DZIŚ
W NUMERZE:

n AKTUALNOŚCI
n WIEŚCI Z GMIN

str. 1-2
str. 3

n Z POLICYJNEGO
NOTATNIKA

str. 4

n OGŁOSZENIA DROBNE
n MOTORYZACJA

n KULTURA
n REKLAMA

str. 5
str. 6

str. 6-10
str. 10

Masz problem?

C Z Ę S TO C H O W Y
I P O W I AT U

www.zycieczestochowy.pl
Nr 28 (987)

Nr ISSN 22 99 4440

www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 MARCA 2019

Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów,
medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie.
Wystarczy wejść na stronę
www.zycieczestochowy.pl
i napisać do nas!
Odpowiedzi publikować będziemy
w piątkowych wydaniach gazety
Życie Częstochowy i Powiatu.

Jest wyrok

Rozbój przed supermarketem
Cztery lata i sześć miesięcy
w więzieniu spędzi Grzegorz
G., który usiłował dokonać
rozboju na sklepowym parkingu. Mężczyzna wypatrzył swoją ofiarę – mieszkankę powiatu kłobuckiego – wsiadł do jej
samochodu i dusił. Chciał
ukraść jej audi. Nie wiadomo,
jaki finał miałaby ta historia,
gdyby nie przypadkowi świadkowie.
Przypomnijmy, 9 grudnia,
około godz.18.00 Klaudia S.
przyjechała do supermarketu
przy ul. Drogowców w Częstochowie. Po zakupach wsiadła
do swojego audi i włączyła silnik. W tym momencie do samochodu wszedł mężczyzna, który
usiadł na tylnej kanapie. –
Sprawca zażądał od Klaudii S.,
aby odjechała z parkingu, gdyż
zamierza ukraść jej samochód.
Pokrzywdzona otworzyła drzwi
i zaczęła wzywać pomocy głośno
krzycząc oraz naciskając klakson. Wtedy mężczyzna uderzył
ją pięścią w głowę i próbował
wyrwać kluczyk ze stacyjki –
relacjonował prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Klaudii S. udało się wyjąć
kluczyki i uciec z pojazdu. Zda-

rzenie zauważyli przypadkowi
świadkowie – dwie kobiety
i mężczyzna. – Momentalnie ruszyliśmy w stronę z samochodu, z którego dochodziło wołanie o pomoc – opowiadała Kamila, która była świadkiem zajścia. – To były ułamki sekund.

Mężczyzna błyskawicznie wysiadł z samochodu i zaczął uciekać. W międzyczasie dobiegła
moja siostra i narzeczony, który
próbował go zatrzymać. Doszło
do szarpaniny. Jednak przestępca wyrwał się i uciekł – relacjonowała.

Z rozmowy z pokrzywdzoną
wynikało, że mężczyzna obserwował ją już wcześniej, podczas
robienia zakupów. Gdy wyszła ze
sklepu, poszedł za nią i zaatakował. Świadkowie zdarzenia natychmiast powiadomili policję.
Funkcjonariusze zatrzymali na-

Wojewoda unieważnia

Szczepionkowe uchwały
niezgodne z przepisami
Szczepienia nie mogą decydować o tym, czy dziecko zostanie
przyjęte do miejskiego żłobka bądź
przedszkola – tak stwierdził wojewoda śląski i tym samym unieważnił decyzje miejskich radnych.
Przypomnijmy, w styczniu miejscy
radni przyjęli dwie uchwały dotyczące szczepień. Pierwsza obligowała rodziców chcących umieścić dziecko w
miejskim żłobku do złożenia oświadczenia o tym, że przeszło ono obowiązkowe szczepienia. Z kolei na mocy zapisów drugiej uchwały dzieci, które odbyły obowiązkowe sczepienia, miały otrzymywać dodatkowe
punkty podczas rekrutacji
do miejskich przedszkoli.
Oba wymogi nie dotyczyły
tych dzieci, które z powodów medycznych – na

przykład obniżonej odporności – nie
mogą być szczepione. - Bezpieczeństwo zdrowotne miasta obejmuje
także ich najmłodszych mieszkańców. W gestii samorządu jest zapobieganie wzrostowi zachorowalności,
która – przy dużej liczbie odmów
szczepień – staje się realnym ryzykiem. W opinii częstochowskich samorządowców, biorąc pod uwagę zatrważające statystyki, ujawniające
rozmiary szkodliwego dla zdrowia i
życia zjawiska odmawiania szczepień, samorządowe wsparcie działań
realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, jest w pełni uzasadnione – podkreślali radni.
Innego zdania jest jednak wojewoda śląski, który zakwestionował
przyjęte uchwały i uznał, że są one
niezgodne z prawem. Być może miejscy radni odwołają się w tej sprawie
do sądu.

Warto przypomnieć, że podobne
uchwały (w nieco innym brzmieniu)
zostały przyjęte przez częstochowskich radnych już w 2015 r., jednak
nie weszły w życie. Ich zapisy zostały
również zakwestionowane najpierw
przez organ nadzoru prawnego Wojewody, a po odwołaniu miasta – także przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Gwara

Projekt uchwały powstał po analizie danych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej z ostatnich lat. Od 2015
roku liczba odmów dotyczących
szczepień systematycznie rośnie. W
2017 roku odmówiono 311 razy
(przy 88 nowych odmowach). W
2018 roku liczba odmów ponownie
wzrosła – było ich 366 (przy 55 nowych odmowach).

pastnika na tyłach stacji benzynowej. W wyniku przeszukania
ujawniono przy nim dwa noże
i śrubokręt oraz 0,5 grama tzw.
dopalaczy. Sprawcą okazał
43-letni mieszkaniec Jastrzębia
Zdrój Grzegorz G. Przesłuchany
nie przyznał się do zarzucanego
mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień. Stwierdził jedynie, że ze zdarzeniem nie ma nic
wspólnego, a na stację paliw
przyszedł, aby kupić olej do samochodu. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania.
Po zdarzeniu Komendant
Miejski Policji w Częstochowie
spotkał się z mieszkańcami Częstochowy, którzy udzielili pomocy pokrzywdzonej i podziękował
im za wzorową i godną naśladowania postawę.
Grzegorz G. był w przeszłości
wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Zakład
karny opuścił w lipcu 2016 roku
po odbyciu kary 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W mowie końcowej prokurator wnosił
o wymierzenie oskarżonemu kary 6 lat pozbawienia wolności.
Katarzyna Gwara

Lubliniec

Policjanci
poszukują...
właścicieli
drewna

Wkrótce przed sądem stanie mężczyzna, który
ukradł drewno z terenu leśnego w rejonie Starej Koloni. Tymczasem... lublinieccy policjanci poszukują
osób, do których ono należało.
Do zdarzenia doszło 10 lutego. Dzielnicowi pełniący
służbę w rejonie ul. Stalmacha w Lublińcu zauważyli
mężczyznę pchającego wózek na zakupy wypełniony
drewnem. Został on skradziony z jednego z lublinieckich sklepów. Drewno natomiast pochodziło z terenu leśnego w rejonie Starej Koloni. Amator cudzej własności
odpowie przed sądem za swoje postępowanie.
- Wszystkie osoby, które w wymienionym okresie zauważyły na swoim terenie ubytki posiadanego czy składowanego drewna lub posiadające informacje dotyczące
okoliczności kradzieży, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę pod nr telefonu: 34
353 22 55 - apelują lublinieccy policjanci.
Katarzyna Gwara
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Jechali za szybko

Stracili prawa jazdy
Laserowy miernik TruCam
obsługiwany przez policjantów z kłobuckiej drogówki w
ostatnich dniach zarejestrował vw i citroena, które w terenie zabudowanym poruszały
się z prędkością 108 km/h.
Pierwszy z nich jechał ul. Zamoyskiego w Wąsoszu Górnym, a drugi ul. Częstochowską w Lipiu. Kierowcy stracili
prawa jazdy. Zostali także
ukarani wysokimi mandatami
i punktami karnymi.
Policjanci z kłobuckiej drogówki dyscyplinują kierowców,
którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości jednocześnie
stwarzając zagrożenie dla siebie
samych oraz dla innych uczestników ruchu drogowego. Zgłoszenia dotyczące zbyt szybkiej

jazdy są też jednymi z najczęściej
przekazywanych
informacji
przez samych mieszkańców.
W ostatnich czasie na drogach
powiatu kłobuckiego prawo jazdy straciło dwóch doświadczonych kierowców.
Na ul. Częstochowskiej w Lipiu, policjanci zatrzymali citroena, który poruszał się z prędkością 108km/h w terenie zabudowanym. Samochodem kierował
55-letni, który jest mieszkańcem
gminy Lipie. Kilka dni wcześniej
dokument uprawniający do kierowania stracił 51-letni mieszkaniec gminy Miedźno, który na ul.
Zamoyskiego w Wąsoszu Górnym również przekroczył dozwolona prędkość o 58km/h.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, obaj kierowcy otrzymali wysokie mandaty, na ich

konto dopisano również punkty
karne, a prawo jazdy otrzymają
dopiero za trzy miesiące.
Podczas prowadzonych kontroli policjanci wykorzystywali
laserowe urządzenie pomiarowe
TruCam LTI 20/20. Przypominamy, że jedną z jego zalet jest
fakt, iż podczas pomiaru prędkości wykonywane jest zdjęcie z
dokładnym wskazaniem mierzonego pojazdu. Eliminuje to wątpliwości, co do tego, który samochód był przedmiotem pomiaru.
TruCam może ustawiać zbliżenie
i ostrość na aktualnie mierzony
pojazd i utrzymywać optymalne
warunki zapisu video w trakcie
całego cyklu pomiaru. W rezultacie zapisany zostaje dowód
każdego zarejestrowanego wykroczenia.
Katarzyna Gwara

Kłomnice

Rozpracowali grupę
handlującą marihuaną

Od kilku miesięcy kryminalni z Kłomnic pracowali nad
rozpracowaniem grupy wprowadzającej na częstochowski
rynek środki odurzające. W
sprawie zatrzymano 14 osób
na terenie dwóch województw.
Ponadto policjanci zabezpieczyli prawie 1 kg marihuany.
Wszystko miało swój początek w październiku ubiegłego
roku. Wtedy to policjanci zatrzymali do kontroli drogowej
dwóch 21-latków na terenie
gminy Mykanów. Mundurowi
znaleźli przy nich środki odurzające w postaci marihuany.
To zapoczątkowało szereg czyn-

ności, podjętych przez kryminalnych z Kłomnic.
Trop zaprowadził ich do Częstochowy, gdzie u 23-latka znaleźli około 1 kg zielonego suszu.
Mężczyzna trafił na 3 miesiące
do aresztu. W wyniku pracy operacyjnej doszło do zatrzymania
kolejnych 8 osób, wobec których
zastosowano dozór policyjny.
Po nitce do kłębka, pod koniec lutego, mundurowi z Kłomnic zatrzymali małżeństwo z
Małopolski, które wprowadziło
do obrotu ponad 8 kg marihuany o wartości ok. 120 tys.zł. W
przestępczym procederze pomagał im mechanik samochodowy.
Mężczyzna ukrywał paczki ze

środkami odurzającymi w pojazdach. W ten sposób ułatwiał
parze wprowadzenie do obrotu
narkotyków. Mężczyźni trafili do
aresztu. Kobieta została objęta
dozorem policyjnym. Śledztwo
w tej sprawie nadal trwa. Nie są
wykluczone dalsze zatrzymania.
Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Posiadając
znaczne ilości narkotyków,
przestępca może trafić za kratki
na 8 lat. Natomiast każdy, kto
wprowadza do obrotu znaczne
ilości środków odurzających
może zostać pozbawiony wolności na okres do 12 lat.
Katarzyna Gwara

Miała blisko dwa promile

Wsiadła za kierownicę
Blisko dwa promile alkoholu w organizmie miała 35-latka zatrzymana przez policjantów z Woźnik. Mieszkanka powiatu tarnogórskiego postanowiła w takim stanie wybrać się
na przejażdżkę samochodem.
Kobieta straciła prawo jazdy,
a o jej dalszym losie zdecyduje sąd.
W nocy z 3 na 4 marca patrolujący rejon miejscowości Piasek
policjanci z Woźnik zauważyli
osobę dziwnie zachowującą się
za kierownicą. Kobieta na widok
radiowozu zatrzymała swojego
opla na wjeździe do pobliskiej

posesji i włączyła światła awaryjne. Mundurowi postanowili
sprawdzić o co chodzi. Podczas
kontroli okazało się, że kobieta
siedząca za kierownicą ma prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mieszkanka powiatu tarnogórskiego swoim nieodpowiedzialnym postępowaniem stworzyła realne zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci zatrzymali jej
prawo jazdy, a sprawa trafi w
najbliższym czasie do sądu. W
więzieniu może spędzić do 2 lat.
Katarzyna Gwara

Jest przetarg

Nowe kanały
w dzielnicach
Miasto ogłosiło przetarg na
budowę kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulic Kusocińskiego,
Zuchów, Łączności, Protazego i Koszarowej. Oferty można
składać do 18 marca.
Inwestycja przy ul. Kusocińskiego (dzielnica Błeszno) obejmie budowę odcinka kanalizacji
sanitarnej z rur PVC-U o długości ponad 48 m. Prace w ulicy
bocznej od ul. Zuchów (Błeszno)
będą dotyczyły budowy odcinka
kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kominkowych – o
długości ok. 223 m.
W ulicy bocznej od ul. Łączności (Stradom) zostanie wykonana kanalizacja z rur PCV o długości ok. 41 m oraz 5 przyłączy
kanalizacji sanitarnej w granicy
pasa drogowego (ok. 15 m)
W rejonie ulicy Protazego
(Stradom) powstanie kanalizacja

sanitarna z rur PCV o długości
ok. 114 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej w granicy pasa
drogowego (ok. 3 m)
Natomiast w ulicy Koszarowej
(Stradom), zostanie wykonana
kanalizacja z rur PCV o długości
ok. 12 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej w granicy pasa
drogowego (ok. 2,6 m)
Oferty w przetargu można
składać do 18 marca w Biurze
Obsługi Interesanta w budynku
Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej.
Wybrany w postępowaniu
przetargowym wykonawca powinien zrealizować inwestycję do
końca września.
Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1160462/iz271-12-2019
Katarzyna Gwara

Raport

Częstochowa przyjazna niepełnosprawnym
Częstochowa została wysoko
oceniona w niezależnym raporcie z monitoringu dostępności
usług samorządowych dla osób
z niepełnosprawnościami. - To
jedno z najlepszych miast, jakie badaliśmy – mówiła Anna
Nawrot ze Stowarzyszenia Bona Fides, przekazując raport
z monitoringu prezydentowi
miasta.
Monitoring stopnia wdrożenia
Konwencji ONZ o prawach osób
z niepełnosprawnością trwał prawie rok i był prowadzony dla naszego miasta przez niezależnego
audytora – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Bona
Fides” z siedzibą w Katowicach.
Audyt był dla miasta bezkosztowy, bo został przeprowadzony
w projekcie dofinansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER. Wyniki
mogą napawać optymizmem. - To
jedno z najlepszych miast, jakie
badaliśmy - powiedziała Anna
Nawrot ze Stowarzyszenia Bona
Fides, przekazując raport z monitoringu prezydentowi miasta. Częstochowa została bardzo wysoko oceniona w tym raporcie.
Pełnomocnik Prezydenta do

spraw osób z niepełnosprawnościami to osoba poruszająca się
na wózku inwalidzkim, która
bardzo dobrze rozumie problemy
tych osób i z oddaniem na ich
rzecz pracuje. W mieście w modelowy sposób prowadzone są działania informacyjne o prawach
osób z niepełnoprawnością, bariery dostępności przestrzeni publicznej są diagnozowane, a ich
likwidacja uwzględniana jest
w dokumentach strategicznych
i modernizacjach ujętych w planach budżetowych. Osoby z niepełnosprawnością są wspierane
przez organizacje pozarządowe,
a wiele cennych inicjatyw społecznych trafia tu na bardzo podatny grunt i jest wspierana
przez samorząd – podkreślała.
Zespół monitoringowy badał aż
24 różne obszary, m.in. dostosowanie form informacji do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami;
działania na rzecz ich zatrudnienia; działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, podnoszenie świadomości
dotyczącej praw i godności osób
z niepełnosprawnościami; konsultacje społeczne; dostępność
usług i urządzeń; dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekre-

acji, wypoczynku i sportu; działania na rzecz dostępności transportu publicznego; działania na
rzecz zabezpieczenia praw osoby
z niepełnosprawnością oraz podnoszenia świadomości prawnej
tych osób. Pod kątem potrzeb
niepełnosprawnych badano też
organizację oświaty, usługi socjalne i odpowiednie warunki życia, instrumenty rynku pracy;
dostępność budynków. Sprawdzano dokumenty, przeprowadzano wywiady z osobami z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, w różnym wieku, a także
z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami.
Badanie rozpoczęto 4.10.2017
r., a zakończono 30.06.2018 roku. Później powstawał raport,
który obecnie został przekazany
władzom miasta.
- Od czasu zakończenia moni-

toringu wiele udało nam się jeszcze zrobić – powiedział Krzysztof
Matyjaszczyk. – Od ubiegłego roku mamy społecznego rzecznika
osób z niepełnosprawnością, bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego działającą przy
MOPS, przygotowujemy wprowadzenie kolejnych standardów
związanych z pomocą osobom
z niepełnosprawnościami – dodał.
Raport Stowarzyszenia „Bona
Fides” wskazuje też rekomendacje dotyczące rozwoju usług
i wprowadzanie innowacji, które
będą bardziej przyjazne dla osób
z niepełnosprawnościami.
- W Częstochowie widzieliśmy
bardzo wiele dobrych praktyk, ludzie mają tu większą świadomość
niż w innych miastach, gminach,
mają też dobry dostęp do różnego
rodzaju informacji – mówiła Anna Nawrot. – To wyzwanie, bo
kiedy jest taka świadomość,
większe są także wymagania.
Osoby i instytucje wspierające
osoby z niepełnosprawnościami
mają świadomość, że wciąż jeszcze wiele jest do zrobienia, aby integracja osób z niepełnosprawnością była pełna – jak to ma miejsce chociażby w krajach skandy-

nawskich. Dlatego w najbliższych latach częstochowski samorząd deklaruje kolejne działania, projekty i inicjatywy, które
umożliwią większą samodzielność i podniosą komfort życia
osób z różnymi problemami zdrowotnymi.
Celem głównym monitoringu
jest zwiększenie zdolności instytucji monitorowanej, czyli Urzędu
Miasta Częstochowy– do wdrażania postanowień Konwencji ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących tych działań oraz weryfikację ich wykorzystania.
Miasto Częstochowa w oparciu
o różne przepisy wynikające
z krajowych aktów prawnych
i prawa lokalnego prowadzi systematyczne działania zmierzające
do poprawy sytuacji częstochowianek i częstochowian z niepełnosprawnością.
Oprac. Katarzyna Gwara

Pełnomocnikiem prezydenta
do spraw osób z niepełnosprawnościami jest Jolanta Sulema,
a społecznym rzecznikiem radny Tomasz Tyl.
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Opuścił więzienie ze
Powojenna pamiątka w domu
do rozbiórki
względów zdrowotnych.
Mający ponad 100 lat budynek w skoczeniem dla zgłaszającej sprawę kokilka lat temu został prze- biety. Kontaktując się z policjantami przeWrócił na przestępczą ścieżkę Ćwiklicach
znaczony do rozbiórki. Decyzja zapa- kazała, że pistolet wraz z magazynkami
dła po pożarze, któremu uległo to domostwo. Od tamtego czasu było ono
niezamieszkałe. Jak się okazało, skrywało jednak niewielkich rozmiarów pozostałość po II Wojnie Światowej. Bardzo skorodowany pistolet z dwoma naładowanymi magazynkami był schowany na jednej z belek. Spadkobierczyni
domu była bardzo zaskoczona tym
znaleziskiem.

Odkryta podczas prac rozbiórkowych
broń najprawdopodobniej pochodzi z czasów ostatniej wojny. Była ona nie lada za-

został znaleziony na górnej belce stropowej. Wcześniejsza właścicielka budynku
zmarła kilka lat temu. Swoim spadkobiercom nigdy jednak nie wspomniała o tego
typu powojennych „pamiątkach”. Zaskoczona właścicielka nie zdawała sobie więc
sprawy z tego, że odziedziczyła również
broń. Policjanci zabezpieczyli niebezpieczne znalezisko. Pistolet, magazynki raz
amunicja były bardzo skorodowane. To,
na chwilę obecną, uniemożliwiło odczytanie oznaczeń i typu tej broni. Najprawdopodobniej pochodzi ona jednak z okresu
II, a może nawet I Wojny Światowej.

Chciał zobaczyć się
z dzieckiem. Omal nie zginął
37-letni chorzowianin, który od
2008 roku „siedział” za napady z bronią na banki, opuścił więzienie. Sąd
udzielił mu trzymiesięcznej przerwy
w karze z uwagi na jego stan zdrowia.
Mężczyzna najwyraźniej wyzdrowiał
na tyle, że postanowił sobie „dorobić”
jako fałszywy policjant. Sprawca próbował wyłudzić od pokrzywdzonej 15
tys. zł. Szybko wpadł w ręce prawdziwych mundurowych – kryminalnych
z Sekcji d/w z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej. Najbliższe 2 miesiące spędzi
w areszcie. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za próbę oszustwa grozi
mu dodatkowe 8 lat więzienia.
Zatrzymany to 37-letni mieszkaniec
Chorzowa. Jak się okazało, jest on doskonale znany organom ścigania. Od 2008
roku mężczyzna odsiadywał karę więzienia za napady z bronią w ręku na banki
i placówki handlowe na Śląsku. Sprawca
został wtedy zatrzymany na gorącym
uczynku – w momencie, kiedy wchodził
do sali operacyjnej jednego z banków.
Przestępca miał już założony na głowę
kaptur, a twarz zasłonił czerwoną chustą.
W tym momencie oczekujący wewnątrz
policjanci błyskawicznie obezwładnili napastnika, uniemożliwiając mu sięgnięcie
do torby, w której miał załadowany i przygotowany do strzału rewolwer. Śledczy
udowodnili mu wtedy kilkanaście innych
napadów z bronią w ręku, jakie miały
miejsce na Śląsku w latach 2005 – 2008,
w tym ograbienia 19 sierpnia 2005 r. placówki bankowej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej, kiedy to napastnik postrzelił z rewolweru w twarz 23-letnią kasjerkę.
Chorzowianin miał przebywać w wię-

zieniu do 2021 roku. Z uwagi na swój
stan zdrowia uzyskał zgodę na przerwę
w karze. Sąd zezwolił mu na opuszczenie
więziennych murów na 3 miesiące. Najwyraźniej pobyt na wolności błyskawicznie przywrócił siły 37-latkowi, który szybko wpadł na nowy nieuczciwy sposób
wzbogacenia się. Tym razem metodą na
tzw. fałszywego policjanta. Sprawca nawiązał kontakt telefoniczny z kobietą, której przedstawił się jako policjant. Następnie oświadczył, że prowadzi przeciwko niej
sprawę i zażądał od pokrzywdzonej okupu, dzięki któremu „będzie miała spokój”.
Domagał się 15 tys. złotych. Sprawca nie
był jednak tak sprytny, jak mu się wydawało – w czasie, gdy domagał się od pokrzywdzonej okupu, był już obserwowany
przez śledczych z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach. Mundurowi z Sekcji
do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu zatrzymali go tego samego
dnia w Chorzowie. Zaskoczony „policjant”
nie stawiał oporu podczas zatrzymania i
oddał się w ręce mundurowych. Z miejsca
zatrzymania trafił prosto do policyjnego
aresztu w katowickiej komendzie miejskiej. Dalsze czynności w sprawie prowadzili kryminalni z KMP Katowice. 37-latek
został doprowadzony do sądu, który zdecydował o zastosowanie 2-miesięczny
aresztu. Fałszywy policjant oprócz odbycia pozostałej części kary za napady na
banki, musi się liczyć z dodatkową odsiadką. Za próbę wyłudzenia pieniędzy
grozi mu 8 lat więzienia.
Ponadto mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec innej kobiety. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny KMP Zabrze. Jak
ustalili śledczy, 37-latek po rozpoczęciu
przerwy w karze miał grozić swojej znajomej.

Zlikwidowali plantację
marihuany
Bielscy policjanci zlikwidowali plantację marihuany. Stróże prawa zabezpieczyli 47 krzaków konopi indyjskich, z których można było uzyskać
ponad kilogram gotowego narkotyku
oraz blisko 700 porcji gotowego suszu
marihuany. Czarnorynkową wartość
zabezpieczonych narkotyków szacuje
się na około 50 tysięcy zł. Zatrzymanemu 21-latkowi oraz jego 19-letniej
wspólniczce grozi do 8 lat więzienia.
Policjanci z bielskiego referatu do walki
z przestępczością narkotykową uzyskali
informację, z której wynikało, że w jednym
z mieszkań w Bielsku-Białej przy Placu
Smolki mieści się nielegalna plantacja
marihuany. Śledczy wkroczyli do mieszkania. Tam znaleźli w pełni zautomatyzowaną uprawę konopi indyjskich. Rośliny
uprawiane były w specjalnie przygotowa-

nym do tego namiocie wyposażonym w
sztuczne naświetlanie, nawadnianie i
wentylację. Śledczy zabezpieczyli 47 krzaków konopi indyjskich, z których można
było uzyskać ponad kilogram suszu. Ponadto w trakcie przeszukania mieszkania
odnaleźli blisko 700 dilerskich porcji marihuany. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych środków odurzających szacuje
się na około 50 tysięcy zł.
Do wyjaśnienia sprawy policjanci zatrzymali łącznie 9 osób. Dwójka zatrzymanych, 21-letni mężczyzna i jego 19-letnia
wspólniczka, usłyszeli zarzuty prowadzenia nielegalnej uprawy, która mogła dostarczyć znacznej ilości marihuany i posiadania narkotyków. Za przestępstwa te
mogą trafić do więzienia na najbliższe 8
lat. W minioną sobotę bielski sąd, na
wniosek policji i prokuratury, podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu.

Siemianowiccy policjanci
zatrzymali 25-latka, który nożem zaatakował 35-letniego
mężczyznę. Pokrzywdzony
z raną kłutą pleców oraz ciętą
przedramienia trafił do szpitala. Napastnik usłyszał prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa w tzw. recydywie –
okazało się, że mężczyzna odbywał już karę więzienia za
spowodowanie
ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Grozi
mu surowszy wyrok. Sąd na
wniosek prokuratora i śledczych zastosował trzymiesięczny areszt wobec 25-latka.
Policjanci zatrzymali sprawcę ataku
z nożem w ręku już chwilę po przyjęciu
zgłoszenia przez dyżurnego policji. Jak
ustalono, 35-letni mężczyzna bezskutecznie próbował zobaczyć się ze swoim dzieckiem, które przebywało u byłej partnerki
mężczyzny. Ponieważ kilka godzin wcześniej został pobity przez konkubenta oraz
jego znajomego, bał się już tam pójść sam.
Podczas oczekiwania na policyjny patrol
przed blokiem został zaatakowany przez
agresywnego 25-latka nożem kuchennym. Mężczyzna zadał ojcu dziecka ciosy,
powodując u niego ranę kłutą pleców oraz
ciętą przedramienia. Powiadomieni o tym

zdarzeniu stróże prawa natychmiast przyjechali na miejsce i ustalili, w którym kierunku uciekł sprawca. Już po chwili
25-latek był w rękach policjantów. Znaleziono również nóż, którym mężczyzna
ugodził 35-latka. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Okazało się, że napastnik odbywał już karę 2 lat więzienia za
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. Prokurator przedstawił mu zarzuty usiłowania zabójstwa oraz pobicia
w tzw. recydywie. Oznacza to, że kara, jaka mu grozi, będzie surowsza. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora oraz
śledczych i zastosował trzymiesięczny
areszt wobec 25-latka. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie.

Uszkodził rzeźbę.
Usłyszał zarzuty
W ręce policjantów z
Wydziału do Walki z Przestępczością
Przeciwko
Mieniu Komendy Miejskiej
Policji Katowicach trafił
mężczyzna podejrzany o
uszkodzenie rzeźby przed
budynkiem Muzeum Historii Katowic. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Dzięki pomocy internautów i ustaleniom
policjantów, tożsamość
jednego ze sprawców została ustalona. Mężczyzna
usłyszał już zarzuty. Policjanci nadal poszukują
drugiego z mężczyzn podejrzewanego o uszkodzenie rzeźby.
Do zdarzenia doszło 21 października
przy ulicy Szafranka w Katowicach. Jak
ustalono, około 4.35 mężczyźni podeszli
do rzeźby, która znajdowała się przez budynkiem Muzeum Historii Katowic przy
ulicy Szafranka i zaczęli robić zdjęcia. W
pewnym momencie przewrócili figurę,
uszkadzając ją, a następnie uciekli. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Dzięki pomocy internau-

tów i ustaleniom policjantów zajmujących
się zwalczaniem przestępczości przeciwko
mieniu, ustalono tożsamość i namierzono
jednego ze sprawców. 21-latek usłyszał
już zarzuty. Przyznał się i poddał dobrowolnie karze. Za zniszczenie mienia grozi
mu do 5 lat więzienia.
Policjanci nadal ustalają kim był drugi
z mężczyzn odpowiedzialnych za uszkodzenie rzeźby. Wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu
tożsamości mężczyzny, proszone są o
kontakt z policjantami z Katowic pod nr
tel. 32 200 2555.
Oprac. Katarzyna Gwara

REKL AMA

ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 MARCA 2019

5.

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

ZAMIANA

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

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

tel. 34 365 53 14
l

Okna 5-kom.

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

1435 mm

1465 mm

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

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

ŚRODKI CZYSTOŚCI

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

WAGI

AKUMULATORY

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE
ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW
OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY
i wiele wiêcej...

ZAPRASZAMY!!!

LOMBARDY

MEBLE / MOTORYZACJA

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

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

www.kapssc.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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

NAUKA

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

— KURSY —

USŁUGI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m w
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102
2

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

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e
– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI 	
– SPRZEDAM
– KUPIĘ
– MATRYMONIALNE
– INNE   
– PRACA
Treść ogłoszenia:

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

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 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 SPRZEDAM maszynę do szycia
przemysłowego „Minerva”. Do szycia
torebek, damskich i plecaków. Stan bdb.
Tel. 603 521 686

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

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 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

POGRZEBY

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

Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
Skupujemy samochody za gotówkê
Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
Samochody z gwarancj¹
Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów
w bazie BIK i KRD
Leasing dla firm i osób prywatnych
Czynne 7 dni w tygodniu!

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

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 FIESTA
1.4 D, rok prod. 2011,

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

 28.900 – 33.900 zł

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

n
n

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

OPEL ASTRA IV 1.6 E,
rok prod. 2015, kraj.,
I – wł., serwis., F. VAT

n



27.900 zł

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


42.800 zł

kraj., serwis

 18.900 zł





35.900 zł

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



31.900 zł

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2011, 4x4, quattro 59.500 zł
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4
20.900 zł
BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
automat, gwarancja, navi, F. VAT
109.500 zł netto
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
2.800 zł
CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
1.900 zł
DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
16.900 zł
FORD C-MAX 1.6 E, rok prod. 2007
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,
19.900 zł
kraj., serwis.
FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I –właśc., F. VAT
22.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
39.900 zł
I – wł.
KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,
serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
47.900 zł
polski salon
14.900 zł
MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 24.900 zł
NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
8.800 zł
NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT 29.900 zł
12.800 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 
OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,
31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
3.900 zł
OPEL CORSA C 1.0 E, zakup 2003, kraj.
OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł

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

11.800 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006
3.900 zł
OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999.
RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2008, kraj. 12.200 zł
RENAULT CLIO 1.5 CDTi, rok prod. 2015,
24.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
10.900 zł
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005
19.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
5.900 zł
SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.
6.900 zł
SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015 i 2016,
27.900 – 33.900 zł
kraj.,I – wł. 
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj.,
39.800 zł
I – wł., serwis. F. VAT
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.800 zł
3.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
10.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
22.900 zł
VW JETTA 1.6 D, rok prod. 2010, kraj., I – wł.
18.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł.
VW PASSAT 2.0 E, rok prod. 2007,
18.900 zł
kraj., I – wł.
14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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REKL AMA

P RO G R A M T V – Ś RO DA 6 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
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

TVP2
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

POLSAT
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 fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(659) serial fabularnodokumentalny
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

TVN
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 kulinarnorozrywkowy
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

TV PULS
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

TVP SERIALE
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

TVP ROZRYWKA
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

TVN7
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

TVN STYLE
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 kulinarnorozrywkowy
07:05 Ugotowani 8 (34) program kulinarnorozrywkowy
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

TVP SPORT
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

TV4

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
POLSAT SPORT
Cieszyński. Wraz ze
swoimi drużynami będą
6:00 Siatkówka mężczyzn:
musieli przygotować
PlusLiga; mecz: Asseco
makaron i popisowe...
Resovia Rzeszów 11:30 Benny Hill (10);
program rozrywkowy
Jastrzębski Wegiel
8:30 Koszykówka mężczyzn: 12:00 Galileo (726);
program
Skróty spotkań ostatniej
popularnonaukowy.
kolejki, analizy i
Reporterzy jadą do
zapowiedzi meczów oraz
amerykańskiej szkoły, w
wywiady.
której indywidualne
9:00 Siatkówka mężczyzn:
podejście do ucznia
PlusLiga; mecz: Aluron
sprawia, że nikt nie myśli
wagarach. Odwiedzą
Virtu Warta Zawiercie również 24-piętrowy...
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
13:00 Detektywi w akcji
11:30 Trans World Sport;
(131) serial fabularnomagazyn poświęcony
dokumentalny
najciekawszym
14:00 STOP Drogówka;
wydarzeniom w sporcie.
magazyn policyjny
Co tydzień poznajemy
15:00 Gliniarz i prokurator
(25) serial kryminalny
wybitnych zawodników i
16:00 Gliniarz i prokurator
ich osiągnięcia.
(26) serial kryminalny
12:30 Siatkówka mężczyzn:
17:00 Policjantki i Policjanci
PlusLiga; mecz: ONICO
(496) serial obyczajowy
Warszawa - Trefl Gdańsk 18:00 Septagon (43) serial
15:00 Piłka nożna: Fortuna
kryminalny
1. liga; mecz:
19:00 Policjantki i Policjanci
(497) serial obyczajowy
Podbeskidzie Bielsko-Biała
20:00 Sprawiedliwi –
- Stal Mielec
Wydział Kryminalny (263)
17:30 Koszykówka
serial kryminalny
mężczyzn: Energa Basket
21:00 Nieuchwytny cel 2;
Liga; mecz: Arka Gdynia film kryminalny, USA
Stelmet Enea BC Zielona
2016
Góra
23:15 Czas śmierci; horror,
Francja/Wielka Brytania
20:00 Siatkówka mężczyzn:
2002
PlusLiga; mecz: Trefl
1:20 Żona dla milionera (1)
Gdańsk - ZAKSA
reality show. W Los
Kędzierzyn-Koźle
Angeles Patti szuka
22:00 Boks: Walka o pas
drugiej połówki dla
WBA International w
potentata internetowego
Peterborough; waga
oraz właściciela dużej
firmy.
piórkowa: Jordan Gill 2:20 Interwencja; magazyn
Emmanuel Dominguez
reporterów
0:30 Sporty walki: KSW;
2:40 Disco Polo Life;
Relacja z gali
program muzyczny
zorganizowanej przez
3:40 Top 10 - lista przebojów
największą w Polsce
4:40 Top 10 - lista przebojów
federację zajmującą się
5:45 Telezakupy TV Okazje;
promowaniem MMA
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
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

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 7 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
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

TVP2
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

POLSAT
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 fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(661) serial fabularnodokumentalny
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

TVN
05:10 Uwaga! (5604) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(14) - program kulinarnorozrywkowy
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 kulinarnorozrywkowy
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

TV PULS
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

TVP SERIALE
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

TVP ROZRYWKA
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 (12)
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

TVN7
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

TVN STYLE
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 kulinarnorozrywkowy
07:05 Ugotowani 8 (36) program kulinarnorozrywkowy
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 kulinarnorozrywkowy
20:15 Ugotowani 8 (38) program kulinarnorozrywkowy
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

TVP SPORT
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

POLSAT SPORT
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

TV4
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 fabularnodokumentalny
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

TVP HISTORIA
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

