
Był pijany 

Spowodował kolizję na DK-1
Ponad dwa promile alkoho-

lu w organizmie miał 29-latek 
zatrzymany przez myszkow-
skich stróżów prawa. Mężczy-
zna w takim stanie wsiadł za 
kierownicę. Na efekty nie trze-
ba było długo czekać. Na DK-1 
w Koziegłowach spowodował 
kolizję. 29-latek trafił do poli-
cyjnego aresztu.  Niestety, 
ostatnio to nie jedyne zdarze-
nie z udziałem nietrzeźwego 
kierowcy...

Ze wstępnych usta-
leń drogówki wynika, 
że kierujący oplem na 
skutek niedostosowa-
nia prędkości do wa-
runków ruchu, wpadł 
w poślizg, stracił pa-
nowanie nad pojaz-

dem i doprowadził do zderzenia z 
ciężarówką. Jak się okazało, 
29-letni kierowca osobówki był 
pijany. Badanie wykazało ponad 
2 promile w organizmie.

Mimo licznych apeli, częstych 
kontroli i surowych sankcji to 
nie jedyny przypadek z udziałem 
nietrzeźwych kierujących. Kilka 
dni temu 40-latek z Jastrzębia 
kierował motocyklem mając w 
1.5 promila alkoholu w organi-
zmie. Natomiast 44-latek jechał 
fiatem seicento pomimo sądo-
wego zakazu i w dodatku pod 
wpływem alkoholu. Wszyscy w 
najbliższym czasie staną przed 
sądem.

Przypominamy, że za kierowa-
nie w stanie nietrzeźwości, 
oprócz 2-letniego więzienia, 
sprawcy grozi wysoka grzywna, 
zakaz prowadzenia pojazdów od 
3 do 15 lat oraz obligatoryjna ka-
ra finansowa w wysokości nie 
mniejszej niż 5 tys. złotych. Za 

kolejne prowadzenie pojazdu po 
pijanemu, sąd orzeka nawiązkę 
na rzecz Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym w wysokości co 
najmniej 10 tys złotych. Ponadto 

za złamanie sądowego zakazu 
kierowania grozi do 3 lat pozba-
wienia wolności.

Katarzyna Gwara

Usłyszała wyrok 

Najechała na leżącego na jezdni
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Trzy lata w więzieniu spędzi 
Karolina B., która na ulicy 7 
Kamienic spowodowała śmier-
telny wypadek. Kierująca for-
dem fusion najechała na leżą-
cego na jezdni mężczyznę i 
odjechała z miejsca zdarzenia. 
40-latek zmarł w szpitalu. Jak 
się okazało, kierująca była pod 
wpływem alkoholu.

Przypomnijmy, do zdarzenia 
doszło 2 kwietnia 2018 roku. 
Około godziny 1.40. Karolina B. 
jechała fordem fusion ulicą 7 Ka-
mienic w Częstochowie. W tym 
samym czasie z przeciwnego kie-
runku jechało audi. Gdy kierują-
cy zauważył, że na ulicy leży czło-
wiek, zaczął mrugać światłami, 
aby zwrócić uwagę kierowcy for-
da. Pomimo sygnałów świetlnych 
Karolina B. nie zwolniła jednak i 
przejechała po leżącym na ziemi 
mężczyźnie, a następnie odje-
chała z miejsca wypadku. Wi-
dząc całe zdarzenie, kierowca au-
di zawrócił i ruszył w pościg za 
fordem. Karolina B. zatrzymała 
się dopiero w momencie, gdy au-
di zajechało jej drogę. – Na sku-
tek interwencji Karolina B. zde-
cydowała się wrócić na miejsce 
wypadku. Opisane zdarzenie zo-
stało zarejestrowane przez kame-
ry monitoringu pobliskiej restau-
racji – mówi prokurator Tomasz 
Ozimek, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie.

Przejechany mężczyzna, który 
był pod znacznym wpływem al-
koholu, doznał na skutek zda-
rzenia obrażeń wielonarządo-
wych, w wyniku których zmarł 
po przewiezieniu do szpitala. – 
Na podstawie przeprowadzonych 
badań toksykologicznych usta-
lono, że w chwili wypadku Karo-
lina B. znajdowała się w stanie 
nietrzeźwości, gdyż w jej organi-
zmie stwierdzono około 0,6 pro-

mila alkoholu. Ponadto we krwi 
oskarżonej ujawniono lekar-
stwo, znajdujące się w wykazie 
substancji psychotropowych 
ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii – wyjaśnia prokurator 
Ozimek.

Powołany w sprawie biegły z 
zakresu ruchu drogowego uznał, 
że przyczyną wypadku drogowe-
go było niewłaściwe obserwowa-
nie przedpola jazdy przez kieru-

jącą fordem. Ponadto biegły 
stwierdził, że Karolina B. mogła 
uniknąć wypadku zatrzymując 
się przed leżącym człowiekiem 
lub omijając go.

– W śledztwie prokurator 
przedstawił Karolinie B. zarzut 
spowodowania w stanie nietrzeź-
wości i pod wpływem środka 
odurzającego śmiertelnego wy-
padku drogowego oraz ucieczki z 
miejsca zdarzenia. Przesłuchana 

w charakterze podejrzanego Ka-
rolina B. częściowo przyznała się 
do zarzucanego jej przestępstwa, 
nie kwestionując swojego udzia-
łu w zdarzeniu. Nie przyznała się 
jednak do prowadzenia pojazdu 
pod wpływem środka odurzają-
cego oraz ucieczki z miejsca wy-
padku – tłumaczy.

Na wniosek prokuratora Sąd 
Rejonowy w Częstochowie zasto-
sował wobec Karoliny B. tymcza-
sowe aresztowanie. Na skutek 
złożonego zażalenia zastrzegł, że 
tymczasowe aresztowanie ule-
gnie zmianie na poręczenie ma-
jątkowe po wpłacie kwoty 20.000 
zł. Karolina B. – po uregulowa-
niu kaucji – została zwolniona.

18 marca zapadł ostateczny 
wyrok w sprawie przeciwko ko-
biecie. Prokurator w mowie koń-
cowej wnosił o wymierzenie 
oskarżonej kary 6 lat pozbawie-
nia wolności. Sąd zdecydował 
jednak, że Karolina B. spędzi w 
więzieniu 3 lata. Ponadto orzekł 
dożywotni zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów oraz zasą-
dził nawiązkę w kwocie 10.000 zł 
na rzecz Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej. Prokuratura Re-
jonowa Częstochowa-Północ, 
która w tej sprawie skierowała 
akt oskarżenia, złoży wniosek o 
pisemne uzasadnienie wyroku 
(tzw. zapowiedź apelacji).

Katarzyna Gwara
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Rocznica

Pamiętali o imieninach 
Marszałka

Przedstawiciele władz mia-
sta, organizacji kombatanc-
kich i służb mundurowych, a 
także częstochowscy ucznio-
wie uczcili imieniny Józefa 
Piłsudskiego. Tradycja, którą 
zainicjowali legioniści w 1915 
roku, powraca także w Często-
chowie.

-  Józef Piłsudski w powszech-
nym przekonaniu naszych 
przodków stał się budowniczym 
odrodzonej ojczyzny. Mówił, że 
idą czasy, których znamieniem 
będzie wyścig pracy, jak przed-
tem był wyścig żelaza, jak przed-
tem był wyścig krwi. To bardzo 
ważne i aktualne dziś słowa. Je-
go poświęcenie i praca dla Polski 
dała nam wielkość i szacunek 
świata. I choć jego skroni nie 
zdobiła korona, pozostał królem 
serc władcą woli tak wielu Pola-
ków  – mówił zastępca prezyden-
ta Częstochowy Ryszard Stefa-
niak.

Po złożeniu kwiatów pod po-
mnikiem Marszałka na placu 

Biegańskiego, uczestnicy obcho-
dów przeszli do Ratusza Miej-
skiego, gdzie odbyła się prelekcja 
Mariusza Kolmasiaka, członka 
Związku Piłsudczyków RP zaty-
tułowana „Józef Piłsudski (1867-
1935)”.

Organizatorami miejskich ob-
chodów byli: częstochowski od-
dział Związku Piłsudczyków Rze-
czypospolitej Polskiej TPJP,   Ze-
spół Szkół Technicznych im. Ja-
na Pawła II oraz Urząd Miasta 
Częstochowy.

19 marca w II Rzeczypospoli-
tej cały naród obchodził imieniny 
Józefa Piłsudskiego. Ten dzień 
był pretekstem do złożenia hołdu 
i dowodów wdzięczności,  był 
prawie świętem narodowym. 
Niewiele zmieniło się po śmierci 
Marszałka. Nadal odbywały się 
uroczystości, akademie, apele. 
W armii 19 marca pozostał naj-
ważniejszą datą, obok 3 maja, 
15 sierpnia i 11 listopada. Po II 
wojnie światowej ta tradycja za-
nikła, od kilku lat się odradza.

Katarzyna Gwara

Jest przetarg

Kto wymieni nawierzchnię?
Miasto ogłosiło przetarg na 

wymianę nawierzchni dojść 
do klatek schodowych wokół 
budynku przy Al. Niepodległo-
ści 39 – etap II. Oferty można 
składać do 8 kwietnia.

Wykonawca wyłoniony w po-
stępowaniu przetargowym bę-

dzie zobowiązany m.in. do roze-
brania fragmentów istniejącej 
nawierzchni, wykonania robót 
ziemnych, zabezpieczenia sieci 
uzbrojenia terenu oraz regulacji 
wysokościowej elementów infra-
struktury. Ponadto prace obej-
mą utwardzenie, wyrównanie i 
oczyszczenie terenu oraz odtwo-

rzenie trawników.
Oferty w przetargu można 

składać do 8 kwietnia, do godz. 
9.30, w Biurze Obsługi Intere-
santa Urzędu Miasta Częstocho-
wy, ul. Śląska 11/13. Inwestycja 
powinna zostać realizowana do 
28 czerwca.

Katarzyna Gwara

Początek 20 marca

Rozpoczyna się wielka inwestycja tramwajowa
Największa inwestycja 

tramwajowa w Częstochowie 
staje się faktem. 20 marca 
rozpocznie się remont 14 kilo-
metrowego torowiska. Na 
pierwszy ogień pójdzie połu-
dniowy odcinek  w ciągu al. 
Pokoju między rakowską esta-
kadą, a Dworcem PKP Raków. 
W związku z tym zawieszone 
zostanie kursowanie tramwa-
jów linii 1 i 2 na odcinku od 
zajezdni MPK przy al. Niepod-
ległości przez al. Pokoju do 
Kucelina w obu kierunkach.  
Obsługę pasażerską zapewni 
autobusowa komunikacja za-
stępcza.

19 miesięcy,  
sześć odcinków

W ramach inwestycji przebu-
dowany zostanie 14 kilometrowy 
odcinek linii tramwajowej – od 
pętli na Północy do pętli na Ra-
kowie – wraz z modernizacją ca-
łej infrastruktury. Z prac wyłą-
czony zostanie wyremontowany 
jakiś czas temu odcinek torowi-

ska  w alei Niepodległości oraz 
zajezdnia MPK.

Podzielone na sześć odcinków 
prace – oprócz remontu torowi-
ska i trakcji – obejmą także bu-
dowę lub przebudowę przystan-
ków i peronów, przebudowę ste-
rowania i ogrzewania zwrotnic 
oraz smarownic szyn.   Powsta-
nie linia zasilania podstawowego 
i rezerwowego dla podstacji „Fiel-
dorfa” i „Niepodległości” oraz 
dwie nowe podstacje trakcyjne 
wraz z niezbędnymi instalacjami 
wewnętrznymi i technologiczny-
mi. Podstacja trakcyjna „Czarto-
ryskiego” przejdzie przebudowę. 
Powstanie też centrum sterowa-
nia z klimatyzowanymi pomiesz-
czeniami dla brygad utrzymania 
ruchu, pomieszczeniami biuro-
wymi, szatniami, podręcznym 
magazynem dla potrzeb pogoto-
wia sieciowego, toaletami i umy-
walnią. Przebudowane zostaną 
dwie pętle – ,,Fieldorfa” oraz 
,,Kiedrzyńska”. Zdalne sterowa-
nie podstacji będzie możliwe 
dzięki położonym w ramach in-

westycji światłowodom. Niezbęd-
ne zmiany przejdzie też sieć tele-
komunikacyjna, gazowa, cie-
płownicza i kanalizacja. Przygo-
towana zostanie również infra-
struktura dla potrzeb oświetle-
nia po wschodniej stronie trak-
cji. Znikną słupy oświetleniowe 
po stronie zachodniej. Jeśli 
ewentualnie zajdzie konieczność 
przesunięcia śladu torowiska, 
będą też przebudowane lub do-
budowane elementy sygnalizacji 
świetlnej. Co istotne na czas ro-
bót z punktu widzenia pasażerek 
i pasażerów – wykonawca na 
własny koszt opracuje tymcza-
sową organizację ruchu oraz za-
pewni funkcjonowanie komuni-
kacji zastępczej. W razie potrze-
by wykona też tymczasowe przy-
stanki oraz rozjazdy dla odcin-
ków jednotorowych.

Zastępcza komunikacja 
autobusowa

W związku z rozpoczynający-
mi się pracami,  od środy 20.03. 
do odwołania linie tramwajowe 

nr 1 i 2 zostają skrócone do za-
jezdni MPK przy alei Niepodle-
głości. W czasie prowadzonych 
prac od zajezdni MPK do Kuce-
lina pasażerowie tramwajów 
będą obsługiwani zastępczą ko-
munikacją autobusową.

Linia zastępcza oznaczona nr 
92 będzie kursować w obu kie-
runkach od zajezdni do Kuceli-
na. Wybrane kursy (podobnie, 
jak linii tramwajowej nr 2)  bę-
dą kończyć trasę na pętli RA-
KÓW-DWORZEC PKP (końco-
wy przystanek linii nr 12 i 32).   
Obsługa pasażerów będzie się 
odbywać na sąsiadujących z li-
nią tramwajową przystankach 
linii autobusowych kursują-
cych Aleją Pokoju. W ramach 
połączeń przesiadkowych na 
sąsiadujących kursach przy za-
jezdni MPK bilety z linii tram-
wajowych nr 1 i 2 są ważne na 
linii 92 (i odwrotnie).

Pozostałe odcinki oraz linia 
nr 3 obsługiwane będą taborem 
tramwajowym. O wzmożoną 
ostrożność w obrębie terenu 

prac proszeni są także kierowcy 
i piesi. Możliwe będą miejscowe 
wygrodzenia, zawężenia.

Milionowe nakłady
Inwestycję zrealizuje konsor-

cjum, którego liderem jest firma 
NDI S.A z Sopotu, a partnerami 
– NDI Sp. z o.o. z Sopotu, Con-
strucciones Y Promociones Bal-
zola z hiszpańskiego Bilbao 
oraz Balzola Polska z siedzibą w 
Warszawie. Na tym nie koniec 
inwestycji miejskiego przewoź-
nika. Wkrótce częstochowskie 
MPK ma wzbogacić się o 10 no-
wych składów tramwajowych. 
Nowe Twisty 2.0 będą dostar-
czane sukcesywnie na prze-
strzeni najbliższych miesięcy.

Koszt obu inwestycji – re-
montu linii oraz zakupu taboru 
– to blisko 205 mln zł. Oba za-
dania są realizowane dzięki 
zdobytym 144 mln zł dofinan-
sowania z funduszy europej-
skich. Pozostała część to środki 
własne miasta.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Uczniowie z Pragi

Zagraniczni goście
W Częstochowie goszczą 

uczniowie ze szkoły podsta-
wowej w Pradze. Ich wizyta to 
efekt programu wymiany mło-
dzieży pomiędzy dwiema part-
nerskimi szkołami z Często-
chowy i stolicy Czech.

Grupa 18 uczniów wraz z 
dwiema opiekunkami przybyła 
do Częstochowy 18 marca. 
Pierwszego dnia zagraniczni go-
ście spotkali się z polskimi kole-
gami ze Szkoły Podstawowej nr 
48 oraz rodzinami, które udzieli-
ły im zakwaterowania w ramach 
programu wymiany. Dzień póź-
niej odwiedzili Urząd Miasta, 
gdzie o Częstochowie rozmawiali 
z zastępcą prezydenta Często-

chowy Jarosławem Marszał-
kiem. - Po spotkaniu w sali se-
syjnej przeszli na plac Biegań-
skiego, gdzie uczestniczyli w 
uroczystościach upamiętniają-
cych imieniny Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Wybrali się też na 
spacer Alejami, zwiedzanie Ra-
tusza i Jasnej Góry – wylicza Łu-
kasz Stacherczak z biura praso-
wego magistratu. W środę 
(20.03) goście pojechali na wy-
cieczkę do zabytkowej kopalni 
srebra w Tarnowskich Górach 
oraz na zajęcia na basenie. Do 
domu wrócą w czwartek.

Odwiedziny uczniów z czeskiej 
Pragi to efekt podpisanego w 
2016 roku, edukacyjnego poro-
zumienia pomiędzy częstochow-

ską SP 48 i Szkołą Podstawową 
Praga 9. - Na jego mocy obie pla-
cówki zobowiązały się do wza-
jemnej współpracy i odwiedzin 
uczniów. Pierwsza wymiana od-
była się przed dwoma laty. Po jej 
sukcesie obie strony postanowiły 
kontynuować projekt w latach 
kolejnych. Tegoroczną wymianę 
rozpoczęli częstochowianie, któ-
rzy w dniach 5-8 marca odwie-
dzili stolicę Republiki Czeskiej. 
Zwiedzali miasto i jego zabytki, 
spędzali czas z rówieśnikami, po-
znawali kulturę i styl życia obco-
krajowców – wyjaśnia Łukasz 
Stacherczak. Przyjazd uczniów z 
Pragi to drugi element programu.

Katarzyna Gwara

Z programu in-vitro

Wózek dla czterdziestego  
częstochowianina

Na świat przyszło 40 dziec-
ko urodzone w ramach miej-
skiego programu dofinansowa-
nia zabiegów in vitro. Jego 
mama odebrała wózek ufundo-
wany przez częstochowską fir-
mę Deltim.

W sumie, od 2012 roku, w 
ramach kolejnych edycji pro-
gramu, na świat przyszło 20 
dziewczynek i 20 chłopców, w 
tym cztery pary bliźniąt. W 
2019 roku oczekujemy na ko-
lejną czwórkę.

Mama najmłodszego często-
chowianina, który przyszedł na 
świat w ramach miejskiego pro-
gramu dofinansowania in vitro 
odebrała wózek od przedstawi-
cielki firmy Deltim. Na spotka-
niu, które odbyło się w Urzędzie 
Miasta był obecny także prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk.

W tegorocznym naborze do 
udziału w miejskim programie 
leczenia niepłodności metodą za-
płodnienia pozaustrojowego 
zgłosiły się 52 pary. Po weryfika-
cji formalnej teraz czeka je kwa-

lifikacja medyczna   w wybra-
nych klinikach.

Zakwalifikowanym parom 
przysługuje możliwość jednora-
zowego dofinansowania do za-
biegu w wysokości do 5 tys. zł, 
pod warunkiem przeprowadze-
nia co najmniej jednej procedu-
ry. Pozostałe koszty ponoszą sa-
mi pacjenci.

Od pierwszej edycji program 
wspiera częstochowska firma 
Deltim, która każdemu dziecku 
(a właściwie jego rodzicom) ofia-
ruje wózek. Katarzyna Gwara
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Zawiadamianie o niepopełnionym 
przestępstwie i składanie fałszywych 
zeznań to zarzuty, jakie usłyszy 31-let-
ni tyszanin. Zgłosił on policjantom 
kradzież samochodu, który w rzeczy-
wistości pożyczył koledze, a ten spo-
wodował nim kolizję i uciekł. Zgłasza-
jący myślał, że sprawa nie wyjdzie na 
jaw, jednak policjanci nie dali się na-
brać i ustalili faktyczny przebieg zda-
rzenia. 31-latkowi grozi teraz kara na-
wet 8 lat więzienia.

Pod koniec stycznia tego roku 31-letni 
mężczyzna złożył u tyskich stróżów prawa 
zawiadomienie o kradzieży swojego citro-
ena. Sprawą zajęli się policjanci zwalcza-
jący przestępczość przeciwko mieniu 
z Komendy Miejskiej Policji w Tychach. 

Zaangażowanie policjantów doprowadziło 
do ustalenia faktycznego przebiegu zda-
rzenia. Okazało się, że nie doszło do żad-
nej kradzieży samochodu, a zgłaszający 
powiadomił mundurowych o tym, gdyż je-
go samochód uczestniczył w zdarzeniu 
drogowym na terenie Katowic. Policjanci 
dotarli do informacji, że to kolega 31-lat-
ka pożyczył auto, którym spowodował ko-
lizję, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 
Pojazd został odholowany, a w obawie 
o konsekwencje, 31-latek zawiadomił 
o kradzieży. Wkrótce będzie miał większe 
kłopoty, niż jego kolega, gdyż sprawę 
przejął prokurator. Za powiadomienie 
o niepopełnionym przestępstwie i składa-
nie fałszywych zeznań grozi mu kara 8 lat 
więzienia.

Powiadomił o przestępstwie, 
którego nie było

Kompletnie pijani pobili 
44-latka

Dzielnicowi z Komisariatu Policji 
w Rybniku-Boguszowicach zatrzyma-
li sprawców pobicia 44-latka. Każdy 
z nich miał blisko 3,5 promila alkoho-
lu w organizmie. Mężczyźni usłyszeli 
już zarzuty. Grozi im do 3 lat więzie-
nia.

Do zdarzenia doszło w rybnickiej dziel-
nicy Chwałowice. Na interwencję zostali 
skierowani dwaj dzielnicowi z Komisaria-
tu Policji w Rybniku-Boguszowicach. 
W mieszkaniu obecna była grupa osób, 

wśród której znajdował się mężczyzna 
z licznymi obrażeniami ciała. Mundurowi 
wezwali pogotowie, które przewiozło go do 
szpitala. Dzielnicowi ustalili, że 44-latek 
został pobity przez dwóch znajomych, 
z którymi wcześniej spożywał alkohol. 
Mundurowi zatrzymali nietrzeźwych po-
dejrzanych. To mężczyźni w wieku 35 
oraz 34 lat. Obaj mieli po 3,5 promila al-
koholu. Trafili do policyjnej celi, a po wy-
trzeźwieniu zostali przesłuchani i usłysze-
li zarzut pobicia. Za to przestępstwo grozi 
im kara do 3 lat więzienia.

Zabrzańscy policjanci, 
zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodar-
czej, zakończyli sprawę 
oszustwa przy sprzedaży 
szczeniąt. 46-letnia kobieta 
w internecie oferowała psy, 
które były chore. Za popeł-
nione przestępstwa grozi jej 
kara do 8 lat więzienia.

Zabrzańscy policjanci zaj-
mujący się zwalczaniem prze-
stępczości gospodarczej, za-
kończyli sprawę oszustwa do-
tyczącego sprzedaży szczeniąt 
w internecie przez 46-letnią 
kobietę. Przestępczy proceder odbywał się 
na jednym z portali aukcyjnych, gdzie po-
dejrzana oferowała do sprzedaży rasowe 
psy pomimo, że były to mieszańce. Twier-
dziła, że do sprzedaży ma m.in. jamniki 
i chihuahua w cenie od 400 do 600 zł. 
Zgodnie z ofertą, nabywca zobowiązany 
był do osobistego odbioru w jednym ze 
śląskich miast. Jednak kiedy miało dojść 
do transakcji, miejsce odbioru psa zawsze 
było w Zabrzu, gdyż kobieta twierdziła, że 
dopiero co się przeprowadziła. Niestety, 
po kilku dniach okazywało się, że sprze-

dawane szczeniaki były za młode, zaroba-
czone i chore. Nie posiadały podstawo-
wych szczepień. Niestety, po kilku dniach 
od zakupu, zwierzęta padały. W trakcie 
prowadzonych czynności policjanci za-
bezpieczyli jednego szczeniaka, który trafi 
pod opiekę weterynarzy i przeżył. 46-let-
nia kobieta usłyszała trzy zarzuty oszu-
stwa, a także znęcania się nad zwierzęta-
mi. To już kolejne zarzuty wobec podej-
rzanej. Zabrzański sąd za wcześniej po-
pełnione 3 przestępstwa skazał kobietę na 
rok i 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. 
Grozi jej kara do 8 lat więzienia. 

Zarzuty za znęcanie się nad 
zwierzętami

W gliwickiej dzielnicy 
Ostropa, w trakcie przecho-
dzenia wzdłuż potoku, świa-
dek spostrzegł w wodzie wy-
kształcony płód ludzki. Na-
tychmiast zadzwonił pod nu-
mer alarmowy. Wszelkie in-
formacje mogące pomóc 
w ustaleniu matki dziecka 
lub osoby, która zostawiła je 
w opisywanym miejscu bądź 
ma związek ze sprawą, nale-
ży przekazywać śledczym 
pod całodobowy numer tele-
fonu 32 336 92 55.

Na miejsce przybyła policyjna ekipa do-
chodzeniowo-śledcza z prokuratorem, 
biegły lekarz medycyny sądowej oraz stra-
żacy PSP. Na polecenie prokuratury Rejo-
nowej Gliwice-Zachód, zwłoki przewiezio-
no do Zakładu Medycyny Sądowej w Ka-
towicach, gdzie będą poddane badaniom 
sekcyjnym. Ustalone zostaną wiek płodu 
oraz przyczyna zgonu. Policja prowadzi 
pod nadzorem prokuratury śledztwo w tej 
sprawie i dąży do typowania kobiety.

Wszelkie informacje mogące pomóc 
w ustaleniu matki dziecka lub osoby, któ-
ra zostawiła je w opisywanym miejscu 
bądź ma związek ze sprawą, należy prze-
kazywać śledczym pod  całodobowy nu-
mer telefonu 32 336 92 55. Informacje 
można też przesyłać anonimowo za po-
średnictwem skrzynki „powiadom nas”. 
Osoby, które były świadkami jakiegoś nie-
pokojącego zachowania czy zdarzenia 
w rejonie ul. Architektów w Ostropie, pro-
szone są o kontakt z policją.

Makabryczne znalezisko 
w potoku

Najbliższe 3 miesiące spędzi 
w areszcie 20-latek, zatrzyma-
ny przez raciborskich krymi-
nalnych. Mężczyzna podejrza-
ny jest o udział w oszustwie 
metodą „na wypadek”. Za po-
pełnione przestępstwo grozi 
mu kara do 8 lat więzienia. 

Do raciborskiej komendy zgło-
siła się 71-letnia mieszkanka mia-
sta, która poinformowała dyżur-
nego jednostki, że padła ofiarą 
oszustwa. Kilkanaście minut po 
przekazaniu oszustom 50 tysięcy 
złotych, do seniorki ponownie zadzwonił 
telefon, aby na poczet załatwienia sprawy 
tym razem oddała 60 tysięcy złotych. Ja-
ko miejsce odbioru pieniędzy rozmówca 
wyznaczył jedną z ulic w Wodzisławiu Ślą-
skim. Kobieta miała dojechać na miejsce 
taksówką. Podczas podróży dotarło jed-
nak do niej, że mogła paść ofiarą oszu-
stwa i zawróciła do raciborskiej komendy 
policji. Relacji poszkodowanej wysłuchał 
zastępca dyżurnego, który sprawę przeka-
zał kryminalnym. Stróże prawa natych-
miast przystąpili do działania. Pojechali 
wraz z kobietą do Wodzisławia, gdzie mia-
ło dojść do przekazania pieniędzy. Gdy w 
umówionym miejscu pojawił się młody 
mężczyzna, ten sam, któremu 71-latka 
wcześniej wręczyła 50 tysięcy, do akcji 
wkroczyli policjanci. Zatrzymanym na go-
rącym uczynku sprawcą okazał się  20-let-
ni mieszkaniec Bielsko-Białej. Młody męż-
czyzna próbował oszukać 71-latkę na 
łączną kwotę około 110 tysięcy złotych. 
Raciborzanka może mówić o dużym szczę-
ściu, gdyż policjanci odzyskali całą gotów-
kę.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Na 
wniosek policji i prokuratury, raciborski 

sąd, po zapoznaniu się z zebranym mate-
riałem dowodowym, zastosował wobec 
20-latka tymczasowy areszt na 3 miesią-
ce. Za popełnione przestępstwo grozi mu 
do 8 lat więzienia.  Policjanci szczegółowo 
wyjaśniają wszystkie okoliczności. Spra-
wa jest rozwojowa i niewykluczone są ko-
lejne zatrzymania.

Mundurowi przypominają,  aby  nie 
przekazywać pieniędzy osobom, które te-
lefonicznie podają się za członków rodziny 
lub proszą o wręczenie ich pośrednikom. 
Sprawdźmy, czy dzwoniący jest prawdzi-
wym krewnym, a opisywana przez niego 
sytuacja faktycznie miała miejsce,  np. 
kontaktując się z innymi członkami rodzi-
ny. Lepiej wykonać jeden telefon więcej, 
niż stracić oszczędności.

Pamiętajmy także, aby nie udzielać 
przez telefon żadnych informacji dotyczą-
cych danych personalnych, numerów 
kont bankowych i haseł do nich. Nie opo-
wiadajmy też nieznajomym o swoich pla-
nach życiowych.

O wszystkich próbach wyłudzenia pie-
niędzy natychmiast poinformujmy poli-
cję, korzystając z numeru alarmowego 
112. Również zadbajmy o własne bezpie-
czeństwo!

Próbował wyłudzić pieniądze 
od starszej kobiety

Kryminalni z chorzowskiej komendy 
namierzyli i zatrzymali mężczyznę, 
który pobił i okradł 45-letnią kobietę. 
Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Pro-
kurator objął go policyjnym dozorem.

Chorzowscy policjanci otrzymali infor-
mację, że na terenie jednego z zakładów 
doszło do napadu na kobietę. Jak wyni-
kało ze wstępnych ustaleń śledczych, 
gdy 45-latka weszła do pomieszczenia 
gospodarczego nakryła tam złodzieja, 
który okradał jej szafkę. Gdy chciała go 
zatrzymać, ten rzucił się na nią, ode-

pchnął ją i uciekł, kradnąc jej portfel. 
Sprawą zajęli się kryminalni z chorzow-
skiej komendy, którzy w niespełna dobę 
ustalili i zatrzymali sprawcę. Okazał się 
nim 33-letni mieszkaniec Piekar Ślą-
skich. Policjanci odzyskali również więk-
szość skradzionego przez niego mienia. 
Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Jak 
ustalili śledczy, przestępstwa tego dopu-
ścił się on w warunkach tzw. recydywy, 
w związku z tym grozi mu kara do 15 lat 
więzienia. Prokurator na razie objął go 
policyjnym dozorem. O jego dalszym lo-
sie zdecyduje sąd.

Pobił i okradł 45-letnią kobietę

Oprac. Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A

http://gliwice.slaska.policja.gov.pl/ka9/form/dodaj34,Powiadom-nas.html
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NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ DOM —

n KUPIĘ część domu lub zamieszkam z kimś. 

Tel. 784 634 476

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w 

kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w 
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE    – PRACA
Treść ogłoszenia: 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................... Nr tel. .....................................................

...................

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

— KOREPETYCJE —
n JĘZYK polski, WOS – korepetycje, 

przygotowanie do matury. Poziom podstawowy 
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka 
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum. 
www.matura.czest.pl  Tel. 796 635 001

USŁUGI

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. 
Tel. 509 876 249 

n OPRAWA muzyczna na zabawy, wesela, 
imprezy taneczne. Tel. 502 500 228

n NAPRAWA pomp wodnych – 
samochodowych, cyrkulacyjnych 
hydroforowych. Tel. 669 245 082

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego 
typu, montaż anten telewizyjnych 
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja 
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42, 
608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. 
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). 
Tel. 888 14 99 69

n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata 
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę, 
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760

SPRZEDAM
n SPRZEDAM serwisy kawowo-obiadowe z 

duraleksu i z kamionki. Tel. 504 230 153
n SPRZEDAM maszynę do szycia 

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

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

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

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

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

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

n SPRZEDAM nową odśnieżarkę elektryczną. 
Tel. 792 07 06 47 

n SPRZEDAM suknię ślubną „SINCERITY” 
rozmiar 38, śnieżnobiałą (góra sukni bogato 
zdobiona, dół tiulowy wielowarstwowy + welon, 
halka); buty – gratis! Tel. 501 109 822

 n SPRZEDAM drzwi jasne harmonijkowe; drzwi 
wejściowe obite boazerią – zamki „GERDA” – 
3 kpl.; drzwi pokojowe białe z miodową szybą, 
prawe i lewe. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM maszynę do szycia 
przemysłowego MINERWA. Kiedyś szyłam na 
tej maszynie torebki damskie i plecaki. Stan 
bdb Tel. 603 521 686

n SPRZEDAŻ zakład produkcji materiałów 
budowlanych. Lelów. Tel. 502 356 405

n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu – 
kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do 
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową 
Grudziądz. Tel. 669 245 082

PRACA

— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ pracowników do prac 

wykończeniowych i pomocników budowlanych. 
Tel. 501 448 791

MATRYMONIALNE

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

n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – pozna 
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

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

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

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 13 marca 2018 r.

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

49.900 zł

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

 
 28.900 – 33.900 zł

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

 
18.900 zł  

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

 42.800 zł  

FORD FIESTA  
1.4 D, rok prod. 2011,
kraj., serwis

  18.900 zł

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

 47.900 zł  

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

 35.900 zł  

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

  
 31.900 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4 20.900 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  

automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C4 1.6 E, rok prod. 2005, automat   9.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   1.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,  

kraj., serwis.  19.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

 kraj., I –właśc., F. VAT  49.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł.  39.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,  

rok prod. 2017, 9-osobowy  69.900 zł netto
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,  

serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,  

polski salon  47.900 zł
n JEEP RENEGADE 1.4 E, rok prod. 2017, 

kraj., I – wł., przebieg 6 tys. km   69.900 zł
n MAZDA III 1.6 D, rok prod. 2004   8.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

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

 kraj., F. VAT  34.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 

krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł

n OPEL CORSA C 1.0 E,  zakup 2003, kraj. 3.900 zł
n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006 11.800 zł
n OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999. 3.900 zł
n RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2008, kraj. 12.200 zł
n RENAULT CLIO 1.5 CDTi, rok prod. 2015, 

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 24.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E,  

rok prod. 2004-2005 8.900-9.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 5.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001 6.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015 i 2016,  

kraj.,I – wł.  27.900 – 33.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł., serwis. F. VAT 39.800 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.800 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  

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

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 18.900 zł  
n VW PASSAT 2.0 E, rok prod. 2007,  

kraj., I – wł. 18.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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PROGRAM TV – ŚRODA 20 MARCA 2019 r.

05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu; 

7/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 448; 

serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny; 

Na żywo
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 

40 - Nowe rozdanie; serial 
TVP

09:40 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 92 - Policjantów się 
nie całuje; serial 
kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 56 - Helena; serial 
kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt roku – 2018 - 

sylwetki; felieton
12:40 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Życie w powietrzu. 
Władcy nieba; cykl 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 449; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 102
16:05 Wieczna miłość; s.II; 

odc. 138; serial; Turcja 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3452; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

192; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
8/111; teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn; Na 

żywo
20:30 Leśniczówka; odc. 103
21:00 Wielki test
22:40 Na własne oczy – W 

zalewie reklamy; film 
dokumentalny Kanada 
(2017); reż.:Scott Harper

24:00 Bez tożsamości; odc. 
26; serial Hiszpania 
(2016)

00:50 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

01:50 Głębia ostrości; /10/; 
cykl reportaży

02:20 wojsko – polskie.pl
02:50 Moonraker; film 

sensacyjny Francja, Wielka 
Brytania, USA (1979)

05:00 Notacje – Roman 
Opałka. Czas 
zarejestrowany...; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 238 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1430; serial TVP

06:55 Program gminy 
żydowskiej

07:20 Na sygnale; odc. 23; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie - 

w tym: Panorama i 
Pogoda

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

Extra (319)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

136 „Życie jest ciężkie”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2025; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 239 
ed. 4; teleturniej

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

14:10 M jak miłość; odc. 
1430; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 56; serial, Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 453 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2474; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

30 „Muzykoterapia”; serial 
komediowy TVP

19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /102/ - 
„Mydełko Fa” - Marlena 
Drozdowska, Marek 
Kondrat

19:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /68/ - „Tyle 
wdzięku” - Danuta Rinn

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2025; serial TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2026; serial TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 40; felieton

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
736; serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 224; 
serial fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – 
Dziewczyna z sąsiedztwa; 
komedia USA (2004)

00:35 O mnie się nie martw; 
s. X; odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

01:30 Świat bez tajemnic – 
Nasz świat w 2050 r. – 
Marzenia o przyszłości. 
Żywność; serial dokum. 
Francja (2016)

02:30 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 54; serial komediowy 
TVP

03:05 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 55; serial komediowy 
TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (99) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (862) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (143) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (844) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2846) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (890) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (313) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (303) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2847) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (35) 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 (543) serial 
komediowy

20:30 Śpiewajmy razem. All 
Together Now (3); 
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 (43) serial 
kryminalny

23:05 12 rund; film 
sensacyjny, USA 2009

1:20 Ktoś całkiem obcy; 
thriller, USA 2007

3:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5617) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(7/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Wieliczka, tutaj od blisko 
30 lat znajduje się 
restauracja Maxim. 
Niegdyś ciesząca się 
wielką popularnością, dziś 
świeci pustkami. Pan 
Andrzej winą za to 
niepowodzenie obarcza 
dzieci, te natomiast 
twierdzą, że ojciec na nic 
im nie pozwala…

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

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2416) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (1007) 
- program obyczajowy

12:00 Szpital (896) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (659) - 
program

14:00 19 + (360) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (660) - 
program

16:30 19 + (361) - program
17:00 Szpital (897) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1008) 

- program obyczajowy
19:00 Fakty (7749) 
19:35 Sport (7732)  
19:45 Pogoda (7729)  
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (122) 

19:50 Uwaga! (5618) - 
program

20:10 Doradca smaku 10 
(11/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2844) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (242) - 
program

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

22:35 Ziarno prawdy - film 
sensacyjny 2015

00:50 American Horror Story 
I: Murder House (7/12) - 
serial, USA. Nadarza się 
okazja sprzedaży domu, 
co wywołuje niepokój 
poprzednich lokatorów. 
Wychodzi na jaw prawda 
o związku Constance i 
Larry’ego. Okazuje się, że 
Constance ma drugie 
dziecko. Larry zwierza się 
Benowi, który nie darzy go 
sympatią, ani 
współczuciem. Vivien 
wybiera się na „Morderczą 
wycieczkę” i poznaje 
szokującą prawdę o 
Charlesie i Norze 
Montgomery…

01:45 Uwaga! (5618) - 
program

02:05 Moc Magii (430) - 
program

06:00 Słodka miłość; 
telenowela, Argentyna 
2012; odc. 3

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 181

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 39

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial, USA 
1997; odc. 6

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 2

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, 2018

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 3

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, 2006; 
odc. 27-28

16:00 Rodzinny interes;  
odc. 12-13

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 163-164

20:00 Hellboy; akcja, USA 
2004. Sprowadzony na 
Ziemię przez geniusza zła 
Rasputina, Hellboy, ma 
pomóc nazistom. Jednak 
demon zostaje zagarnięty 
przez aliantów. Kiedy 
nadejdzie sądny dzień 
będzie musiał stanąć do 
walki o dobro i pokonać 
Rasputina, od którego 
wszystko się zaczęło.

22:30 Zlecenie; akcja, 2017. 
Znany na całym świecie 
złodziej – Jack (Dolph 
Lundgren) – dostaje 
ważne zlecenie od CIA. 
Mężczyzna jest jednym z 
najlepszych specjalistów 
od zabezpieczeń, dlatego 
wydaje się najlepszym 
kandydatem do 
planowanej misji. Okazuje 
się bowiem, że mężczyzna 
ma zdobyć tajne 
dokumenty 
przetrzymywane w 
strzeżonym więzieniu w 
Meksyku. Wszystko idzie 
zgodnie z planem do 
chwili, kiedy więzienie 
zostaje zaatakowane przez 
mafię, która próbuje 
odzyskać przetrzymywane 
tam pieniądze.

00:10 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 15

01:05 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 9

02:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2019

03:30 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 8

05:00 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 18

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

05:45 Korona królów; odc. 
140; telenowela 
historyczna TVP

06:20 Na sygnale; odc. 19; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 20; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Czarne chmury; odc. 
5/10 - Czarna sakwa; 
serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
1011; serial TVP

09:20 Na dobre i na złe; odc. 
735; serial TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
48 „Brutus”; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
49 „Jesienny blues”; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.II; odc. 20 - 
Diabelskie porachunki; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.II; odc. 21 - 
Jesienna burza; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 163 - Osaczenie; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 164 - Miłość po grób; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
253 Wspólna pacjentka; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 20; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.II; odc. 22 - 
Diler pierogów; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.II; odc. 23 - 
Do dobrego lepiej 
przymusić; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 47 - 
Menago; serial komediowy 
TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 165 - Piotruś Pan; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.X; 
odc. 120 - Kwestia 
zaufania; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.II; odc. 24 - 
Siła władzy; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.II; odc. 25 - 
Plan awaryjny; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 166 - Pogubieni; 
serial kryminalny TVP

00:10 Rodzinka.pl; odc. 254; 
sezon 14; serial 
komediowy TVP

00:40 Na sygnale; odc. 223 
„W co ty się, chłopie, 
pakujesz?”; serial 
fabularyzowany TVP

01:20 Londyńczycy; odc. 
10/13; serial obyczajowy 
TVP

02:15 Londyńczycy; odc. 
11/13; serial obyczajowy 
TVP

03:15 Czarne chmury; odc. 
5/10 - Czarna sakwa; 
serial TVP

04:15 M jak miłość; s.I; odc. 
1011; serial TVP

06:45 Familiada; odc. 2482; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Mięczaki na polskim 
stole; magazyn kulinarny

07:50 Postaw na milion; s.I; 
odc. 129; teleturniej

08:45 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 36 
Kętrzyn; magazyn

09:15 Koło fortuny; odc. 428 
ed. 6; teleturniej

09:55 Sanatorium miłości; 
odc. 3; reality show

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /116/ - 
„Pszczółka Maja” - 
Zbigniew Wodecki

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /34/ - „Chłopcy 
radarowcy” - Andrzej 
Rosiewicz

11:15 Familiada; odc. 2482; 
teleturniej

11:45 Rodzina wie lepiej; 
/75/; teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (1-2); widowisko 
rozrywkowe

14:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /13/; teleturniej

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

17:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole - 
Przeżyjmy to jeszcze raz

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Kiszona kapusta - 
zdrowie z beczki; magazyn 
kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (72) - 
Maniok; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 42 Morawy 
(162) - Jak z obrazka; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/76/; teleturniej

20:30 Postaw na milion; s.I; 
odc. 131; teleturniej

21:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (39) - Kicz; 
widowisko rozrywkowe

22:30 Dwoje i ich boje (3); 
program rozrywkowy

23:30 Koło fortuny; odc. 427 
ed. 6; teleturniej

00:15 Sierocki na sobotę; 
odc. 10; program 
rozrywkowy

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis - 
Edyta Bartosiewicz; 
koncert

02:30 Olga Lipińska 
zaprasza (36); talk-show

03:20 Rozrywka Retro – 
Kabaret z medycyną w 
tle; program rozrywkowy

04:45 Gotowe na wszystko 
IV (3/17) - serial, USA

05:45 Ukryta prawda 
(Niebezpieczny 
sąsiad) (512) - program 
obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (Jeniec 
miłości) (36/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (234) - 
program obyczajowy

08:45 Big Brother (2/65) - 
program

09:40 Doradca smaku 10 
(6/40) - program

09:50 Big Brother Pobudka 
(2/30) - program, live 

09:55 Zakochani po uszy 
(38/120) - program

10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (43/165) - 

program
12:35 Ukryta prawda 

(Najlepszy model) (298) - 
program obyczajowy

13:35 Big Brother 
Popołudnie (2/30) - 
program, live 

13:40 Sąd rodzinny (Wojna 
rozwodowa) (37/52) - 
program sądowy

14:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (Tesć in spe) 
(74/116) - program 
sądowy

15:40 Szpital (235) - 
program obyczajowy

16:40 Big Brother 
Podwieczorek (2/30) - 
program, live 

16:45 Gotowe na wszystko 
IV (4/17) - serial, USA

17:40 Przyjaciele (20/24) - 
serial komediowy, USA

18:10 Singielka (4-5/57) - 
serial

19:20 Doradca smaku 10 
(9/40) - program

19:30 Zakochani po uszy 
(39/120) - program

20:00 Big Brother (3/65) - 
program

21:00 Frankie i Alice - film 
obyczajowy, Kanada 2010. 
Opowieść o tancerce go-
go cierpiącej na 
zaburzenia osobowości, 
która stara się pozostać 
sobą. Decyduje się na 
psychoterapię, aby odkryć 
tajemnicę wewnętrznych 
demonów, które ją 
prześladują…

23:15 Big Brother Nocą 
(3/52) - program

23:50 Truman Show - film 
obyczajowy, USA 1998. 
Truman Burbank (Jim 
Carry) przez trzydzieści lat 
był gwiazdą 
najsłynniejszego programu 
telewizyjnego 
emitowanego każdego 
dnia, przez całą dobę, na 
żywo i nic o tym nie 
wiedział. Gdy wreszcie 
domyślił się, że ktoś stale 
go obserwuje, postanowił 
uciec…

02:00 Moc Magii (430) - 
program

05:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (10/12) - 
program lifestylowy

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

06:30 Ugotowani 8 (41) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:05 Ugotowani 8 (42) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (10/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 4 
(2/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 2 
(4/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (4/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
16 (3/13) - 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 (4/6) - program
16:10 Ostre cięcie 6 (2/12) - 

program
16:55 Nowa misja 

ratunkowa (3/7) - 
program rozrywkowy

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

18:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

19:40 Afera fryzjera 6 (4/12) 
- program rozrywkowy

20:25 Miłość od kuchni
21:25 No to lecę! (3/4) - 

program 
22:25 W roli głównej (3/6) - 

talk show
23:00 Powrót Doktora 

Szczyta
00:00 Cierpiący na otyłość
01:10 Okiełznać agresję (3) 

- serial dokumentalny, 
Wielka Brytania

02:15 Wiem, co kupuję 
(7/12) - program 
lifestylowy

02:45 Wiem, co kupuję 
(8/12) - program 
lifestylowy

03:15 Najsztub słucha - 
Anna Mucha (1/6) - talk 
show

03:45 Najsztub słucha - 
Marta Grycan (2/6) - talk 
show

04:15 Najsztub słucha - 
Tatiana Okupnik (4/6) - 
talk show

04:45 Najsztub słucha - 
Małgosia Rozenek (5/6) - 
talk show

06:00 Piłka nożna - Liga 
Narodów; Polska - Włochy

08:15 Piłka nożna - Liga 
Narodów: Portugalia; 
Polska 

10:25 Hokej na lodzie - NHL 
(77): Philadelphia Flyers - 
Montreal Canadiens

12:20 strongman - Liga 
mistrzów

13:25 piłka ręczna
15:00 Pełnosprawni; odc. 

292; magazyn dla 
niepełnosprawnych

15:25 Niepokonani
15:40 Retro w TVP Sport
17:40 piłka nożna -Eliminacje 

EURO 2020 zapowiedź 1 i 
2 kolejki, Na żywo

19:50 Hokej na lodzie - PHL, 
2.runda play - off; Na 
żywo

22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Vikersund 
- podsumowanie 

00:55 strongman - Liga 
Mistrzów

01:55 Łyżwiarstwo figurowe 
- Mistrzostwa Świata, 
Japonia - program 
dowolny par sportowych

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (17) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (67) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (68) serial 
animowany

7:55 Nasz nowy dom (67) 
reality show. W Ostrowcu 
Świętokrzyskim mieszka 
pani Ewa i jej trzy córki: 
Wiktoria, Oliwia i Basia. 
Mąż kobiety po latach 
życia w...

8:55 Septagon (50) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen – 
Piekielna Kuchnia 5 (46) 
reality show

11:25 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda: Sport (3) 
serial dokumentalny

11:55 Galileo (730); 
program 
popularnonaukowy, 
którego twórcy prezentują 
rozmaite ciekawostki z 
różnych stron świata.

12:55 Detektywi w akcji 
(141) serial fabularno-
dokumentalny

13:55 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:55 Gliniarz i prokurator 
(45) serial kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator 
(46) serial kryminalny

16:55 Policjantki i Policjanci 
(506) serial obyczajowy

18:00 Septagon (51) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(507) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (271) 
serial kryminalny

21:05 Miecz zemsty; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania 2015. Po bitwie 
pod Hastings w 1066 roku 
do wioski, znajdującej się 
na ziemiach podbitych i 
okupowanych przez 
Normanów, przybywa 
tajemniczy...

23:00 Gatunek 2; horror SF, 
USA 1998

1:00 Żona dla milionera (4) 
reality show. Patti Stanger 
jest doświadczoną swatką, 
założycielką 
ekskluzywnego Klubu 
Milionerów, w którym 
mężczyźni sukcesu 
poznają swoje przyszłe 
żony.

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:40 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

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

magazyn reklamowy

06:50 Był taki dzień – 20 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
20.03.1988

07:45 Chłopi; odc. 5/13 - 
Gody; serial TVP

08:40 Ale nam się 
wydarzyło... Jan Paweł 
II; odc. 9; rozmowa

08:55 Archiwum zimnej 
wojny – Niebezpieczny 
wirus popkultury; 
magazyn

09:35 Historia Polski – 
Historia Kowalskich; film 
dokumentalny

10:40 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Rudolfa 
Hessa; cykl dokumentalny

11:10 Jego imię; Polska. 
Tadeusz Kościuszko; film 
dokumentalny

12:10 Polska Kronika 
Filmowa 1991 - Wyd. 7

12:25 Czas honoru; odc. 3 
Przydział; serial TVP

13:25 Wszystkie kolory 
świata – Bali. Azjatycka 
legenda; serial 
dokumentalny Francja 
(2008)

14:30 Lista Sendlerowej; 
film dokumentalny; Polska 
(2001); reż.:Michał 
Dudziewicz

15:30 Tajna broń Japonii; 
film dokumentalny Wielka 
Brytania (2009); 
reż.:Masumi Mizunuma

16:35 Historia Polski – 
Generał Polskich Nadziei 
– Władysław Anders; cz. 
1; dokument 
fabularyzowany

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Listy z daleka

18:15 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 67; 
magazyn

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

18:55 Chłopi; odc. 7/13 - 
Bór; serial TVP

20:00 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 8/8; 
film dokumentalny USA 
(2016)

21:00 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 3/3; serial 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2012)

22:00 Weterani. Wyrwani 
śmierci; /8/; cykl 
dokumentalny

22:35 Kamień na kamieniu; 
dramat; Polska (1995); 
reż.:Ryszard Ber

00:25 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Cicero; cykl 
dokumentalny

01:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Żukow; cykl 
dokumentalny

01:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Listy z daleka

02:30 Dziennik telewizyjny – 
20.03.1988

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Indykpol AZS Olsztyn

8:30 Magazyn koszykarski; 
program poświęcony 
ekstraklasie mężczyzn. 
Skróty spotkań ostatniej 
kolejki, analizy i 
zapowiedzi meczów oraz 
wywiady.

9:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : GKS 
Katowice - Jastrzębski 
Węgiel

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

12:30 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz : Raków 
Częstochowa - Bruk-Bet 
Termalica Nieciecza

14:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : Asseco 
Resovia Rzeszów - Cerrad 
Czarni Radom

17:30 Siatkówka mężczyzn: 
1. liga; mecz : BBTS 
Bielsko-Biała - MKS 
Ślepsk Suwałki

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz : ONICO 
Warszawa - Chemik 
Bydgoszcz

22:55 Sporty walki: KSW 47: 
News; program 
informacyjny

23:00 Boks
0:30 Boks
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05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu; 

8/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 449; 

serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny; 

Na żywo
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 

41 - Nocne rozmowy; 
serial TVP

09:35 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 93 - Klątwa mumii; 
serial kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 57 - Gwiazdeczka; 
serial kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt roku – 2018 - 

sylwetki; felieton
12:40 To się opłaca; 

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Życie w powietrzu. 
Zatłoczone niebo; cykl 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 450; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 103
16:05 Wieczna miłość; s.II; 

odc. 139; serial; Turcja 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3453; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

193; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
9/111; teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn; Na 

żywo
20:30 Piłka nożna – 

Eliminacje EURO 2020 
(studio)

20:35 Piłka nożna – 
Eliminacje EURO 2020: 
Austria –; Polska

23:00 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

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

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Bez tożsamości; odc. 
26; serial Hiszpania 
(2016)

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

03:25 Sprawa dla reportera
04:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
04:50 Notacje; cykl 

dokumentalny

05:10 Koło fortuny; odc. 240 
ed. 4; teleturniej

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

06:50 Operacja Zdrowie!; 
magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 24; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie - 

w tym: Panorama i 
Pogoda

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

Extra (320)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

137 „Płoną góry, płoną 
lasy” sezon 6; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
2026; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 241 
ed. 4; teleturniej

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

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

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 57; serial, Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 454 
ed. 6; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2475; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

31 „Urodziny Kacperka”; 
serial komediowy TVP

19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /55/ - „Cień 
wielkiej góry” - Budka 
Suflera

19:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /50/ - „Ten wasz 
świat” - Oddział Zamknięty

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
2026; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
2027; serial obyczajowy 
TVP

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 31; serial obyczajowy 
USA (2017)

21:40 Wszystko o Stevenie; 
USA (2009); reż.:Phil 
Traill; wyk.:Sandra 
Bullock, Thomas Huden 
Church, Bradley Cooper

23:25 Na sygnale; odc. 224 
„Dużo miłości”; serial 
fabularyzowany TVP

23:55 Dziewczyna z 
sąsiedztwa; komedia; 
USA (2004)

01:50 La La Poland; 
program rozrywkowy

02:20 Riviera; odc. 1; serial; 
Wielka Brytania (2017)

03:20 Art Noc – Koncert 
muzyki z filmów Andrzeja 
Wajdy – 
„Scoring4Wajda”

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (100) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (863) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (144) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (845) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2847) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (891) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (314) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (304) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2848) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (411) 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 (134) 
reality show

21:10 Przyjaciółki (150) 
serial obyczajowy

22:15 Ślad (44) serial 
kryminalny

23:15 Ktoś całkiem obcy; 
thriller, USA 2007. 
Dziennikarka śledcza 
Rowena Price spotyka 
swoją dawno niewidzianą 
przyjaciółkę, która 
namawia ją, by zajęła się 
sprawą pewnego szefa 
agencji reklamowej, 
Harrisona Hilla. Kiedy 
tydzień później dziewczyna 
zostaje znaleziona martwa, 
dziennikarka rozpoczyna 
prywatne śledztwo. Sądzi, 
że za śmiercią kobiety stoi 
właśnie Hill. Rowena 
postanawia zdobyć 
dowody przeciwko niemu. 
Z pomocą błyskotliwego 
asystenta Milesa Haleya 
przenika do środowiska 
Harrisona. Jako Katherina 
zatrudnia się w jego 
agencji, a jako Weronika 
prowadzi z nim 
internetowy flirt…

1:30 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5618) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(8/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 10 
(11/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2417) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (1008) 
- program obyczajowy

12:00 Szpital (897) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (660) - 
program

14:00 19 + (361) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (661) - 
program

16:30 19 + (362) - program
17:00 Szpital (898) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1009) 

- program obyczajowy
19:00 Fakty (7750) 
19:35 Sport (7733)  
19:45 Pogoda (7730)  
19:49 Raport smogowy - 

poznaj kolory 
powietrza (123) 

19:50 Uwaga! (5619) - 
program

20:10 Doradca smaku 10 
(12/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
17 (2845) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (243) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
19 (4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Chłopaki nie płaczą - 
komedia 1999. Kuba 
Brenner (Maciej Stuhr) 
jest młodym, dobrze 
zapowiadającym się 
skrzypkiem, który w 
wyniku splotu wyjątkowo 
niekorzystnych 
okoliczności zostaje 
wplątany w gangsterskie 
porachunki. Wszystko 
zaczyna się, kiedy Kuba 
zgadza się pomóc 
swojemu nieśmiałemu i 
zakompleksionemu 
przyjacielowi, Oskarowi 
(Wojciech Klata) w 
skorzystaniu z usług 
agencji towarzyskiej. Po 
wieczorze spędzonym z 
dwiema dziewczynami w 
mieszkaniu wujka Oskara, 
okazuje się, że chłopcy nie 
byli odpowiednio 
przygotowani 
finansowo…

00:30 Odwróceni. Ojcowie i 
córki (4/8) - program

01:35 Uwaga! (5619) - 
program

01:55 Moc Magii (431) - 
program

06:00 Słodka miłość; 
telenowela, Argentyna 
2012; odc. 4

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 182

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 40

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 3

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, 2018

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 4

14:00 Zaklinaczka duchów; 
serial fabularny, 2006; 
odc. 28-29

16:00 Rodzinny interes;  
odc. 13-14

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 164-165

20:00 To nie tak jak myślisz, 
kotku; komedia, Polska 
2008. Przystojny 
neurochirurg Filip 
Hoffman postanawia 
spędzić grzeszny weekend 
z młodą pielęgniarką 
Dominiką. Niestety te 
plany może pokrzyżować 
żona. Doktor Filip obmyśla 
więc misterny plan i, pod 
pretekstem udziału w 
sympozjum naukowym 
chirurgów, rezerwuje 
apartament dla dwojga w 
sopockim hotelu…

22:05 To już jest koniec; 
komedia, USA 2013. W 
Los Angeles 
niespodziewanie dochodzi 
do serii apokaliptycznych 
wydarzeń, w wyniku 
których szóstka przyjaciół 
zostaje uwięziona w domu 
jednego z nich z 
niewielkim zapasem 
jedzenia i wody. Okazuje 
się, że czeka ich tam 
niebezpieczna walka o 
przetrwanie, a ich przyjaźń 
zostaje wystawiona na 
próbę.

00:15 Maksimum ryzyka; 
akcja, USA 1996. Policjant 
Alain Moreau (Jean-
Claude Van Damme) traci 
swojego brata bliźniaka. 
Chcąc dowiedzieć się 
dlaczego zginął przyjmuje 
jego tożsamość i wkracza 
w świat rosyjskiej mafii.

02:15 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 19

02:55 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 20

03:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2019

04:25 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 19

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

05:45 Korona królów; odc. 
141; telenowela 
historyczna TVP

06:15 Na sygnale; odc. 20; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 21; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Czarne chmury; odc. 
6/10 - Intryga; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I - 
odc. 1012; serial TVP

09:25 Stulecie Winnych; 
odc. 2; serial TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.II - odc. 
49 „Jesienny blues”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.II - odc. 
50 „Boscy u doktora”; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.II; odc. 21 - 
Jesienna burza; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.II; odc. 22 - 
Diler pierogów; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 164 - Miłość po grób; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 165 - Piotruś Pan; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
254 Dziadek; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 21; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.II; odc. 23 - 
Do dobrego lepiej 
przymusić; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.II; odc. 24 - 
Siła władzy; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 48 - 
Brzemię oglądalności; 
serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII 
- odc. 166 - Pogubieni; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.X; 
odc. 121 - Na prośbę 
matki; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.II; odc. 25 - 
Plan awaryjny; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.II; odc. 26 - 
Zgoda po polsku; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; 
odc. 167 - Diabelski 
śmiech; serial kryminalny 
TVP

00:20 Echo serca; odc. 4; 
serial TVP

01:15 Instynkt; odc. 8 „Wiatr 
we włosach”; serial 
kryminalny TVP

02:05 Instynkt; odc. 9 
„Sąsiedzi”; serial 
kryminalny TVP

02:55 Czarne chmury; odc. 
6/10 - Intryga; serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
1012; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
49 „Jesienny blues” serial 
komediowy TVP

06:40 Familiada; odc. 2483; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Kiszona kapusta - 
zdrowie z beczki; magazyn 
kulinarny

07:45 Postaw na milion; s.I; 
odc. 130; teleturniej

08:45 Prywatne życie 
zwierząt; reportaż

09:15 Koło fortuny; odc. 429 
ed. 6; teleturniej

09:50 Dwoje i ich boje (2); 
program rozrywkowy

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /117/ - „Lubię 
wracać tam gdzie byłem” - 
Zbigniew Wodecki

11:10 Familiada; odc. 2483; 
teleturniej

11:40 Rodzina wie lepiej; 
/76/; teleturniej

12:10 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; /14/; teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu – wino, kabaret i 
śpiew (1-2); widowisko 
rozrywkowe

17:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVIII Mazurska 
Noc Kabaretowa 
Mrągowo - Moda na 
swetry - The Best of; 
widowisko

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Nieznany burak 
cukrowy; magazyn 
kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (98) - 
Indiańskie amory; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 43 Kanada - 
Quebeck (163) Montreal; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; 
/77/; teleturniej

20:30 Big Music Quiz – 
Sławomir Big Music Quiz; 
/4/; teleturniej muzyczny

21:35 Kabaretowy Klub 
Dwójki (40) - Moda; 
widowisko rozrywkowe

22:35 Kabaret za kulisami
23:35 Dzięki Bogu już 

weekend; s.III (34); 
program rozrywkowy

00:40 Koło fortuny; odc. 428 
ed. 6; teleturniej

01:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów - Policjant; 
program rozrywkowy

01:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wielki Turniej 
Kabaretowy - Kraków 
kontra reszta świata (1-3); 
widowisko

04:20 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie – 
Anna German; widowisko 
rozrywkowe

04:45 Gotowe na wszystko 
IV (4/17) - serial, USA

05:45 Ukryta prawda 
(Chorobliwa zemsta) (513) 
- program obyczajowy

06:45 Sąd rodzinny (Wojna 
rozwodowa) (37/52) - 
program sądowy

07:45 Szpital (235) - 
program obyczajowy

08:45 Big Brother (3/65) - 
program

09:40 Doradca smaku 10 
(9/40) - program

09:50 Big Brother Pobudka 
(3/30) - program, live 

09:55 Zakochani po uszy 
(39/120) - program

10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (44/165) - 

program
12:35 Ukryta prawda 

(Najlepszy wzór) (299) - 
program obyczajowy

13:35 Big Brother 
Popołudnie (3/30) - 
program, live 

13:40 Sąd rodzinny (Miłosna 
pułapka) (38/52) - 
program sądowy

14:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (Potrzebuję 
więcek pieniędzy) 
(75/116) - program 
sądowy

15:40 Szpital (236) - 
program obyczajowy

16:40 Big Brother 
Podwieczorek (3/30) - 
program, live 

16:45 Gotowe na wszystko 
IV (5/17) - serial, USA

17:40 Przyjaciele (21/24) - 
serial komediowy, USA

18:10 Singielka (6/57) - 
serial

18:45 Singielka (7/57) - 
serial

19:20 Doradca smaku 10 
(13/40) - program

19:30 Zakochani po uszy 
(40/120) - program

20:00 Big Brother (4/65) - 
program

21:00 Norbit - komedia, 
USA 2007. „Nazywam się 
Norbit Albert Rice i byłem 
sierotą ...” Tak zaczyna się 
historia Norbita (Eddie 
Murphy) wychowanego 
przez pana Wonga (Eddie 
Murphy) w sierocińcu i 
restauracji Golden 
Wonton. To właśnie tam 
Norbit poznał swoją 
bratnią duszę, uroczą Kate 
(Thandie Newton). Tych 
dwoje było nierozłącznych 
do momentu, kiedy Kate 
została adoptowana i 
opuściła Norbita, aby 
rozpocząć nowe życie…

23:15 Big Brother Nocą 
(4/52) - program

23:50 Książę w Nowym 
Jorku - komedia, 
USA 1988

02:15 Moc Magii (431) - 
program

05:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (11/12) - 
program lifestylowy

05:55 Subiektywny ranking 
naj… (6) - program 

06:30 Ugotowani 8 (43) - 
program 

07:05 Ugotowani 8 (44) - 
program 

07:40 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (11/13) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 4 
(3/12) - program 

09:25 W czym do ślubu? 2 
(5/10) - reality show

10:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (4/8) - reality 
show

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (5/13) - program 

11:45 Kuchenne rewolucje 
16 (4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 3 (3/8) - program 

13:20 Sztuka mięsa (11/12) 
- program

13:50 Patenciary (3/8) - 
program 

14:25 Pogromcy 
medycznych mitów

15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 6 (6/13) - 
program lifestylowy

17:10 Co nas truje 3 (1/10) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
15 (2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (4/8) - reality 
show

19:40 Ugotowani 8 (45) - 
program 

20:15 Ugotowani 8 (46) - 
program 

20:50 W czym do ślubu 4 
(4/12) - reality show

21:20 Panny młode ponad 
miarę

22:25 Pani Gadżet 17 (3/12) 
- magazyn

23:00 Sablewska od stylu. 
Na okazję (3/12) - 
program rozrywkowy

23:45 Pogromcy 
medycznych mitów

00:45 W roli głównej (3/6) - 
talk show

01:15 Subiektywny ranking 
naj… (6) - program 

01:45 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

02:15 Wiem, co jem 6 
(6/16) - magazyn

02:45 Wiem, co jem 6 
(7/16) - magazyn

03:15 Najsztub słucha - 
Anna Grodzka (6) - talk 
show

03:45 Najsztub słucha - 
Magda Gessler (1/6) - talk 
show

04:15 Najsztub słucha - 
Joanna Krupa (2/6) - talk 
show

04:45 Najsztub słucha - 
Agnieszka Szulim (3/6) - 
talk show

05:35 Sportowy Wieczór
06:05 Piłka nożna; Polska - 

jesień 2018 - skróty 
meczów

08:10 piłka nożna - 
Eliminacje EURO 2020 - 
zapowiedź 1 i 2 kolejki

10:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Vikersund - podsumow.

11:50 strongman - Liga 
Mistrzów

12:50 Łyżwiarstwo figurowe 
- MŚ, Japonia - program 
dowolny par sportowych 

14:45 Skoki Narciarskie - 
Puchar Kontynentalny, 
Zakopane - podsumow.

16:20 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Vikersund - podsumow. 

18:05 Piłka nożna - 
Eliminacje EURO 2020 - 
studio 

20:05 Piłka nożna - 
Eliminacje EURO 2020: 
Austria; Polska (studio)

20:35 Piłka nożna - 
Eliminacje EURO 2020: 
Austria; Polska 

23:35 Sportowy Wieczór
00:15 Piłka nożna - 

Eliminacje EURO 2020: 
Austria; Polska 

02:30 Retro w TVP Sport
04:30 Boks
05:25 Sportowy Wieczór

6:00 Buffy, postrach 
wampirów (18) serial 
przygodowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (68) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (69) serial 
animowany

7:55 Nasz nowy dom (69) 
reality show. Katarzyna od 
rozwodu z mężem 
alkoholikiem mieszka z 
dziećmi w starym domu 
odziedziczonym po ojcu. 
W budynku nie ma 
bieżącej...

8:55 Septagon (51) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen – 
Piekielna Kuchnia 5 (47) 
reality show. Kolejna 
edycja kulinarnego show. 
Wojciech Modest Amaro 
znowu rzuci wyzwanie 
doświadczonym kolegom 
po fachu i amatorom 
gotowania. Czternaścioro 
zawodników staje...

11:25 Anatomia głupoty 
według Richarda 
Hammonda: Sport (4) 
serial dokumentalny

11:55 Galileo (731); 
program 
popularnonaukowy, 
którego twórcy prezentują 
rozmaite ciekawostki z 
różnych stron świata.

12:55 Detektywi w akcji 
(142) serial fabularno-
dokumentalny

13:55 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:55 Gliniarz i prokurator 
(47) serial kryminalny

15:55 Gliniarz i prokurator 
(48) serial kryminalny

16:55 Policjantki i Policjanci 
(507) serial obyczajowy

18:00 Septagon (52) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(508) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (272) 
serial kryminalny

21:00 Air America; film 
sensacyjny, USA 1990

23:30 Kobiety i mafia (5) 
serial dokumentalny. 
Dokument pokazujący 
mroczny świat polskiej 
mafii. Poznamy historie 
opowiadane z 
perspektywy kobiet, 
których życie uległo 
dramatycznej zmianie za 
przyczyną kontaktów...

0:35 Zagadkowe zgony (1) 
serial dokumentalny. Cykl 
programów 
opowiadających o 
najdziwniejszych, nagłych 
zgonach.

1:00 Przerwa techniczna

06:50 Był taki dzień – 21 
marca; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 
21.03.1988

07:45 Chłopi; odc. 6/13 - 
Ogień; serial TVP

08:50 Historia Polski – 
Generał Polskich Nadziei 
- Władysław Anders; cz. 1; 
dokument fabularyzowany

09:50 Po PRLu; cykl 
reportaży

10:20 Sensacje XX wieku – 
Afganistan cz. 1; cykl 
dokumentalny

10:55 Amerykańska broń; 
odc. 2 Od zamka 
skałkowego do 
kapiszonowego; serial 
dokumentalny Kanada 
(2013)

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

12:20 Czas honoru; odc. 4 
Przysięga; serial TVP

13:20 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 5/6; 
serial dokumentalny 
Wielka Brytania (2010)

14:25 Bizancjum: opowieść 
o trzech miastach; odc. 
1/3; film dokumentalny 
Wielka Brytania (2013)

15:30 Pancerni pogromcy 
Hitlera; odc. 1/2; film 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2013)

16:30 Historia Polski – 
Generał Polskich Nadziei 
– Władysław Anders; cz. 
2; dokument fabularyz.

17:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Skarb z 
rzecznych odmętów - finał

18:10 Taśmy bezpieki; odc. 
13 ORMO

18:40 Polska Kronika 
Filmowa 1993 - Wydanie 
7; cykl dokumentalny

18:55 Chłopi; odc. 8/13 - 
Gospodynie; serial TVP

20:00 Cała prawda o 
Grekach; odc. 2/2; serial 
dokumentalny Wielka 
Brytania (2013)

21:10 Normandia. Ostatni 
bohaterowie desantu; 
odc. 2/2; film dokum. 
Wielka Brytania (2013)

22:10 Spór o historię – 
Władcy polscy: Henryk 
Walezy; debata

22:50 Szerokie tory - 
Szerokie tory. Krymscy 
Tatarzy

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

00:20 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa cz. I

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Strażnicy 
morza; cykl dokumentalny

01:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Skarb z 
rzecznych odmętów - finał

02:20 Dziennik telewizyjny – 
21.03.1988

6:00 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
DPD Legionovia 
Legionowo - BKS PROFI 
CREDIT Bielsko-Biała

8:30 Atleci; magazyn 
9:00 Siatkówka mężczyzn: 

PlusLiga; mecz: GKS 
Katowice - Jastrzębski 
Węgiel

11:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - Cerrad 
Czarni Radom

13:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - Chemik 
Bydgoszcz

15:50 Piłka nożna: 
Eliminacje Mistrzostw 
Europy; mecz: Kazachstan 
- Szkocja

18:00 Piłka nożna: 
Eliminacje Mistrzostw 
Europy; studio

20:35 Piłka nożna: 
Eliminacje ME; mecz: 
Austria - Polska

22:50 Piłka nożna: 
Eliminacje ME; studio

23:30 Piłka nożna: 
Eliminacje ME; magazyn

0:25 Sporty walki: KSW 47: 
News; program 
informacyjny

0:30 Piłka nożna: Eliminacje 
Mistrzostw Europy; mecz: 
Izrael - Słowenia

2:30 Sporty walki: KSW 40: 
Dublin; walka: Mariusz 
Pudzianowski - Jay Silva
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