (5) serial 
dokumentalny

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 5 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
5.03.1989

07:40 Korona królów; odc. 
167; telenowela 
historyczna TVP

08:15 Korona królów; odc. 
168; telenowela 
historyczna TVP

08:45 Flesz historii; cykl 
reportaży

09:15 Historia Polski – 
Portret żołnierza; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

10:20 Sensacje XX wieku – 
Stalin – droga do władzy; 
/1/; cykl dokumentalny

10:45 Profesor od serca – 
Zbigniew Religa; film 
dokumentalny

11:50 Polska Kronika 
Filmowa 1990 - Wydanie 
21; cykl dokumentalny

12:05 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 7/15 - Kuzynka, czyli 
powrót do źródeł; serial 
komediowy TVP

13:15 Transsyberyjska 
wyprawa Joanny Lumley; 
odc. 1/3; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

14:30 Historia w postaciach 
zapisana – Tutanchamon. 
Największy z faraonów; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013)

16:15 Marzyciele; program 
publicystyczny

16:50 Historia Polski – 
Królowa Panoram; film 
dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – 4 armaty, 5500 
karabinów

18:20 Niepodległa
18:40 Polska Kronika 

Filmowa 1991 - Wydanie 
5

18:55 Przeprowadzki; odc. 
6/10 - Nocnik panny Agaty 
Turskiej; serial TVP

20:00 Kochankowie z lasu; 
film dokumentalny

21:05 Pearl Harbor – 
Oskarżeni; 1/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

22:00 Jak było?; program 
publicystyczny

22:40 Popioły; cz. I; dramat; 
Polska (1965); 
reż.:Andrzej Wajda

00:40 Sensacje XX wieku – 
Wallenberg; cykl 
dokumentalny

01:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Kwatery 
Hitlera; cykl 
dokumentalny

02:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – 4 armaty, 5500 
karabinów

02:45 Dziennik telewizyjny – 
5.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - Indykpol AZS 
Olsztyn

8:30 Piłka nożna: Magazyn 
Fortuna 1. ligi; magazyn 
piłkarski. Podsumowanie 
wydarzeń kolejki na 
zapleczu Ekstraklasy. 
Widzowie zobaczą bramki 
ze wszystkich meczów 
oraz wywiady z 
zawodnikami i trenerami. 
Nie zabraknie...

10:00 Siatkówka: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
BKS PROFI CREDIT 
Bielsko-Biała - Developres 
SkyRes Rzeszów

12:30 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: Raków 
Częstochowa - Chrobry 
Głogów

14:30 Atleci; magazyn dla 
wszystkich, którzy kochają 
sport

15:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Trefl Gdańsk

17:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

18:00 Boks: Walka o pas 
WBA International w 
Peterborough; waga 
piórkowa: Jordan Gill - 
Emmanuel Dominguez

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

23:00 Magazyn koszykarski
23:30 Sporty walki: Z 

archiwum UFC
0:00 Boks: Gala Polsat 

Boxing Night

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

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – ŚRODA 6 MARCA 2019 r.

06:00 TELEZAKUPY
06:35 Jaka to melodia?; 

odc. 4032; teleturniej 
muzyczny

07:05 Elif; s.III; odc. 438; 
serial; Turcja (2014)

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

30 - O jedno cielę za 
wiele; serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VII; 
odc. 82 - Morderczy test; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 46 - Skradziona 
miłość; serial kryminalny 
TVP

11:30 Korona królów; odc. 
185; 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 – 

Afryka Południowa 2. 
Królestwo kolorów; serial 
dokumentalny; Francja 
(2017)

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 439; 

serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 96
16:05 Wieczna miłość; s.II; 

odc. 128; serial; Turcja 
(2015)

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

odc. 4033; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3444; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
21/106 - Wielki finał; 
teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Leśniczówka; odc. 97
20:55 Liga Mistrzów - 1/8 

finału 
22:55 Liga Mistrzów - skróty
00:25 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
01:20 Głębia ostrości; /8/; 

cykl reportaży
01:50 wojsko – polskie.pl
02:20 Człowiek ze złotym 

pistoletem; film 
sensacyjny; Wielka 
Brytania (1974); reż.:Guy 
Hamilton; wyk.:Roger 
Moore, Christopher Lee, 
Britt Ekland

04:30 Notacje – Ryszard 
Matuszewski. Poznałem 
wspaniałego poetę; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 216 
ed. 4; teleturniej

05:55 M jak miłość; odc. 
1426; serial TVP

06:50 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 13; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia (2)
07:55 Pytanie na śniadanie - 

w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

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

Extra (307)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

126 „Rodzinna 
manipulacja”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2015; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 217 
ed. 4; teleturniej

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

14:10 M jak miłość; odc. 
1426; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 46 Bez odwrotu; 
serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 441 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2464; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 
12 (odc 1.); Turcja (2016)

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

20 Rodzice na 110%; 
serial komediowy TVP

19:00 Przepis dnia (3)
19:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:30 Barwy szczęścia; odc. 
2015; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
2016; serial obyczajowy 
TVP

20:35 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 38; felieton

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

21:50 Na sygnale; odc. 222 
„A miało być tak pięknie”; 
serial fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks – Weselna 
gorączka; film fabularny; 
USA (2006)

00:05 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

01:00 Świat bez tajemnic – 
Nasz świat w 2050 r. – 
Marzenia o przyszłości. 
Sport; serial dokum.; 
Francja (2016)

01:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 50; serial TVP

02:25 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 51; serial TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny. Rozrywkę 
widzom zapewnią: 
komentarze prowadzącego 
Roberta Jarka, sonda 
uliczna Mariana 
Skowronka, piosenka 
wybrana przez redakcję i 
rozmowy z gwiazdami o...

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (89) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (852) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (133) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (834) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2836) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (880) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (303) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (293) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2837) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (23) serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
piwosza Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny, ich syna oraz 
sąsiadów.

20:00 Świat według 
Kiepskich (541) serial 
komediowy

20:30 Śpiewajmy razem. All 
Together Now (1); 
program muzyczny

22:05 Ślad (35) serial 
kryminalny

23:05 Miasto odkupienia; 
film sensacyjny, USA 
2014. Zbiegli z więzienia 
bandyci chcą odzyskać 
łup. Trop wiedzie ich do 
odległego pustynnego 
miasteczka.

1:15 Nigdy więcej; thriller, 
USA 2002. Kobieta ucieka 
od brutalnego męża. On 
jednak w dalszym ciągu ją 
prześladuje.

3:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5603) - 
program

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

(13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 10 
(2/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2406) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (997) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (886) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (649) - 
program

14:00 19 + (350) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

(2/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

15:30 Szkoła (650) - 
program

16:30 19 + (351) - program
17:00 Szpital (887) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (998) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7735) 
19:35 Sport (7718)  
19:45 Pogoda (7715)  
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (108) 

19:50 Uwaga! (5604) - 
program

20:10 Doradca smaku 10 
(3/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2836) - serial 
obyczajowy. Ziębowie w 
szoku - oszust Kazik 
wraca!!! Beata wydaje się 
pogodzona z tym, że odda 
swoje dziecko 
Maślikowskim. Tłumaczy 
Joachimowi, że jej dziecko 
będzie miało kochających 
rodziców i możliwości, 
których ona nie byłaby w 
stanie mu dać… 
Tymczasem w barze 
Ziębów nieoczekiwanie 
zjawia się… oszust 
Kazik!!! 

20:55 Milionerzy (234) - 
program

21:30 Agent - Gwiazdy 4 
(2/13) - program. W 
drugim odcinku programu 
„Agent – gwiazdy” 
uczestnicy wciąż 
przebywają na jednej z 
Wysp Kanaryjskich – Gran 
Canarii. Czekają ich trzy 
zadania. Pierwsze to 
wodna sztafeta w Porcie 
Mogan. Będą musieli 
przepłynąć wpław niemal 
100 metrów, aby zdobyć 
rekwizyty niezbędne do 
rozwiązania rebusu

22:30 Londyn w ogniu - film 
sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Bułgaria 2016

00:30 American Horror Story 
I: Murder House (5/12) - 
serial, USA

01:35 Uwaga! (5604) - 
program

01:55 Moc Magii (416) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 55

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 171

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 29

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 18

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 16

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 7

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 8

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 17

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 17

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 18

16:00 Rodzinny Interes; 
serial; odc. 2

17:00 Rodzinny Interes; 
serial; odc. 3

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 153

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 154

20:00 Jestem zemstą; akcja, 
USA 2016. Stanley Hill 
(John Travolta) i jego żona 
Vivian (Rebeca DeMornay) 
padają ofiarami napadu w 
podziemnym garażu. 
Niestety Vivian umiera na 
rękach męża. Sprawcy 
uciekają, a policji nie udaje 
się ich złapać. Stanley 
podejmuje decyzję o 
zemście na bandytach, 
przez których nie żyje jego 
żona. Przy pomocy 
przyjaciół chce wymierzyć 
sprawiedliwość. Okazuje 
się, że nieświadomie 
zadarł z groźnymi 
przestępcami…

21:50 Zastępca; akcja, USA 
2006

23:25 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 13

00:20 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 5

01:15 Dyżur; factual; odc. 11
01:55 Niesamowite!; factual, 

Polska 2014; odc. 7
02:30 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:00 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:00 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 7

05:00 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 24

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

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

06:10 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 10; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 4/9 - Przerwane 
ogniwo; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
1001; serial TVP

09:15 Na dobre i na złe; odc. 
733; serial TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
38 „Dziadkowie”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
39 „Wakacje pod Ełkiem”; 
serial komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.I; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.I; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 153 - Na zakręcie; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 154 - Disco; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
243 Małżeńskie 
porachunki; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 10; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 37/75 
- Moda; serial komediowy 
TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 155 - Żart; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.IX; 
odc. 110 - Doping; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.II; odc. 14 - 
Sztuka i władza; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; s.II; odc. 15 - 
Gmina to ja; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 156 - Suknia; serial 
kryminalny TVP

00:20 Rodzinka.pl; serial 
komediowy TVP

00:50 Na sygnale; odc. 221 
„Drugi człowiek”; serial 
fabularyzowany TVP

01:30 Londyńczycy; odc. 
8/13; serial obyczajowy 
TVP

02:25 Londyńczycy; odc. 
9/13; serial obyczajowy 
TVP

03:20 Przyłbice i kaptury; 
odc. 4/9 - Przerwane 
ogniwo; serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
1001; serial TVP

06:45 Familiada; odc. 2472; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Jak jeść by dłużej żyć; 
magazyn kulinarny

07:50 Postaw na milion; s.I; 
odc. 123; teleturniej

08:45 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 30 
Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN; magazyn

09:15 Koło fortuny; odc. 414 
ed. 6; teleturniej

09:55 Sanatorium miłości; 
odc. 1; reality show

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /86/ - „Nie liczę 
godzin i lat” - Andrzej 
Rybiński

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /61/ - „Motylem 
jestem” - Irena Jarocka

11:15 Familiada; odc. 2472; 
teleturniej

11:45 Rodzina wie lepiej; 
/65/; teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Kolacyjna tv - Kabaret 
Łowcy. B; program 
rozrywkowy

13:20 Życie to Kabaret – 
Kabaret Paranienormalni 
- Niebezpiecznie śmieszni; 
program rozrywkowy

14:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /3/; teleturniej

15:15 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 
– Bio warzywa na stół; 
magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (64) - 
Szafir; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 41 Malezja 
(154) - Nowoczesne KL; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/66/; teleturniej

20:30 Postaw na milion; s.I; 
odc. 125; teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (35) - Kuchnia

22:25 Dwoje i ich boje (1)
23:30 Koło fortuny; odc. 413 

ed. 6; teleturniej
00:10 Niezapomniane 

Koncerty – Sierocki na 
sobotę; odc. 8

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Golec 
uOrkiestra - 20 - lecie 
zespołu (cz. 2); koncert

02:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /90/ - 
„Ściernisko” - Golec 
uOrkiestra

02:20 Olga Lipińska 
zaprasza (33) - Wojtek 
Pokora; talk-show

03:15 Rozrywka Retro – 
Kabaret z historią w tle 
(5); program rozrywkowy

05:00 Gotowe na wszystko 
III (16/23) - serial, USA

06:00 Ukryta prawda (498) - 
program obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (26/52) - 
program sądowy

08:00 Szpital (224) - 
program obyczajowy

08:55 Brzydula (216) - serial 
obyczajowy

09:30 Zakochani po uszy 
(30/120) - program

10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (33/38) - program
12:20 Ukryta prawda (288) - 

program obyczajowy
13:20 Sąd rodzinny (27/52) - 

program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (63/116) - 
program sądowy

15:20 Szpital (225) - 
program obyczajowy

16:20 Gotowe na wszystko 
III (17/23) - serial, USA

17:20 Przyjaciele (2/24) - 
serial komediowy, USA

17:50 Przyjaciele (3/24) - 
serial komediowy, USA

18:20 Brzydula (219) - serial 
obyczajowy. Ktoś 
obsypuje gabinet Uli 
płatkami róż. Ona jest 
przekonana, że to Piotr. 
Ten jednak o niczym nie 
wie. Adam postanawia 
ostrzec Ulę, że nowa 
kolekcja jest plagiatem. 

18:55 Brzydula (220) - serial 
obyczajowy. Violetta 
odbywa z Sebastianem 
poważną rozmowę. Mówi 
mu, że mogą jedynie 
zostać przyjaciółmi. Ula 
jest wściekła na Marka za 
to, że obsypał jej gabinet 
płatkami róż. Jasiek 
doradza Maćkowi, jak 
umówić się z Anią. 

19:30 Zakochani po uszy 
(31/120) - program

20:00 Czas apokalipsy - film 
wojenny, USA 1979. 
Kapitan Benjamin Willard 
otrzymuje rozkaz 
wyruszenia w górę rzeki 
Mekong, dotarcia do 
zbuntowanego pułkownika 
Waltera E. Kurtza (Marlon 
Brando), który w dalekiej 
dżungli założył własne 
państwo i zlikwidowania 
go. Podróż staje się 
metaforycznym 
przedstawieniem piekła 
porównywanym przez 
krytyków do dantejskich 
scen z Boskiej komedii…

00:25 Antonio Lopez 1970: 
Sex, Drugs and Disco - 
film dokument, USA 2017. 
Dokument jest 
kwintesencją kolorowego 
życia twórcy, który 
uwielbiał otaczać się 
kontrowersyjnymi 
postaciami…

02:30 Moc Magii (416) - 
program

05:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (2/12) - 
program lifestylowy

06:00 Nowa Maja w 
ogrodzie 3 (1/39) - 
program

06:30 Ugotowani 8 (33) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:05 Ugotowani 8 (34) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (13) - program 
rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 3 
(1/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 
(4/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (5/12) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (7/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Gwiazdy prywatnie 
3 (8) - program 
lifestylowy

13:30 Panny młode ponad 
miarę

14:35 Śluby marzeń
15:35 Kobieta na krańcu 

świata 8 (2/6) - program
16:10 Ostre cięcie 5 (10) - 

program
16:55 Nowa misja 

ratunkowa (1/7) - 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
16 (3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

19:40 Afera fryzjera 6 (2/12) 
- program rozrywkowy

20:25 Miłość od kuchni
21:25 No to lecę! (1/4) - 

program 
22:25 W roli głównej (1/6) - 

talk show
23:00 Powrót Doktora 

Szczyta
00:00 Cierpiący na otyłość
01:15 Okiełznać agresję 

(1/3) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

02:20 Wiem, co kupuję 
(11/12) - program 
lifestylowy

02:50 Wiem, co kupuję (12) 
- program lifestylowy

03:20 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

06:00 Kolarstwo torowe MŚ 
Pruszków

07:55 LA; Halowe ME 
Glasgow

10:05 Hokej NHL
12:05 Marzenia
13:30 Łyżwiarstwo  szybkie 

MŚ w wieloboju
15:20 Mistrzostwa świata 

w narciarstwie
16:50 Pełnosprawni
17:15 Niepokonani
17:35 Retro w TVP Sport
19:30 PN - Liga mistrzów, Na 

żywo
24:00 tenis - Turniej WTA, 

Na żywo
02:00 Boks

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (7) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (57) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (58) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (57) 
reality show. W Nowym 
Dworze Mazowieckim 
mieszka wdowiec Ryszard, 
który samotnie wychowuje 
wnuki. W ich domu nie 
ma bieżącej wody ani 
toalety....

9:00 Septagon (42) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (36) 
reality show. Do 
uczestników kuchennych 
zmagań dołączą Izabela 
Janachowska i Rafał 
Cieszyński. Wraz ze 
swoimi drużynami będą 
musieli przygotować 
makaron i popisowe...

11:30 Benny Hill (10); 
program rozrywkowy

12:00 Galileo (726); 
program 
popularnonaukowy. 
Reporterzy jadą do 
amerykańskiej szkoły, w 
której indywidualne 
podejście do ucznia 
sprawia, że nikt nie myśli 
wagarach. Odwiedzą 
również 24-piętrowy...

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

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(25) serial kryminalny

16:00 Gliniarz i prokurator 
(26) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(496) serial obyczajowy

18:00 Septagon (43) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(497) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (263) 
serial kryminalny

21:00 Nieuchwytny cel 2; 
film kryminalny, USA 
2016

23:15 Czas śmierci; horror, 
Francja/Wielka Brytania 
2002

1:20 Żona dla milionera (1) 
reality show. W Los 
Angeles Patti szuka 
drugiej połówki dla 
potentata internetowego 
oraz właściciela dużej 
firmy.

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 – 6 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
6.03.1989

07:40 Korona królów; odc. 
169; telenowela 
historyczna TVP

08:15 Korona królów; odc. 
170; telenowela 
historyczna TVP

08:45 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

09:30 Historia Polski – 
Królowa Panoram; film 
dokumentalny

10:25 Sensacje XX wieku – 
Stalin – droga do władzy; 
/2/; cykl dokumentalny

10:50 Kochankowie z lasu; 
film dokumentalny

11:50 Polska Kronika 
Filmowa 1991 - Wydanie 
5

12:15 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 8/15 - Redukcja, czyli 
wolny zawód; serial 
komediowy TVP

13:25 Wszystkie kolory 
świata – Gruzja. 
Najlepiej strzeżone 
tajemnice Kaukazu; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

14:30 Dni przełomu 
Warszawa 1918

15:30 Podwodny grobowiec 
– tragedia HMS Hood; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:30 Historia Polski – 
Bitwa pod Warną; film 
dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Ziemia zawsze 
pamięta

18:10 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 66; 
magazyn

18:45 Polska Kronika 
Filmowa 1992 - Wydanie 
5; cykl dokumentalny

18:55 serial historyczny
20:00 Odtajnione akcje 

szpiegowskie; odc. 6/8; 
film dokumentalny; USA 
(2016)

20:50 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:00 Weterani. Wyrwani 
śmierci; /6/; cykl 
dokumentalny

22:35 Gry uliczne; film 
sensacyjny

00:30 Sensacje XX wieku – 
24 godziny Igora 
Guzenko; cykl 
dokumentalny

01:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Stalingrad; 
cz. 1; cykl dokumentalny

02:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Ziemia zawsze 
pamięta

02:35 Dziennik telewizyjny – 
6.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Jastrzębski Wegiel

8:30 Koszykówka mężczyzn: 
Skróty spotkań ostatniej 
kolejki, analizy i 
zapowiedzi meczów oraz 
wywiady.

9:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

11:30 Trans World Sport; 
magazyn poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

12:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Trefl Gdańsk

15:00 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 
- Stal Mielec

17:30 Koszykówka 
mężczyzn: Energa Basket 
Liga; mecz: Arka Gdynia - 
Stelmet Enea BC Zielona 
Góra

20:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

22:00 Boks: Walka o pas 
WBA International w 
Peterborough; waga 
piórkowa: Jordan Gill - 
Emmanuel Dominguez

0:30 Sporty walki: KSW; 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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06:35 Jaka to melodia?; 
odc. 4033; teleturniej 
muzyczny

07:05 Elif; s.III; odc. 439; 
serial; Turcja (2014)

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

31 - W sidłach; serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.VII; 

odc. 83 - Śmiertelny 
upadek; serial kryminalny 
TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 47 - Tajemnicze 
śledztwo; serial 
kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – 

Afryka Południowa 3. 
Dzikie wybrzeża; serial 
dokumentalny; Francja 
(2017)

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 440; 

serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 97
16:05 Wieczna miłość; s.II; 

odc. 129; serial; Turcja 
(2015)

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

odc. 4034; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3445; 
telenowela TVP

18:20 zapowiedź 
Wiadomości

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
1/111; teleturniej

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

kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 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 Film fabularny
03:05 Kompania X; s.III; odc. 

22; serial; Kanada (2015)
03:55 Sprawa dla reportera
04:55 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn

05:15 Koło fortuny; odc. 218 
ed. 4; teleturniej

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

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

07:20 Na sygnale; odc. 14; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia (3)
07:55 Pytanie na śniadanie - 

w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (308)
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

127 „Kryzys”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2016; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 219 
ed. 4; teleturniej

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

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

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 47 Najdłuższa noc; 
serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 442 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2465; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 
13 (odc 1.); Turcja (2016)

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

21 Ideały, a sprawa 
trawnika; serial 
komediowy TVP

19:00 Przepis dnia (4)
19:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki czyli historia 
jednego przeboju

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2016; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2017; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Program rozrywkowy - 
mini audycja

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 29; serial 
obyczajowy; USA (2018)

21:40 Barbershop 3: Na 
ostro; komedia; USA 
(2016)

23:40 Na sygnale; odc. 222 
„A miało być tak pięknie”; 
serial fabularyzowany TVP

00:15 Weselna gorączka; 
film fabularny; USA 
(2006)

01:55 Szpieg D’83; ep. 8; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

02:55 Art Noc

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:45 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (90) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (853) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (134) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (835) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2837) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (881) 
serial paradokumentalny

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

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

16:30 Na ratunek 112 (304) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (294) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2838) serial obyczajowy

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

Kiepskich (401) serial 
komediowy. Kolejne 
perypetie mieszkańców 
kamienicy przy Ćwiartki 
3/4. Halina postanawia 
napisać autobiografię. 
Książka wywołuje burzę w 
życiu rodziny.

20:05 Nasz nowy dom (132) 
reality show

21:10 Przyjaciółki (148) 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska). Seria liczy 
12...

22:15 Ślad (36) serial 
kryminalny

23:15 Nigdy więcej; thriller, 
USA 2002. Kobieta ucieka 
od brutalnego męża. On 
jednak w dalszym ciągu ją 
prześladuje.

1:50 Chirurdzy (143) serial 
obyczajowy

2:50 Chirurdzy (144) serial 
obyczajowy

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

05:10 Uwaga! (5604) - 
program

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

(14) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 10 
(3/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2407) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (998) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (887) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (650) - 
program

14:00 19 + (351) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

(3/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

15:30 Szkoła (651) - 
program

16:30 19 + (352) - program
17:00 Szpital (888) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (999) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7736) 
19:35 Sport (7719)  
19:45 Pogoda (7716)  
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (109) 

19:50 Uwaga! (5605) - 
program

20:10 Doradca smaku 10 
(4/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2837) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (235) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
19 (2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Nie kłam, kochanie - 
komedia 2008. Młoda i 
wrażliwa Ania (Marta 
Żmuda Trzebiatowska) ma 
tylko jedno marzenie: 
poznać wreszcie 
mężczyznę, który ją 
pokocha. Marcin (Piotr 
Adamczyk), przystojniak z 
klasą, od razu wpada jej w 
oko. Wielbiciel 
kosztownych rozrywek i 
krótkich znajomości nie 
dostrzega jednak skromnej 
buzi. Sytuacja zmienia się 
o 180 stopni, gdy 
beztroski bawidamek traci 
pracę i wpada w tarapaty 
finansowe…

00:40 Odwróceni. Ojcowie i 
córki (2/8) - program. 
Sprytny prokurator Adam 
Gołąbek (Olaf Lubaszenko) 
próbuje dopaść i 
aresztować świadka 
koronnego numer jeden w 
Polsce. Blasze (Robert 
Więckiewicz), głównie 
dzięki pomocy Sikory 
(Artur Żmijewski), na razie 
udaje się wyprzedzać jego 
ruchy…

01:45 Uwaga! (5605) - 
program

02:05 Moc Magii (417) - 
program

06:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 56

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 172

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 30

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1995; odc. 19

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 17

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 8

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy 
2014; odc. 9

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 18

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 18

15:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, USA 
2006; odc. 19

16:00 Rodzinny Interes; 
serial; odc. 3

17:00 Rodzinny Interes; 
serial; odc. 4

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 154

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 155

20:00 Straszny film 4; 
komedia, USA 2006. 
Cindy zatrudnia się jako 
opiekunka starszej pani, w 
domu w którym straszy. 
Obok mieszka bardzo 
przystojny Tom Ryan, 
który od razu wpada Cindy 
w oko. Gdy ziemię atakują 
TriPody przybyłe z 
kosmosu, Cindy i jej 
przyjaciółka Brenda i 
wyruszają w niebezpieczną 
i pełną zabawnych sytuacji 
podróż do owianej 
tajemnicą wioski.

21:45 Aniołki Charliego; 
akcja, USA 2000

23:40 Koszmar następnego 
lata; horror, USA 1998

01:40 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 15

02:05 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 16

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny

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

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

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

06:10 Na sygnale; odc. 10; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 11; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 5/9 - W gnieździe 
wroga; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
1002; serial TVP

09:20 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 153 - Na zakręcie; 
serial kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
39 „Wakacje pod Ełkiem”; 
serial komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
40 „Dorosłe nastolatki”; 
serial komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.I; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.I; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 154 - Disco; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 155 - Żart; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
244 Męska decyzja 
Mariolki; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 11; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.II; odc. 14 - 
Sztuka i władza; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 38/75 
- Egzorcysta; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 156 - Suknia; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.IX; 
odc. 111 - Przyjaciel na 
śmierć i życie; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.II; odc. 15 - 
Gmina to ja; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.II; odc. 16 - 
Lokalna rewolucja; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XII; 
odc. 157 - Medalion; serial 
kryminalny TVP

00:25 Echo serca; odc. 2; 
serial TVP

01:20 Instynkt; odc. 6 „Droga 
do sławy”; serial 
kryminalny TVP

02:15 Instynkt; odc. 7 
„Klątwa”; serial kryminalny 
TVP

03:10 Przyłbice i kaptury; 
odc. 5/9 - W gnieździe 
wroga; serial TVP

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
1002; serial TVP

06:45 Familiada; odc. 2473; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Bio warzywa na stół; 
magazyn kulinarny

07:45 Postaw na milion; s.I; 
odc. 124; teleturniej

08:45 Prywatne życie 
zwierząt – Partner na 
wagę złota; reportaż

09:15 Koło fortuny; odc. 415 
ed. 6; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz; cz. 
2; program rozrywkowy

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę 
noc” - Bolter

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /18/ - „Kochać” 
- Piotr Szczepanik

11:15 Familiada; odc. 2473; 
teleturniej

11:50 Rodzina wie lepiej; 
/66/; teleturniej

12:20 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Co jest 
śmieszne (1-2); program 
rozrywkowy

14:25 The Wall. Wygraj 
marzenia; /4/; teleturniej

15:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [1]; widowisko 
rozrywkowe; 

16:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Płocka Noc 
Kabaretowa. Gra o 
żyrandol (1-2)

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Chwasty na talerzu; 
magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (96) - W 
góry; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 41 Malezja 
(155) - Na prowincji; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/67/; teleturniej

20:30 Big Music Quiz (25); 
teleturniej muzyczny

21:35 Kabaretowy Klub 
Dwójki (36) - Sny; 
widowisko rozrywkowe

22:30 Kabaret za kulisami
23:35 Dzięki Bogu już 

weekend; s.III (29); 
program rozrywkowy

00:40 Koło fortuny; odc. 414 
ed. 6; teleturniej

01:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXI Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie (1-
2)

03:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry – „30 lat minęło” 
- kabareton [2]; widowisko 
rozrywkowe; 

04:15 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie – 
Urszula Sipińska; 
widowisko rozrywkowe

05:00 Gotowe na wszystko 
III (17/23) - serial, USA

06:00 Ukryta prawda (499) - 
program obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (27/52) - 
program sądowy

08:00 Szpital (225) - 
program obyczajowy

08:55 Brzydula (217) - serial 
obyczajowy

09:30 Zakochani po uszy 
(31/120) - program

10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (34/38) - program
12:20 Ukryta prawda (289) - 

program obyczajowy
13:20 Sąd rodzinny (28/52) - 

program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (64/116) - 
program sądowy

15:20 Szpital (226) - 
program obyczajowy

16:20 Gotowe na wszystko 
III (18/23) - serial, USA

17:20 Przyjaciele (4/24) - 
serial komediowy, USA

17:50 Przyjaciele (5/24) - 
serial komediowy, USA

18:20 Brzydula (221) - serial 
obyczajowy

18:55 Brzydula (222) - serial 
obyczajowy

19:30 Zakochani po uszy 
(32/120) - program

20:00 Godziny szczytu III - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy 2007. W sercu 
Paryża kryje się śmiertelna 
tajemnica. Na drugim 
końcu świata, w Los 
Angeles, ambasador Han 
ma ją ujawnić. Ma bowiem 
w posiadaniu wstrząsające 
nowe dowody świadczące 
o wewnętrznym działaniu 
Triad – najbardziej 
zbrodniczej organizacji 
mafijnej na świecie…

21:55 Poznaj mojego tatę - 
komedia, USA 2000. Greg 
(Ben Stiller) zakochał się 
w Pam (Teri Polo) i 
postanowił ją poślubić. 
Nim zwiąże się z ukochaną 
małżeńskim węzłem musi 
poprosić o zgodę jej 
rodziców. Przyszła 
teściowa Dina (Blythe 
Danner) jest mu 
przychylna, ale ojciec 
Pam, Jack Byrnes (Robert 
De Niro) postanawia 
dokładnie sprawdzić 
przyszłego zięcia i poddaje 
nieszczęsnego Grega 
wielu ciężkim próbom…

00:10 Oszuści (10) - serial, 
USA

01:10 Moc Magii (417) - 
program

03:20 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show – córka 
Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska

03:50 Druga strona medalu 
(3/8) - talk show – 
Aleksander Gawronik

05:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (3/12) - 
program lifestylowy

05:55 Subiektywny ranking 
naj… (4/6) - program 

06:30 Ugotowani 8 (35) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:05 Ugotowani 8 (36) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (1/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 3 
(2/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 
(5/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (6/12) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (8/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 3 (1/8) - program 

13:20 Sztuka mięsa (8/12) - 
program

13:50 Patenciary (1/8) - 
program 

14:25 Tajemnice 
popularnych diet

15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 6 (2/13) - 
program lifestylowy

17:10 Co nas truje 2 (9/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
16 (4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (4/8) - reality 
show

19:40 Ugotowani 8 (37) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:15 Ugotowani 8 (38) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:50 W czym do ślubu 
EXTRA

21:20 Panny młode ponad 
miarę

22:25 Pani Gadżet 17 (1/12) 
- magazyn

23:00 Sablewska od stylu. 
Na okazję (1/12) - 
program rozrywkowy

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

00:30 W roli głównej (1/6) - 
talk show

01:00 Rosyjski Projekt Lady 
2 (15/16) - program 
rozrywkowy 

03:10 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

03:40 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn

06:00 Kolarstwo torowe
08:15 LA - Halowe ME
10:30 Koszykówka 

podsumowanie
11:45 Tenis  WTA Indian 

Wells
13:15 Łyżwiarstwo szybkie - 

Calgary
15:25 PN - Liga mistrzów
17:30 PN - Liga mistrzów - 

skróty
18:50 Jeździectwo - 

Cavaliada, Na żywo
22:00 Sportowy Wieczór, Na 

żywo
22:40 tenis - Turniej WTA, 

Na żywo
02:05 Retro w TVP Sport
04:10 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (8) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (58) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (59) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (58) 
reality show. Dla pani 
Stanisławy i jej córki los 
nie był dotąd łaskawy. 
Mieszkają w dawnej 
oborze, gdzie nie ma 
łazienki i...

9:00 Septagon (43) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (37) 
reality show. Podopieczni 
Wojciecha Modesta 
Amaro stają przed jednym 
z najtrudniejszych zadań. 
Będą musieli przygotować 
dania bez użycia rąk. W 
programie pojawi...

11:30 Benny Hill (15); 
program rozrywkowy

12:00 Galileo (727); 
program 
popularnonaukowy. W 
Kanadzie policjanci nie 
kojarzą się tylko z karami. 
W Richmond dobre 
zachowanie mieszkańców 
jest przez nich 
nagradzane. Okaże się,...

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

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Gliniarz i prokurator 
(27) serial kryminalny

16:00 Gliniarz i prokurator 
(28) serial kryminalny

17:00 Policjantki i Policjanci 
(497) serial obyczajowy

18:00 Septagon (44) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(498) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (264) 
serial kryminalny

21:00 Agent z przypadku; 
komedia sensacyjna, 
Hongkong 2001

22:50 Kobiety i mafia (1) 
serial dokumentalny. 
Dokument pokazujący 
mroczny świat polskiej 
mafii. Poznamy historie 
opowiadane z 
perspektywy kobiet, 
których życie uległo 
dramatycznej zmianie...

23:50 Kobiety i mafia (2) 
serial dokumentalny

0:50 Żona dla milionera (2) 
reality show

1:50 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

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 – 7 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
7.03.1989

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

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

08:45 Historia Polski – 
Bitwa pod Warną; film 
dokumentalny

09:55 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956; cykl 
reportaży

10:30 Sensacje XX wieku – 
Stalin – droga do władzy; 
/3/; cykl dokumentalny

10:55 Dzieje archeologii 
według Richarda Milesa; 
odc. 3/3; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

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

12:20 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 9/15; serial TVP

13:30 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

14:35 Ziemia, planeta roślin 
– Potęga kwiatów; odc. 
2/3; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

15:40 Pearl Harbor – 
Oskarżeni; 1/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

16:35 Historia Polski – On 
wierzył w Polskę; film 
dokumentalny

17:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Złamana 
strzała

18:10 Taśmy bezpieki;  
odc. 11

18:40 Polska Kronika 
Filmowa 1993 - Wydanie 
5; cykl dokumentalny

18:50 Przeprowadzki; odc. 
7/10; serial TVP

20:00 Wyjęci spod prawa; 
odc. 4/4. Kenniffowie; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

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

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

22:40 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia celnika na 
lotnisku w Kijowie; 
reportaż

23:20 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 6/8; 
film dokum.; USA (2016)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Śmierć marszałka; cykl 
dokumentalny

01:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Stalingrad; 
cz. 2; cykl dokumentalny

01:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Złamana 
strzała

02:25 Dziennik telewizyjny – 
7.03.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

8:30 Atleci; magazyn dla 
wszystkich, którzy kochają 
sport. W programie relacje 
z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

9:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Trefl Gdańsk

11:30 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: Raków 
Częstochowa - Chrobry 
Głogów

13:00 Magazyn narciarski; 
magazyn poświęcony 
narciarstwu alpejskiemu. 
Widzowie znajdą w nim 
analizy i zapowiedzi 
zawodów Pucharu Świata, 
rozmowy z zawodnikami 
oraz ciekawostki z...

13:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

16:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały poświęcone...

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
Cuprum Lubin

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - GKS Katowice

23:00 Boks
1:00 Boks
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