DZIŚ
W NUMERZE:

n AKTUALNOŚCI


str. 1-2

n Z POLICYJNEGO
NOTATNIKA

str. 4

n OGŁOSZENIA DROBNE
n MOTORYZACJA

str. 5
str. 6

n KULTURA
n REKLAMA

str. 6-10
str. 6-8

C Z Ę S TO C H O W Y
I P O W I AT U

www.zycieczestochowy.pl
Nr 31 (990)

Nr ISSN 22 99 4440

www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
Cena 1,20 zł

ŚRODA-CZWARTEK, 13-14 MARCA 2019

(w tym 8% VAT)

Uchwała Rady Miasta

Więcej pieniędzy dla rodzinnych placówek
opiekuńczych
Wyrównanie szans – temu
ma służyć podjęta na ostatniej sesji uchwała radnych
o zwiększeniu środków na
utrzymanie dzieci w trzech
placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Częstochowie.
- Zgodnie z ustawą środki
na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie
nie niższej niż 694 zł miesięcznie. Gdy chodzi o dziecko
z orzeczeniem o niepełnosprawności – lub orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – kwota ta nie jest niższa
niż 905 zł miesięcznie - mówi
Marcin Breczko z biura prasowego magistratu.
Przepisy ustawy umożliwiają radnym zwiększenie –
w drodze uchwały – wysokości
środków na utrzymanie dziecka w takiej placówce, a także
podwyższenie nakładów na jej
bieżące funkcjonowanie. - Rada Miasta zdecydowała więc,
że zryczałtowana kwota na

utrzymanie wychowanki bądź
wychowanka z orzeczeniem
o niepełnosprawności (lub
z orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)
wyniesie
w tym roku 1 100 zł miesięcznie, a bez orzeczenia – 900 zł wyjaśnia. Zwiększone kwoty
mają obowiązywać z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku.
W Częstochowie są trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. W placówce przy
ul. Kolorowej
roczny koszt utrzymania przebywających tam sześciorga wychowanków bez orzeczenia
o niepełnosprawności wyniesie
64 800 zł (bez decyzji radnych
byłoby to 49 968 zł). Tyle samo
koszt ten wyniesie w placówce
przy ul. Or-Ota. Przebywa tam
także sześcioro dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności
(poprzednio kwota ta była taka
sama, jak w placówce przy ul.
Kolorowej). Z kolei w placówce
przy ul. Połanieckiej, gdzie jest
pięcioro wychowanków bez
orzeczenia o niepełnosprawności oraz jeden z takim orzeczeniem, ten roczny koszt wynie-

Straż miejska

W miniony weekend częstochowscy strażnicy miejscy
prowadzili działania „Nieletnim stop”. - Celem
działań było wyeliminowanie przypadków sprzedaży
alkoholu nieletnim oraz poprawa
stanu bezpieczeństwa i ładu publicznego w rejonie

w tych trzech placówkach to
zatem łącznie 196 800 zł.
– Zapewnienie zwiększonych kwot pozwoli zapewnić

Oprac. Katarzyna Gwara

Wyłudziła 20 tys. zł

Sprawdzali, czy
młodzież może
kupić alkohol

Częstochowscy strażnicy miejscy odwiedzili kilka częstochowskich pubów. Powód? Funkcjonariusze wraz z policjantami
sprawdzali, czy osoby niepełnoletnie mogą w nich
kupić alkohol. Okazało
się, że w jednym z nich
barmana sprzedawała procentowe trunki bez sprawdzania dowodu.

sie 67 200 zł (wcześniej wynosił
52 500 zł). Suma niezbędnych
środków na wypłatę świadczeń
dla dzieci przebywających

dzieciom utrzymanie na odpowiednim poziomie i wyrówna
ich szanse w stosunku do rówieśników. Dyrekcje placówek
potwierdzają, że kwoty ustawowe są niewystarczające i nie
zabezpieczają potrzeb wychowanek i wychowanków - podkreśla Marcin Breczko.
Zryczałtowana kwota na
utrzymanie dziecka obejmuje
wydatki na wyżywienie, wyposażenie w odzież i przedmioty
osobistego użytku, środki higieny osobistej, podręczniki
i przybory szkolne, koszty przejazdów, zajęcia kulturalne czy
sportowe, zabawki, miesięczną
drobną kwotę dla dziecka do
własnego dysponowania raz
opłatę za pobyt w bursie lub internacie (jeżeli dziecko uczy się
poza miejscowością, w której
mieści się placówka).
Zwiększenie tego rodzaju
wsparcia generuje w bieżącym
roku dodatkowy wydatek
w wysokości 44 364 zł. Suma
ta została zabezpieczona
w projektach tegorocznych budżetów wszystkich trzech placówek.

pubów, gdzie spotyka się
młodzież - mówi Artur Kucharski, rzecznik straży miejskiej.
Strażnicy miejscy w towarzystwie policjantów odkryli
lokal, w którym barmanka
sprzedała czterem nieletnim
wyroby alkoholowe. Informacja o zdarzeniu została przekazana funkcjonariuszom z
I Komisariatu Policji, a także
do Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu
Miasta. - W trakcie działań
„Nieletnim Stop” strażnicy
miejscy podjęli 12 interwencji. Zastosowano 3 pouczenia, a wobec sprawców „najcięższych” wykroczeń wypisano 9 mandatów. Działania
„Nieletnim Stop” będą kontynuowane - zapowiada Artur
Kucharski.
Katarzyna Gwara

Twierdziła, że jest policjantką...
W ręce częstochowskich policjantów wpadła mieszkanka
Świętochłowic, która wraz ze
wspólnikami wyłudziła od częstochowianki ponad 20 tysięcy złotych. Tym razem oszuści
podawali się za policjantów
Centralnego Biura Śledczego
Policji.
Pod koniec stycznia policjanci
przyjęli zgłoszenie od 66-letniej
mieszkanki Częstochowy o oszustwie. Na jej stacjonarny numer

telefonu zadzwoniła osoba, która
przedstawiła się jako policjant z
CBŚP w Katowicach. Dzwoniący
poinformował kobietę, że bierze
ona udział w tajnej akcji policyjnej. Oszust kolejno instruował
kobietę, co ma robić, by pomóc w
schwytaniu rzekomych przestępców. Obiecał jej także nagrodę za
współpracę.
Kobieta wypłaciła pieniądze z
lokaty. Na dodatek wzięła kredyt. W efekcie straciła ponad 20
tys. zł. W sprawę oszustwa za-

mieszana była 44-letnia mieszkanka Świętochłowic, która odebrała część pieniędzy z jednego z
urzędów pocztowych. Kobieta
została doprowadzona do sądu z
prokuratorskim wnioskiem o
zastosowanie
tymczasowego
aresztu. Sąd nie przychylił się
do zastosowania względem zatrzymanej żadnego środka zapobiegawczego. Za oszustwo grozi
jej kara do 8 lat pozbawienia
wolności.
Katarzyna Gwara

Wpadli podczas kontroli drogowej

Marihuana za dwie butelki piwa
Trzej mieszkańcy powiatu
częstochowskiego zostali zatrzymani za posiadanie marihuany. Mężczyźni wpadli podczas
rutynowej kontroli drogowej.
Zatrzymani mieszkańcy Starczy są w wieku od 19 do 35 lat.
Wszyscy mieli przy sobie marihuanę. Jak się okazało, dwóch z

nich było klientami i zakupiło zielony susz od obecnego na miejscu
handlarza. Jeden z nich miał kupić narkotyki w zamian za... dwie
butelki piwa. Decyzją prokuratora
sprzedający środki odurzające
mężczyzna został objęty dozorem
policyjnym.
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, karze po-

zbawienia wolności do 10 lat podlega ten, kto w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka
odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji
psychoaktywnej. Natomiast za
posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Katarzyna Gwara
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Ferie

Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej

Sukces bezpłatnej
kolei
152 tysięcy osób skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami w ramach akcji „Kolej na ferie”. Inicjatorem całego przedsięwzięcia
był marszałek województwa
śląskiego Jakub Chełstowski.
Ogromnym
zainteresowaniem cieszyła się na przykład
linia S1 - Częstochowa – Katowice – Gliwice.
Oferta bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży obowiązywała od 9 do 24 lutego. Aby
w tym czasie móc skorzystać z
możliwości darmowego przejazdu pociągami Kolei Śląskich,
wystarczyło podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną lub dokument
potwierdzający wiek. – Cieszę
się, że akcja okazała się takim
sukcesem. To nie tylko szansa
na aktywne spędzenie wolnego
czasu, ale również doskonała
promocja regionu i usług Kolei
Śląskich. Oferta była skierowana nie tylko do uczniów z regionu, ale i odwiedzających. Warto
dawać najmłodszym dobry przykład i pokazywać, że transport
niskoemisyjny jest dobrą alternatywą dla samochodu – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski, pomysłodawca akcji
„Kolej na Ferie”.
Z oferty skorzystało prawie
152 tys. osób. Uczestnicy akcji
przejechali pociągami Kolei Śląskich ponad 9,3 mln kilometrów. Dla zobrazowania skali –
to tak jakby ponad 230 razy
okrążyć ziemię na wysokości
równika. – Akcja okazała się
znakomitym pomysłem. Oprócz
sukcesu frekwencyjnego ważny
jest walor integrujący, gdyż mło-

dzi ludzie mieli czas i mogli sami
zadecydować, co chcą zobaczyć.
Ta oferta w okresie ferii zainspirowała wielu z nich do zobaczenia, dotknięcia ciekawych miejsc
w regionie i odkrywania go na
nowo – mówił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Promocja dotyczyła zarówno
uczniów szkół podstawowych,
jak i gimnazjalnych, licealnych,
techników i szkół branżowych. Z
bezpłatnych przejazdów mogli
skorzystać również najmłodsi –
w tym wypadku wystarczył dokument potwierdzający wiek.
Promocja objęła swoim zasięgiem wszystkie obsługiwane
przez nas linie – jedynym wyjątkiem był odcinek przygraniczny
Chałupki – Bohumin.
– Pomysł się sprawdził, o czym
mogłem dowiedzieć się od harcerzy, którzy wybrali się dzięki tej
akcji do Raciborza. Liczby są
istotne, ale entuzjazm młodych
ludzi mówi jeszcze więcej o powodzeniu akcji. Chcieliśmy pokazać, że kolej jest zadaniem publicznym, realizowanym z podatków i dzięki temu wsparciu udało się odciążyć wiele domowych
budżetów, a przy okazji promować transport niskoemisyjny” –
dodał Michał Woś.
Dużym zainteresowaniem podróżnych cieszyły się wycieczki
w góry – do Wisły, Żywca, Zwardonia i Zakopanego. Tylko na
trasie do stolicy polskich Tatr
podróżowało w obie strony łącznie 4,5 tys. turystów. Na powodzenie wśród uczestników akcji
mogła również liczyć najbardziej
popularna trasa, czyli linia S1
(Częstochowa – Katowice – Gliwice).
Katarzyna Gwara

Prezydent honorowym członkiem
OSP Dźbów
Strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej Częstochowa
– Dźbów odwiedzili prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.
Wręczyli mu akt nadania tytułu honorowego członka OSP
Dźbów.
Decyzję o nadaniu tytułu
członkowie OSP Dźbów podjęli
podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Zgodnie ze statutem jednostki tytuł ten nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej.
OSP Dźbów skupia obecnie ok.
70 strażaków, z czego 24 to członkowie czynni mogący brać udział
w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Od 1997 roku OSP włączona jest do struktur Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na swoim wyposażeniu,

Katarzyna Gwara

Marzanno, Marzanno, ty zimowa
panno...
Muzeum Częstochowskie
zaprasza do udziału w IX edycji konkursu na najpiękniejszą marzannę. Prace powinny
być wykonane z surowców naturalnych,
biodegradowalnych. Zgłoszenia są przyjmowane do 18 marca.
Celem konkursu jest m.in.
przybliżenie kultury regionalnej i zwyczajów związanych z
pożegnaniem zimy, rozwój talentów artystycznych, pobudzenie wyobraźni i kreatywno-

Weekend za pół ceny
w Muzeum Śląskim

Sprzedaż biletów na promocyjny
weekend już trwa. Można je zamówić
w internetowym systemie biletowym
na stronie http://bilety.muzeumslaskie.pl/.
„Polska zobacz więcej – weekend
za pół ceny” to ogólnopolska akcja,
która w każdej edycji cieszy się rosnącą popularnością. Zgłaszają się
do niej instytucje kultury, miejsca
rozrywki, hotele czy restauracje.
W marcu odbędzie się już szósta odsłona tej promocyjnej kampanii. Jej
organizatorem jest Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna. To doskonały
sposób na odwiedzenie ciekawych
zakątków naszego województwa,
a nawet kraju i obejrzenie interesujących miejsc w przystępnej cenie.
Z akcji skorzystać można dwa razy
w roku - wiosną i jesienią.
W Muzeum Śląskim promocja
-50% obowiązująca w dniach 1517.03.2019 dotyczy biletów ze stałej
oferty za wyjątkiem karnetu roczne-

miasta i powiatu, zajmują się
również szkoleniami dzieci skupionych w dwóch drużynach
młodzieżowych (chłopięcej i
dziewczęcej). Jednostka posiada
też dętą orkiestrę pożarniczą.

Konkurs

Akcja „Polska zobacz więcej”

Muzeum Śląskie po raz kolejny
bierze udział w akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, która swój finał ma w nadchodzący weekend 15-17 marca
2019. Z tej okazji bilety ze stałej
oferty są tańsze o 50%.

oprócz specjalistycznego sprzętu
pożarniczego, posiada trzy wozy
strażackie: Star 266 z 1984 roku,
Mercedes-Benz ATEGO z 2014
roku i Volvo FL z 2018 roku.
Strażacy z Dźbowa, oprócz podejmowania interwencji na terenie

go, podarunkowego czy biletu wspólnego oraz oferty wynajmu przewodników. W ramach „weekendu za pół
ceny” można nabyć wejściówki na 6
wystaw stałych, wystawę czasową
trwającą w muzeum, zwiedzenie
przestrzeni edukacyjnej dla dzieci
„Na tropie Tomka” oraz na spacery
z przewodnikiem pn. Byzuch u Ferdynanda oraz Rajza po muzeum.
Dodatkowo podczas wizyty w Muzeum Śląskim zachęcamy do wiosennego spaceru po terenie zewnętrznym, wypicia kawy w muzealnym bistro oraz podziwiania plenerowej wystawy „Górny Śląsk z powietrza”. Outdoorowa ekspozycja ukazuje najbardziej spektakularne zakątki regionu, który zaskakuje różnorodnością architektury i krajobrazu. Twórcy wystawy, berliński fotograf Thomas Vossbeck oraz Dawid
Smolorz, pokazują Górny Śląsk
w granicach historycznych, co oznacza, że prezentują także część leżącą
na terytorium Republiki Czeskiej.
Wystawa jest częścią projektu „Górny Śląsk z powietrza”, którego partnerami Muzeum Śląskiego są: Uniwersytet w Siegen, Instytut Herdera
do Badań Historycznych nad Europą
Środkowo-Wschodnią – Instytut
Wspólnoty Leibniza.
Katarzyna Gwara

ści oraz kształtowane pracy w
grupach.
Konkursowe marzanny będzie
można zobaczyć w pierwszy
dzień wiosny, 21 marca na placu
Biegańskiego. Każda z grup będzie też musiała zaprezentować
przygotowany wcześniej okrzyk.
Jury podczas oceny kukieł weźmie pod uwagę ogólne wrażenie
artystyczne, nawiązanie do tradycji ludowych, pomysłowość,
staranność i samodzielność wykonania. Nagrodzone i wybrane
prace będzie można oglądać w

Spotkanie w MMiM

Częstochowskie
archiwum IPN
Częstochowskie zasoby Archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej – temu tematowi będzie poświęcone spotkanie, które zaplanowano na 13
marca w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.
Spotkanie organizują Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach, Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Częstochowie oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.
W debacie wezmą udział: dr Renata Dziechciarz Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN, Danuta Węgrzyn - Kierownik Referatu Gromadzenia, Opracowania i Obsługi Magazynów oraz Augustyn Brzezina pracownik Punktu IPN w Częstochowie. Porozmawiają
o tym, jaki zasób dotyczący naszego miasta znajduje
się w Archiwum IPN, jakie związane z nim badania oraz
czy Częstochowie potrzebna jest Delegatura IPN. Dyskusję poprowadzi Bartosz Kapuściak, pracownik Oddziału IPN w Katowicach.
Początek spotkania o godzinie 17.00.
Katarzyna Gwara

Ratuszu Miejskim od 22 do 28
marca.
Grupy zainteresowane udziałem mogą się zgłosić do 18 marca pod numerem telefonu 504
757 502, podając numer i nazwę
placówki edukacyjnej, adres, nr
telefonu do opiekuna oraz liczebność grupy.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.muzeumczestochowa.pl/edukacja/oferta-dla-szkol/konkursy/
Katarzyna Gwara

Zablokowała wjazd

Okazało się,
że nie ma
prawa jazdy
Jeden z samochodów w alei NMP
zablokował wjazd do bramy. Na miejsce wezwano strażników miejskich.
Okazało się, że kobieta, która w tak
„pomysłowy” sposób zaparkowała,
jakiś czas temu straciła prawo jazdy...
Kobieta tak zaparkowała swój samochód, że uniemożliwiła wjazd i wyjazd.
Strażnicy miejscy szybko ją zlokalizował. Okazało się, że... w przeszłości
straciła prawo jazdy i nie przystąpiła do
ponownego egzaminu. Tym samym
złamała prawo. Strażnicy miejscy o
tym fakcie powiadomili policjantów,
którzy przejęli sprawę do dalszej realizacji. Kobieta musi liczyć się z odpowiedzialnością za swój czyn.
Katarzyna Gwara

MZDiT

Przebudują Malczewskiego
Miejski Zarząd Dróg i
Transportu rozstrzygnął
przetarg na przebudowę ulicy Malczewskiego w dzielnicy Stradom. Inwestycja
ma być gotowa do końca
lipca.

Prace obejmą m.in. przebudowę jezdni dwukierunkowej
dwupasmowej i chodników
obustronnych, zjazdy z kostki
betonowej oraz odwodnienia.
W ramach inwestycji zostanie
także m.in. wzmocniony kanał deszczowy i przebudowa-

ne przyłącza gazu.
Wykonawcą robót będzie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych WILK Ryszard Wilk.
Inwestycja za blisko 465 tys.
zł ma zostać zrealizowana do
końca lipca tego roku.
Katarzyna Gwara
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Tragiczny wypadek.
Sprawcą pijany kierowca
Policjanci z Dąbrowy Górniczej pod
nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego
wypadku drogowego,
do którego doszło na
drodze nr 790 w Dąbrowy
Górniczej.
W wyniku czołowego
zderzenia renaulta
z
volkswagenem
śmierć na miejscu
poniosła 39-letnia
pasażerka golfa. Jak
się okazało, kierowca
renaulta clio miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie około godz. 14.30 na dąbrowskim
odcinku drogi nr 790, nieopodal skrzyżowania z ul. Kazdębie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letni sosnowiczanin kierujący renaultem clio, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem
i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym
z przeciwka volkswagenem golfem. W wyniku zderzenia pojazdów zginęła 39-letnia pasażerka volkswagena, a jej mąż do-

Jastrzębscy wywiadowcy zatrzymali
mężczyznę, który wracając z sobotniej
imprezy, zniszczył zaparkowane na
parkingu samochody. Pijany awanturnik kopał oraz skakał po pojazdach,
które stanęły mu na drodze. Wandal
wpadł dzięki reakcji mieszkańców,
którzy, widząc całe zajście, powiadomili policję. Mieszkaniec Jastrzębia
usłyszał już zarzut popełnienia czynu
o charakterze chuligańskim, do którego się przyznał, tłumacząc wszystko
nadmiarem wypitego alkoholu. Jak się
później okazało, jeden ze zniszczonych pojazdów należał do... niego.
znał powierzchownych obrażeń, niezagrażających życiu i zdrowiu. Do szpitala z podejrzeniem obrażeń wewnętrznych trafił
również 35-latek kierujący renaultem,
który jak się okazało miał ponad 3 promile alkoholu. Przybyły na miejsce prokurator zarządził sekcję zwłok mieszkanki Dąbrowy Górniczej. Wszczęte śledztwo wyjaśni przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oprócz dożywotniej utraty prawa jazdy sprawcy grozi
kara do 12 lat więzienia.

Wybuch gazu.
Ucierpiał 16-latek
W domu jednorodzinnym w Bełku doszło do
wybuchu gazu najprawdopodobniej wydobywającego się z instalacji
zasilanej butlą gazową.
W budynku przebywał
16-latek, który doznał
licznych oparzeń. Śmigłowiec LPR zabrał go
do szpitala. Duża część
budynku uległa zniszczeniu. Służby pracowały na miejscu przez kilka godzin.
Dyżurny
skierował
patrole na ulicę Główną
w Bełku, gdzie najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu.
Na miejsce pojechały również złogi straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.
Okazało się, że w zdarzeniu ucierpiał
16-letni chłopiec, który doznał licznych
oparzeń. Został przetransportowany
śmigłowcem do szpitala. Budynek,
w którym przebywał chłopiec, został
mocno uszkodzony. Policjanci zabezpie-

Od listopada ubiegłego roku policjanci
z „jedynki” odnotowali kilkanaście włamań do samochodów w centrum miasta.
Sprawca działał zawsze w ten sam sposób. Wybijał szybę i kradł ze środka
wszystko, co było widoczne tj. torby, telefony, saszetki, portfele, plecaki itp. Gromadzone w tych sprawach informacje
wskazywały, że przestępstw może dopuszczać się ta sama osoba. Policjanci z
Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji I w Katowicach wytypowali krąg
osób, które mogły być potencjalnymi
sprawcami tych przestępstw. Dalsze pro-

Do zdarzenia doszło w sobotnią noc.
Dyżurny jastrzębskiej komendy policji został powiadomiony przez świadków, że
pewien mężczyzna demoluje samochody

zaparkowane przy ulicy Warszawskiej. Na
miejsce pojechali policyjni wywiadowcy,
którzy rozpoczęli poszukiwania wandala.
Już po chwili, w rejonie ulicy Wrocławskiej, stróże prawa zauważyli mężczyznę
odpowiadającego rysopisowi, który wykrzykiwał wulgaryzmy i wymachiwał rękami. W efekcie 26-latek trafił do policyjnego aresztu, a policjanci zajęli się ustalaniem ilości uszkodzonych pojazdów. Okazało się, że jeden z uszkodzonych samochodów należał do awanturnika. Chuligan skopał i skakał też po karoserii samochodu marki Kia Ceed, powodując straty
sięgające kilku tysięcy złotych. Mieszkaniec Jastrzębia przyznał się do zarzutów,
tłumacząc swój atak agresji nadmiarem
wypitego alkoholu. Badanie wykazało, że
jastrzębianin miał w organizmie ponad 2
promile alkoholu.

Strzelali w okna z wiatrówek
Policjanci z Miechowic zatrzymali
dwóch 25-latków, którzy uszkodzili
okna, strzelając do nich z wiatrówek.
Mężczyźni byli pijani i trafili do policyjnego aresztu. Bytomianie usłyszeli
już zarzuty. Wkrótce odpowiedzą przed
sądem. Grozi im do 5 lat więzienia.
W weekend stróże prawa z Miechowic
zatrzymali dwóch 25-latków, którzy
strzelali w okna z wiatrówek. Pierwszy
w ręce policjantów wpadł ten, który
strzelał przy ulicy Hutniczej, trafiając

w okno mieszkania. Kolejny strzelał
w budynek przy ulicy Stolarzowickiej
uszkodził kilka okien. Straty, jakie wyrządzili wandale, wyniosły blisko 2 tys.
zł. Zatrzymani, którzy byli pod wpływem
alkoholu, trafili do policyjnego aresztu.
Śledczy z komisariatu ustalili, że na wiatrówki, których używali bytomianie, nie
wymagane jest zezwolenie. Po wytrzeźwieniu obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty. Mężczyźni odpowiedzą przed za swoje wybryki przed sądem. Grozi im do 5
lat więzienia.

Ciężarówką na podwójnym
gazie
Ponad promil alkoholu w organizmie
miał kierowca ciągnika siodłowego,
który został zatrzymany na drodze
krajowej nr 1. 41-letni nieodpowiedzialny kierujący wpadł w ręce policjantów tyskiej drogówki podczas działań kontrolno-prewencyjnych „Tir”.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi
mu do 2 lat więzienia.
czali miejsce zdarzenia, jak również kierowali pojazdy na wyznaczone objazdy.
Oprócz służb czynności wykonywał biegły z zakresu pożarnictwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w budynku
mogło dojść do wybuchu gazu, który
wydobywał się z instalacji zasilanej
butlą. Śledczy wyjaśniają dokładne
przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Włamywacz usłyszał
35 zarzutów
Policjanci z Katowic zatrzymali
33-latka podejrzanego o włamania.
Mężczyzna włamywał się do samochodów zaparkowanych na terenie całego
miasta. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 35 zarzutów. W więzieniu
może spędzić 10 lat.

Pijany wandal niszczył
samochody.
Nie ominął nawet swojego

wadzone przez policjantów czynności
wskazały na konkretną osobę. Wizerunek
sprawcy trafił do wszystkich policjantów.
Kilka dni temu, podczas zorganizowanej
akcji, policjant z ogniwa patrolowego z
komisariatu pierwszego, zauważył na ulicy Pułaskiego mężczyznę, który odpowiadał wizerunkowi sprawcy. Podczas legitymowania, mężczyzna zaczął się nerwowo
zachowywać. W końcu powiedział policjantowi, że... wie o co chodzi. 33-latek z
Katowic został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Podczas przeszukania w
jego mieszkaniu znaleziono m.in. laptop,
nawigacje oraz telefon pochodzące z przestępstwa. Mężczyzna usłyszał łącznie 35
zarzutów kradzieży z włamaniem. Przyznał się do postawionych zarzutów i złożył wyjaśnienia. Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji I w Katowicach. O dalszym
losie zatrzymanego zdecyduje sąd. Grozi
mu do 10 lat więzienia.

W Tychach policjanci tyskiej drogówki
prowadzili działania kontrolno-prewen-

cyjne „Tir”. Wiążą się one ze zwiększeniem nadzoru nad kierującymi pojazdami
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 tony. Szczególnie kontrolowane były
zatem samochody ciężarowe. Jedna z takich właśnie kontroli zakończyła dalszą
jazdę 41-letniego kierowcy „tira”. Badanie
stanu trzeźwości kierującego wykazało
ponad promil alkoholu w jego organizmie.
Nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi kara
do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie
zdecyduje prokurator i sąd.

Schował się pod samochodem
Mundurowi z Komendy
Miejskiej w Świętochłowicach zatrzymali złodziei kabli
technicznych. Namierzył ich,
w czasie wolnym od służby,
jeden z policjantów. Grozi im
10 lat więzienia.
Policjant ze świętochłowickiej
komendy w czasie wolnym od
służby zauważył dwóch mężczyzn usiłujących ukraść kable
technicznych. W tym celu
dwóch mężczyzn podważało
studzienki kanalizacyjne, by
dostać się do „łupu”. Po chwili
na miejsce przybyły dwa patrole
wsparcia. Na widok radiowozów
złodzieje zaczęli uciekać, a policjanci ruszyli w pościg. Jeden
z mężczyzn - 23-latek, chcąc
oszukać mundurowych, schował się pod samochodem zaparkowanym przy ulicy. Bezskutecznie. Drugiemu - 19-letniemu mieszkańcowi Katowic policjanci także udaremnili ucieczkę. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty kradzieży
z włamaniem. Grozi im 10 lat
więzienia.
Oprac. Katarzyna Gwara
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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

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

DACIA SANDERO 1,5D,
rok prod. 2013, kraj.,
nawigacja

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

n



18.900 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 
FORD C-MAX 1.6 E, rok prod. 2007
16.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,
19.900 zł
kraj., serwis.
FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
kraj., I –właśc., F. VAT
49.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
22.900 zł
FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
39.900 zł
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,
polski salon
47.900 zł
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 34.900 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
n

Wybrane samochody na dzień 7 marca 2018 r.
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006
11.800 zł
OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999.
3.900 zł
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
SKODA SUPERB 2.0 D, rok prod. 2016, automat,
78.900 zł
190 KM, kraj., I–wł., serwis., F. VAT
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
VW JETTA 1.6 D, rok prod. 2010, kraj., I – wł.
22.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł.
18.900 zł
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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P RO G R A M T V – Ś RO DA 1 3 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
04:50 TELEZAKUPY
05:30 Rozmowy o miłości;
film obyczajowy;
reż.:Mirosław Gronowski;
wyk.:Danuta Stenka,
Katarzyna Walter, Jan
Jankowski, Aleksander
Trąbczyński, Dariusz
Biskupi, Jerzy Dąbrowski,
Aleksander Mikołajczak,
Grażyna Deląg, Joanna
Jeżewska
07:05 Elif; s.III; odc. 443;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Blondynka; s.III; odc.
35 - Każdy ma swoją
tajemnicę; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 87 - Twist; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.IV;
odc. 51 - Talent; serial
kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt Roku - sylwetki
12:40 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
12:55 Natura w Jedynce –
Wyspy Kanaryjskie. Góry
ognia; cykl dokumentalny;
Niemcy (2016)
14:00 Elif; s.III; odc. 444;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 99
16:05 Wieczna miłość; s.II;
odc. 133; serial; Turcja
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3448;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
189; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
4/111; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:00 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Leśniczówka; odc. 100
20:55 Liga Mistrzów - 1/8F
22:55 Liga Mistrzów - skróty
00:25 Warto rozmawiać;
program publicystyczny
01:20 Głębia ostrości; /9/;
cykl reportaży
01:50 wojsko – polskie.pl
02:20 Szpieg, który mnie
kochał; film sensacyjny;
Wielka Brytania (1977);
reż.:Lewis Gilbert;
wyk.:Roger Moore,
Barbara Bach, Curd
Juergens
04:30 Notacje – Bernard
Ładysz. Ze śpiewem
przez życie; cykl
dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 227
ed. 4; teleturniej
05:55 M jak miłość; odc.
1428; serial TVP
06:50 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 18;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (313)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc.
131 sezon 6; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2020; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 228
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
42; serial; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc.
1428; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 51; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 446
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2469;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc.
17; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Rodzinka.pl; s.I; odc.
25 „Kwestia zaufania”;
serial komediowy TVP
19:00 Przepis dnia
19:05 Muzeum Polskiej
Piosenki; /3/ - „Grande
Valse Brillante” - Ewa
Demarczyk
19:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /86/ - „Nie liczę
godzin i lat” - Andrzej
Rybiński
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2020; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
2021; serial TVP
20:35 Kulisy seriali Na
dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 39; felieton
20:50 Na dobre i na złe; odc.
735; serial TVP
21:50 Na sygnale; odc. 223
„W co ty się, chłopie,
pakujesz?”; serial
fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks – A psa
biorę ja; komedia; USA
(2016)
00:15 O mnie się nie martw;
s. X odc. 2/13; serial
komediowy TVP
01:10 Świat bez tajemnic –
Nasz świat w 2050 r. –
Marzenia o przyszłości.
Transport; serial
dokumentalny; Francja
(2016)
02:10 Codzienna 2 m. 3;
odc. 52; serial komediowy
TVP
02:40 Codzienna 2 m. 3;
odc. 53; serial komediowy
TVP

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(667) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(668) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (94) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (857)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (138) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (839)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2841) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (885)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (308)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (298) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2842) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (28) serial
komediowy. Perypetie
mieszkańców pewnej
kamienicy. Głową rodziny
jest Ferdynand,
bezrobotny. Jego żona
Halina z pensji pielęgniarki
utrzymuje cały dom.
20:00 Świat według
Kiepskich (542) serial
komediowy. Dalsze
perypetie Ferdynanda
Kiepskiego (Andrzej
Grabowski), jego żony
Haliny (Marzena KipielSztuka) oraz ich dzieci, a
także sąsiadów: Mariana
(Ryszard Kotys)...
20:30 Śpiewajmy razem. All
Together Now (2);
program muzyczny.
Wokaliści mają swoim
występem poderwać z
krzeseł jak największą
liczbę jurorów. Na czele
panelu sędziowskiego, w
którym zasiądą m.in.
Anja...
22:05 Ślad (39) serial
kryminalny
23:05 Ogień zwalczaj
ogniem; dramat
sensacyjny, USA 2012.
Mężczyzna staje się celem
gangstera. By go pokonać,
zawiera układ z jego
rywalem.
1:10 Azyl; thriller, USA 2002
3:45 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo

TVN
05:10 Uwaga! (5610) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(3/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10
(6/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2411) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1002)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (891) program obyczajowy
13:00 Szkoła (654) program
14:00 19 + (355) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
(7/8) - program
15:30 Szkoła (655) program
16:30 19 + (356) - program
17:00 Szpital (892) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1003)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7742)
19:35 Sport (7725)
19:45 Pogoda (7722)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (115)
19:50 Uwaga! (5611) program
20:10 Doradca smaku 10
(7/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2840) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (238) program
21:30 Agent - Gwiazdy 4
(3/13) - program
22:35 Ścigana - film
sensacyjny, USA 2012.
Agentka Kane podczas
brawurowej akcji uwalnia
chińskiego dziennikarza,
przetrzymywanego jako
zakładnik. Sama zostaje
jednak zdradzona przez
kogoś z agencji. Od tej
chwili staje się celem
terrorystów i musi walczyć
o swoje życie…
00:25 American Horror Story
I: Murder House (6/12) serial, USA. Violet
odkrywa szokującą
prawdę o mrocznej
przeszłości Tate’a. Wizyta
Conastance zagraża jego
niestabilnej psychice.
Tymczasem Ben próbuje
przekonać Violet, by
pozwoliła mu pozostać w
kontakcie z Violet i
opiekować się
nienarodzonym dzieckiem.
Ben podejmuje się
leczenia nowego pacjenta,
który cierpi z powodu
irracjonalnych lęków.
Constance i Moira
proponują nietypową dietę
dla dziecka…
01:30 Uwaga! (5611) program
01:50 Moc Magii (423) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 60
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 176
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 34
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1997; odc. 1
10:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 21
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 12
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 13
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 22
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, USA
2006; odc. 22
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial, 2006; odc. 23
16:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 7
17:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 8
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 158
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 159
20:00 Igrzyska śmierci;
akcja, USA 2012. Katniss
pochodzi z Dwunastego
Dystryktu. Kiedy jej
młodsza siostra zostaje
wylosowana do udziału w
Głodowych Igrzyskach,
corocznym turnieju
organizowanym przez
bezwzględne władze,
Katniss zgłasza się, by
zająć jej miejsce…
23:00 Aż do śmierci; akcja,
2007. Anthony Stowe
(Jean-Claude Van
Damme) to policjant
pracujący w wydziale
narkotykowym. Kłopoty to
jego specjalność – przez
co coraz częściej sięga po
narkotyki, a do tego
mężczyzna jest
znienawidzony praktycznie
przez wszystkich…
01:05 Code Black: Stan
krytyczny; serial fabularny,
USA 2015; odc. 14
02:00 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 7
03:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2019
03:50 Przypadki Cezarego
P.; serial fabularny, Polska
2015; odc. 10
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 2
05:00 Dyżur; factual, Polska,
Polska 2010; odc. 29
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 23

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
135; telenowela
historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 14;
serial fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 15;
serial fabularyzowany TVP
07:15 Przyłbice i kaptury;
odc. 9/9 - Jutro bitwa;
serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
1006; serial TVP
09:25 Na dobre i na złe; odc.
734; serial TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.II; odc.
43 „Narada rodzinna”;
serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc.
44 „Pogrzeb”; serial
komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.II; odc. 15 Gmina to ja; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.II; odc. 16 Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 158 - Demony; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 159 - Złoty interes;
serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
248 Zobaczyć słowa;
serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 15;
serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 42 Stały związek; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 160 - Jama; serial
kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 115 - Krzywda dzieci;
serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 161 - Insulina; serial
kryminalny TVP
00:15 Rodzinka.pl; odc. 253
„” sezon 14; serial
komediowy TVP
00:45 Na sygnale; odc. 222
„A miało być tak pięknie”;
serial fabularyzowany TVP
01:20 Londyńczycy; odc.
9/13; serial obyczajowy
TVP
02:15 Londyńczycy; odc.
10/13; serial obyczajowy
TVP
03:15 Przyłbice i kaptury;
odc. 9/9 - Jutro bitwa;
serial TVP
04:30 M jak miłość; s.I; odc.
1006; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Familiada; odc. 2477;
teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy
– Tajemnice domowej
kiełbasy; magazyn
kulinarny
07:50 Postaw na milion; s.I;
odc. 126; teleturniej
08:50 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 33
Sandomierz; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 421
ed. 6; teleturniej
09:55 Sanatorium miłości;
odc. 2; reality show
10:55 Muzeum Polskiej
Piosenki; /88/ - „Taki cud
i miód” - Danuta
Błażejczyk
11:10 Familiada; odc. 2477;
teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej;
/70/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret –
Kinoteatr Mumio;
widowisko rozrywkowe
13:15 Życie to Kabaret –
Dobry wieczór z Neo Nówką - Ale jaja
14:20 The Wall. Wygraj
marzenia; /8/; teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski – 7 Festiwal
Kabaretu Koszalin. Teraz
kabaret! (1-3); widowisko
rozrywkowe
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia bez mleka;
magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (68)
Wenezuela - Boso ale w
ostrogach; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 41 Malezja
(158) - Malakka; magazyn
kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej;
/71/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.I;
odc. 128; teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (37) - Czechy;
widowisko rozrywkowe
22:25 Dwoje i ich boje (2);
program rozrywkowy
23:30 Koło fortuny; odc. 420
ed. 6; teleturniej
00:10 Sierocki na sobotę;
odc. 9; program
rozrywkowy
01:25 Niezapomniane
Koncerty – Sopot na bis –
Goran Bregovic i
Krzysztof Krawczyk;
koncert
02:25 Olga Lipińska
zaprasza (34); talk-show
03:20 Rozrywka Retro –
Kabaret z przyrodą w tle;
program rozrywkowy

TVN7
05:00 Gotowe na wszystko
III (21/23) - serial, USA
06:00 Ukryta prawda (Więzy
krwi) (505) - program
07:00 Sąd rodzinny (Gdzie
jest moje miejsce) (31/52)
- program sądowy
08:00 Szpital (229) program obyczajowy
09:00 Brzydula (226) - serial
obyczajowy
09:30 Doradca smaku 10
(2/40) - program
09:35 Zakochani po uszy
(34/120) - program
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (38) - program
12:15 Ukryta prawda (Grube
dziecko) (293) - program
obyczajowy
13:15 Sąd rodzinny (Koniec
miłosci) (32/52) program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
(Podwórkowa śmierć)
(69/116) - program
sądowy
15:15 Szpital (230) program obyczajowy
16:15 Gotowe na wszystko
III (22/23) - serial, USA
17:10 Przyjaciele (12/24) serial komediowy, USA
17:40 Przyjaciele (13/24) serial komediowy, USA
18:10 Brzydula (229-230) serial obyczajowy
19:20 Doradca smaku 10
(4/40) - program
19:30 Zakochani po uszy
(35/120) - program
20:00 Tajemnica Brokeback
Mountain - film
obyczajowy, USA 2005.
Ennis Del Mar (Heath
Ledger) i Jack Twist (Jake
Gyllenhaall) poznają się w
trakcie poszukiwania
zatrudnienia. Gdy ich
nowy pracodawca Joe
Acquirre (Randy Quaid)
wysyła ich do pracy na
majestatyczne wzgórze
Brokeback, zawiązuje się
między nimi głęboka
przyjaźń…
22:50 Jak stracić chłopaka
w 10 dni - komedia, USA/
Niemcy 2003. Andie (Kate
Hudson), dziennikarka z
Nowego Jorku, zakłada
się, że uwiedzie i porzuci
specjalistę od reklamy w
ciągu dziesięciu dni. Ben
(Matthew McConaughey),
potencjalna ofiara Andie,
również zakłada się ze
swoim szefem (Robert
Klein) o to samo…
01:15 Moc Magii (423) program
03:25 Druga strona medalu
3 (6/8) - talk show – Anja
Rubik
03:55 Druga strona medalu
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

TVN STYLE
05:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (6/12) program lifestylowy
06:00 Nowa Maja w
ogrodzie 3 (2/39) program
06:30 Ugotowani 8 (37) program kulinarnorozrywkowy
07:05 Ugotowani 8 (38) program kulinarnorozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 6 (5/13) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3
(8/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu?
(9/10) - reality show
10:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (10/12) reality show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (12/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 7
(1/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Kto tu mieszka?
13:30 Panny młode ponad
miarę
14:35 Śluby marzeń
15:35 Kobieta na krańcu
świata 8 (3/6) - program
16:10 Ostre cięcie 6 (1/12) program
16:55 Nowa misja
ratunkowa (2/7) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje
16 (8/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (7/8) - reality
show
19:40 Afera fryzjera 6 (3/12)
- program rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni
21:25 No to lecę! (2/4) program
22:25 W roli głównej (2/6) talk show
23:00 Powrót Doktora
Szczyta
00:00 Cierpiący na otyłość
01:15 Okiełznać agresję
(2/3) - serial
dokumentalny, Wielka
Brytania
02:20 Wiem, co kupuję
(9/12) - program
lifestylowy
02:50 Wiem, co kupuję
(10/12) - program
lifestylowy
03:20 Wiem, co jem 3
(7/16) - magazyn
03:50 Wiem, co jem 3
(8/16) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 3
(9/16) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Biegi narciarskie - PŚ,
Drammen - sprint kobiet i
mężczyzn
07:45 Hokej na lodzie - NHL:
Pittsburgh Penguins Washington Capitals
09:45 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 4
runda
11:25 Łyżwiarstwo szybkie PŚ, Salt Lake City dz. 1
13:25 Skoki Narciarskie - PŚ
- Oslo - konkurs
drużynowy
15:15 Hokej na lodzie - NHL:
Pittsburgh Penguins Washington Capitals
17:15 Pełnosprawni; odc.
291; magazyn dla
niepełnosprawnych
17:40 Skoki Narciarskie - PŚ
- Lillehamer - konkurs
indywidualny
19:30 Liga Mistrzów - 1/8F
(studio)
20:55 Liga Mistrzów - 1/8F
22:55 Liga Mistrzów - skróty
00:20 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/4F
02:00 Tenis - Turniej WTA
04:00 Boks - World Boxing
Super Series (5 Glasgow): Burnett Donaire
05:00 Boks - World Boxing
Super Series (5 Glasgow): Taylor - Martin

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (12) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (62) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (63) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (62)
reality show.
Dwunastoletni Robert
mieszka z babcią w
Spytkowicach na Podhalu.
W każdej chwili może
zostać jej odebrany ze
względu na zły...
9:00 Septagon (46) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 5 (41)
reality show. Kolejna
edycja kulinarnego show.
Wojciech Modest Amaro
znowu rzuci wyzwanie
doświadczonym kolegom
po fachu i amatorom
gotowania. Czternaścioro
zawodników staje...
11:30 Benny Hill (13);
program rozrywkowy
12:00 Galileo (728);
program
popularnonaukowy. Włoch
potrafi za pomocą
prostych narzędzi
wyczarować z arbuza
postaci z „Władcy
pierścieni”. Piesze
wędrówki to sposób na
POLSAT SPORT
emeryturę Amerykanina...
6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. 13:00 Detektywi w akcji
(136) serial fabularnoliga; mecz: GKS Katowice
dokumentalny
- Raków Częstochowa
14:00 STOP Drogówka;
8:30 Magazyn koszykarski
magazyn policyjny
9:00 Siatkówka mężczyzn:
15:00 Gliniarz i prokurator
PlusLiga; mecz: Trefl
(35) serial kryminalny
Gdańsk - PGE Skra
16:00
Gliniarz i prokurator
Bełchatów
(36) serial kryminalny
11:30 Trans World Sport
17:00 Policjantki i Policjanci
12:30 Siatkówka mężczyzn:
(501) serial obyczajowy
PlusLiga; mecz: Chemik
18:00 Septagon (47) serial
Bydgoszcz - Asseco
kryminalny
Resovia Rzeszów
19:00 Policjantki i Policjanci
15:00 Piłka nożna: Puchar
(502) serial obyczajowy
Polski; mecz
20:00 Sprawiedliwi –
ćwierćfinałowy: Odra
Wydział Kryminalny (267)
Opole - Jagiellonia
serial kryminalny
21:00 Osaczony; thriller,
Białystok
Niemcy/USA 2005. Były
17:45 Piłka nożna: Puchar
negocjator rozpoczyna grę
Polski; mecz
o życie swoich bliskich.
ćwierćfinałowy: Raków
23:00 Autostopowicz:
Częstochowa - Legia
Wyścig o przetrwanie;
Warszawa
film sensacyjny, USA
20:30 Tenis: Turniej ATP w
2003
Indian Wells; mecz 4.
1:00 Żona dla milionera (3)
rundy gry pojedynczej
reality show
23:00 Tenis: Turniej ATP w 2:05 Interwencja; magazyn
Indian Wells; mecz 4.
reporterów
rundy gry pojedynczej
2:25 Interwencja; magazyn
1:00 Boks
reporterów
2:00 Tenis: Turniej ATP w
2:40 Disco Polo Life;
Indian Wells; mecz 4.
program muzyczny
rundy gry pojedynczej
3:40 Top 10 - lista przebojów
4:00 Tenis: Turniej ATP w
4:40 Top 10 - lista przebojów
Indian Wells; mecz 4.
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
rundy gry pojedynczej

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 13
marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
13.03.1989
07:40 Korona królów; odc.
179; telenowela TVP
08:10 Korona królów; odc.
180; telenowela TVP
08:45 Ale nam się
wydarzyło... Jan Paweł
II; odc. 8; rozmowa
09:05 Archiwum zimnej
wojny – Dezinformacja –
oręż wojny; magazyn
09:30 Historia Polski –
Zdzisław Najder.
Chciałem być lotnikiem;
film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku –
Enigma; cz. 1; cykl
dokumentalny
11:00 Niedokończona
historia: marzec 68; film
dokumentalny
11:55 Polska Kronika
Filmowa 1991
- Wydanie 6
12:15 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 13/15; serial TVP
13:25 Wszystkie kolory
świata – Portugalia.
Skarb Półwyspu
Iberyjskiego; serial
dokum.; Francja (2008)
14:30 Film dokumentalny
15:35 Hawr pod bombami
aliantów; film dokum.;
Francja (2016)
16:35 Historia Polski –
Obrońca; film dokum.
17:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Jest taka relacja
18:15 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 66;
magazyn
18:45 Polska Kronika
Filmowa 1992 - Wydanie
6; cykl dokumentalny
19:00 Chłopi; odc. 2/13 Jarmark; serial TVP
20:05 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 7/8;
film dokumentalny; USA
(2016)
20:55 W poszukiwaniu
Wikingów; odc. 2/3; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
22:00 Weterani. Wyrwani
śmierci; /7/; cykl
dokumentalny
22:35 Wyklęty; dramat;
reż.:Konrad Łęcki;
wyk.:Wojciech Niemczyk,
Janusz Chabior, Robert
Wrzosek, Marcin Kwaśny,
Hanna Świętnicka
00:40 Sensacje XX wieku –
Więzień specjalny; cykl
dokumentalny
01:35 Encyklopedia II wojny
światowej – Zbrodnia i
kara; cykl dokumentalny
02:10 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Jest taka relacja
02:45 Dziennik telewizyjny –
13.03.1989

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 1 4 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu;
4/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 444;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.III; odc.
36 - Czy na pewno chcesz
o tym wiedzieć?; serial
TVP
09:35 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 88 - Śmierć
blondynkom; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.IV;
odc. 52 - W kręgu
podejrzeń; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
189; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt Roku - sylwetki
12:40 To się opłaca;
magazyn
12:55 Natura w Jedynce –
Prywatna rafa Fidela; film
dokumentalny; Republika
Południowej Afryki
(2015); reż.:John Boyle
14:00 Elif; s.III; odc. 445;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Wieczna miłość; s.II;
odc. 134; serial; Turcja
(2015)
16:35 Skoki Narciarskie Puchar Świata (studio)
16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata Trondheim - konkurs
indywidualny
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI;
odc. 267; serial
kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /106/; 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 Polska śmierć; film
sensacyjny; reż.:Waldemar
Krzystek; wyk.:Cezary
Pazura, Agnieszka
Pilaszewska, Jan
Machulski, Henryk Bista,
Andrzej Grabowski
03:05 Kompania X; s.III; odc.
23; serial; Kanada (2015)
03:55 Sprawa dla reportera
04:55 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /106/; magazyn

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 229
ed. 4; teleturniej
05:50 Na dobre i na złe; odc.
735; serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!;
/19/; magazyn medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 19;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra - (314)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc.
132 „Powrót” sezon 6;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2021; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 230
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
43; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc.
735; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 52; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 447
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2470;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc.
18; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:40 Rodzinka.pl; s.I; odc.
26 „Wielka wyprzedaż”;
serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /18/ - „Kochać”
- Piotr Szczepanik
19:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /69/ - „W
domach z betonu” Martyna Jakubowicz
19:40 Barwy szczęścia; odc.
2021; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2022; serial obyczajowy
TVP
20:45 The Good Doctor; s.II;
odc. 30; serial
obyczajowy; USA (2018)
21:40 Starsza pani musi
zniknąć; komedia; USA
(2003); reż.:Danny de
Vito; wyk.:Drew
Barrymore, Ben Stiller,
Eileen Essell
23:10 Na sygnale; odc. 223
„W co ty się, chłopie,
pakujesz?”; serial
fabularyzowany TVP
23:40 A psa biorę ja;
komedia; USA (2016)
01:25 Szpieg D’83; ep. 8;
film; Niemcy (2015)
02:25 Art Noc

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(669) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(670) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (95) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (858)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (139) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (840)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2842) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (886)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (309)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (299) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2843) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (406) serial
komediowy. Ciąg dalszy
perypetii Ferdynanda
Kiepskiego i jego rodziny
oraz sąsiadów
Paździochów i Boczka.
Kiepscy obchodzą 40.
rocznicę ślubu.
20:05 Nasz nowy dom (133)
reality show
21:10 Przyjaciółki (149)
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 (40) serial
kryminalny
23:15 Azyl; thriller, USA
2002. Tajemnicza
domowa kryjówka staje
się pułapką dla lokatorek
budynku.
1:50 Chirurdzy (145) serial
obyczajowy
2:45 Chirurdzy (146) serial
obyczajowy
3:45 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.
Występują eksperci,
zajmujący się między
innymi tarotem...

TVN
05:10 Uwaga! (5611) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(4/12) - program
07:50 Doradca smaku 10
(7/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2412) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1003)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (892) program obyczajowy.
19-latek przynosi do
szpitala 7-letniego brata,
przyjmuje ich doktor
Michał Morawski.
Chłopiec został potrącony
przez samochód, kiedy
razem z 13-letnim bratem
myli szyby na
skrzyżowaniu…
13:00 Szkoła (655) program
14:00 19 + (356) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
(8) - program kulinarnorozrywkowy
15:30 Szkoła (656) program
16:30 19 + (357) - program
17:00 Szpital (893) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1004)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7743)
19:35 Sport (7726)
19:45 Pogoda (7723)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (116)
19:50 Uwaga! (5612) program
20:10 Doradca smaku 10
(8/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2841) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (239) program
21:30 Kuchenne rewolucje
19 (3/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:35 Zróbmy sobie wnuka komedia 2003. Maniek
Kosela (Andrzej
Grabowski) posiada 2
morgi ziemi w samym
centrum Warszawy.
Wierzy, że jego dorosłe już
dzieci dadzą mu kiedyś
upragnione wnuki i wraz z
nim poprowadzą
dochodowe gospodarstwo
ogrodnicze. Niestety,
Zosia i Janek mają wobec
ojcowizny całkiem inne
plany, szczególnie, że
żyjąc ponad stan porobili
spore długi, które właśnie
chce wykupić tajemniczy
milioner Arystoteles
Papas…
00:20 Odwróceni. Ojcowie i
córki (3/8) - program
01:25 Uwaga! (5612) program
01:45 Moc Magii (424) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 61
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 177
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 35
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1997; odc. 2
10:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 22
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 13
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 14
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 23
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial, 2006; odc. 23
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial, 2006; odc. 24
16:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 8
17:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 9
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 159
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 160
20:00 American Pie:
Wesele; komedia, USA
2003. Tym razem grupa
najlepszych przyjaciół z
liceum przygotowuje się
do wesela Jimiego i
Michelle. Przyszła Panna
Młoda pragnie
doskonałego ślubu, jednak
nic nie idzie zgodnie z
planem…
22:00 Kochanie, poznaj
moich kumpli; komedia,
Australia, Wielka Brytania
2011. Przygotowania do
ślubu poszły gładko, więc
czy coś może zepsuć
uroczystość? Otóż
wszystko jeszcze może się
zdarzyć!
23:55 Uniwersalny żołnierz:
Powrót; akcja, USA 1999
01:30 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 17
02:10 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 18
02:45 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:10 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2019
04:20 Menu na miarę; serial
fabularny
05:00 Dyżur; factual, Polska;
odc. 14
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 24

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
136; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 15;
serial fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 16;
serial fabularyzowany TVP
07:20 Czarne chmury; odc.
1/10 - Szafot; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
1007; serial TVP
09:20 Stulecie Winnych;
odc. 1; serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc.
44 „Pogrzeb”; serial
komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc.
45 „Magda”; serial
komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.II; odc. 16 Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 159 - Złoty interes;
serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 160 - Jama; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
249 Zniknięcie Małgosi;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 16;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 43 Wyścig; serial komediowy
TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 161 - Insulina; serial
kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 116 - Opętanie; serial
kryminalny TVP
21:15 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.II; odc. 21 Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 162 - Przed ślubem;
serial kryminalny TVP
00:15 Echo serca; odc. 3;
serial TVP
01:05 Instynkt; odc. 7
„Klątwa”; serial kryminalny
TVP
01:55 Instynkt; odc. 8 „Wiatr
we włosach”; serial
kryminalny TVP
02:55 Czarne chmury; odc.
1/10 - Szafot; serial TVP
03:55 M jak miłość; s.I; odc.
1007; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.II; odc.
44 „Pogrzeb”; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2478;
teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia bez mleka
07:45 Postaw na milion; s.I;
odc. 127; teleturniej
08:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 10) Rezydenci; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 422
ed. 6; teleturniej
09:45 Dwoje i ich boje (1);
program rozrywkowy
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /6/ - „Mamona”
- Republika
11:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; /115/ - „Grajmy
Panu” - Anna Szałapak
11:15 Familiada; odc. 2478;
teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej;
/71/; 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; /9/; teleturniej
15:10 KabareTOP Story; /10/
- „Śpiewać każdy może”;
program rozrywkowy
15:25 Kabaretowa Mapa
Polski – 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry - „30 lat minęło” kabareton [2]; widowisko
rozrywkowe;
16:25 Kabaretowa Mapa
Polski – XXI Festiwal
Kabaretu w Koszalinie (12)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Pięknie zalane potrawy
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (97) Plemiona z przeszłości;
cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 42 Morawy
(159) - W stronę Śląska
19:55 Rodzina wie lepiej;
/72/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz (2);
teleturniej muzyczny
21:35 Kabaretowy Klub
Dwójki (38) - Cyganie
22:30 Kabaret za kulisami
23:35 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (32);
program rozrywkowy
00:40 Koło fortuny; odc. 421
ed. 6; teleturniej
01:25 Kabaretowa Mapa
Polski – XVIII Mazurska
Noc Kabaretowa
Mrągowo – Moda na
swetry - The Best of
02:25 Kabaretowa Mapa
Polski – Lubuskie warte
zachodu – wino, kabaret i
śpiew (1-2)
04:30 Rozrywka Retro – Na
festiwalowej scenie –
Edyta Geppert; widowisko
rozrywkowe

TVN7
05:00 Gotowe na wszystko
III (22/23) - serial, USA
06:00 Ukryta prawda
(Zagubiony dowód) (506)
- program obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Koniec
miłosci) (32/52) program sądowy
08:00 Szpital (230) program obyczajowy
09:00 Brzydula (227) - serial
obyczajowy
09:30 Doradca smaku 10
(4/40) - program
09:35 Zakochani po uszy
(35/120) - program
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (39/165) program
12:15 Ukryta prawda (Droga
do Indii) (294) - program
obyczajowy
13:15 Sąd rodzinny
(Podarowane dziecko)
(33/52) - program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (Góralu czy
ci nie żal) (70/116) program sądowy
15:15 Szpital (231) program obyczajowy
16:15 Gotowe na wszystko
III (23) - serial, USA
17:10 Przyjaciele (14-15/24)
- serial komediowy, USA
18:10 Brzydula (231-232)
- serial obyczajowy
19:20 Doradca smaku 10
(7/40) - program
19:30 Zakochani po uszy
(36/120) - program
20:00 Legendy ringu komedia, USA 2013.
Zacięta rywalizacja
Henry’ego „Żylety” Sharpa
oraz Billy’ego „Dzieciaka”
McDonnena, dwóch
lokalnych bokserów,
wzbudziła zainteresowanie
w całym kraju. W czasach
świetności obojga
każdemu z nich udało się
pokonać drugiego. Jednak
w 1983 roku, w
przededniu ich
decydującego, trzeciego
starcia, Żyleta, nie podając
żadnego konkretnego
powodu, niespodziewanie
ogłosił, że kończy z
boksem…
22:25 Poznaj naszą rodzinkę
- komedia, USA 2010. Po
dziesięciu latach od ślubu
z Pam (Teri Polo), Greg
Focker (Ben Stiller)
zaczyna zdobywać uznanie
w oczach swojego teścia,
Jacka Byrnesa (Robert
DeNiro). Przed nim i jego
rodziną jednak pojawiają
się nowe problemy…
00:30 Moc Magii (424) program
02:40 Ukryta prawda
(Zagubiony dowód) (506)
- program obyczajowy
03:40 Druga strona medalu
4 (2/8) - talk show – Jan
Podgórski

TVN STYLE
05:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (7/12) program lifestylowy
05:55 Subiektywny ranking
naj… (5/6) - program
06:30 Ugotowani 8 (39) program kulinarnorozrywkowy
07:05 Ugotowani 8 (40) program kulinarnorozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 6 (6/13) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3
(9/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do
ślubu? (10) - reality show
10:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (11/12) reality show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 7
(2/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 3 (2/8) - program
13:20 Sztuka mięsa (10/12)
- program
13:50 Patenciary (2/8) program
14:25 Tajemnice
popularnych diet
15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 6 (4/13) program lifestylowy
17:10 Co nas truje 2 (10/12)
- program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
16 (10/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (8) - reality
show
19:40 Ugotowani 8 (41) program kulinarnorozrywkowy
20:15 Ugotowani 8 (42) program kulinarnorozrywkowy
20:50 W czym do ślubu 4
(2/12) - reality show
21:20 Panny młode ponad
miarę
22:25 Pani Gadżet 17 (2/12)
- magazyn
23:00 Sablewska od stylu.
Na okazję (2/12) program rozrywkowy
23:45 Zamrozić
macierzyństwo
00:25 W roli głównej (2/6) talk show
00:55 Rosyjski Projekt Lady
2 (16) - program
rozrywkowy
03:25 Wiem, co jem 3
(11/16) - magazyn
03:55 Wiem, co jem 3
(12/16) - magazyn
04:25 Wiem, co jem 3
(13/16) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Lekkoatletyka Halowe ME Glasgow podsumowanie
08:15 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/4F
09:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/4F
11:25 Łyżwiarstwo szybkie PŚ, Salt Lake City dz. 2
13:25 Skoki Narciarskie - PŚ
- Oslo - konkurs
indywidualny
15:15 Skoki Narciarskie - PŚ
- Lillehamer - konkurs
indywidualny
16:15 Skoki Narciarskie - PŚ
(studio)
17:00 Skoki Narciarskie - PŚ
- Trondheim - konkurs
indywidualny
19:45 Hokej na lodzie - PHL,
2.runda play - off
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Skoki Narciarskie - PŚ
- Trondheim - konkurs
indywidualny (skrót)
24:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/4F
01:00 Tenis - Turniej WTA,
Na żywo
03:05 Boks
05:15 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (13) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (63) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (64) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (63)
reality show. Pani Beata
samotnie wychowuje
czworo dzieci. Mieszkanie
kobiety jest w
katastrofalnym stanie:
brak w nim wentylacji, a
piec spowodował pożar....
9:00 Septagon (47) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 5 (42)
reality show. Kolejna
edycja kulinarnego show.
Wojciech Modest Amaro
znowu rzuci wyzwanie
doświadczonym kolegom
po fachu i amatorom
gotowania. Czternaścioro
zawodników staje...
11:25 Benny Hill (18);
program rozrywkowy
12:00 Galileo (729);
program
popularnonaukowy. Sushi
w rozmiarze XXS ledwo
POLSAT SPORT
widać na talerzu. Dla tej
mikroskopijnej porcji wiele
6:00 Siatkówka mężczyzn:
osób odwiedza pewną
PlusLiga; mecz: Chemik
restaurację. Reporterzy
Bydgoszcz - Asseco
sprawdzą też...
Resovia Rzeszów
13:00 Detektywi w akcji
8:30 Atleci; magazyn dla
(137) serial
wszystkich, którzy kochają
14:00 STOP Drogówka;
sport. W programie relacje
magazyn policyjny
z imprez, rozmowy z
15:00 Gliniarz i prokurator
gwiazdami, a także
(37) serial kryminalny
praktyczne porady...
16:00 Gliniarz i prokurator
9:00 Siatkówka mężczyzn:
(38) serial kryminalny
PlusLiga
17:00 Policjantki i Policjanci
11:30 Piłka nożna: Puchar
(502) serial obyczajowy
Polski; mecz
18:00 Septagon (48) serial
ćwierćfinałowy: Odra
kryminalny
Opole - Jagiellonia
19:00 Policjantki i Policjanci
Białystok
(503) serial obyczajowy
13:00 Magazyn narciarski
20:00 Sprawiedliwi –
13:30 Piłka nożna: Puchar
Wydział Kryminalny (268)
Polski; mecz
serial kryminalny
ćwierćfinałowy: Raków
21:00 Helikopter w ogniu;
Częstochowa - Legia
dramat wojenny, USA
Warszawa
2001
16:00 Piłka nożna: Puchar
0:00 Kobiety i mafia (3)
Polski; mecz
serial dokumentalny
ćwierćfinałowy: Puszcza
pokazujący mroczny świat
Niepołomice - Miedź
polskiej mafii. Poznamy
Legnica
historie opowiadane z
18:30 7. strefa; magazyn
perspektywy kobiet,
siatkarski
których życie uległo
19:00 Piłka nożna: Puchar
dramatycznej zmianie za
Polski; mecz
przyczyną kontaktów...
ćwierćfinałowy: Puszcza
1:00 Kobiety i mafia (4)
Niepołomice - Miedź
serial dokumentalny
Legnica
2:05 Interwencja; magazyn
21:00 Tenis: Turniej ATP w
reporterów
Indian Wells; mecz
2:25 Interwencja; magazyn
ćwierćfinałowy gry
reporterów
2:40 Disco Polo Life;
pojedynczej
program muzyczny
23:00 Boks
3:40 Top 10 - lista przebojów
3:00 Tenis: Turniej ATP w
4:40 Top 10 - lista przebojów
Indian Wells; mecz
5:45 Telezakupy TV Okazje;
ćwierćfinałowy gry
magazyn reklamowy
pojedynczej

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 14
marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
14.03.1989
07:45 Chłopi; odc. 1/13 Boryna; serial TVP
08:50 Historia Polski –
Obrońca; film dokum.
09:55 Po PRLu; cykl
reportaży
10:30 Sensacje XX wieku –
Enigma; cz. 2; cykl
dokumentalny
11:00 Amerykańska broń;
odc. 1; serial dokum.;
Kanada (2013)
11:55 Polska Kronika
Filmowa 1992 - Wydanie
6; cykl dokumentalny
12:20 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 14/15; serial TVP
13:25 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 3/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
14:30 Ziemia, planeta roślin
– Trawy; 3/3; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
15:35 Pearl Harbor – Cała
prawda 2/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
16:30 Historia Polski –
Errata do biografii –
Melchior Wańkowicz; film
dokumentalny
17:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Skarb z
rzecznych odmętów
18:10 Taśmy bezpieki; odc.
12 Budownictwo
mieszkaniowe w PRL
18:40 Polska Kronika
Filmowa 1993 - Wydanie
6; cykl dokumentalny
18:55 Chłopi; odc. 3/13 Zrękowiny; serial TVP
20:00 Cała prawda o
Grekach; odc. 1/2; serial
dokum.; Wielka Brytania
(2013)
21:10 Normandia. Ostatni
bohaterowie desantu;
odc. 1/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
22:05 Spór o historię –
Władcy polscy: Zygmunt
II August; debata
22:45 Szerokie tory
23:25 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 7/8;
film dokumentalny; USA
(2016)
00:20 Sensacje XX wieku –
Goering; cykl
dokumentalny
01:10 Sensacje XX wieku
01:50 Encyklopedia II wojny
światowej – Tragiczne
miasto; cykl
dokumentalny
02:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Skarb z
rzecznych odmętów
02:45 Dziennik telewizyjny –
14.03.1989

