
Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym 
przy ulicy Cmentarnej. Mężczyzna został potrą-
cony przez pociąg Intercity.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (12.03.) oko-
ło 20.00. Z ustaleń policjantów wynika, że  mężczy-
zna wszedł na przejazd mimo opuszczonych rogatek 
i wszedł na torowisko bezpośrednio przed jadący 
pociąg. Dróżnik dawał sygnały do zejścia z torów, 

jednak ten nie reagował. Wszystko wska-
zuje na to, że mężczyzna działał świado-
mie. Po wypadku, ruch pociągów odby-
wał się po jednym torze. Nie wystąpiły 
jednak poważniejsze utrudnienia. 
O godz. 23:08 czynności na miejscu za-
kończono. Policjanci pod nadzorem pro-
kuratora wyjaśniają przyczyny i szczegó-
łowe okoliczności tego zdarzenia. kg
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Częstochowa

Zginął  
na torach

W dzielnicy Północ 

Lewy towar  
w piwnicy

86 tysięcy papierosów, 
kilkadziesiąt butelek z al-
koholem i kilogram tytoniu 
bez akcyzy znaleźli często-
chowscy policjanci u 62-lat-
ka.  Straty Skarbu Państwa 
przekraczają 95 tys. zło-
tych. O dalszym losie męż-
czyzny zdecyduje prokura-
tor i sąd.

Śledczy z częstochowskiego 
wydziału do zwalczania prze-
stępczości gospodarczej po-
stanowili sprawdzić informa-
cję o 62-latku z Częstochowy, 
który miał posiadać spore ilo-
ści „lewych” papierosów. Jak 

się okazało, w piwnicy jednego 
w bloków w dzielnicy Północ 
policjanci znaleźli ponad 86 
tys. papierosów i 1 kg tytoniu 
bez akcyzy, a do tego 31 bute-
lek i plastikową bańkę z alko-
holem. 62-latek podejrzewany 
o przechowywanie nielegal-
nych wyrobów trafił do poli-
cyjnej celi. Wkrótce usłyszy 
zarzuty dotyczące przestępstw 
skarbowych. Jak ustalili poli-
cjanci, straty Skarbu Państwa 
z tytułu niezapłaconej akcyzy 
i podatku VAT sięgają ponad 
95 tys. zł. O dalszym losie 
mężczyzny zadecyduje proku-
rator i sąd. kg

Sprzęt AGD o wartości 10 
tysięcy złotych trafił właśnie 
do Częstochowy. Jest to na-
groda za zwycięstwo w regio-
nalnym etapie konkursu 
„Świeć się z Energą”. Swoje 
zastosowanie znajdzie 
w mieszkaniach chronionych.

W 9. edycji konkursu, w któ-
rym oceniano świąteczne ilumi-
nacje, nasze miasto zajęło I miej-
sce w województwie śląskim 
i awansowało do ogólnopolskiego 
etapu, w którym ostatecznie było 
drugie. Dzięki zwycięstwu w eta-
pie regionalnym wygrało sprzęt 
AGD o wartości 10 tys. zł, który 
trafi na wybrany cel dobroczynny.

W siedzibie Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej przedsta-
wiciele sponsora konkursu – fir-
my Energa – symbolicznie prze-
kazali nagrody, m.in. pralki, ku-
chenkę, lodówkę, zmywarkę, 
garnki, czajniki. - Na ten sukces 

złożyła się praca bardzo wielu lu-
dzi - i tych, którzy projektowali 
oraz przygotowali bożonarodze-
niową iluminację, ale również czę-
stochowian, którzy wzięli udział 
w głosowaniu - zauważył prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk.

Sprzęt trafi do mieszkań chro-
nionych, z których korzystają 
m.in. osoby z niepełnosprawno-
ściami, wychodzące z bezdomno-
ści, czy w trudnej sytuacji życio-
wej np. kobiety, które opuszczają 
placówkę dla samotnych matek 
ale także młodzi ludzie opuszcza-
jący rodziny zastępcze i placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, dla 
których pobyt w takim miejscu to 
pierwszy krok w dorosłość i przy-
gotowanie do samodzielnego 
funkcjonowania. Obecnie MOPS 
może skierować potrzebujących 
do 10 takich mieszkań chronio-
nych. 4 z nich znajdują się w za-
sobach MOPS, 6 funkcjonuje 
w strukturach Częstochowskiego 

Centrum Rehabilitacji dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi, 
w ramach zadania przekazanego 
do realizacji przez Gminę - Pol-
skiemu Stowarzyszeniu dla Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną. Wkrótce w zasobach MOPS 
znajdzie się jeszcze jedno miesz-
kanie chronione, w planach jest 
utworzenie kolejnych. - Każda 
nawet najmniejsza pomoc jest 
ważna i potrzebna – podkreślała 
Małgorzata Mruszczyk, dyrektor 
MOPS. - Sprzęt trafi do nowo po-
wstałych mieszkań. Warto pod-
kreślić, że jest on energooszczęd-
ny i dzięki temu, korzystanie 
z niego pozwoli obniżyć również 
rachunki za energię - zaznaczała.

Pobyt w mieszkaniu chronio-
nym jest ograniczony czasowo - 
nie może przekroczyć 24 miesięcy 
(możliwość przedłużenia jest real-
na tylko w szczególnych okolicz-
nościach). Tego rodzaju inicjaty-
wa ma nie tylko zapewnić lokum, 
ale przede wszystkim przygoto-
wać mieszkające w nim osoby do 
prowadzenia samodzielności 
i uczestnictwa w życiu społecz-
nym. Kluczowa jest tu integracja 
społeczna. Pobyt w mieszkaniu 
chronionym wiąże się także z re-
alizacją indywidualnego progra-
mu usamodzielniania, a z miesz-
kańcami pracują specjaliści 
z różnych dziedzin np. pracownik 
socjalny, psycholog, terapeuta, 
asystent osoby z niepełnospraw-
nością, opiekun i inni. Wsparcie 
to jest dostosowywane do indywi-
dualnych potrzeb.

Częstochowa wygrała regio-
nalny etap rywalizacji trzeci rok 

z rzędu. O wejście do finału ple-
biscytu „Świeć się z Energą” wal-
czyły 143 miasta. Najwięcej zgło-
siło się z naszego województwa - 
aż 21. Internauci wybrali 16 naj-

ładniej świątecznie oświetlonych 
miejscowości w Polsce. Każda 
z nich otrzyma energooszczędny 
sprzęt o wartości 10 tys. zł.

kg

Lubliniec

Chciał wyłudzić 
ponad pół miliona

50-latek wyłudził z 
banku 20 tysięcy zło-
tych. Suma okazała 
się chyba mało  satys-
fakcjonująca, bo po 
dwóch dniach zgłosił 
się do placówki po... 
pół miliona złotych. 
Został jednak namie-
rzony przez policjan-
tów.

50-latek, gdy przy-
szedł po pół miliona do 
jednej z lublinieckich 
placówek bankowych, 
posłużył się sfałszowa-
nymi dokumentami. 
Okazało się, że dwa dni 

wcześniej w ten sam 
sposób wprowadził w 
błąd pracownika banku 
i z konta, którego nie był 
dysponentem, wypłacił 
kwotę 20 tys. zł. Męż-
czyzna został zatrzyma-
ny i oprowadzony do ko-
mendy, gdzie usłyszał 
zarzuty. Na wniosek 
prokuratora i policjan-
tów, sąd tymczasowa 
aresztował 50-latka na 
3 miesiące. Śledczy 
ustalają, czy mężczyzna 
nie dopuścił się podob-
nych przestępstw w in-
nych placówkach.

kg
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Konkurs

Stwórz 
własnego 
robota!

Mali odkrywcy i na-
ukowcy mogą rywalizować 
w konkursie, w którym 
trzeba wykonać własnego 
ECO-ROBOTA. Mają na to 
czas do 19 marca.

Konkurs przeznaczony 
jest dla dzieci i młodzież w 
wieku od 6 do 16 lat. Ich za-
daniem będzie wykonanie 
ECO-ROBOTa z odpadów 
nadających sie do recyclin-
gu. W zabawie mogą brać 
udział 12-osobowe grupy 
szkolne (w ramach jednej 
klasy) w przedziale wieko-
wym:
6-9 lat - ODKRYWCY,
10-12 lat - 

POSZUKIWACZE,
13-16 lat - MŁODZI 

NAUKOWCY.

Nagrodą jest indeks na 
Częstochowski Uniwersytet 
Młodego Odkrywcy!!!!

Prace należy dostarczać 
do 19 marca do Centrum 
Obsługi Inwestora w Wy-
dziale Funduszy Europej-
skich i Rozwoju Urzędu Mia-
sta Częstochowy (ul. Wa-
szyngtona 5 pok. 112).

kg

Koszęcin

Bez uprawnień i umiejętności...

18-latek pomimo braku prawa jazdy, 
postanowił wsiąść za kierownicę  daewoo 
tico. Niestety brak umiejętności dał się 
we znaki. Nastolatek podczas swojej prze-
jażdżki dachował. Jednak wcale go to nie 
zraziło. Postawił samochód na koła i ru-
szył w dalszą podróż. Dopiero, gdy zoba-
czył nadjeżdżający radiowóz, zaparko-
wał... na łące.

Uwagę koszęcińskich policjantów wzbudził 
skręcający w kierunku lasu w Sadowie kieru-
jący daewoo tico. Mundurowi podjęli decyzję o 
przeprowadzeniu kontroli i ruszyli w ślad za 
pojazdem. Chwilę później, zastali „zaparko-

wane” na pobliskiej łące tico oraz kierowcę, 
którym okazał się 18-latek, mieszkaniec jed-
nej z pobliskich miejscowości. Przeprowadzo-
ne przez policjantów badanie stanu trzeźwości 
nastolatka, nie wykazało w jego organizmie al-
koholu. Po sprawdzeniu w policyjnych syste-
mach okazało się jednak, że młody człowiek 
nie posiada uprawnień do kierowania, a są-
dząc po stanie auta, także umiejętności. Za-
pytany o wygląd samochodu wskazujący na 
udział w zdarzeniu drogowym, przyznał że kil-
ka godzin wcześniej dachował.. Policjanci za-
trzymali dowód rejestracyjny, a nieodpowie-
dzialny nastolatek został ukarany mandatem 
karnym. kg

Na ekologiczne 
inwestycje

Kasa  
do wzięcia
15 marca rozpocznie się dodatkowy na-

bór do projektu dofinansowania montażu 
instalacji pozyskujących energię z odna-
wialnych źródeł w ramach ,,Słonecznej 
Gminy”. Obowiązują dotychczasowe zasa-
dy i kryteria uczestnictwa. Wnioski można 
składać do 23 marca.

Dodatkowy nabór związany jest z faktem, że 
kilka osób, które wcześniej zgłosiły chęć skorzy-
stania z dotacji w ramach unijnego projektu, wy-
cofało swoje zgłoszenia lub nie spełniło wymaga-
nych kryteriów (np. wnioskowało o dofinansowa-
nie instalacji w obrębie nieruchomości służących 
działalności gospodarczej, co było niezgodne z 
kryteriami naboru). Nabór uzupełniający pozwo-
li uzyskać założony efekt energetyczny i ekolo-
giczny, a także sprawdzić obecne zainteresowa-
nie dofinansowaniem do OZE oraz stworzyć listę 
rezerwową. Jeśli pojawi się możliwość ogłoszenia 
kolejnej edycji projektu, zgłoszenia osób z takiej 
listy byłyby brane pod uwagę.

Formuła „Słonecznej Gminy” oznacza, że 
miasto zamontuje na posesjach uczestników 
projektu instalacje OZE (kolektory słoneczne, 
panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Będą one 
własnością gminy przez 5 lat, a potem prawo 
własności instalacji zostanie przeniesione na 
właściciela nieruchomości.

Uczestnikiem projektu mogą być osoby fizycz-
ne, będące właścicielami nieruchomości na tere-
nie Gminy Miasta Częstochowa. Taka nierucho-
mość nie może służyć działalności gospodarczej, 
nie może też być na niej innych instalacji OZE. 
Nieruchomość powinna posiadać techniczne 
możliwości montażu takiej instalacji, a jej stan 
prawny musi być uregulowany. Nie dopuszcza 
się montażu instalacji solarnej na dachach po-
krytych materiałem zawierającym azbest.

Każdy nowy uczestnik projektu powinien zło-
żyć  od 15 do 23 marca tego roku w Kancelarii 
Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 
11/13 (pokój nr 3)  prawidłowo wypełnione oraz 
podpisane niezbędne dokumenty. Osoba taka 
nie może posiadać jakichkolwiek nieuregulowa-
nych zobowiązań wobec gminy jako właściciel 
nieruchomości. Musi   też spełnić inne wymogi 
określone w regulaminie projektu.  

Wysokość dotacji do montażu wszystkich ty-
pów instalacji może wynosić do 85% kosztów 
kwalifikowanych: do kolektorów słonecznych 
nie więcej niż 12 tys. zł netto, do paneli fotowol-
taicznych nie więcej niż 15 tys. zł netto, a do 
pomp ciepła –   nie więcej niż 18 tys. zł netto.

Zgłoszona instalacja musi być tego samego 
rodzaju co instalacja wycofana z projektu; musi 
mieć także co  najmniej te same wskaźniki reali-
zacji i wskaźniki rezultatu (takie jak np. stopień 
redukcji CO2 czy redukcji zużycia energii). Do-
datkowym kryterium jest kolejność złożenia 
kompletnej dokumentacji.

Lista uczestników oraz lista rezerwowa zosta-
ną umieszczone na stronie  www.czestochowa.
pl  oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Wzory dokumentów oraz regulamin można 
pobierać  od środy, 14 marca,  w Biurze Obsłu-
gi Interesanta (w  holu głównym) w  budynku 
UM przy ul. Śląskiej 11/13  oraz ze  strony  
www.czestochowa.pl  (zakładka Miasto/Środo-
wisko/Projekt „Słoneczna Gmina”).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wy-
dziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnic-
twa UM przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 22, tel. 
(34) 370 72 79.

Na projekt montażu instalacji OZE w ramach 
,,Słonecznej gminy” Częstochowa otrzymała 
środki unijne w wysokości prawie 2,9 mln zł. 
Całkowita wartość projektu to prawie 4,2 mln zł. 
Wsparciem objętych zostanie łącznie 168 gospo-
darstw domowych. Miasto zajmie się dostarcze-
niem i montażem 3 rodzajów instalacji – będą to 
124 ogniwa fotowoltaiczne, 34 kolektory sło-
neczne oraz 10 pomp ciepła (obecnie – w nabo-
rze uzupełniającym - „do wzięcia” w ramach te-
go limitu jest 1 pompa, 4 solary i 6 ogniw foto-
woltaicznych).

kg

Częstochowa

Ruszają dwa programy 
profilaktyczne

Miasto rozpoczęło realizację 
dwóch programów profilaktyki zdro-
wotnej. Ze szczepień przeciwko 
pneumokokom mogą skorzystać 
dzieci pomiędzy 24 a 35 miesiącem 
życia, a ze szczepień przeciwko za-
każeniom wirusem brodawczaka 
ludzkiego – dziewczęta z rocznika 
2006. Realizacją programów zajmą 
się przychodnie wyłonione w kon-
kursie ofert.

Z bezpłatnego ,,Programu profilak-
tycznych szczepień dzieci przeciwko 
pneumokokom zamieszkałych na tere-
nie miasta Częstochowy na lata 2013–
2017 – kontynuacja programu na rok 
2018” skorzystają dziewczynki i chłop-
cy pomiędzy 24 a 35 miesiącem życia 
(w trzecim roku życia) zamieszkałe w 
Częstochowie, które nie należą do gru-
py podwyższonego ryzyka zachorowa-
nia na inwazyjną chorobę pneumoko-
kową i które dotąd nie zostały uodpor-
nione przeciw tym bakteriom.

Realizacją programu zajmą się:
Przychodnia lekarska ,,Południe”  

przy ul. Mireckiego 29a, tel. 722 133 
250,  http://www.przychodniapo-
ludnie.pl

we współpracy z następującymi jed-
nostkami:
  NZOZ Przychodnia Lekarska „Wrzoso-

wiak” ul. Orkana 61/67a,
NZOZ Przychodnia Lekarska „Nasza 

Przychodnia”, al. Wolności 46,
NZOZ Przychodnia Lekarska „Nadrzecz-

na”, ul. Nadrzeczna 32a,
NZOZ Przychodnia Lekarska „Novo-

med”, ul. Boh. Katynia 25a,
NZOZ Przychodnia Lekarska „ Cor-

med”, al. Pokoju 3,
NZOZ Przychodnia Lekarska „Olmed”, 

ul. Olsztyńska 68,
NZOZ Przychodnia Lekarska „Piastow-

ska Med”, ul. Piastowska 80/82,
NZOZ Przychodnia Lekarska „Combi-

Med”, ul. Dekabrystów 17/19,
NZOZ Przychodnia Lekarska „Avamed” 

ul. Powstańców Śląskich 7a.

Przychodnia lekarska ,,Północ” przy 
ul. Gen. Andersa 12, tel. (34) 362 44 
94 lub 660 781 815,  http://www.
przychodniapolnoc.pl

we współpracy z następującymi jed-
nostkami:
Zakład Usług Medycznych i Innych 

„Kiedrzyńska” Sp. z o.o. , ul. Kie-
drzyńska 81a,

NZOZ Przychodnia Lekarska ,,Nord 
Med”, ul. Michałowskiego 6,

NZOZ Przychodnia Lekarska „Księżyco-
wa”, ul. Księżycowa 5,

NZOZ Przychodnia Lekarska ,,Euro-
med”, ul. Wielkoborska 37/41,

NZOZ Przychodnia Lekarska, ul. Rocha 
250,

Przychodnia Rodzinna „Euro-Med”, ul. 
3 Maja,

Przychodnia Rodzinna „Euro-Medi-
cus”, ul. Kopalniana 4,

,,Złota Przychodnia”, ul. Łódzka 140.
„Program profilaktyki zakażeń wiru-

sem brodawczaka ludzkiego (HPV) na 
lata 2014-2018” adresowany jest do 
mieszkanek Częstochowy z rocznika 
2006. Każda z dziewcząt zostanie nieod-
płatnie zaszczepiona 3 dawkami szcze-
pionki. Wykonanie szczepień zostanie 
poprzedzone akcją edukacyjną dla ro-
dziców/opiekunów prawnych, a pielę-

gniarki medycyny szkolnej zajmą się 
akcją informacyjną w szkołach – szcze-
gółowe informacje na jej temat udostęp-
nione będą w najbliższym czasie na 
stronie internetowej realizatora progra-
mu: www.przychodniakopernika45.pl

Realizatorem programu będzie  ,,Sa-
nus” Sp. z o.o. NZOZ,   przychodnia le-
karska ,,Kopernika 45”  przy ul. Koper-
nika 45, tel. 690 640 024,  http://www.
przychodniakopernika45.pl

Szczepienia będą wykonywane w:
NZOZ Przychodni Lekarskiej ,,Koperni-

ka 45”, ul. Kopernika 45, tel. 668 
973 533, e-mail: spzozkopernika@
data.pl

Przychodni Rodzinnej ,,Euro-Medicus”, 
ul. Kopalniana 4, tel. 34/365-96-25; 
e-mail: wtyrek@02.pl

Przychodni Rodzinnej ,,Euro-Med”, ul. 
3-go Maja 16, tel. 34/361-27-62, 
e-mail: wtyrek@02.pl

NZOZ Przychodni ,,Nadrzeczna”, ul. 
Nadrzeczna 32a, tel. 34/368-29-52, 
e-mail: zoznadrzeczna@poczta.onet.
pl

NZOZ Przychodni ,,Combi-Med”, ul. 
Dekabrystów 17/19, tel. 535 500 
160, e-mail: nzozcombimed@op.pl

NZOZ Przychodni Lekarskiej ,,Nord-
Med.”, ul. Michałowskiego 6, tel. 
34/322-06-70, e-mail: sekretariat@
nordmed.pl

NZOZ Przychodni Lekarskiej ,,Wrzoso-
wiak”, ul. Orkana 61/67a, tel. 
34/363-46-34, e-mail: zozorkana@
data.pl
Oba programy profilaktyki zdrowot-

nej są finansowane z budżetu miasta.
kg

http://www.czestochowa.pl/
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Po raz drugi wójt Gminy Janów – 
Joanna Ścigaj z przewodniczącym Ra-
dy Gminy – Stefanem Zatońskim, zor-
ganizowali spotkanie będące podzięko-
waniem za dobrą współpracę z sołtysa-
mi. Spotkanie odbyło się w Bistro Zło-
ta Jura w Złotym Potoku.

Podczas spotkania wójt – Joanna Ści-
gaj i wiceprzewodniczący Rady – Józef 
Kawecki, złożyli sołtysom życzenia i wrę-

czyli listy gratulacyjne oraz koszulki pro-
mujące Gminę Janów oraz miejscowości, 
które reprezentują.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosfe-
rze, podczas której wymieniono się spo-
strzeżeniami i doświadczeniami w co-
dziennej pracy na rzecz lokalnych spo-
łeczności. Dzień Sołtysa - gospodarza i 
opiekuna wsi - coroczne polskie święto, 
obchodzone jest na terenie kraju w oko-
licach 11 marca. 

Gmina doceniła sołtysów

Artur Barciś z okazji  
Dnia Kobiet

Uroczystość z okazji Dnia Kobiet 
to sztandarowy i stały punkt kalen-
darza wydarzeń w Gminie Konopi-
ska. 

– Świat się zmienia, nasza gmina się 
zmienia, ale Święto Kobiet było, jest 
i będzie – takimi słowami przywitał 
wszystkich zebranych Wójt Gminy Ko-
nopiska Jerzy Żurek i wraz z Przewodni-
czącym Rady Gminy Konopiska Edwar-
dem Bałdygą złożyli wszystkim paniom, 
zgromadzonym tego dnia w Gminnej 
Hali Sportowej, życzenia oraz przekazali 
symboliczny kosz kwiatów. Najmłodsi 
tancerze zespołu Konopielki, w imieniu 
władz gminy, poczęstowali wszystkich 
zgromadzonych słodkościami.

Tego wieczoru, w pierwszej części ar-
tystycznej wystąpiła grupa - Kochano-
wicka Biesiada, która, przy Gminnym 
Centrum Kultury i Informacji w Kocha-
nowicach działa już od ponad 10 lat.   
Pełne humoru i zwrotów akcji przedsta-
wienie wg tekstu i scenariusza Marii 

Boczoń pt. „Znachorka” wprawiło 
wszystkich zebranych w wyśmienity 
nastrój i stało się doskonałym wstępem 
do zbliżającego się wielkiego show.

Wielkie show! Tymi słowami można 
z kolei określić występ rewelacyjnego 
Artura Barcisia, który na scenie zapre-
zentował doskonały kunszt aktorski, 
porywając publiczność otwartością, 
znakomitym poczuciem humoru i dy-
stansem do samego siebie. Widzowie 
nie szczędzili braw. Po swym występie 
artysta chętnie rozdawał autografy 
i pozował do wspólnych zdjęć. Na ko-
niec, konferansjerzy zaprosili wszyst-
kich gości na słodki poczęstunek.  

Jak co roku, Gminne Centrum Kul-
tury i Rekreacji przygotowało niespo-
dzianki - wśród nich m.in.:   stoisko 
z kosmetykami i poradami oraz losowa-
niem nagród.

Imprezę, z lekkością i finezją popro-
wadzili Michał Nowak i Marcin Kowal-
ski z Gminnego Centrum Kultury i Re-
kreacji w Konopiskach.

KONOPISKA

W Ostrowie (gmina Żarki) rozpoczął 
działalność nowy obiekt. Do budynku 
przy ulicy Jurajskiej 70 przeniesiono 
pierogarnię Maciejówkę. Od teraz poza 
serwowaniem smacznego jedzenia, 
właściciele zamierzają organizować 
najróżniejsze warsztaty twórcze.

Iza oraz Jan Szewczykowie wraz z sy-
nem Maciejem z dopięli swego. W no-
wym obiekcie są sale do pracy i kon-
sumpcji. – Teraz mamy możliwość przyj-
mowania grup autokarowych  – infor-
muje Iza Szewczyk. W pierogarni jest do-
stępnych 10 rodzajów pierogów, w zależ-
ności od sezonu. W nowym lokalu zosta-

ła też rozszerzona karta dań obiado-
wych. Poza tym systematycznie będą od-
bywać się najróżniejsze warsztaty twór-
cze. - Prowadzimy warsztaty indywidual-
ne i grupowe.  Szczególnie dużą popular-
nością cieszą się warsztaty lepienia pie-
rogów, malowania obrazów wełną, my-
dełkowe i puszczania baniek, a także 
wyprawy do lasu w ramach Questu – 
przekonuje właścicielka.

Więcej informacji uzyskamy:
Maciejówka, ul. Jurajska 70, Ostrów k/
Żarek, tel. 609 989 464, dekoracje3@
onet.eu,  www.zagroda-maciejowka.pl
https://www.facebook.com/edukacyjne-
warsztaty/

Maciejówka w nowej odsłonie

Na basenie w Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Myszko-
wie rozpoczęła się kolejna edycja  
Otyliady. W tym roku w nocnym 
pływaniu wzięło udział  21 
uczestników, którzy w sumie 
przepłynęli  162,4 km.

Najlepszy ogólnopolski wynik wy-
nosił 39,1 km i osiągnęły go dwie 
osoby z Chojnowa i Lędzin. W Mysz-
kowie najlepsza okazał się  Julia 
Marszałek  z wynikiem  22 km,  II 
miejsce zdobył  Adam Zaczkowski 
(16,45 km), a III  Mateusz Wołek 
(16,3 km). Najstarszym uczestni-
kiem był  Roman Nowak, a najmłodszymi  
Agata Mucha  i  Franciszek Syma.

Wszyscy zdobywcy miejsc otrzymali 
upominki, a trójka zwycięzców bony za 
zakup akcesoriów sportowych.

Nocne pływanie

Policjanci z kłobuckie-
go zespołu ds. profilakty-
ki społecznej i nieletnich 
odwiedzili dzieci z Zespo-
łu Szkolno – Przedszkol-
nego w Ostrowach nad 
Okszą. Na spotkaniu naj-
młodsi przypomnieli so-
bie podstawowe zasady 
bezpieczeństw w ruchu 
drogowym oraz dowie-
dzieli się, jak ważne jest 
noszenie elementów od-
blaskowych. Podczas wizyty munduro-
wych, uczniowie i przedszkolaki otrzy-
mali kamizelki odblaskowe ufundowa-
ne przez Urząd Gminy w Miedźnie.

Policjanci z Wydziału Prewencji KPP 
w Kłobucku, zajmujący się profilaktyką 
społeczną oraz sprawami nieletnich 
ostatnio odwiedzili dzieci  z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Ostrowach 
nad Okszą. W trakcie wizyty mundurowi 
przypominali najmłodszym podstawowe 
zasady bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym. Stróże prawa zwracali szczególną 
uwagę na zachowanie szczególnej uwagi 

podczas przechodzenia przez ulice, za-
równo na przejściu dla pieszych jak i po-
za nim. Ponadto  każdy  dowiedział  się 
dlaczego WIDOCZNY=BEZPIECZNY i  
jak ważne jest noszenie elementów od-
blaskowych.  Podczas wizyty w szkole,  
policjanci wspólnie z nauczycielami 
przekazali  wszystkim dzieciom  kami-
zelki odblaskowe ufundowane przez 
Urząd Gminy w Miedźnie.

Tradycyjnie najwięcej emocji wśród 
najmłodszych wzbudziła policyjna ma-
skotka – Sznupek, który chętnie bawił 
się z dziećmi. Na koniec wszyscy zrobili 
sobie pamiątkowe zdjęcia z policyjnym 
„pieskiem”.

Widoczny równa się bezpieczny

ŻARKI

MYSZKÓW
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KŁOBUCK

JANÓW

http://www.zagroda-maciejowka.pl/
https://www.facebook.com/edukacyjnewarsztaty/
https://www.facebook.com/edukacyjnewarsztaty/
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Miało być spotkanie 
towarzyskie, skończyło się 

na rozboju
W ręce tarnogórskich policjantów 

wpadła 16-latka oraz jej 15-letni brat, 
podejrzani o rozbój. Nastolatka umó-
wiła się na spotkanie z mężczyzną, 
które zakończyło się dla niego obraże-
niami ciała, utratą gotówki i doku-
mentów. Kilka dni później ofiarą 
sprawców padła 76-letnia seniorka. 
Rodzeństwo trafiło już do policyjnej 
izby dziecka. O ich dalszym losie za-
decyduje sąd rodzinny.

Do pierwszego zdarzenia doszło  w lu-
tym.  Oficer dyżurny tarnogórskiej ko-
mendy otrzymał  informację o pobiciu 
mężczyzny na ulicy  ul. Młodości.  Jak 
ustalili policjanci,  tego dnia 38-latek 
umówił się z młodą kobietą na spotkanie. 
Podczas randki,  najpierw  16-latka za-
atakowała  go  gazem,  po czym  podbiegł 
do niego młody mężczyzna  i  zadał mu 
kilka ciosów w głowę. Z kieszeni kurtki 
zabrali mu portfel i uciekli. Pobity męż-
czyzna trafił do szpitala. Sprawą zajęli się 
tarnogórscy kryminalni, którzy spraw-
dzali każdą informację, mogącą ich przy-
bliżyć do sprawców rozboju. Kilka dni 
później stróże prawa otrzymali zgłosze-

nie, że na ul. Włoskiej ktoś zaatakował 
seniorkę i ukradł jej torebkę z dokumen-
tami i gotówką. Policjanci, którzy prowa-
dzili sprawę, mieli podejrzenia, że zdarze-
niu mogli brać udział ci sami sprawcy. 
W wyniku szeroko zakrojonych działań 
policjantów wydziału kryminalnego oraz 
zespołu policyjnych wywiadowców, 
sprawcy  zostali namierzeni i zatrzyma-
ni. W samochodzie, którym  się  porusza-
li, policjanci znaleźli  pistolet gazowy oraz 
rękawiczki.  Zatrzymani  to rodzeństwo 
z Katowic.  16- latka i  jej o rok młodszy 
brat  trafili  do  policyjnej  izby  dziecka. 
Usłyszeli zarzuty rozboju. O ich dalszym 
losie zadecyduje sąd rodzinny.  

Zasypał go węgiel, który... 
chciał ukraść

Z nożem na młodą parę

Zabił konkubinę śrubokrętem
Rybniccy śledczy, pod nadzorem 

prokuratury, wyjaśniają przyczyny i 
okoliczności zdarzenia, do którego do-
szło w sobotnie popołudnie w Rybniku. 
Podczas ceremonii zaślubin, młody 
mężczyzna siedzący wśród gości, za-
atakował nożem parę młodą. 23-latek 
został zatrzymany. Podejrzany usły-
szał zarzut usiłowania podwójnego za-
bójstwa. Grozi mu dożywocie.

Do zdarzenia doszło w sobotę około 
16.30 w budynku przy ulicy Sosnowej. Z 
ustaleń rybnickich policjantów wynika, że 
w pewnym momencie podczas trwającej 
tam ceremonii zaślubin, młody mężczy-
zna siedzący wśród uczestników uroczy-
stości, wtargnął na scenę i zaatakował no-
żem parę młodą, po czym uciekł. Napast-
nik został ujęty przez gości weselnych kil-
kaset metrów od miejsca zdarzenia, a na-
stępie zatrzymany przez policjantów. Po-
krzywdzeni zostali przewiezieni do szpita-
la. Po opatrzeniu 20-letnia kobieta zosta-
ła zwolniona do domu, natomiast 25-letni 
mężczyzna pozostał w szpitalu, ale jego 

życiu też nie zagraża żadne niebezpie-
czeństwo. Na miejscu pracowała grupa 
dochodzeniowo-śledcza. Policjanci wyko-
nali szereg czynności, zabezpieczyli ślady 
i ustalali dokładne okoliczności zdarze-
nia. 23-letni napastnik został zatrzymani 
i osadzony w policyjnym areszcie. Był 
trzeźwy, została mu również pobrana 
krew do badań na zawartość innych środ-
ków. Podejrzany został doprowadzony do 
prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiło-
wania podwójnego zabójstwa.  Rybnicki 
sąd zastosował wobec 23-latka tymczaso-
wy areszt na 3 miesiące.  Mężczyźnie gro-
zi dożywocie.

Zabrzańscy policjanci zatrzymali 
42-latka, podejrzanego o zabójstwo 
swojej 33-letniej konkubiny. Do zda-
rzenia doszło w mieszkaniu w cen-
trum miasta. Mężczyzna przyznał się 
winy. Grozi mu kara dożywotniego 
więzienia.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wy-
nika, że pomiędzy 42-latkiem i jego 

33-letnią partnerką doszło do sprzeczki 
na tle rodzinnym. W jej trakcie mężczy-
zna kilkakrotnie ugodził konkubinę śru-
bokrętem w głowę. W wyniku odniesio-
nych obrażeń kobieta zmarła. Tuż po 
zdarzeniu mężczyzna został zatrzymany 
przez zabrzańskich policjantów. W trak-
cie policyjnych czynności zatrzymany 
przyznał się do winy. Za zabójstwo grozi 
mu kara dożywotniego więzienia.

Nie dał zaliczki więc go 
okradli i zniszczyli ścianę

Zatrzymany dzięki czujności 
sąsiadów

Dwaj młodzi mężczyźni okradli 
swojego pracodawcę i zniszczyli mie-
nie, po tym jak nie chciał wypłacić 
im zaliczek na poczet wypłaty. Z bu-
dowy, na której pracowali, zabrali 
sprzęt o wartości ponad 10 tys. zło-
tych, a na koniec zniszczyli ścianę 
konstrukcyjną, powodując straty w 
wysokości około 20 tys. złotych. 
Chwilę później 23-latek i jego 28-let-
ni kolega zostali zatrzymani przez 
policjantów z katowickiej „trójki”.

Do zdarzenia doszło w dzielnicy Ligota 
w Katowicach. Jak wynika z ustaleń po-
licjantów, dwóch pracowników poprosiło 
swojego pracodawcę prowadzącego fir-
mę budowlaną, aby wypłacił im zaliczki 
na poczet przyszłego wynagrodzenia. 
Gdy właściciel powiedział, że nie ma pie-
niędzy i wypłata będzie za tydzień, pra-
cownicy nie przystąpili do pracy na bu-
dowie. Poszli do kontenera i zabrali z 
niego laptop, 2 piły spalinowe, młot uda-

rowy oraz frezarkę o łącznej wartości po-
nad 10 tys. złotych. Gdy zaczęli opusz-
czać teren budowy, jeden z pracowników 
nakłaniał ich, aby oddali te rzeczy. Wte-
dy jeden z mężczyzn, 23-latek, uderzył 
go w twarz. Mężczyźni z łupem opuścili 
teren budowy. Po chwili jednak wrócili i 
zniszczyli ścianę konstrukcyjną, powo-
dując straty w wysokości około 20 tys. 
złotych. Powiadomieni o całym zdarze-
niu policjanci z katowickiej „trójki” bar-
dzo szybko namierzyli nieuczciwych pra-
cowników. Zostali oni zatrzymani i trafi-
li do policyjnego aresztu. Mienie w cało-
ści odzyskano. Zatrzymani zostali do-
prowadzeni do Prokuratury Rejonowej 
Katowice Zachód. Obu mężczyznom 
przedstawiono zarzuty zniszczenia mie-
nia. Dodatkowo 23-latek usłyszał zarzut 
kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu do 
10 lat więzienia, natomiast jego 28-letni 
kolega zarzut kradzieży, za którą może 
trafić za kraty na 5 lat. Prokurator objął 
ich policyjnym dozorem.

Policyjni wywiadowcy z katowickie-
go oddziału prewencji zatrzymali wła-
mywacza, którego wypatrzyli czujni 
sąsiedzi. 54-letni złodziej został za-
uważony, jak wchodził do mieszkania 
przez balkon. Przestępcy za jego czyn 
może grozić 10 lat więzienia.

Kolejny już raz potwierdza się stare po-
wiedzenie, że dobry sąsiad to skarb. Tak też 
było w miniony weekend w Rudzie Śląskiej, 
gdzie czujni sąsiedzi wypatrzyli moment aż 
dwóch włamań. Podczas pierwszego złodziej 
został spłoszony, a na miejscu błyskawicz-
nie pojawili się wywiadowcy z Katowic, peł-
niący służbę w rejonie Rudy i Goduli. Poli-
cjanci po cywilu patrolowali rudzkie ulice, 
aby zapobiegać nocnym włamaniom. Pomi-
mo sprawdzenia terenu wokół miejsca wła-
mania, nie udało się zatrzymać sprawcy. 
Stróże prawa byli już bardziej czujni, oraz 
posiadali szczątkowy rysopis. Długo nie 
trzeba było czekać, bowiem kolejni czujni 
mieszkańcy rudzkiej Goduli zauważyli męż-
czyznę, który pod osłoną nocy wszedł do jed-
nego z mieszkań przez balkon. Spłoszony 
przez sąsiadów włamywacz rzucił się do 
ucieczki. Gdy zgłaszający przekazywali in-
formację dyżurnemu, już było wiadomo, że 
to ten sam sprawca, którego szukali wywia-
dowcy. Jeden z mieszkańców rozpoczął po-

ścig za przestępcą, włączyli się do niego też 
policyjni wywiadowcy. Włamywacz w trakcie 
ucieczki odrzucił worek z łupami i rozpylił za 
sobą gaz łzawiący, to jednak nie powstrzy-
mało policjantów. Po chwili był już w ich rę-
kach. 54-letni przestępca – mieszkaniec Dą-
browy Górniczej – trafił do komisariatu I 
gdzie zajęli się nim kryminalni. Przy włamy-
waczu znaleziono jeszcze drugą część łu-
pów, między innymi złotą biżuterię. Mundu-
rowi ustalili, że tej jednej nocy usiłował wła-
mać się do kilku rudzkich mieszkań, a dwa 
udało mu się splądrować. Jego bardzo boga-
ta kartoteka sprawia, że za kradzieże z wła-
maniem jakich dopuścił się w Rudzie Ślą-
skiej, może spędzić w więzieniu, aż 10 lat. 
Policjanci sprawdzają, czy mężczyzna wcze-
śniej nie „gościł w Rudzie. Porównują zabez-
pieczone ślady i metody włamań z wcze-
śniejszymi niewykrytymi przypadkami.
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Dwóch mężczyzn z jadącego pociągu 
chciało ukraść węgiel. Ich plan mógłby 
się udać, gdyby nie fakt, że jeden z 
nich został przysypany węglem wysy-
pującym się z wagonu. 20-latek i o rok 
od niego młodszy kompan zostali za-
trzymani. Na całe szczęście żadnemu z 
nich nic się nie stało. Oboje trafili do 
policyjnego aresztu. Poniosą odpowie-
dzialność karną za usiłowanie kradzie-
ży. Na tym jednak się nie skończyło. 
Śledczy zgromadzili dowody w innych 
sprawach o włamania przeciwko 20-lat-
kowi.

Dyżurny siemianowickiej komendy zo-
stał powiadomiony o tym, że na szlaku 
kolejowym jedna z osób, która otwarła 
wagony przejeżdżającego pociągu, została 
przysypana przez wysypujący się z nich 
węgiel. Na miejscu straż pożarna wydoby-
ła złodzieja i trafił on w ręce policjantów. 
Pod zarzutem usiłowania kradzieży opału 
został zatrzymany również jego kompan. 
20 i 19-latek na całe szczęście nie ponie-
śli żadnych poważnych obrażeń. Obaj tra-

fili do policyjnego aresztu. Okazało się, że 
starszy z nich ma na swoim koncie różne 
inne włamania. Dlatego, oprócz zarzutu 
usiłowania kradzieży węgla ze swoim 
wspólnikiem, usłyszał dodatkowe zarzuty 
do  wcześniejszych  kradzieży z włama-
niem. Część zrabowanego mienia została 
odzyskana przez stróżów prawa. Sprawa 
ma charakter rozwojowy i śledczy z całą 
pewnością spotkają się jeszcze z podejrza-
nymi. Kradzież z włamaniem jest zagrożo-
na karą nawet do 10 lat więzienia. O po-
łowę mniejszy wymiar kary jest przewi-
dziany za przestępstwo kradzieży.

Włamał się i zasnął
10 lat w więzieniu może spędzić 

21-letni mieszkaniec powiatu żywiec-
kiego. Mężczyzna włamał się do jed-
nego ze sklepów w Milówce, ukradł 
papierosy, alkohol i... zasnął za ladą. 
Słodki sen przerwali mu policjanci 
z Rajczy. 21-latek został zatrzymany 
i trafił do policyjnego aresztu. Usły-
szał już zarzuty.

Dyżurny komisariatu policji w Rajczy 
otrzymał informację, że do jednego ze 
sklepów w Milówce miało miejsce wła-
manie. Pod wskazany adres natych-
miast pojechali policjanci. Jak ustalili, 

w sklepie ktoś wybił szybę. W środku 
znajdował się metalowy kosz oraz... wła-
mywacz, który spał za ladą. Policjanci 
przerwali sen 21-latkowi, zatrzymali go 
i przewieźli do policyjnego aresztu. Łu-
pem włamywacza miały paść papierosy 
oraz alkohol. Straty, jakie wyrządził, 
włącznie ze zniszczeniami, oszacowane 
zostały na około 4 tys. zł. Jak wynika 
z materiałów sprawy, to nie jedyne prze-
winienie 21-latka. Kilka dni wcześniej 
próbował włamać się do jednej z restau-
racji. Usłyszał już zarzuty. Za popełnione 
przestępstwa w więzieniu może spędzić 
10 lat.
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NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 48 
m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte piętro 
w wieżowcu, okna PCV południe-zachód, 

balkon. Kuchnia z meblami na wymiar i sprzętem 
AGD. Duży salon po remoncie. Sypialnia 

z wyjściem na balkon. Łazienka w glazurze 
z wanną oraz przedpokój  z szafą. Mieszkanie 
czyste i zadbane. Na podłogach panele i płytki. 
W cenie sprzedaży wliczone całe wyposażenie 

mieszkania. Blisko uczelnie, sklepy, szkoła, 
komunikacja miejska.  Bardzo atrakcyjna cena 

149 000 zł. Tel. 661 117 931

n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy ul. 
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na 
południe. Cena 110.000 zł. Tel. 602 307 570 
po godz. 1800

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM domek w Kuźnicy Lechowej o 

pow. mieszkalnej 40 m2, użytkowej 76 m2 . 
Działka 1100 m2 uzbrojona: woda, prąd, gaz. 
Oaza spokoju i wypoczynku. CQ ena 168 
tys. km – do negocjacji. Tel. 796 307 890

n SPRZEDAM dom w stanie surowym do 
wykończenia. Przybynów, ul. Ostrowska. 
Tel. 692 414 626

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440 

m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i Tauron 
Arena. Z domkiem drewnianym i tarasem. 
Cena 16.800 zł. Tel. 796 307 890 

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ garaż. ul. Rocha 121. 

Tel. 34 362 94 27

n WYNAJMĘ dla siebie pokój w Częstochowie 
lub kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222

n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul. 
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na 
południe. Cena 1.300 zł/m-c. Tel. 602 307 570 
po godz. 1800

— ZAMIENIĘ —
n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy 

głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany przez 
Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, na 
mieszkanie M-3 lub sprzedam. 
Tel. 888 784 479

n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3 pokoje 
49,2 m2 w blokach (os. Trzech Wieszczów) na 
dwa odrębne po pokoju z kuchnią też 
w blokach i kwaterunkowe. Tel. 50 45 63 612 

SPRZEDAM
— ELEKTRONIKA —

n SPRZEDAM audiofilskie kolumny 
podstawkowe B&W DS1. Cena 100 zł/szt. 
Tel. 886 486 072

n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite, czarny, 
etui, ładowarka, 1,5-roczny. Stan b. dobry. 
Tel. 603 664 249

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125 z 

uchwytem pistoletowym, mało używaną (1 
rok). Cena 50 zł. Tel. 886 486 072 

n SPRZEDAM cykliniarkę 220 V plus osprzęt do 
renowacji parkietów. Tel. 603 664 249

n SPRZEDAM maszyny dziewiarskie Stohl i 
Universal. Tel. 692 414 626

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM książki do zajęć rytmicznych, 

taneczno-ruchowych i umuzykalniających 
z dziećmi. Ok. 20 szt. Cena za całość 50 zł.

Tel. 601 636 915
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM patelnię i 3 lasaniery marki 
Philipiak. Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM komplet obiadowo-kawowy 
z kamionki, z duralexu. Tel. 504 230 153. 

n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!. 
Rama w kolorze drewna brzozowego, 
przyjemna bawełniana tapicerka. Wartość 
149 - sprzedam za 100 zł. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa 
o wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 cm, 
średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” –kolor 
ciepły beż. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne niebiesko-
perłowe na dość dużą osobę. Cena do 
negocjacji. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa 
o wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko zimowe 
granatowe dla pieska średniej wielkości; 
2) smycz, obrożę; 3) podwójną miseczkę 
na karmę; 4) bidon turystyczny na wodę 
z poidełkiem. Dodatkowo oddam GRATIS 
siedzisko używane. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra żółta 
z frędzlami, buciki ciepłe dziecięce 14 
cm, 15 cm (dwie pary). Klocki „Lego” 
komplet, warsztat drewniany tkacki (mały) 
– zabytek. Szeleczki dla kotka (czerwone). 
Tel. 504 563 612

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego 
i trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

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

n USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, 
gipsówka, karton-gips, montaż paneli, inne 
usługi wykończeniowe. Tel. 508 703 286

n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję 
wszystkie usługi związane z dachami: papa, 
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny 
i obróbki. Tel. 505 736 977

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

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

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGIPOGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne 

uprawnienia do pracy na ważnych obiektach, w grupach 
interwencyjnych, w konwojach i na monitoringu.

Tel. kontaktowy: 604 064 480

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

OPIEKA

n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

PRACA

— DAM PRACĘ —
n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub 

udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb. 
665013836

n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników na 
produkcję. System 3-zmianowy,l 
wynagrodzenie godzinowe + premia. 
Tel. 575 770 450

— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 

Tel. 667 499 164

n IDENTYFIKACJA wizualna firm. 
Projektowanie graficzne, DTP. e-mail: 
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389

MATRYMONIALNE

n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 
mieszkanie. Piękne strony tak jak 
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem 
chce do siebie. Wykształcenie średnie. 
Tel. 79/137 63 10

n WOLNY, lat 50, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, ciemny blondyn 
– pozna panią – wiek do 50 lat, stan cywilny 
pani nieistotny. Pani może posiadać dzieci. Cel 
– stały związek. Tel. 660 006 217 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna 
kobietę, chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety 
obojętne. Celem poznania się i zamieszkania 
razem.  Tel. 515 130 498
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AUDI A4 2.0 TDi, 
zakup 2014, kraj., 
automat, I – wł.

 
65.900 zł

AUDI A4 1.6 E, 
rok prod. 1997, klima, 
alufelgi

 
4.900 zł

BMW X6 2.0 D, 
rok prod. 2009, F. VAT, 
automat, skóra, navi, 
czujniki 
 

99.000 zł

BMW X3 2.0 D, 
rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT 
 

109.500 zł netto  

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

33.900 zł

FORD MONDEO  
1.8 TDCi, 
rok prod. 2010, kraj.,

 
22.800-25.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,  
rok prod. 2007, automat

 24.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi, 
2012, kraj., I – wł.,  
F. VAT 

33.900 zł
 

MAZDA 5 1.6 D, 
rok prod. 2011, 
7-osobowy

 27.900 zł

MAZDA 6 1.8 E, 
zakup 2011

 
32.900 zł

MINI ONE 1.6 E, rok 
prod. 2002

 

9.900 zł

MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, kraj., I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

NISSAN MICRA 1.2 E,  
rok prod. 2005 

 
8.700 zł

NISSAN QASHQAI 1.5 
D, rok prod. 2013, kraj., I 
– wł., serwis., F. VAT 

49.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E,  
rok prod. 2015, turbo, 
125 KM

 48.900 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat
 

69.900 zł

PEUGEOT 208 1.0 E, 
rok prod. 2016

 30.800 zł  

PEUGEOT 308 II 1.6 D, 
rok prod. 2014

 37.800 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, 
2014-2015, kraj., I – wł., 
serwisowany, 
5 szt. 
 26.900-29.900 zł

RENAULT CLIO III 
1.5 DCi, rok prod. 2013, 
kraj., I – wł., F. VAT

 18.900 zł

RENAULT FLUENCE 
1.5 D, rok prod. 2015, 
sedan, kraj.,  
I –wł., F-ra VAT 
 

36.900 zł

RENAULT MEGANE III  
1.5 DCi,  rok prod. 2014, 
I – wł., serwis. ASO

 33.700 zł

RENAULT SCENIC III 
1.5 CDI, rok prod. 2009, 
navi, po wymianie 
rozrządu
 19.900 zł

SEAT ALHAMBRA 
2.0 D, rok prod. 2010, 
7-osobowy
 

24.900 zł

SEAT TOLEDO 
1.2 E, rok prod. 2015, 90 
KM, kraj., I – wł.
 

35.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E, 
rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., F. 
VAT

 34.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E, 
rok prod. 2014, 4x4, 
kraj., I – wł., serwis., F. 
VAT
 

45.900 zł

TOYOTA AYGO 1.0, 
rok prod. 2007, I – wł.

 9.900 zł

VW GOLF VI 1.4 E, 
rok prod. 2010, 5 drzwi

 
27.900 zł

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

n BMW 114i 1.6 E, rok prod. 2013   51.800 zł
n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   51.900 zł
n BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013   67.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

rok prod. 2002   2.800 zł
n FIAT UNO 1.4 E,  

rok prod. 1997, kraj. 1.600 zł
n FORD FOCUS 1.6 TDCi,  

rok prod. 2012, kraj. 25.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013, kraj., 

F. VAT 38.900 zł
n HONDA CIVIC 1.6 benzyna + GAZ,  

rok prod. 2004, kraj. 12.900 zł
n JAGUAR XF 3.0 E,  

rok prod. 2013 91.800 zł
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014,  

kraj., I – wł. 38.900 zł
n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  

rok prod. 2007   25.900 zł
n MERCEDES C200 2.0 D,  

rok prod. 2000   11.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.6 E,  

rok prod. 2010, kraj., I – wł.   37.800 zł
n NISSAN QUASHQAI 2.0 D,  

rok prod. 2008, nawigacja 27.900 zł
n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2013,  

5 drzwi, przebieg 77 tys. km 29.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D,  

rok prod. 2006 14.800 zł
n OPEL CORSA 1.2 E,  

zakup 2007, 5d 11.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  

rok prod. 2015, kraj., I – wł., 
f-ra VAT 49.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 D,  
rok prod. 2008, kraj., I – wł., 
F-ra VAT 15.900 zł

n RENAULT CLIO IV 1.2 E,  
rok prod. 2013, kraj., I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 25.900 zł

n SEAT CORDOBA 1.2 E,  
rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.9 TDi,  
rok prod. 2003  8.700 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
rok prod. 2005, kraj., II właściciel 8.400 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj.
 15.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.6 E,  
rok prod. 1999 3.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2004-06, kraj.
 od 10.800 do 12.600 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006

 18.900 zł
n TOYOTA AURIS 2.0 D,  

rok prod. 2008 19.900 zł
n VW PASSAT 2.0 TDI, 2005-2008 

 13.900-18.900 zł
n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 

7-osobowy 21.900 zł
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Martyna Cendrowska prezentuje srebrny medal

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Halowe Lekkoatletyczne Mistrzostwa 
Województwa Śląskiego

Medale młodych 
lekkoatletów 

w ostatniej w tym 
roku halowej 

imprezie
Siedem medali, w tym trzy 

złote wywalczyli reprezen-
tanci CKS Budowlani pod-
czas Halowych Lekkoatle-
tycznych Mistrzostw Woje-
wództwa Śląskiego wśród 
dzieci.

W turnieju wystartowały 
dzieci w wieku 10 i 11 lat oraz 
12 i 13 lat. Impreza została ro-
zegrana w Raciborzu, a wzięło 
w niej udział ponad 500 uczest-
ników. Wśród nich wystarto-
wało 19 zawodników CKS Bu-
dowlani, którzy wywalczyli 
w sumie 3 złote, 2 srebrne i 2 
brązowe medale. Na najwyż-
szym stopniu podium stanęli: 
Iga Kromołowska w biegu na 
600 m z wynikiem 1:5026 
min., Nicola Szewczykowska 
w chodzie sportowym na dy-
stansie 1000 m – 6:59,56 oraz 

również w chodzie Igor Pałusz-
ka   1000 m – 7:31,31 min.  

Srebrne medale wywalczyli: 
Martyna Cendrowska (600 m – 
2:01,93 min.) oraz Maja Sikora 
(chód 1000 m – 7:11,58 min.). 
Brązowe medale zdobyli:   Wik-
toria Komorowska (skok wzwyż 
– 130 cm), Wiktoria Wójcik 
(chód 1000 m – 7:29,48 min).                                                                                                                                            
    

Martyna Cendrowska star-
towała w kategorii dzieci młod-
szych natomiast pozostali 
w kategorii dzieci starszych.        

Wśród dzieci młodszych bar-
dzo dobrze zaprezentowała się 
również Julia Trąbczyńska, 
która w biegu finałowym na dy-
stansie 60 m zajęła 5. lokatę 
z wynikiem 9,45 sek. Nato-
miast w skoku w dal była siód-
ma, uzyskując 3.40 m.  

KR
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05:10 TELEZAKUPY
05:45 Elif; odc. 202; serial, 

Turcja (2014)
06:45 Komisariat; odc. 13 

Muzyk; serial TVP
07:45 ALARM !
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:15 Blondynka; odc. 77; 

serial TVP
10:10 Klan; telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu
11:10 Dr Quinn; seria IV, 

odc. 3/28; serial 
obyczajowy, USA (1995)

 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

Łowcy. Wyścig z czasem; 
serial dokumentalny, 
Wielka Brytania (2015); 
reż.:Huw Cordey

13:55 Elif; odc. 203; serial, 
Turcja (2014)

14:55 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

15:30 ALARM !
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3778; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3279; 

telenowela TVP

 
18:25 Korona królów; odc. 

43; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
12/104; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM !
20:30 Liga Mistrzów (studio)
20:40 Liga Mistrzów - 1/8 

finału: FC Barcelona - 
Chelsea Londyn

23:00 Liga Mistrzów - 
skróty, Wielka Brytania 
(2018)

00:10 Orły Nawałki
00:40 Film fabularny
02:50 Uwięzione; odc. 11; 

serial, Hiszpania (2015)
03:50 Tajemnica twierdzy 

szyfrów; odc. 8/13; serial 
sensacyjny TVP

05:25 Koło fortuny; 
teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1359; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 

1822; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; 
teleturniej

13:05 Tylko z Tobą
14:00 Familiada; odc. 2316; 

teleturniej
14:35 Ziemia – Podwodny 

świat; cz. 2. USS Liberty, 
Hebat Allah i Pierwotna 
Siła; cykl dokumentalny; 
reż.:Andrzej Misiuk, 
Andrzej Misiuk

15:35 M jak miłość; odc. 
1359; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale; serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1822; serial TVP

 
20:10 Barwy szczęścia; odc. 

1823; serial TVP
20:45 Na dobre i na złe; odc. 

699; serial TVP
21:45 Na sygnale; odc. 182; 

serial fabularyzowany TVP
22:25 Kino relaks - Film 

fabularny
24:00 Rodzinka.pl; odc. 227 

sezon 12; serial 
komediowy TVP

00:35 Świat bez tajemnic – 
Kara poza wyrokiem; film 
dokumentalny, Niemcy 
(2015); reż.:Hubertus 
Siegert

01:40 Kryminalne zagadki 
Las Vegas, Kanada

02:35 Licencja na 
wychowanie; odc. 88 - 
Nie ufaj Matce Polce; 
serial obyczajowy TVP

03:05 Licencja na 
wychowanie; odc. 89 - 
Fala; serial obyczajowy 
TVP

03:45 Prokurator; odc. 4/10; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (639); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (144); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (727); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (118); serial 
paradokumentalny. 
Ciężarna kobieta zostaje 
napadnięta i 
zamordowana. Ślady 
prowadzą do jej chłopaka, 
z którym wielokrotnie 
kłóciła się i chciała 
rozstać...

13:00 Trudne sprawy (764); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2651); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (810); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (193); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (183); serial 

paradokumentalny 
18:00 Pierwsza miłość 

(2652); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (170); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
„interesy” sąsiadów.

20:05 Umów się ze mną. 
Take me out (2); reality 
show. Uczestnicy 
programu marzą o randce 
idealnej. Liczą, że znajdą w 
nim drugą połówkę. Kilku 
singli poznaje trzydzieści 
kobiet...

21:30 Top Chef (2); reality 
show

23:00 Klik: I robisz, co 
chcesz; komedia, USA 
2006

1:30 Dwudziesto-pięcio-bój; 
komedia, USA 2012. 
Bracia Jeremy i Mark 
wiodą odmienny tryb 
życia. Na urodzinach 
jednego z nich 
postanawiają dowieść, 
który z nich jest lepszy…

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5248) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(2/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(7/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2206) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (872) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (524) - 
program

13:00 19 + (225) - program
13:30 Szpital (761) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

10 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
Złotowie Restaurację 
Cechową prowadzi 
rodzeństwo - 23-letnia 
Klaudia i jej rok młodszy 
brat, Mikołaj. Posiadanie 
własnej restauracji było od 
zawsze marzeniem 
dziewczyny…

15:30 Szkoła (525) - 
program

16:30 19 + (226) - program
17:00 Ukryta prawda (873) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (762) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7378)
19:35 Sport (7361)
19:45 Pogoda (7358)
19:50 Uwaga! (5249) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(8/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2645) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (131) - 

program
21:30 Agent - Gwiazdy 3 

(4/13) - program. Do Azji 
wyruszyło 14 uczestników. 
Wśród nich jest jedna 
osoba, która będzie starała 
się pokrzyżować tę podróż 
– Agent. Wygra ten, kto 
dobrze wytypuje jego 
tożsamość. Im wcześniej 
to zrobi, tym większa 
będzie jego szansa na 
wygranie trzeciej edycji 
programu …

22:30 Mr. Brooks - film 
sensacyjny, USA 2007

 
01:00 Kilerów 2-óch - 

komedia 1999. Kiler staje 
się znaną postacią życia 
publicznego - przyjaźni się 
z Papieżem, 
Owsiakiem,Clintonem, 
grywa w tenisa z 
prezydentem…

03:30 Uwaga! (5249) - 
program

03:55 Moc Magii(TVN noc) 
(72/150) - program

05:10 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fab., Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 51

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

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 8

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 20

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 24

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 23

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

16:45 13 Posterunek ; serial 
fabularny, Polska 2000; 
odc. 31

17:25 13 Posterunek ; serial 
fabularny, Polska 2000; 
odc. 32

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 51

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 52

20:00 Piekielna głębia; 
katastroficzny, USA 1999. 
Dr Susan jest naukowcem. 
Bbada rekiny, a dokładniej 
ich kod genetycznyt. Ma 
nadzieję, że uzyskane dane 
pomogą jej znaleźć 
lekarstwo na chorobę 
Alzheimera. Niestety, 
prowadzone w 
podwodnym laboratorium 
eksperymenty wymykają 
się spod kontroli…

22:05 Replikant; akcja,  
2001. Garrott  - chory 
psychicznie, seryjny 
zabójca pozostaje na 
wolności. Nosi przydomek 
„Pochodnia”. Schwytać go 
może tylko naprawdę 
wyszkolony człowiek - 
detektyw Jake Riley…

00:10 Skrzydlate świnie; 
komedia, Polska 2010. 
Gdy pewnego dnia lokalny 
klub sportowy przestaje 
istnieć, życie czwórki 
głównych bohaterów 
wywraca się do góry 
nogami…

02:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 110

05:35 Korona królów; odc. 
13; telenowela histor. TVP

06:10 Na sygnale; odc. 157 
„Punkt zwrotny”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 158 
„W pułapce”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 S. O. S.; odc. 4/7 - 
Fałszywy trop; serial TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
756; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; odc. 36 
„Czy siedzi z nami pilot”; 
serial komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 37 
„Pierwsza praca Tomka”; 
serial komediowy TVP

10:25 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 12 ost.; 
serial komediowy TVP

11:20 Ranczo; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
149 - Magiczne 
zwierciadło; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
150 - Powrót; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
2 - Odzyskana miłość

16:15 Na sygnale; odc. 158 
„W pułapce”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

17:45 Ranczo; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 43 - 
Wyścig; serial komediowy 
TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
151 - Zakochany Marczak; 
serial kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 273; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
152 - Niania; serial 
kryminalny TVP

00:20 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 2/13; serial 
komediowy TVP

01:20 Komisja morderstw; 
odc. 12/12 - Natura zła; 
serial TVP

02:15 Pitbull; odc. 1; serial 
policyjny TVP

03:15 S. O. S.; odc. 4/7 - 
Fałszywy trop; serial TVP

04:20 M jak miłość; odc. 
756; serial TVP

05:10 Familiada; odc. 2401
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia myśliwska
06:25 Śpiewające fortepiany 

(4)
07:25 Kabaretowy Klub 

Dwójki (6) - Kabaret Koń 
Polski / Kabaret Pod 
Wyrwigroszem

08:20 Jeden z dziesięciu; 
8/100; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 91 
ed. 3; teleturniej

09:35 Hity kabaretu (8) 
Suszymy i inne hity 
Kabaretu Młodych Panów 
(2); program rozrywkowy

10:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /51/ - „Brzydcy” 
- Grażyna Łobaszewska

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /100/ - 
„Meluzyna” - Małgorzata 
Ostrowska

10:55 Familiada; odc. 2401
11:30 Życie to Kabaret – N 

jak Neo – Nówka; /cz. 1-2/
13:40 Śpiewające fortepiany 

(5)
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013 (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Warzywa ekologiczne; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Gdzieś 
w Afryce; odc. 27; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(118) „Przez Karpaty”; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - Teleturniej 
/11/; sitcom

20:15 Śpiewające fortepiany 
(6)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (3) - Łowcy. B / 
Smile; widowisko 
rozrywkowe

22:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 2); widowisko

23:15 Koło fortuny; odc. 90 
ed. 3; teleturniej

23:50 Na festiwalowej 
scenie – Edyta Górniak; 
widowisko rozrywkowe

00:20 Niezapomniane 
Koncerty – Od wschodu 
do zachodu słońca - 50 
lat Skaldów (2); koncert

01:20 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2017 na 
bis - Od Opola do Opola /
cz. 2/; koncert

02:20 Kierunek Kabaret; /45/
03:25 Rozrywka Retro – 

Telepeerele (3)

05:10 W-11 Wydział Śledczy 
(1116) - program 
kryminalny

06:00 Szpital (273) - 
program obyczajowy

06:55 Sąd rodzinny (206) - 
program sądowy

07:55 Przepis na życie 
(6/13) - serial obyczajowy

08:50 Agentka o stu 
twarzach (1/22) - serial, 
USA

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (548) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (207) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (447) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (274) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (8/17) - serial, USA. Na 
Wisteria Lane pojawia się 
tajemnicza Sylvia, która 
dawniej prześladowała 
Adama Mayfaira…

16:55 Przepis na życie 
(7/13) - serial obyczajowy

17:55 Agentka o stu 
twarzach (2/22) - serial, 
USA

19:00 Ukryta prawda (549) - 
program obyczajowy. 
Mama Lucyny Milewskiej 
(18) zostaje znaleziona 
martwa pod oknami 
bloku. Policja zamyka 
śledztwo, uznając śmierć 
za samobójstwo…

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

22:50 Magazyn UEFA 
Champions League (4/9) 
- program 

00:00 Senna - dokument, 
Wielka Brytania/Francja/
USA 2010. Ayrton Senna 
– legenda wyścigów 
samochodowych, 
trzykrotny mistrz świata 
Formuły 1, przez wielu 
uważany za najlepszego 
kierowcę wszechczasów. 
Kiedy 1 maja 1994 roku 
jego bolid miał wypadek 
na torze Imola we 
Włoszech, cały świat 
wstrzymał oddech…

02:15 Moc Magii (TVN7 noc) 
(72/150) - program

04:25 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

05:35 Sprzątaczki (3/12) - 
program obyczajowy 

06:20 Sprzątaczki (4/12) - 
program obyczajowy 

07:05 Ostre cięcie 5 (2/10) - 
program 

07:50 Gwiazdy od kuchni 2 
08:20 Sekrety chirurgii 2 

(5/13) - reality show 
09:20 Sprzątaczki (10/12) - 

program obyczajowy 
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 3 (5/6) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (9/12) - program 
rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show 

13:35 Zaskocz mnie! 
14:15 W dobrym stylu 3 

(5/8) - program 
lifestylowy 

15:00 W roli głównej 
15:30 Nowy wygląd, nowe 

życie 6 (4) - program 
rozrywkowy 

16:55 Apetyt na miłość 5 
17:55 Kuchenne rewolucje 

14 (3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (8/13) - 
program rozrywkowy 

19:40 Życie bez wstydu 
(11/12) - reality show 

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (2/12) - 
program 

21:40 Misja ratunkowa 
22:25 Pani Gadżet 15 (4/24) 

- magazyn 
22:55 Sekrety lekarzy 4 
23:55 Nocka z byłym
00:55 Pocałunek w ciemno 

(1/4) - program 
rozrywkowy

02:10 W roli głównej - 
Urszula (4/8) - talk show 

02:40 W roli głównej - 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show 

03:10 Wiem, co jem 6 
(7/16) - magazyn 

03:40 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn 

04:10 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn 

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 4 
runda 

09:45 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 4 
runda 

11:30 Piłka nożna Bayern
13:30 Magazyn pilkarski 

FIFA
14:05 PN - Barca TV
16:50 Igrzyska 

paraolimpijskie 
wydarzenie dnia

17:15 Jedziemy na Mundial
18:15 Hokej na lodzie - PHL, 

2.runda play - off
21:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Indian Wells - 1/4F
23:00 Sportowy Wieczór
23:40 Hokej na lodzie - PHL, 

2.runda play - off

07:00 Bliżej natury
08:05 Jak nie wiadomo o co 

chodzi...; film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1074
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
12:20 Listy do PRL-u – 

Dama w Danie; felieton
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda
13:50 Smaki tradycji - 

Sposoby na rybę
14:15 Jak nie wiadomo o co 

chodzi...; film dokum.
15:05 Pod Tatrami
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Ukryte skarby – Sto 

wiatraków i arianie; cykl 
reportaży

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Marcin i jego 

zwierzaki
18:00 Kopalnia reportaży
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Łódzkie 

rozsmakowane w tradycji; 
odc. 3

20:01 Dokument w 
obiektywie

20:45 Zgadnij! Napisz! 
Wygraj!

20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży
21:15 Czas niedawno 

przeszły – Zapomniana 
ulica

21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Jak nie wiadomo o co 

chodzi...; film dokum.
00:25 Antenowe remanenty
00:40 Ukryte skarby – Sto 

wiatraków i arianie; cykl 
reportaży

01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni
02:40 Jak nie wiadomo o co 

chodzi...; film dokum.
03:30 Pod Tatrami
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Smaki tradycji – 

Sposoby na rybę
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1074
06:20 Reportaż
06:35 Ukryte skarby – Sto 

wiatraków i arianie; cykl 
reportaży

06:50 Był taki dzień – 14 
marca; felieton

07:00 Historia Polski – Koło 
historii - Okruchy śmierci 
i życia; cykl reportaży

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 37 
- Wielbłąd; cykl reportaży

08:35 Misja Gryf – 
Podziemny Szczecin /1/; 
cykl reportaży

09:05 Pogranicze w ogniu; 
odc. 2/24; serial TVP

10:15 Zdzisław Najder. 
Chciałem być lotnikiem; 
film dokumentalny; 
reż.:Mieczysław Voght

11:15 Spór o historię – Co 
Niemcy wiedzieli o 
Polskim Państwie 
Podziemnym; debata

11:50 Wszystkie kolory 
świata – Wietnam. Uczta 
dla zmysłów; serial 
dokum.; Francja (2008)

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:35 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni odc. 1; cykl 
dokumentalny

14:10 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni odc. 2; cykl 
dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Droga przez 
piekło; cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:25 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 2; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008); 
reż.:Laurence Rees

16:20 Historia Polski – Józef 
Bem; cz. 1; film 
dokumentalny

16:50 Historia Polski – Józef 
Bem; cz. 2; film 
dokumentalny

17:25 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Lublin; cykl reportaży; 
reż.:Elżbieta Szumiec - 
Zielińska

17:50 Chłopi; odc. 10/13 - 
Śmierć Boryny; serial TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni cz 3

19:25 Sensacje XX wieku – 
Dwa żywioły. Skrzydła; 
cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Niespodzianka

20:30 Powrót skrzypiec; film 
dokumentalny; Izrael 
(2012); reż.:Haim Hecht

21:50 Pogranicze w ogniu; 
odc. 3/24; serial TVP

23:00 Lekcja historii – Od 
tysiąca lat razem; Wykład

23:30 Łyżeczka życia; film 
dokumentalny

24:00 Lawa; dramat; 
reż.:Tadeusz Konwicki

02:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 37 
- Wielbłąd; cykl reportaży

02:55 Chłopi; odc. 10/13 - 
Śmierć Boryny; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: GKS Katowice - 
PGE Skra Bełchatów

9:10 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

12:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ONICO 
Warszawa - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

14:40 Trans World Sport; 
magazyn sportowy 
poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

15:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

23:00 Boks
0:00 Tenis; Turniej ATP w 

Indian Wells; mecz 4. 
rundy gry pojedynczej

2:30 Tenis; Turniej ATP w 
Indian Wells; mecz 4. 
rundy gry pojedynczej
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05:10 TELEZAKUPY
05:45 Elif; odc. 203; serial, 

Turcja (2014)
06:45 Komisariat; odc. 14 

Nawiedzony dom; serial 
TVP

07:10 Jeden z dziesięciu
07:45 ALARM !
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3778; teleturniej muz.
09:15 Komisarz Alex; odc. 

132 - Maestro; serial 
kryminalny TVP

10:10 Klan; odc. 3279; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu
11:10 Dr Quinn; seria IV, 

odc. 4/28; serial 
obyczajowy, USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

Łowcy. Życie w 
sąsiedztwie 
drapieżników; serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2015); reż.:Huw 
Cordey

13:55 Elif; odc. 204; serial, 
Turcja (2014)

14:55 Korona królów; odc. 
43; telenowela historyczna 
TVP

15:30 ALARM !
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:00 Serial fabularny
16:45 Skoki Narciarskie 

(studio)
16:50 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie – 

Puchar Świata – 
Trondheim - konkurs 
indywidualny

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM !
20:35 Ojciec Mateusz; odc. 

241; serial kryminalny 
TVP

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

Gargas - /65/; magazyn
22:55 Magazyn Kryminalny
23:55 Naszaarmia.pl; 

magazyn
00:25 Zmiany; film 

obyczajowy, USA (1991)
02:05 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - /65/; magazyn
02:35 Sprawa dla reportera
03:30 Notacje – Władysław 

Filar. Rzezie na Wołyniu; 
cykl dokumentalny

05:15 Koło fortuny; 
teleturniej

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

06:50 Podróże z historią; 
odc. 2 Jak zostać 
husarzem?; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 

1823; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; 
teleturniej

13:05 Tylko z Tobą
14:00 Familiada; odc. 2317; 

teleturniej
14:35 Cyborgi – ludzie 

maszyny; film 
dokumentalny, Niemcy 
(2017); reż.:Luisa 
Wawrzinek

15:35 Na dobre i na złe; odc. 
699; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale; serial 

fabularyzowany TVP

 
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1823; serial obyczajowy 
TVP

 
20:10 Barwy szczęścia; odc. 

1824; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Program rozrywkowy
21:20 The Good Doctor; odc. 

14; serial obyczajowy, 
USA (2017)

22:15 Zawód: Amerykanin 
(serial fabularny)

23:15 Za marzenia; odc. 3; 
serial TVP

00:05 Film fabularny
02:10 Film fabularny
03:55 Art Noc: Włodek 

Pawlik TRIO – America II; 
koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (640); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (145); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (728); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (119); serial 
paradokumentalny. 
Elżbieta znajduje w pokoju 
córki zakrwawioną 
zabawkę i listy z 
pogróżkami. Wszystkie 
ślady prowadzą do jej 
męża, który niedawno 
wyszedł...

13:00 Trudne sprawy (765); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2652); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (811); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

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

16:30 Na ratunek 112 (194); 
serial paradokumentalny. 
Dramatyczne historie, 
które mogą zdarzyć się 
każdemu. Losy 
bohaterów, którzy ulegli 
wypadkom, zależą od 
wiedzy i doświadczenia 
osób dyżurujących pod...

17:00 Gliniarze (184); serial 
paradokumentalny. Dalszy 
ciąg serialu z gatunku 
docu-crime 
opowiadającego o pracy 
policjantów: Natalii, Kuby, 
Olgierda, Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2653); serial obyczajowy

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

Kiepskich (506); serial 
komediowy

20:05 Nasz nowy dom (109); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (125); 
serial obyczajowy. Losy 
czterech przyjaciółek: 
Anki, Ingi, Zuzy i Patrycji.

22:10 Burleska; film 
muzyczny, USA 2010

0:50 Rewers; czarna 
komedia, Polska 2009

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5249) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(3/8) - program kulinarno-
rozrywkowy. Miało być 
pięknie. Klimatyczna 
restauracja, smaczne 
menu, pełno gości. 
Jednym słowem sukces. I 
spełnienie marzeń. I… 
klops! Bynajmniej nie na 
talerzu…

07:50 Doradca smaku 8 
(8/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2207) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (873) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (525) - 
program

13:00 19 + (226) - program
13:30 Szpital (762) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

10 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
niewielkim Grajewie, 
chociaż malowniczo 
położonym, trudno znaleźć 
pracę. Dlatego młoda i 
energiczna Angelika 
postanowiła sama 
stworzyć swoje miejsce 
pracy. Uznała, że 
mieszkańcom jej miasta 
brakuje kuchni 
orientalnej…

15:30 Szkoła (526) - 
program

16:30 19 + (227) - program
17:00 Ukryta prawda (874) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (763) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7379)
19:35 Sport (7362)
19:45 Pogoda (7359)
19:50 Uwaga! (5250) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(9/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2646) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (132) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (4/14) - 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…

00:40 Mr. Brooks - film 
sensacyjny, USA 2007

03:10 Uwaga! (5250) - 
program

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(73/150) - program

04:55 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fab., Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 52

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

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 21

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 1

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2017; odc. 24

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 10

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 32

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 33

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 52

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 53

20:00 Gruby i chudszy; 
komedia, USA 1996. 
Otyły, ale piekielnie zdolny 
chemik, profesor Sherman 
Klump, zakochuje się w 
swojej studentce Carli. 
Mężczyzna wie jednak, że 
nie ma u niej szans. 
Dodatkowo zmaga się z 
problemami 
finansowymi…

22:00 Aniołki Charliego; 
akcja, USA 2000. Natalie, 
Dylan i Alex współpracując 
z porucznikiem Bosley’em 
muszą udaremnić sprawę 
morderstwa i zemsty, 
które mogą zagrozić nie 
tylko prywatności 
jednostek na całym 
świecie, ale także 
sprowadzić nieszczęście 
na ich szefa…

00:00 Króliczek; komedia, 
USA 2008. Shelly - 
króliczek Playboya zostaje 
wyrzucony z rezydencji i 
nie ma się gdzie podziać. 
Wszystko zmienia się z 
chwilą, gdy 27-latka trafia 
do stowarzyszenia 
studenckiego Zeta Alpha 
Zeta…

02:00 Dyżur; factual, 2010; 
odc. 23

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, 2015

03:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, 2015

03:40 Taki jest świat; factual, 
2017

04:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, 2015

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 111

05:35 Korona królów; odc. 
14; telenowela histor. TVP

06:10 Na sygnale; odc. 158 
„W pułapce”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 159 
„Wszystko będzie źle”; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 S. O. S.; odc. 5/7 - 
Wenus 73; serial TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
757; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; odc. 37 
„Pierwsza praca Tomka”; 
serial komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 38 
„Dziadkowie”; serial 
komediowy TVP

10:25 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 2/13; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
150 - Powrót; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
151 - Zakochany Marczak; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
3 - Życiowa decyzja

16:15 Na sygnale; odc. 159 
„Wszystko będzie źle”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 44 - 
Wolny strzelec; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
152 - Niania; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 274; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 47 - W 
samo południe; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
153 - Na zakręcie; serial 
kryminalny TVP

00:25 Na dobre i na złe; odc. 
699; serial TVP

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

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

03:20 S. O. S.; odc. 5/7 - 
Wenus 73; serial TVP

04:25 M jak miłość; odc. 
757; serial TVP

05:10 Familiada; odc. 2402
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Warzywa ekologiczne
06:25 Śpiewające fortepiany 

(5)
07:30 Kabaretowy Klub 

Dwójki (3) - Łowcy. B / 
Smile

08:20 Jeden z dziesięciu; 
9/100; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 92 
ed. 3; teleturniej

09:35 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (11) - Kelner i 
kucharz

10:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /64/ - 
„Pamiętajcie o ogrodach” 
- Jonasz Kofta

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /97/ - „Jimmy 
Joe” - Karin Stanek

10:55 Familiada; odc. 2402
11:35 Życie to Kabaret – 

Czas na Hity Malickiego i 
Kmity (1-2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(6)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [1]

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Płocka Noc 
Kabaretowa 2015. Gra o 
żyrandol (1-2)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowina PQS

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Namibijskie bezdroża; odc. 
28; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(119) „Sybin”; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - Konkury 
/12/; sitcom

20:15 Śpiewające fortepiany 
(7)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (4) - Grzegorz 
Halama / Nowaki; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /46/
23:20 Olga Lipińska 

zaprasza (32); talk-show
00:10 Koło fortuny; odc. 91 

ed. 3; teleturniej
00:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – XXI Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2015 (1)

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXI Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2015 (2)

02:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [2]; widowisko 
rozrywkowe; 

03:45 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem i 
przyjaciele; widowisko

05:20 Ukryta prawda (175) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (274) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (207) - 
program sądowy

08:20 Przepis na życie 
(7/13) - serial obyczajowy

09:15 Agentka o stu 
twarzach (2/22) - serial, 
USA

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (549) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (208) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (448) - 
program sądowy

14:55 Szpital (275) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (9/17) - serial, USA

16:55 Przepis na życie 
(8/13) - serial obyczajowy

17:55 Agentka o stu 
twarzach (3/22) - serial, 
USA

19:00 Ukryta prawda (550) - 
program obyczajowy. 
Agata czuje się 
nieatrakcyjna, ma 
kompleksy. Mąż zostawił 
ją trzy lata temu dla 
młodszej. Kobieta 
samotnie wychowuje 
córkę (Martyna, 15). 
Obawia się, że już nigdy 
nie pozna żadnego 
mężczyzny…

20:00 Gliniarz z Beverly 
Hills III - komedia, USA 
1994. Detektyw Axel po 
raz trzeci wraca do Beverly 
Hills, aby znów prosić o 
pomoc detektywa Billy’ego 
Rosewooda (Judge 
Reinhold). Do współpracy 
z nimi oddelegowany 
zostaje również John Flint 
(Hector Elizondo). To 
starej daty policjant, który 
nie potrafi przyzwyczaić 
się do nieregulaminowych, 
ale za to skutecznych 
metod Axela…

22:15 Lucyfer (3/18) - serial
23:15 American Horror 

Story: Asylum (3/13) - 
serial, USA

00:15 Terminal - komedia, 
USA 2004. Viktor Navorski 
(Tom Hanks), pochodzący 
z Europy Wschodniej 
turysta chce odwiedzić 
Nowy Jork. W czasie, gdy 
Navorski leci do Ameryki, 
w jego ojczyźnie dochodzi 
do zamachu stanu. 
Uwięziony na lotnisku 
Kennedy’ego, z 
paszportem znikąd, Viktor 
nie może legalnie 
przedostać się na teren 
Stanów Zjednoczonych i 
zmuszony jest dniami i 
nocami koczować w hali 
tranzytowej terminalu…

02:55 Moc Magii (TVN7 noc) 
(73/150) - program

05:35 Wiem, co kupuję 
(8/12) - program 
lifestylowy 

06:05 Wiem, co kupuję 
(9/12) - program 
lifestylowy 

06:35 Klinika urody 8 (3/10) 
- program lifestylowy 

07:05 W dobrym stylu 3 
(5/8) - program 
lifestylowy 

07:50 #Sława (2/6) - 
program rozrywkowy 

08:20 Sekrety chirurgii 2 
(6/13) - reality show 

09:20 Sprzątaczki (11/12) - 
program obyczajowy 

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (6) - program 
rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (10/12) - 
program rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 Afera fryzjera 6 
13:35 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (10) - program 
rozrywkowy 

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(2/8) - program 
lifestylowy 

14:50 Ostre cięcie 5 (3/10) - 
program 

15:35 Sekrety lekarzy 4 
16:40 Gwiazdy od kuchni 2 
17:10 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (2/12) - 
program lifestylowy 

17:55 Kuchenne rewolucje 
14 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (9/13) - 
program rozrywkowy 

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

20:40 Kulisy sławy EXTRA 
21:10 W czym do ślubu? 3 
21:40 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 6 (2/8) - reality 
show 

22:25 Pani Gadżet 15 (5/24) 
- magazyn 

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(2/8) - program 
lifestylowy 

23:25 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (10) - program 
rozrywkowy 

00:10 Operacje w Tajlandii 
(8/10) - program 

01:10 Detektywi od zdrad 2 
(2/22) - reality show

02:10 W roli głównej - 
Bogusław Linda (5/8) - 
talk show 

02:40 W roli głównej - Paweł 
Małaszyński (6/16) - talk 
show 

03:10 Wiem, co jem 6 
(8/16) - magazyn 

03:40 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn 

04:10 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 1/4F 

09:50 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 1/4F 

11:35 Jedziemy na Mundial
12:30 PN - Barca TV
15:10 PN - Barca TV
15:45 Piłka nożna - Liga 

Europy - 1/8F - 
podsumowanie meczu 1 i 
2

16:40 Igrzyska 
paraolimpijskie - 
wydarzenia dnia

17:05 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa 

18:55 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/8F

21:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/8F

23:05 Sportowy Wieczór
23:40 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Indian Wells - 1/4F 
01:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Indian Wells - 1/4F

07:00 Kopalnia reportaży
08:05 Uciekinier; film 

dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1075
10:50 Reportaż
11:15 Tajemnice początków 

Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl dokum.

12:10 Historie szczęśliwe 
odc. 20; cykl reportaży

12:20 Smaki tradycji – Gęś i 
śledź

12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Uciekinier; film 

dokum.
15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

687
15:35 Rączka gotuje
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Zapiski Łazęgi; felieton
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Sola Scriptura; 

reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Świadkowie czasu
20:01 Uwaga! Weekend 

kulturalno-społeczny
20:55 POGODA
21:00 Reportaż z regionu
21:15 Ślązaków portret 

własny – Bernard 
Krawczyk

21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Uciekinier; film 

dokum.
00:40 Rączka gotuje
01:20 Tajemnice początków 

Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl dokum.

02:15 Historie szczęśliwe 
odc. 20; cykl reportaży

02:40 Uciekinier; film 
dokum.

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; odc. 

687
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1075
06:20 Reportaż
06:35 Rączka gotuje

06:50 Był taki dzień – 15 
marca; felieton

06:55 Historia Polski – Józef 
Bem; cz. 1; film 
dokumentalny

07:30 Historia Polski – Józef 
Bem; cz. 2; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 38 
- Wśród berberów; cykl 
reportaży

08:40 Misja Gryf – Militarne 
Darłowo; cykl reportaży

09:10 Pogranicze w ogniu; 
odc. 3/24; serial TVP

10:20 Nowe Ateny
11:15 Flesz historii; odc. 

381; cykl reportaży
11:35 Biało – czerwoni – 

historie niezwykłe – 
Biegacz długodystansowy 
Janusz Kusociński; cykl 
dokumentalny

11:50 Powrót skrzypiec; film 
dokumentalny; Izrael 
(2012); reż.:Haim Hecht

13:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Niespodzianka

13:35 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni cz 3

14:05 Sensacje XX wieku – 
Dwa żywioły. Skrzydła; 
cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Zbrodnia i 
kara; cykl dokumentalny

15:15 Sprawiedliwi – Nasi 
sąsiedzi; cykl dokum.

15:45 Świadectwo
16:20 Historia Polski – Po 

całym ciele; film dokum.
17:15 Taśmy bezpieki – 

Komitet Obrony 
Robotników; cz. 1; 
reż.:Cezary Gmyz

17:45 Chłopi; odc. 11/13 - 
Scheda; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tragedia i nadzieja; cz. 1; 
cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Tragedia i nadzieja; cz. 2; 
cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Śmierć bez 
nazwiska i twarzy

20:30 Tajemnice III Rzeszy; 
odc. 5/6 Rodzina Hitlera; 
cykl dokumentalny; 
Niemcy (2011)

21:35 Pogranicze w ogniu; 
odc. 4/24; serial TVP

22:40 Spór o historię – 
Władcy polscy: August II 
Sas; debata

23:25 Muzy i kochanki – 
Sana; cykl dokumentalny; 
reż.:Joanna Strzemieczna

00:20 Powrót Odysa; 1/12; 
serial; Francja (2012)

01:15 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 38 
- Wśród berberów

01:45 Chłopi; odc. 11/13 - 
Scheda; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

11:20; magazyn narciarski; 
poświęcony narciarstwu 
alpejskiemu. Widzowie 
znajdą w nim analizy i 
zapowiedzi zawodów 
Pucharu Świata, rozmowy 
z zawodnikami oraz 
ciekawostki z...

11:50 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w Oslo; 
bieg sprinterski kobiet

13:15 Trans World Sport; 
magazyn sportowy 
poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

14:35 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w Oslo; 
bieg sprinterski mężczyzn

16:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów mecz fazy 
play-off

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

23:00 Boks
3:00 Tenis; Turniej ATP w 

Indian Wells; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej
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