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Lisiniec

Nowe oblicze parku
W Parku Wypoczynkowym
Lisiniec trwają prace związane
z budową Strefy Wypoczynku
Adriatyk. Ten etap rewitalizacji zakończy się w październiku, ale plaża i kąpielisko mają
być gotowe już na tegoroczny
letni sezon. Inwestycja pochłonie niemal 8,3 mln zł.
- Wykonawcy do chwili obecnej udało się wykonać fundamenty i ściany zewnętrzne budynku pawilonu plażowego,
w trakcie prac są stropodach, taras (ławy i stopy fundamentowe)
i instalacje podposadzkowe. Zrealizowano także przyczółki kładki żelbetowej dla pieszych przy
budynku plażowym, prawie gotowa jest konstrukcja pomostów, w trakcie przygotowywania
pod warstwę morskiego piasku
jest teren plaży. Powstała konstrukcja wieży ratownika, do zamontowania pozostaje drewniana budka - wylicza biuro prasowe magistratu.
Jeżeli chodzi o część parkingowo-drogową – teren został wyrównany, obecnie jest w trakcie
przygotowania do stabilizacji
i wykonania nawierzchni.
Gabiony wzmacniające brzeg
przy kładce dla pieszych, przy
wieży ratownika i pomiędzy plażą
są gotowe w 90%. Wykonano także zasilanie energetyczne, kanalizację sanitarną, wodociąg, rozpoczęto montaż instalacji gazowej.

Realizatorem prac, które mają
zakończyć się w połowie października (a w części związanej
z użytkowaniem plaży i kąpieliska do początku czerwca) jest
częstochowska Przemysłówka.
9 kwietnia z postępem prac
w parku Lisiniec zapoznawali się
prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk oraz naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Michał
Konieczny.
Rewitalizacja Parku Lisiniec

w Częstochowie – I etap - Budowa Strefy Wypoczynku Adriatyk
w Parku Lisiniec w Częstochowie

Zakres prac obejmuje:
parkingu, wjazdu
i wejścia na teren parku, placów, ciągów pieszych i komunikacyjnych oraz ścieżek rowerowych;
l budowę budynku usługowego
– pawilonu plażowego z zapleczem gastronomicznym dla
l budowę

korzystających z kąpieliska,
plaży i wszelkich elementów
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanych
w parku, wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i pomieszczeniami dla ratowników;
l realizację urządzeń infrastruktury technicznej związanych
z budynkiem;
l rozbudowę plaży wraz z przebudową nabrzeża (umocnienie
gabionami) i zmianą obrysu

Lubliniec

zbiornika – przesunięcie brzegu; ponadto plaża zostanie pokryta piaskiem morskim z Łeby, w ilości ok. 1.800 m3, co
da warstwę o średniej grubości
30 cm;
l budowę kładki nad kanałem
(konstrukcja żelbetowa), pomostów wodnych i lądowych
(konstrukcja drewno + kompozyt) oraz wieży ratowniczej;
l oświetlenie terenu i monitoring;
l realizację elementów małej architektury (ławki, kosze, itp.);
l zmianę ukształtowania terenu
wraz z nasadzeniem drzew
i krzewów, które mają stanowić spójną kompozycję z projektowanym układem architektoniczno-przestrzennym.
Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 15.10.2018 r.,
natomiast wszelkie prace związane z plażą i kąpieliskiem,
umożliwiające ich funkcjonowanie oraz dojazd - do 01.06.2018 r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana
przez firmę WITOLD RUDECKI
ARCHITEKTONIKA z Częstochowy, inwestorem zastępczym zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem został Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
„PRIMEX” z Częstochowy, a wykonawcą zadania jest częstochowska Przemysłówka S.A. Wartość
zamówienia to niemal 8,3 mln zł.
kg

Myszków

Awanturował się z matką, Wciąż szukają 30-letniego
znieważył policjantów
Kamila

Lublinieccy policjanci zatrzymali 28-latka,
który wywołał awanturę z matką, a później
znieważył interweniujących
policjantów.
Grozi mu rok więzienia.
Z dyżurnym lublinieckiej komendy
skontaktowała
się mieszkanka Lublińca
prosząc o interwencję wobec agresywnego syna. Pod
wskazany ad-

res skierowany został patrol. Na miejscu policjanci ustalili, że 28-latek
wrócił do domu pijany
i wywołał awanturę,
w czasie której próbował
nawet uderzyć kobietę.
Na widok mundurowych
jego poziom agresji niestety nie zmalał. Poproszony o okazanie dokumentu tożsamości odmówił, używając wulgarnych zwrotów i grożąc
policjantom pozbawieniem życia przy kolejnym
spotkaniu. Stróże prawa
zatrzymali i doprowadzili
agresora do komendy.

Przeprowadzone badanie
stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu.
Pijany awanturnik trafił
do policyjnego aresztu,
a po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Okazało się,
że w ciągu minionych
czterech dni, to druga interwencja przeprowadzana względem 28-latka,
w czasie której znieważył
interweniujących policjantów. Za popełnione
przestępstwo grozi mu
rok więzienia.
kg

Miesiąc trwają już poszukiwania 30-letniego
mieszkańca Poraja. Kamil Czerwik wyszedł z domu 8 marca i od tego momentu nie ma z nim żadnego kontaktu. Do akcji
poszukiwawczej włączono psa z KMP z Krakowa,
który zajmuje się tropieniem zwłok...
30-letni mieszkaniec Poraja
wyszedł z domu 8
marca i do tej pory nie powrócił. Równocześnie policjanci z Myszkowa poszukiwali zaginionego w iden-

tycznych okolicznościach
24-letniego Damiana Chwista (także mieszkańca Poraja), który również 8 marca wyszedł z domu i zaginął.   W tym przypadku finał historii okazał się tragiczny. Zwłoki 24-latka wyłowiono w sobotę, 7 kwietnia, z porajskiego zalewu.
Poszukiwania Kamila Czerwika trwają.
Rysopis
zaginionego:
wzrost 180 cm, waga 75 kg,
szczupłej budowy ciała,
włosy ciemne, długie do
barków, oczy niebieskie,
twarz normalna, szczupła,

owalna, uszy normalne,
braki w uzębieniu górnej
szczęki 1 i 2.
Ubiór zaginionego: kurtka zimowa koloru niebieskiego, spodnie czarne dresowe, buty sportowe- czarne.
Dzięki współpracy z Komendą Miejską Policji w
Krakowie do poszukiwań
dołączył policyjny przewodnik psa, który służy do wykrywania zwłok zapachów
ludzkich. Poszukiwania w
okolicach masywu leśnego i
zbiornika wodnego w Poraju trwają.
kg
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Po 12 latach

Piotr Machalica
żegna się
z teatrem
Po dwunastu latach
pracy na stanowisku dyrektora do spraw artystycznych żegna się z
teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Piotr Machalica.
Dyrektor naczelny częstochowskiej sceny Robert
Dorosławski prosi, aby nie
robić z odejścia swojego
zastępcy sensacji. - Już
trzy lata temu zawarliśmy
dżentelmeńską umowę, że
po tym okresie Piotr zakończy współpracę z naszym teatrem – mówi „Życiu”. Powodem rezygnacji
jest napięty grafik występów tego jednego z najlepszych polskich aktorów teatralnych i filmowych,
który nie sposób pogodzić
łącząc funkcję w Częstochowie z warszawskimi
planami scenicznymi dyrektora.
Przypomnijmy, że Machalica w częstochowskim

teatrze pracował przez
okres dwunastu lat. W
tym czasie wystawiono tak
popularne i lubiane przez
publiczność spektakle jak:
„Hamlet”, „Proca”, „Znikomość”, „Sprzedawcy
gumek”. Sam Machalica
wyreżyserował m .in .sztuki „Tacy duzi chłopcy”, czy
„Życie – trzy wersje”.
Piotr Machalica funkcję
dyrektora do spraw artystycznych będzie jeszcze
pełnił do końca sezonu artystycznego, a więc do
końca sierpnia. Jego następcę wskaże, po konsultacji z prezydentem miasta dyrektor naczelny teatru. W tej chwili trwają
na ten temat rozmowy.
Dyrektor przedstawił panu prezydentowi kilka
kandydatur osób, z którymi mógłby współpracować. O kogo konkretnie
chodzi dyrektor jednak nie
chce ujawnić.
df

5234 wypożyczeń

Lubliniec

Mocny
rowerowy start

Nastoletni oszust
zatrzymany na
gorącym uczynku

5234 razy wypożyczono w naszym mieście
miejskie rowery. Najpopularniejsze stacje to
Plac Biegańskiego, Dekabrystów/Armii Krajowej i Promenada/Kiedrzyńska. Od uruchomienia Częstochowskiego Roweru Miejskiego
minął tydzień.
Każdy rower ma więc za
sobą średnio już niemal
30 wypożyczeń. Dotychczas najlepszym dniem
był wtorek, 3 kwietnia.
Przez całą dobę rowery
wypożyczono ponad 1000
razy. Niewiele mniej - po
niemal 1000 – odnotowano w środę i w czwartek.
Do tej pory w systemie zarejestrowało się już ponad
3700 użytkowników. Co
ważne, z systemu mogą
korzystać również osoby
zarejestrowane w innych
systemach Nextbike.
Częstochowianie najchętniej w pierwszym ty-

godniu wypożyczali rowery na stacjach Plac Biegańskiego, Dekabrystów/
Armii Krajowej i Promenada/Kiedrzyńska. Najpopularniejsze trasy to
przejażdżki pomiędzy Placem Biegańskiego, a stacją Dekabrystów/Armii
Krajowej, Placem Daszyńskiego i Placem Biegańskiego oraz stacjami Dekabrystów/Armii Krajowej
i Promenada/Kiedrzyńska. Średni czas jednego
wypożyczenia to 16 minut
i 46 sekund.
Aby wypożyczyć rower,
wystarczy posiadać aktywne konto Nextbike.
Można je utworzyć rejestrując się na stronie internetowej rower.czestochowa.pl, pobierając dedykowaną aplikację na
smartfony lub dzwoniąc
na infolinię. Przypominamy, że pierwsze 30 minut
każdego wypożyczenia roweru jest   bezpłatne.
kg

Lublinieccy policjanci
zatrzymali 16-latka, który na jednym z serwisów
aukcyjnych wystawiał do
sprzedaży zestawy klocków. Zamiast nowych
klocków, do klienta trafić miały zużyte baterie,
folie, części zabawek
i inne akcesoria.
16-letni
mieszkaniec
Lublińca na jednym z portali aukcyjnych wystawił
zestaw klocków za kwotę
700 zł. W środę wieczorem
umówił się na spotkanie
z zainteresowanym kupnem mężczyzną. Oferent
i nabywca porozumieli się
i 16-latek w zamian za
ustaloną kwotę, przekazał
klientowi wyglądający na
oryginalnie zapakowany
zestaw klocków.
Chwilę po zawarciu
transakcji, na miejscu pojawili się kryminalni z lublinieckiej komendy, którzy jakiś czas temu namie-

rzyli nieuczciwego nastolatka. Mundurowi poprosili
nabywcę
zabawek
o otwarcie kartonu, w którym jak się okazało zamiast nowego zestawu
klocków,znajdowały się folie, baterie oraz części zabawek.
Zatrzymany na gorącym
uczynku oszust został doprowadzony do jednostki,
gdzie w rozmowie z mundurowymi przyznał się do
oszustwa. Okazało się, że
w internecie kupił kartony
po klockach, a następnie
uzupełniając ich zawartość o pojedyncze klocki
i inne przedmioty, wystawiał na aukcjach internetowych jako nowe zestawy.
Policjanci ustalili, że środowa transakcja nie była
pierwszą. Mundurowi zbadają dotychczasową działalność nastoletniego oszusta, który za swoje czyny
odpowie przed sądem.
kg

Filharmonia Częstochowska

Nagrody w dziedzinie zdrowia przyznane
W Filharmonii Częstochowskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie
ochrony zdrowia.
Nagrody i wyróżnienia za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter
pracy na rzecz pacjenta wręczali
prezydent Krzysztof Częstochowy
Matyjaszczyk, jego zastępca Andrzej Szewiński oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski.
Przy wyborze kandydatów do nagród brano pod uwagę m.in. pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczną na
rzecz środowiska lokalnego oraz
osiągnięcia na polu naukowym.
Uroczystości towarzyszył występ
Kabaretu Tenor – Czesław Jakubiec oraz prezentacja filmu „Biegański – drogi ku szczęściu”, poprzedzona krótkim wystąpieniem
reżysera Artura Broncla.
Poniżej sylwetki nagrodzonych
i wyróżnionych.
NAGRODY IM. DOKTORA
WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO
2018
NAGRODY I STOPNIA
1. LEKARZ MEDYCYNY
– JÓZEF DMITRUCZUK
Specjalista w zakresie chirurgii
urazowo-ortopedycznej. Z częstochowską służą zdrowia związany
od 1962 roku. Organizator i założyciel pierwszej poradni Preluksacyjnej w Częstochowie. Biegły sądowy.
Aktualnie pracuje w Wojewódzkim
Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad
Matką Dzieckiem i Młodzieżą
w Częstochowie. Nagroda za wieloletnią wzorową pracę na rzecz częstochowskich pacjentów, profesjonalizm i wzorową postawę etyczną.

2. LEKARZ MEDYCYNY
– DOROTA WOJTACHNIO
Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej.
Z częstochowska służbą zdrowia
związana od 1996 roku. Wieloletni
pracownik Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego przy ul. PCK. Aktualnie pracuje w Oddziale Onkologii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.
Nagroda za wyjątkowe zaangażowanie w wykonywaniu swych obowiązków, propagowanie idei wolontariatu, ofiarność i chęć niesienia
pomocy pacjentom z chorobą nowotworową.
3. DR NAUK MEDYCZNYCH
– TOMASZ BILSKI
Specjalista z zakresu położnictwa
i ginekologii. Od 36 lat pracuje
w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego przy ul. Mickiewicza –
obecnie Miejski Szpital Zespolony,
aktualnie na stanowisku starszego asystenta. Od 7 lat pełni funkcję Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w MSZ. Nagroda za długoletnią, sumienną i nienaganną pracę
w służbie zdrowia oraz pełne zaangażowanie w wykonywaniu zawodu.
NAGRODY II STOPNIA
1. DR NAUK MEDYCZNYCH
– JANUSZ KAPUSTECKI
Specjalista z zakresu neurologii.
Od 2003 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału Neurologii i Udarowego Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego przy ul. PCK 1,
od 2017 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.   Od 8
lat Przewodniczący Okręgowego
Sądu Lekarskiego.
Nagroda za całokształt pracy zawodowej i naukowej oraz wielkie zaangażowanie w działaniach na
rzecz poprawy organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w naszym regionie.

2. MGR FARMACJI
– RENATA KLIMASZEWSKA
Specjalista z zakresie farmacji aptecznej. Z częstochowską służbą
zdrowia związana od 1988 roku.
Od 2008 roku właściciel i kierownik Apteki   przy ul. Sabinowskiej
112 w Częstochowie.
Nagroda za całokształt sumiennej
pracy zawodowej i wieloletnią aktywną działalność społeczną na
rzecz samorządu aptekarskiego.
3. LEKARZ MEDYCYNY
– MARIUSZ JANTA
Specjalista z zakresu neurologii. Od
31 lat pracuje jako lekarz oddziału
neurologii Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej obecnie
na stanowisku starszego asystenta.
Nagroda za pełne zaangażowanie
w wykonywaniu swych obowiązków oraz profesjonalizm w niesieniu pomocy chorym.
4. POŁOŻNA DYPLOMOWANA
– SYLWIA DANIEL
Z częstochowską służbą zdrowia
związana od 1987 roku.
Od 10 lat pełni funkcję położnej koordynującej pracą Bloku Operacyjnego,  
a od grudnia 2017 r. dodatkowo położnej koordynującej pracą Oddziału
Ginekologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mickiewicza.
Nagroda za profesjonalizm,   wyjątkową życzliwość w stosunku do pacjentów oraz współpracowników
NAGRODY III STOPNIA
1. DR NAUK MEDYCZNYCH
– LESZEK SUŁKOWSKI
Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej. Od 12 lat pracuje jako lekarz
oddziału chirurgii ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Od wielu lat  
współpracuje ze Stacją Dializ Fresenius Nephrocare w Częstochowie.
Nagroda za profesjonalizm, wielkie
zaangażowanie i poświęcenie w podejmowaniu inicjatyw własnych
w działaniach na rzecz chorych ze
schyłkową niewydolnością nerek.

2. MGR PEDAGOGIKI
– ELŻBIETA ZATOŃ
Pielęgniarka licencjonowana, Specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
Od 29 lat pracuje w Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpitala im. Rydygiera – obecnie
Miejskim Szpitalu Zespolonym,
gdzie od 2003 roku pełni funkcję
pielęgniarki oddziałowej.
Nagroda za pełne zaangażowanie
w wykonywaniu trudnego zawodu
pielęgniarki, etyczną postawę zawodową oraz profesjonalizm na
stanowisku pracy.
3. LEKARZ MEDYCYNY
–IWONA FIJAK
Specjalista z zakresu anestezjologii
i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Od 1990 roku związana z częstochowską służbą zdrowia. Od 12 lat pełni funkcję Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej.
Nagroda za całokształt   pracy zawodowej i wielkie zaangażowanie
w wykonywaniu swych obowiązków oraz profesjonalizm w niesieniu pomocy chorym.
4. MGR PIELĘGNIARSTWA
– DOROTA GOLENIEWSKA
Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 26 lat.   Od 2010
roku pracuje w Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Częstochowie. Wykładowca na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Jana Długosza. Prowadzi zajęcia z zakresu medycyny
ratunkowej w Centralnej Szkole
Państwowej Straży Pożarnej.
Nagroda za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz młodzieży podejmującej naukę na kierunku pielęgniarstwa i działalność na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych.
WYRÓŻNIENIA
1. BEATA KAŁWAK
Pielęgniarka licencjonowana. Specjalista z zakresu zarządzania

w służbie zdrowia. Z częstochowską
służbą zdrowia związana od 1987
roku. Od 14 lat pełni funkcję pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dermatologicznego Miejskiego Szpitala
Zespolonego przy ul. Bony. Nagroda za profesjonalizm, wzorową
i etyczną postawę zawodową.
2. LEKARZ STOMATOLOGII
– RAFAŁ ZALASIŃSKI
Specjalista z zakresu stomatologii
ogólnej, ortodonta. Z częstochowską służbą zdrowia związany od
2002 roku. Współwłaściciel Przychodni Stomatologicznej „ZAL-DENT”.   Członek Okręgowej Rady
Lekarskiej i Okręgowej Komisji Stomatologicznej.
Nagroda za pełne zaangażowanie
w wykonywaniu zawodu oraz aktywną działalność społeczną na
rzecz samorządu lekarskiego.
3. MGR FARMACJI
– ANNA ŚWIĄTEK
Specjalista diagnosta laboratoryjny. Od 1984 roku pracuje w laboratorium analitycznym Miejskiego
Szpitala Zespolonego. Od 2006 roku na stanowisku młodszego asystenta w Pracowni Prątka Kocha
przy ul. Bony. Nagroda za długoletnią sumienną i nienaganną pracę
na swoim stanowisku.
4. MGR PEDAGOGIKI
– HALINA GAWROŃSKAĆWIĘKAŁA
Pielęgniarka
licencjonowana.
Z częstochowską służbą zdrowia
związana od 1990 roku.
Od 17 lat pełni funkcję pielęgniarki
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej INTERPED przy Al. Wolności
46 gdzie koordynuje pracą Gabinetu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Alergicznych Układu Oddechowego. Pełnomocnik ds.
praw pacjenta. Nagroda za życzliwość, serdeczność, umiejętność
współpracy z małymi pacjentami
oraz pełne zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań.
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Dlaczego zniknęło lustro?

Otrzymali „koperty życia”

Od kilku tygodni kierowcom wyjeżdżającym z parkingu koło urzędu gminy w Rędzinach i ul. Prusa nie pomaga lustro, dotychczas ustawione pod drugiej stronie Drogi
Krajowej nr 91.
Wyjazd ze wspomnianego parkingu to problematyczna sprawa
z uwagi na bliskość kaplicy, skutecznie zasłaniającej widok samochodów nadjeżdżających od strony Częstochowy. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad ustawiła naprzeciwko
niego – po drugiej stronie DK 91 – lustro,
które znacznie ułatwia kierowcom włączenie się do ruchu. Niestety kilka tygodni temu lustro zniknęło. Od tego czasu
kierujący muszą bardzo mocno się wychylać, żeby dostrzec samochody zmierzające w kierunku Rudnik. Często zmuszeni są nawet wyjeżdżać przodem auta
na pas ruchu, co negatywnie wpływa na
bezpieczeństwo na tej ruchliwej drodze.

Na spotkanie Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
koło nr 4 w Rędzinach, zorganizowane przez przewodniczącą Sabinę
Pożarlik w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach, zaproszono radną
Sejmiku Województwa Śląskiego Martę Salwierak, która wspólnie z wójtem Pawłem Militowskim promowała
ideę „koperty życia”.

Na szczęście w najbliższym czasie lustro
ma być zamontowane ponownie.
– Zlecono już ustawienie nowego lustra, które nastąpi w
najbliższych
dniach. Konieczność wymiany spowodowana jest uszkodzeniem poprzedniego.
Do chwili obecnej nie udało się ustalić
sprawcy uszkodzenia – poinformował w
piątek Marek Prusak z katowickiego
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

O LSZTY N

Najlepsza z języka polskiego
Amelia Lewandowska z kl.
VI a Szkoły Podstawowej w
Olsztynie zajęła I miejsce w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie z
Języka Polskiego „Olimpus
2018”.
Do olimpiady przystąpiło ponad 4 tysiące uczniów klas IV –
VI. Amelia Lewandowska okazała się najlepsza w Polsce i
otrzymała Grawerowany Dyplom Laureata oraz nagrodę
książkową. 3. miejsce przypadło Krzysztofowi Gawronowi z kl. IV b.
Laureatami konkursu zostali również
Marcin Bugara z kl. V b, Agnieszka Wrona z kl. VI a oraz Maja Wierzba z kl. VI a.
Uczniów do Olimpiady przygotowywała Agnieszka Lewandowska, nauczycielka języka polskiego w SP Olsztyn.

życia”. Dlaczego w lodówce? Ponieważ
jest to urządzenie, które znajdziemy w
każdym domu i ze względu na spore rozmiary – łatwe jest do znalezienia przez
służby ratownicze.
Seniorzy, którzy odliczyli się na comiesięcznym spotkaniu w sali GOK, otrzymali „kopertę życia”, czyli kartę, w której
podaje się informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do
bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Choć „koperta” adresowana jest programowo do seniorów, to
jednak warto propagować tę akcję wśród
ludzi samotnych, przewlekle chorych.

Patriotyczne impresje
Taką nazwę nosi projekt, w
realizację którego zaangażował się Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach.
Aktualnie uczniowie szkoły
„na górce” pracują nad repliką wybranego zdjęcia z lat
1914 – 1918. To drugi etap
projektu.

Celem konkursu było rozwijanie zamiłowania do czytania różnorodnych tekstów literackich, pogłębianie wiedzy z zakresu gramatyki oraz sprawdzenie umiejętności ortograficznych i językowych.
Konkurs był dobrym sposobem na
wzbudzenie motywacji uczniów do nauki
i rozwoju ukrytych talentów.

Kolejna wystawa Michała
Batkiewicza w Olsztynie
Na olsztyńskim rynku można podziwiać wystawę światowej sławy artysty Michała Batkiewicza.
Kompozycja zatytułowana ,,Ironia 7
dni”   wykonana jest z aluminium i składa się z 14 rzeźb o wysokości 2,5 metra
każda. Ironia jest trzecią z kolei prezentacją artysty zainstalowaną w Olsztynie. W
2016 roku gościliśmy ,,Chichot życia” i
,,Cywilizację”.
- Prezentowane rzeźby, to ludzie manekiny - z zewnątrz piękni, prawie identyczni, jakby sklonowani, a w środku pustka duchowa. Współczesny świat
ucieka od głębi przeżyć i wzruszeń - propagując coraz większą płyciznę uczuć.
Ludźmi manekinami można łatwo manipulować - wystarczy ich modnie ubrać i
to im wystarcza. Nie zadają skomplikowanych pytań, wystarczy, że dobrze wyglądają, naładowani botoksem, namaszczeni drogimi kremami - krótko mówiąc
śliczni i nieśmiertelni – fragment z recenzji Antoniego Dobrowolskiego.
Instalację będzie można oglądać przez
kilka najbliższych miesięcy.
Michał Batkiewicz urodził się w 1957 r.
w Nowym Targu, krakowski artysta rzeźbiarz, uczeń prof. Mariana Koniecznego.
Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w
Zakopanem, a następnie wydział rzeźby na
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wykonał wiele realizacji pomnikowych i plenerowych rozsianych w różnych miejscach

Mowa o wspólnej akcji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
Pełnomocnika Terenowego Rzecznika
Praw Obywatelskich w Katowicach oraz
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W działania na rzecz seniorów zaangażował się obecny na zebraniu wójt
gminy Paweł Militowski    oraz dyrektor
GOK-u Jolanta Brzozowska – Ciura. Na
spotkaniu przybliżono dobrą praktykę
stosowania „koperty” w domach ludzi
starszych. Informacje w niej zawarte ułatwiają ratownikom medycznym i służbom
socjalnym dotarcie do informacji mogących uratować życie. Kartę wkłada się
najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta

W styczniu uczniowie „jedynki”, a także wójt gminy Rędziny Paweł Militowski,   dyrektor ZSP nr 1 Agnieszka Rydecka, nauczycielka historii Ewelina
Bochenkiewicz oraz
rodzice,
uczestniczyli w podsumowaniu I etapu,
które zorganizowano w Muzeum Monet i
Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Zadaniem zwieńczającym I etap projektu
było przygotowanie filmu pt. „Z filmowym
przewodnikiem po Niepodległości”. W ramach realizacji II etapu młodzież zaangażowała się poszukiwania zdjęć z lat 19141918 – I wojny światowej oraz z roku
1918, czyli roku odzyskania przez Polskę

niepodległości. Zadanie uczestników projektu polega na wykonaniu repliki takiego
zdjęcia. Poszukiwania stały się okazją do
przeglądania
rodzinnych
fotografii  
uczniów szkoły „na górce”. Poznanie rodzinnych historii stało    się fascynującą
podróżą i okazją do przeprowadzenia rozmów z najstarszymi członkami ich familii.
Gala finałowa, stanowiąca zwieńczenie
całego projektu, odbędzie się w październiku.

WRZ O S OWA

Szkolna debata
Magda Goldsztajn i Przemysław Borecki, uczniowie klasy VII Szkoły
Podstawowej im. M. Kopernika we
Wrzosowej przystąpili do tegorocznej
edycji projektu „XXIV Sesja Sejmu
Dzieci i Młodzieży”.
globu. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. Tworzy w
drewnie, brązie, stali szlachetnej, szkle i
kamieniu wykonując zarówno projekty,
jak i realizacje we własnej pracowni Art.Studio Rzeźba Odlewnictwo w podkrakowskich Szczyglicach. Rzeźby i pomniki Michała Batkiewicza stoją m. in. w Hamburgu (Niemcy), Buenos Aires (Argentyna), Toledo (USA), Turynie (Włochy) i w wielu miastach w Polsce. Wykonał też w skali 1:3 replikę drewnianego polichromowanego i
złoconego ołtarza Wita Stwosza z Kościoła
Mariackiego w Krakowie dla Kościoła św.
Jana Kantego w Chicago (USA). Prywatnie,
Michał Batkiewicz jest Hobbystą old timer-ów i motocykli Harley Davidson. Pasjonują go także podróże, z których czerpie świeże inspiracje do projektów. Jest właścicielem pięciu psów. W 2003 r. otrzymał złoty
medal za zasługi, przyznany przez prymasa Polski Józefa Glempa.

Zadaniem uczestników jest zrealizowanie kampanii wyborczej posła na Sejm
Ustawodawczy z 1919 r. lub Sejm I Kadencji. Do projektu uczniowie wybrali
działaczkę społeczną z powiatu Częstochowy i Radomska – Marię Moczydłowską. Jej działalność stała się inspiracją do
przeprowadzenia debaty na temat samorządności oraz aktywności obywatelskiej.
W debacie wzięli udział: Karol Ostalski
– przedstawiciel Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, Alicja Janowska – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w
Katowicach, prezes LGD „Bractwo Kuźnic”- Marita Skowron, sołtys Wrzosowej –
Robert Gajecki, dyrektor Przedszkola we
Wrzosowej Małgorzata Nowak, dyrektor
Szkoły Podstawowej we Wrzosowej - Justyna Wilk, prezes UKS „Junior” - Aleksandra Przygódzka, opiekun SU - Agnieszka Całus, rodzice, nauczyciele i uczniowie
szkoły.

Zaproszeni goście opowiedzieli o swojej
pracy samorządowej, określili na czym
polega aktywność obywatelska, szeroko
pojęta współpraca ze środowiskiem lokalnym, przybliżyli sztukę dobrego zarządzania, a także wskazali zalety pracy na rzecz
dobra wspólnego.
Podsumowaniem debaty były warsztaty
uczniów i zaproszonych gości, w trakcie
których wypracowano model aktywnego i
świadomego obywatela. W czasie warsztatów uczniowie zadawali szereg pytań dotyczących sposobów ulepszania pracy w
samorządzie lokalnym i zwiększenia zainteresowania mieszkańców sprawami regionu.
oprac. kg

4.

ŚRODA-CZWARTEK, 11-12 KWIETNIA 2018

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Zdawał egzamin za kolegę
W ręce policjantów wpadł 27-latek, który przystąpił do egzaminu
na prawo jazdy za swojego kolegę.
Bytomianin był także poszukiwany
przez stróży prawa do odbycia kary
więzienia za przestępstwo sprzed
kilku lat. Mężczyzna usłyszał już kolejne zarzuty za które grożą mu kolejne 3 lata więzienia.
Bytomscy stróże prawa poszukiwali
27-latka, który decyzją sądy miał trafić
do więzienia za przestępstwo, które popełnił kilku lat temu. Mężczyzna nie
stawił się dobrowolnie do zakładu kar-

nego i sąd wydał za nim list gończy.
Wczoraj kryminalni z bytomskiej komendy zatrzymali 27-latka. Jak się
okazało, mężczyzna miał przy sobie dowód osobisty kolegi oraz potwierdzenia
stawienia się na egzamin na prawo jazdy. Śledczy z komendy ustalili, że mężczyzna kilka godzin wcześniej zdawał
egzamin na prawo jazdy za swojego kolegę. Bytomianin usłyszał już zarzuty.
Teraz grozi mu dodatkowo 3 lata więzienia za zdawanie egzaminu za kolegę.
27-latek trafił już za kratki, gdzie będzie oczekiwał na kolejne spotkanie
z sądem.

Zareagowały na krzywdę
dziecka
Blisko 2,5 promila alkoholu miała
w organizmie 41-latka, która „opiekowała się” swoim 4-letnim synem.
O tym, że kobieta jest pijana, policjanci dowiedzieli się od zgłaszających, które zareagował na krzywdę
dziecka. Chłopiec trafił do pogotowia opiekuńczego, a jego matka do
policyjnej celi. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem
oraz narażenia go na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia i
zdrowia. Prokurator objął nieodpowiedzialną matkę policyjnym dozorem.
Policjanci z tarnogórskiej komendy
otrzymali informację, że w jednym z
mieszkań przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach, nietrzeźwa kobieta „opiekuje się” swoim 4-letnim synem. Na
miejsce pojechali wywiadowcy, na których przed klatką schodową czekały
zgłaszające oraz kilkuletni chłopiec.

Kobiety powiedziały policjantom, że wyprowadziły 4-latka z mieszkania, gdyż
obawiały się, że może stać mu się
krzywda. Pijana matka była wobec syna agresywna, szarpała go i popychała.
Stróże prawa weszli do mieszkania,
gdzie, jak się okazało, od Świąt Wielkanocnych odbywała się libacja alkoholowa. Nieodpowiedzialna matka miała
problemy z wysłowieniem się i utrzymaniem równowagi. Na miejsce interwencji wezwano pogotowie ratunkowe.
Lekarze stwierdzili, że chłopiec jest zaniedbany. 41-latka została zatrzymana. Miała w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. 4-letni chłopiec, po wykonanych badaniach lekarskich, trafił
do pogotowia opiekuńczego, a jego pijana matka - do policyjnej celi. Kobieta
usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem oraz narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Grozi
jej do 8 lat więzienia. O dalszym losie
dziecka zdecyduje sąd rodzinny

Chciał umówić się z 13-latką

Policjanci z Żywca wyjaśniają przyczyny i okoliczności
tragicznego
zdarzenia, do którego
doszło na stacji kolejowej w Cięcinie Górnej. W
wyniku potrącenia przez
pociąg zginął 86-letni
mężczyzna. Ruch kolejowy na tym odcinku został wstrzymany na kilka
godzin.
Do zdarzenia doszło w
Cięcinie. Jak wynika ze
wstępnych ustaleń policjantów, 86-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego, przechodząc przez przejazd kolejowy przy zamkniętych rogatkach, został potrącony
przez ruszający ze stacji pociąg. W wyniku zdarzenia mężczyzna poniósł śmierć.
Na miejscu pracowali policjanci, prokurator oraz inne służby. Ruch kolejowy na
tej trasie był wstrzymany przez kilka godzin. Śledczy będą wyjaśniać szczegółowe przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami
Straży Ochrony Kolei oraz przedstawiciela-

mi Polskich Kolei Państwowych cyklicznie
prowadzą działania prewencjyjno-informacyjne „Bezpieczny przejazd – szlaban na
ryzyko”, podczas których uświadamiają
zarówno kierowców, jak i pieszych o zagrożeniach wynikających z braku ostrożności
na przejazdach kolejowych. W czasie akcji
mundurowi podkreślają, że pociąg to masa
kilkuset czy kilku tysięcy ton, która na zatrzymanie od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania, potrzebuje nawet
do 1000 metrów. W zderzeniu z pociągiem
człowiek, czy nawet samochód nie mają
żadnych szans.

Utopiła psa w stawie
Policjanci z referatu do walki z przestępczością gospodarczą świętochłowickiej komendy zatrzymali 33-letnią
mieszkankę Świętochłowic. Kobieta zabiła swojego psa, topiąc go w jednym ze
stawów. 33-latka usłyszała już zarzuty,
a o jej dalszym losie zadecyduje sąd.
27 marca wędkarze łowiący ryby
w stawie Zacisze odkryli zwłoki psa. Gdy
zwierzę zostało wyciągnięte z wody na
brzeg, okazało się, że ma skrępowane łapy oraz pysk. Wszystko wskazywało na
to, że pies został w bestialski sposób uto-

piony. Informacja szybko trafiła do świętochłowickiej komendy i sprawą natychmiast zajęli się policjanci wydziału kryminalnego oraz referatu do walki z przestępczością gospodarczą. Po niespełna
dwóch tygodniach wytężonej pracy,
świętochłowiccy kryminalni ustalili i namierzyli właściciela psa. Okazała się nim
33-letnia mieszkanka miasta. Kobieta
w rozmowie z policjantami przyznała się
do zabicia zwierzęcia. Tłumaczyła, że
pies stał się agresywny i obawiała się, że
jej coś zrobi. Świętochłowiczance grożą 3
lat więzienia.

Odzyskali skradzioną gotówkę
i zatrzymali złodzieja

Policjanci z Katowic zatrzymali 36-latka, który usiłował
umówić się z 13-letnią dziewczynką. Mężczyzna nie wiedział, że za 13-latkę z którą korespondował podszyli się internauci i powiadomili o wszystkim policję. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Grozi mu do 2 lat więzienia.
Policjanci z Katowic zostali powiadomieni przez internautów, że
namierzyli w sieci pedofila. Mężczyzna myśląc, że rozmawia
z 13-letnią dziewczynką zaczął
składać propozycje obcowania płciowego.
Usiłował się z nią umówić. Internauta,
który wraz ze swoją partnerka prowadzili
z nim rozmowy, powiadomili o całej sytuacji katowickich policjantów. Zainicjowali
spotkanie na Placu Wolności w Katowicach. Kobieta opisała mężczyźnie jak wygląda i w co będzie ubrana. Na spotkaniu
pojawiła się w towarzystwie swojego partnera oraz wywiadowców i policjantów z ko-

Zginął na torach

misariatu VII. Gdy mężczyzna ją zauważył
i szedł w jej kierunku, został zatrzymany.
36-latek trafił do policyjnego aresztu. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli marihuanę. Mężczyzna
usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Grozi
mu do 2 lat więzienia. Postępowanie prowadzą policjanci z Wydziału Kryminalnego
Komisariatu Policji VII w Katowicach pod
nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice Zachód w Katowicach.

Areszt dla podpalacza
Policjanci z Łaz zatrzymali 46-letniego bezdomnego, podejrzanego o
podpalenie kamienicy w miejscowości
Wysoka. Z wielorodzinnego budynku
ewakuowano 5 osób. Na szczęście nikt
nie ucierpiał. Podpalaczowi grozi do 10
lat więzienia.
Do pożaru doszło w piątek około godz
11.00 w miejscowości Wysoka. Bezpośrednio po zdarzeniu policjanci z Łaz zatrzymali 46-letniego mężczyznę, podejrzanego o umyślne podpalenie wielorodzinnego budynku. Jest to osoba bezdomna,
która przebywała w jednym z pomieszczeń tego budynku. Zatrzymany podpalacz trafił do aresztu. W sobotę usłyszał

Tyscy stróże prawa odzyskali 5 tys.
dolarów i zatrzymali 56-letniego
sprawcę kradzieży. Zuchwały złodziej
wpadł w ręce policjantów zajmujących
się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał. Za popełnione przestępstwo grozi 5 lat pozbawienia wolności.
zarzut, za który grozi mu do 10 lat więzienia. Wczoraj, na podstawie zebranego
przez śledczych materiału dowodowego,
zawierciański sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

Do zdarzenia doszło pod koniec marca, w rejonie kantoru przy al. Niepodległości w Tychach. Mężczyzna zgłosił policjantom utratę torby, w której było 5 tysięcy dolarów. W związku z podejrze-

niem kradzieży gotówki, policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Śledczy
szybko wpadli na trop mężczyzny podejrzanego o przestępstwo. Przeszukali
dom 56-latka i znaleźli skradzione 5 tys.
dolarów. Mężczyzna cały czas zwodził
mundurowych, próbując wprowadzić
ich w błąd. Policjanci nie dawali jednak
wiary jego tłumaczeniom. Zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie sprawcy zarzutu kradzieży.
56-latek przyznał się do zarzucanego mu
czynu. O jego dalszym losie zdecyduje
prokurator i sąd. Za popełnione przestępstwo grozi kara  do 5 lat więzienia.
oprac. kg
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

FINANSE

MOTORYZACJA

OKNA – DRZWI

LOMBARDY

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEDYCYNA

LOMBARD KAPS
A
LUCJ
REWO OWA
N
CE

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

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

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

MOTORYZACJA

www.kapssc.pl

POGRZEBY

WAGI

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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 budowlaną, Srocko.
Pow. 12077 m2. Tel. 604 611 140
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
— WYNAJMĘ —

WYNAJMĘ

lokal 100 m2, atrakcyjny,
przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

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
KUPIĘ
— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n KUPIĘ płyty winylowe. Tel. 507 076 853
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 —

MEBLE / MOTORYZACJA

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
Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
o wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612
zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne
n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 cm,
uprawnienia do pracy na ważnych obiektach, w grupach
średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” –kolor
ciepły beż. Tel. 504 563 612
interwencyjnych, w konwojach i na monitoringu.
Tel. kontaktowy: 604 064 480
n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne niebieskoperłowe na dość dużą osobę. Cena do
negocjacji. Tel. 504 563 612
n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję
n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników na
n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa
produkcję. System 3-zmianowy,l
wszystkie usługi związane z dachami: papa,
o wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612
wynagrodzenie godzinowe + premia.
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny
Tel. 575 770 450
n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko zimowe
i obróbki. Tel. 505 736 977
granatowe dla pieska średniej wielkości;
— SZUKAM PRACY —
n NAPRAWA telewizorów nowego i starego
2) smycz, obrożę; 3) podwójną miseczkę
typu, montaż anten telewizyjnych
n
ELEKTRYCZNOŚĆ
– podejmę pracę.
na karmę; 4) bidon turystyczny na wodę
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja
Tel. 667 499 164
z poidełkiem. Dodatkowo oddam GRATIS
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42,
n IDENTYFIKACJA wizualna firm.
siedzisko używane. Tel. 504 563 612
608 137 269
Projektowanie graficzne, DTP. e-mail:
n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra żółta
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389
n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów
z frędzlami, buciki ciepłe dziecięce 14
komórkowych oraz nawigacji GPS.
MATRYMONIALNE
cm, 15 cm (dwie pary). Klocki „Lego”
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
komplet, warsztat drewniany tkacki (mały)
n
KAWALER
lat 54, na rencie, urządzone
Tel. 888 14 99 69
– zabytek. Szeleczki dla kotka (czerwone).
mieszkanie. Piękne strony tak jak
Tel. 504 563 612
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem
OPIEKA
chce do siebie. Wykształcenie średnie.
USŁUGI
Tel. 79/137 63 10
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
n WOLNY, lat 50, bezdzietny, wysoki, normalny,
podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego
niezależny finansowo, ciemny blondyn
Tel. 508 321 688
i trwałego wykonania. Tel. 578 210 640
– pozna panią – wiek do 50 lat, stan cywilny
n NAPRAWA pomp wodnych –
PRACA
pani nieistotny. Pani może posiadać dzieci. Cel
samochodowych, cyrkulacyjnych
– stały związek. Tel. 660 006 217
— DAM PRACĘ —
hydroforowych. Tel. 669 245 082
n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna
n USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub
kobietę, chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety
udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb.
gipsówka, karton-gips, montaż paneli, inne
obojętne. Celem poznania się i zamieszkania
665013836
razem. Tel. 515 130 498
usługi wykończeniowe. Tel. 508 703 286
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AUDI A4 2.0 TDi,
zakup 2014, kraj.,
automat, I – wł.


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

65.900 zł

59.900 zł

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

99.000 zł

NISSAN MICRA 1.2 E,
rok prod. 2015, kraj.,
I - właśc.

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

109.500 zł netto

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

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

33.900 zł

25.900 zł



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


48.900 zł

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

22.800-25.900 zł

OPEL INSIGNIA 2.0
CDTi, rok prod. 2015,
tempomat, krajowy,
serwisoowany, I - wł.,
F-ra VAT
59.900 zł

KIA CEED 1.6 D,
rok prod. 2014,
kraj., I – wł., serwisowana,
na gwarancji fabrycznej
producenta
38.900 zł


PEUGEOT 308 II 1.6 D,
rok prod. 2014,
serwisowany, I - wł.,
krajowy

37.800 zł

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

RENAULT CLIO IV
1.5 D, 2014-2015

33.900 zł

MAZDA 6 1.8 E,
zakup 2011




26.900 - 29.900 zł

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

RENAULT TWINGO
1.2 E, rok prod. 2012

n




32.900 zł



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

35.900 zł

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


MINI ONE 1.6 E, rok
prod. 2002

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

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


8.400 zł

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


33.700 zł

n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

n

n

34.900 zł
n

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

45.900 zł

n

n
n

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

n
n

9.900 zł

n
n

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


n
n

27.900 zł

VW TOURAN 2.0 D,
rok prod. 2014




n

n

36.900 zł



n

n

18.900 zł

MERCEDES GLK
2.2 CDTI,
rok prod. 2009,
krajowy, I – wł.

65.900 zł

9.900 zł

20.900 zł

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






n

n
n
n
n

55.000 zł

AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014,
118.000 zł
quattro	
BMW 750 4.4 E, rok prod. 2008,
82.500 zł
krajowy, I - wł. 
57.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013 
CITROEN C5 2.2 D,
2.800 zł
rok prod. 2002 
FIAT UNO 1.4 E,
2.400 zł
rok prod. 1997, kraj.
FORD FIESTA 1.4 E, rok prod. 2009,
automat, krajowy, I - wł.
18.500 zł
FORD FOCUS 1.8 TDCi,
rok prod. 2003
4.800 zł
FORD FOCUS 1.6 TDCi,
rok prod. 2012-2014, kraj. 25.900-32.900 zł
FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013, kraj.,
F. VAT
38.900 zł
JAGUAR XF 3.0 E,
91.800 zł
rok prod. 2013
MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,
25.900 zł
rok prod. 2007 
MERCEDES C200 2.0 D,
11.900 zł
rok prod. 2000 
MITSUBISHI ASX 1.6 E,
37.800 zł
rok prod. 2010, kraj., I – wł. 
NISSAN QUASHQAI 2.0 D,
25.900 zł
rok prod. 2008, nawigacja
OPEL ASTRA 1.9 D,
14.800 zł
rok prod. 2006
OPEL CORSA 1.2 E,
11.800 zł
zakup 2007, 5d
OPEL INSIGNIA 1.8 E,
rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
49.900 zł
f-ra VAT
PEUGEOT 308 1.6 D,
rok prod. 2008, kraj., I – wł.,
15.900 zł
F-ra VAT
RENAULT CLIO IV 1.5 D,
rok prod. 2014-2015, kraj., I –wł.,
serwisowany
26.900-29.900 zł
RENAULT CLIO IV 1.2 E,
rok prod. 2013, kraj., I –wł.,
25.900 zł
serwisowany, F-ra VAT
SEAT CORDOBA 1.2 E,
8.900 zł
rok prod. 2003, kraj. 
SEAT TOLEDO 1.9 TDi,
8.700 zł
rok prod. 2003 
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj.

15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E,
3.900 zł
rok prod. 1999
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2004-06, kraj.

od 10.800 do 12.600 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
18.900 zł

TOYOTA AURIS 2.0 D,
19.900 zł
rok prod. 2008
TOYOTA AVENSIS 2.0 D,
12.800 zł
rok prod. 2003
VW PASSAT 2.5 D, 2007,
sedan
18.900 zł
VW PASSAT 2.0 TDI, 2005-2008

13.900-18.900 zł
VW T4 1.9 D, rok prod. 1993
3.500 zł

VW TOURAN 1.9 D, 2007,
21.900 zł
7-osobowy
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P RO G R A M T V – Ś RO DA 1 1 K W I E T N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 221;
serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 58
Prawdziwi rodzice; serial
TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?;
odc. 3798; teleturniej muz.
09:15 Wojenne dziewczyny;
serial TVP
10:10 Klan; odc. 3292;
telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu;
8/105; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria IV,
odc. 17/28; serial
obyczajowy; USA (1995)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Agropogoda; magazyn
12:25 Magazyn Rolniczy
12:40 Natura w Jedynce –
Dzika Bretania; film
dokumentalny; Francja
(2016); reż.:Lucas Allain,
Basile Gerbaud
13:45 Elif; s.II; odc. 222;
serial; Turcja (2014)
14:45 Korona królów; odc.
60; telenowela historyczna
TVP
15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; s.II;
odc. 26; serial; Włochy
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3799; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3293;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
61; telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
9/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:30 Liga Mistrzów - 1/4F
20:40 Liga Mistrzów - 1/4F
23:10 Liga Mistrzów skróty; Wielka Brytania
(2018)
00:15 Orły Nawałki
00:45 Szybszy od
błyskawicy; film akcji;
Hongkong (1996);
reż.:Gordon Chan;
wyk.:Chor Yuen, Anita
Yuen, Jackie Chan,
Michael Wong
02:45 Uwięzione; odc. 15;
serial; Hiszpania (2015)
03:50 Tajemnica twierdzy
szyfrów; odc. 12/13; serial
sensacyjny TVP
04:40 Notacje – Anna
Walentynowicz. Niczego
nie żałuję; cykl
dokumentalny

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 130
ed. 3; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1365; serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale; odc. 32;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc.
59; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1841; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 131
ed. 3; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc.
112; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
14:00 Ziemia – Podwodny
świat; cz. 6. Jaskinia Taj
Ma Ha i Dedalus
Północny; cykl
dokumentalny
14:55 M jak miłość; odc.
1365; serial TVP
16:00 Familiada; odc. 2339;
teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 196
ed. 4; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
87; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc.
60 „Gwiazda rocka”; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 33
„Dobry łotr”; serial
fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1841; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1842; serial obyczajowy
TVP
20:45 Na dobre i na złe; odc.
703; serial TVP
21:45 Na sygnale; odc. 186;
serial fabularyzowany TVP
22:25 Kino relaks –
Nauczycielka
angielskiego; film
obyczajowy; USA (2013)
24:00 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 230 „Obligatoryjne
figle” sezon 12; serial
komediowy TVP
00:30 Świat bez tajemnic –
Aaron Swartz – złote
dziecko Internetu; film
dokum.; USA (2014)
02:30 Kryminalne zagadki
Las Vegas; s.XIV; s. XIV,
odc. 12/22; serial sensac.;
Kanada, USA (2013)
03:15 Licencja na
wychowanie; odc. 97 Ketman dla
początkujacych; serial
obyczajowy TVP
03:50 Licencja na
wychowanie; odc. 98 Czym skorupka za młodu
nasiąknie...; serial
obyczajowy TVP
04:20 Prokurator; odc. 8/10;
serial kryminalny TVP

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (658);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(409); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(410); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (13); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (746);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (137); serial
paradokumentalny.
Będący pod policyjną
eskortą więzień zostaje
odbity przez bandytów.
Detektywi chcą
rozszyfrować kolejny ruch
przestępców.
Bezpośrednia konfrontacja
kończy się dla...
13:00 Trudne sprawy (783);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2670); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (829);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (212);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (202); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2671); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (174); 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 (6); reality
show
21:30 Top Chef (6); reality
show
23:00 Ostrożnie z
dziewczynami; komedia
romantyczna, USA 2002.
Ulubioną rozrywką
Christine jest podrywanie i
porzucanie facetów.
0:55 Dom Hemingway;
komediodramat, Wielka
Brytania 2013. Londyn. Z
więzienia po dwunastu
latach odsiadki wychodzi
przestępca Dom (Jude
Law). Zamierza wyrównać
dawne rachunki z
kolegami po fachu.
3:00 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:15 Uwaga! (5276) program;
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(14) - program kulinarnorozrywkowy
07:50 Doradca smaku 8
(22/40) - program;
08:00 Dzień Dobry TVN
(2225) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (891) program obyczajowy
12:00 Szkoła (543) program
13:00 19 + (244) - program
13:30 Szpital (780) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje
12 (4/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (544) program
16:30 19 + (245) - program
17:00 Ukryta prawda (892) program obyczajowy
18:00 Szpital (781) program obyczajowy
19:00 Fakty (7406)
19:35 Sport (7389)
19:45 Pogoda (7386)
19:50 Uwaga! (5277) program;
20:10 Doradca smaku 8
(23/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16
(2660) - serial
obyczajowy;
20:55 Milionerzy (146) program Dwanaście pytań
z różnych dziedzin, trzy
koła ratunkowe oraz dwa
progi gwarantowane –
brzmi znajomo?
Teleturniej „Milionerzy”
ponownie dostarczy
widzom sporej dawki
adrenaliny w wiosenne
wieczory!
21:30 Agent - Gwiazdy 3
(8/13) - program. Do Azji
wyruszyło 14 uczestników.
Wśród nich jest jedna
osoba, która będzie starała
się pokrzyżować tę podróż
– Agent…
22:35 Dziewczyna z
tatuażem - film
sensacyjny, USA/Szwecja/
Norwegia 2011.
Dziennikarz Mikael
Blomkvist otrzymuje
prywatne zlecenie od
bogatego przemysłowca.
Ma wyjaśnić ponurą
rodzinną tajemnicę…
01:50 Zróbmy sobie wnuka komedia; 2003. Maniek
Kosela posiada 2 morgi
ziemi w samym centrum
Warszawy. Wierzy, że jego
dorosłe już dzieci - Zosia i
Janek - dadzą mu kiedyś
upragnione wnuki i wraz z
nim poprowadzą
dochodowe gospodarstwo
ogrodnicze…
03:35 Uwaga! (5277) program;
03:55 Moc Magii(TVN noc)
(95/150) - program;
05:10 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabularny, Brazylia
2015; odc. 32
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 70
09:00 Na wariackich
papierach; serial
fabularny, USA 1985
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 16
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 15
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 19
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 3
14:50 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy
15:55 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 17
16:55 Na wariackich
papierach; serial
fabularny, USA 1985
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 70.
Kaśka odwiedza Andżelikę
w jej mieszkaniu. Podczas
rozmowy z Marysią
wychodzi na jaw…
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 71
20:00 Poszukiwany; akcja,
USA 1997. Niesłusznie
skazany za morderstwo,
sierżant piechoty morskiej,
dostaje szansę
rehabilitacji...
22:00 Pocałunek smoka;
akcja, Francja, USA 2001.
Pozornie przeciętny
turysta - Liu - przyjeżdża
do Paryża z walizką pełną
broni i bransoletką
trucizny. Tam, ma za
zadanie pomóc francuskiej
policji. Jednak wkrótce
staje się świadkiem
morderstwa…
23:55 Wzgórza mają oczy;
horror, USA 2006. Dwa
lata po masakrze
dokonanej na rodzinie
Carterów, na opuszczone
tereny pustyni w Nowym
Meksyku przybywa grupa
funkcjonariuszy Gwardii
Narodowej…
01:50 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia 2016;
odc. 6
03:00 Taki jest świat; factual
03:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 4
05:05 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 130

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
32; telenowela histor. TVP
06:10 Na sygnale; odc. 176
„Mniejsze zło”; serial
fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 177
„Moja krew”; serial
fabularyzowany TVP
07:10 Kapitan Sowa na
tropie; odc. 7/8 - Śpiący
nie kłamie; serial TVP
07:45 Kapitan Sowa na
tropie; odc. 8/8 - Numer
IB 2968; serial TVP
08:20 M jak miłość; odc.
775; serial TVP
09:15 Rodzinka.pl; odc. 56
„Instrukcja obsługi”; serial
komediowy TVP
09:45 Rodzinka.pl; odc. 57
„Nudzi mi się”; serial
komediowy TVP
10:25 Za marzenia; odc. 4;
serial TVP
11:20 Ranczo; odc. 61 Honor i zęby trzonowe;
serial obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; odc. 62 Przymus rekreacji; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; odc.
169 - Portret
psychologiczny; serial
kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; odc.
170 - Stan zagrożenia;
serial kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe Dogonić życie, odc.21;
serial
16:10 Na sygnale; odc. 177
„Moja krew”; serial
fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; odc. 63 Przewroty kopernikańskie;
serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 64 - Nad
Solejuków i Wargaczów
domem; serial obyczajowy
TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 62 Odwieczny wróg; serial
komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
171 - Cień podejrzeń;
serial kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 288; serial; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 65 - Pakt
z czartem; serial TVP
22:20 Ranczo; odc. 66; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; odc.
172; serial TVP
00:15 O mnie się nie martw;
s. VIII odc. 5/13; serial
komediowy TVP
01:15 Pitbull; odc. 4; serial
policyjny TVP
02:05 Pitbull; odc. 5; serial
policyjny TVP
02:55 Kapitan Sowa na
tropie; odc. 7/8 - Śpiący
nie kłamie; serial TVP
03:35 Kapitan Sowa na
tropie; odc. 8/8 - Numer
IB 2968; serial TVP
04:15 M jak miłość; odc.
775; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:05 Familiada - odc. 2420
05:45 Okrasa łamie przepisy
- Z łąki i z warzywnika
06:20 Śpiewające fortepiany
- (24)
07:30 Kabaretowy Klub
Dwójki - (16) - Pora
relaksu, jak się
odstresować
08:20 Jeden z dziesięciu 17/100; teleturniej
09:00 Koło fortuny - odc.
120 ed. 3; teleturniej
09:40 Big Music Quiz - (2);
teleturniej muzyczny
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki - /108/ „Jaskółka uwięziona” Stan Borys
10:55 Familiada - odc. 2420;
teleturniej
11:40 Życie to Kabaret Kabaret Moralnego
Niepokoju przedstawia Wszystko co najlepsze
(wieczór 1-2)
13:45 Śpiewające fortepiany
- (25)
14:55 Kabaretowa Mapa
Polski - 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i Satyry
- „30 lat minęło” kabareton [2]
15:50 Kabaretowa Mapa
Polski - XXI Festiwal
Kabaretu w Koszalinie
2015 - (1-2)
17:55 Okrasa łamie przepisy
- Pomorski król ziemniak; magazyn
kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowskiboso przez świat - Nowa
Gwinea, 1969 cz 2 (47);
cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
- Podróż 37 Norwegia
(138) Rybobranie;
magazyn kulinarny
19:35 Humor w odcinkach Badziewiakowie Marynarzowa /18/; serial
TVP
20:10 Śpiewające fortepiany
- (26)
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki - (13) - Góry,
góralszczyzna; widowisko
rozrywkowe
22:15 Rodzina, ach rodzina (odc. 6) - Dzieci
23:15 Koło fortuny - odc.
119 ed. 3; teleturniej
23:50 Na festiwalowej
scenie - Krystyna
Giżowska
00:20 Niezapomniane
Koncerty - Koncert
Jaromira Nohavicy i
Andrzeja Sikorowskiego „Gdyby ludzie słuchali
piosenek”
01:30 Niezapomniane
Koncerty - Opole 2017 na
bis - Jubileusz Maryli
Rodowicz /cz. 1/; koncert
02:35 Kierunek Kabaret /49/ - Moda i uroda
03:35 Rozrywka Retro Telepeerele - (7)

TVN7
05:20 Ukryta prawda (198) program obyczajowy
06:25 Szpital (292) program obyczajowy
07:20 Sąd rodzinny (11/52) program sądowy;
08:20 Zaklinaczka duchów
(9/22) - serial S-F, USA.
Melinda pomaga duchowi
zmarłej matki
skontaktować się ze
swoim synem…
09:20 Przepis na życie 2
(12) - serial obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (567) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (12/52) program sądowy;
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (466) program sądowy;
14:55 Szpital (293) program obyczajowy
15:55 Zaklinaczka duchów
(10/22) - serial S-F, USA
16:55 Przepis na życie 2
(13) - serial obyczajowy.
Anka ma wątpliwości, czy
jechać do Rozwalina.
Jednak za namową Mani i
Ireny pakuje się…
17:55 Agentka o stu
twarzach (21/22) - serial,
USA. Na bazarze w
Denpasar Dixon bierze
ukrytą pod nikabem
Sydney na muszkę.
Vaughn wkracza do akcji i
rozpoczyna pościg za
Sarkiem, który zabrał
fiolkę Rambaldiego…
19:00 Ukryta prawda
20:00 Wielki Mike - film
obyczajowy, USA 2009.
Michael Oher, czarnoskóry
chłopiec z bardzo biednej
rodziny zostaje
zaadaptowany przez białą
bogatą rodzinę. Dzięki
wsparciu nowych
rodziców, Michael zaczyna
dobrze się uczyć i robić
karierę w sporcie. Obecnie
jest bardzo popularnym
zawodnikiem, znanym w
całych Stanach
Zjednoczonych…
22:45 Magazyn UEFA
Champions League (6/9)
- program, Polska
23:50 Mama i ja - komedia,
USA 2012. Plan krótkiego
pobytu w rodzinnym
domu przybiera
nieoczekiwany obrót, gdy
pod wpływem impulsu
Andy (Seth Rogen)
zaprasza swoją mamę
Joyce (Barbara Streisand)
na 8-dniową wyprawę po
kraju - a do przejechania
mają 3000 mil…
01:55 Moc Magii (95/150) program;
04:05 Druga strona medalu
(1/8) - talk show – Jolanta
Szczypińska
04:35 Druga strona medalu
(2/8) - talk show – córka
Lecha Wałęsy

TVN STYLE
05:35 Wiem, co jem na
diecie (4/12) - program
06:05 Wiem, co jem na
diecie (5/12) - program
06:35 Wiem, co jem na
diecie (6/12) - program
lifestylowy
07:05 Ostre cięcie 5 (6/10) program
07:50 Gwiazdy od kuchni 2
(6/8) - program
lifestylowy
08:20 Sekrety chirurgii 3
(10/13) - reality show
09:20 Sprzątaczki (6/12) program obyczajowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 5 (6/13) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (5/13) - program
rozrywkowy
11:50 Kuchenne rewolucje
14 (1/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:50 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (6/8) - reality
show
13:40 Zaskocz mnie! (7/10) program rozrywkowy
14:15 Warsztat urody (2/8) program lifestylowy
15:00 W roli głównej (6/8) talk show
15:30 Nowy wygląd, nowe
życie 4 (2/5) - program
rozrywkowy
16:55 Apetyt na miłość 5
(6/12) - program
rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje
13 (12/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 6 (12/13) program rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu 5
(9/12) - reality show
20:40 Ślub od pierwszego
wejrzenia 2 (6/12) program
21:40 Misja ratunkowa
(6/10) - program
22:25 Pani Gadżet 15
(12/24) - magazyn
22:55 Sekrety lekarzy 4
(6/12) - reality show
23:55 Nocka z byłym (6) program (dla małoletnich
od lat 16)
00:55 Pocałunek w ciemno 3
(9/10) - program
rozrywkowy (dla
małoletnich od lat 16)
01:55 W roli głównej –
Cezary Pazura (2/6) - talk
show
02:25 W roli głównej –
Szymon Majewski (6/8) talk show
02:55 Wiem, co jem 5
(4/10) - magazyn
03:25 Wiem, co jem (13/16)
- magazyn
03:55 Wiem, co jem 4
(13/15) - magazyn
04:25 Wiem, co jem (6/16) magazyn

TVP SPORT
08:00 Piłka nożna - Liga
Europy - 1/4F (1): RB
Lipsk - Olympique
Marsylia
10:05 Sport w filmie
dokumentalnym „CELTICS & LAKERS serdeczni wrogowie”
11:10 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska Nigeria
13:20 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska - Korea
Południowa
15:30 Piłka nożna Bayern
17:35 Jedziemy na Mundial
- odc. 7; magazyn
18:25 Football’s Greatest
stage
18:55 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - Podsumowanie
sezonu zasadniczego
20:00 PN - Barca TV
22:35 Sportowy Wieczór
23:15 Jedziemy na Mundial
- odc. 7; magazyn
00:05 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - Podsumowanie
sezonu zasadniczego
01:05 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - 1.runda play off (1)

POLSAT SPORT
7:00 Piłka nożna; Nice 1.
liga; mecz: Zagłębie
Sosnowiec - Odra Opole
9:10 Żużel; Nice 1. liga
żużlowa; mecz: Speed Car
Motor Lublin - Orzeł Łódź
11:20 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; rewanżowy
mecz 2. rundy fazy playoff: VfB Friedrichshafen ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
13:30 KOTV Classics;
magazyn bokserski
14:25 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; rewanżowy
mecz 2. rundy fazy playoff: Lokomotiw
Nowosybirsk - Sir Colussi
Sicoma Perugia
17:00 Z archiwum boksu:
Gala w Nowym Jorku w
1963 roku; waga ciężka:
Muhammad Ali - Doug
Jones
18:00 Siatkówka kobiet; Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
ŁKS Commercecon Łódź Poli Budowlani Toruń
20:00 Siatkówka kobiet; Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
Grot Budowlani Łódź Chemik Police
23:00 Boks; Gala POLSAT
Boxing Night: Adamek vs
Saleta
1:00 Sporty walki; KSW.
Relacja z gali
zorganizowanej przez
największą w Polsce
federację zajmującą się
promowaniem MMA.

TVP3 KATOWICE
07:01 Kalejdoskop dobrych
miejsc
07:16 Kopalnia reportaży;
reportaż
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Magazyn historyczny;
magazyn historyczny
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Wieprza pieprzem; odc.
1/18; magazyn
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Smoleńsk 2010 – Na
własne oczy.; film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:45 Antenowe remanenty
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA; mag.
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby – Kościół
Pokoju, templariusze i
stracony błazen; cykl report.
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
17:31 Aktualności Flesz
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
19:11 Dokument w obiektywie
19:45 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby – Kościół
Pokoju, templariusze i
stracony błazen; cykl report.
20:30 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier
23:35 Smoleńsk 2010 - Na
własne oczy.; film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:20 Antenowe remanenty
02:45 Wieprza pieprzem; odc.
1/18; magazyn
03:10 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:10 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Smoleńsk 2010 – Na
własne oczy.; film dokum.
06:25 Antenowe remanenty
06:35 Ukryte skarby – Kościół
Pokoju, templariusze i
stracony błazen; cykl
reportaży

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 11
kwietnia; felieton
07:00 Historia Polski – W
imię honoru; film
dokumentalny
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (64) Szafir; cykl reportaży
08:40 Podwodna Polska Lodowa pułapka; reportaż
09:10 Pogranicze w ogniu;
odc. 21/24; serial TVP
10:25 Powstrzymać
Holocaust; film dokum.;
Francja (2014)
11:35 Spór o historię – Złote
lata Gierka?; debata
12:15 Wszystkie kolory
świata – Indie. Tysiące
zapachów Południa; serial
dokumentalny; Francja
(2008); reż.:Eric Bacos
13:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Na rozstajnych
drogach
13:45 Sensacje XX wieku –
Tajna kwatera; /1/; cykl
dokumentalny
14:20 Sensacje XX wieku –
Tajna kwatera; /2/; cykl
dokumentalny
14:50 Encyklopedia II wojny
światowej - Generał Mróz;
cykl dokumentalny
15:25 Film dokumentalny
16:25 Historia Polski –
Gorycz i chwała; film
dokumentalny; reż.:Ewa
Świecińska
17:20 Śladami zbrodni i
walki 1944 - 1956 Łączka na Powązkach tajemnice kwatery ofiar
komunizmu.; cykl
reportaży; reż.:Elżbieta
Szumiec - Zielińska
17:50 Janosik; odc. 1/13 Pierwsze nauki; serial TVP
18:50 Sensacje XX wieku –
Tajna kwatera; /3/; cykl
dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku –
Dzień, który wstrząsnął
światem - Sarajewo; cykl
dokumentalny
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Upominamy się
o was
20:30 Wyprawy krzyżowe;
odc. 2/3 Starcie tytanów;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
21:30 Pogranicze w ogniu;
odc. 22/24; serial TVP
22:45 Twarze
nieistniejącego miasta;
film dokumentalny
23:15 Szalom Lejbuszewo
23:50 Ryś; dramat
01:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (64) Szafir; cykl reportaży
02:05 Janosik; odc. 1/13 Pierwsze nauki; serial TVP

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 1 2 K W I E T N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 222;
serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 59
Psi przekręt; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?;
odc. 3799; teleturniej muz.
09:15 Komisarz Alex; s.XI;
odc. 136 - Kamera
świętego Antoniego; serial
kryminalny TVP
10:10 Klan; odc. 3293;
telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu;
9/105; teleturniej
11:10 Dr Quinn; seria IV,
odc. 18/28; serial
obyczajowy; USA (1995)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce –
Niedźwiedzie w lasach
Skandynawii 1; film
dokumentalny; Niemcy
(2017); reż.:Oliver Goetzl,
Ivo Norenberg
13:45 Elif; s.II; odc. 223 (Elif,
bolum 223); serial; Turcja
(2014)
14:40 Korona królów; odc.
61; telenowela historyczna
TVP
15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; s.II;
odc. 27; serial; Włochy
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3800; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3294;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
62; telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
10/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XIX;
odc. 245 - Salowy; serial
kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny
997; magazyn
23:45 Ocaleni; reality show;
reż.:Jacek Królikiewicz
00:50 WojskoPolskie.pl
01:25 Gwiazda; film
obyczajowy; USA (1993)
03:00 Magazyn śledczy Anity
Gargas; magazyn
03:30 Sprawa dla reportera
04:25 Notacje – Karolina
Kaczorowska. Nigdy tego
nie zapomnę; cykl
dokumentalny

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 132
ed. 3; teleturniej
05:55 Na dobre i na złe; odc.
703; serial TVP
06:50 Podróże z historią; s.I;
odc. 7 Winne tajemnice - ;
cykl dokumentalny
07:20 Na sygnale; odc. 33
„Dobry łotr”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc.
60 „Gwiazda rocka”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1842; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 133
ed. 3; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc.
113; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
14:00 Mosty Ameryki.
Historia Rudolfa
Modrzejewskiego cz. 2
(Mosty Ameryki. Historia
Rudolfa
Modrzejewskiego); film
dokumentalny; USA
(2016); reż.:Leonard
Myszyński, Barbara
Myszyńska
14:55 Na dobre i na złe; odc.
703; serial TVP
16:00 Familiada; odc. 2341;
teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 197
ed. 4; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
88; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc.
61 „Biznes is biznes”;
serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 34
„Ukrainka na czarno”;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1842; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1843; serial obyczajowy
TVP
20:45 Trzecia połowa odc. 4;
serial komediowy TVP
21:20 The Good Doctor; odc.
18; serial obyczajowy;
USA (2017)
22:15 Zawód: Amerykanin;
s.I; odc. 6; serial; USA
(2013)
23:15 Za marzenia; odc. 6;
serial TVP
00:05 Trzecia połowa odc. 4;
serial komediowy TVP
00:40 Straszny film 4;
komedia; USA (2006);
reż.:David Zucker;
wyk.:Anna Faris, Regina
Hall, Craig Bierko
02:10 Nauczycielka
angielskiego; film
obyczajowy; USA (2013)
03:55 Art Noc: Nika
Lubowicz; koncert

POLSAT
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (659);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(411); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(412); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (14); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (747);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (138); serial
paradokumentalny. Ojciec
zgłasza zaginięcie
nieletniej córki; wszystko
wskazuje na to, że
dziewczyna została
uprowadzona. Detektywi
Natalia Nowak oraz Kuba
Roguz próbują...
13:00 Trudne sprawy (784);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2671); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (830);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (213);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (203); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2672); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (521); serial
komediowy. Dalsze
perypetie Ferdynanda
Kiepskiego (Andrzej
Grabowski), jego żony
Haliny (Marzena KipielSztuka) oraz ich dzieci, a
także sąsiadów: Mariana
(Ryszard Kotys)...
20:05 Nasz nowy dom (113);
reality show. Listonoszka
Magda i jej nastoletnie
dzieci marzą o remoncie
domu. Łazienka została
wydzielona z części
kuchni. Wymiany wymaga
nieszczelny piec....
21:10 Przyjaciółki (129);
serial obyczajowy. Dalsze
losy czterech przyjaciółek:
Anki (Magdalena
Stużyńska-Brauer), Ingi
(Małgorzata Socha), Zuzy
(Anita Sokołowska) i
Patrycji (Joanna
Liszowska).
22:10 Wyjdź za mnie (4);
reality show
23:20 Księżniczka i żołnierz;
melodramat, USA 2001
1:00 Zakończenie programu
(przerwa techniczna)

TVN
05:15 Uwaga! (5277) program;
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(1/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 8
(23/40) - program;
08:00 Dzień Dobry TVN
(2226) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (892) program obyczajowy
12:00 Szkoła (544) program
13:00 19 + (245) - program
13:30 Szpital (781) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje
12 (5/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (545) program
16:30 19 + (246) - program
17:00 Ukryta prawda (893) program obyczajowy
18:00 Szpital (782) program obyczajowy
19:00 Fakty (7407)
19:35 Sport (7390)
19:45 Pogoda (7387)
19:50 Uwaga! (5278) program;
20:10 Doradca smaku 8
(24/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16
(2661) - serial
obyczajowy;
20:55 Milionerzy (147) program Dwanaście pytań
z różnych dziedzin, trzy
koła ratunkowe oraz dwa
progi gwarantowane –
brzmi znajomo?
Teleturniej „Milionerzy”
ponownie dostarczy
widzom sporej dawki
adrenaliny w wiosenne
wieczory!
21:30 Kuchenne rewolucje
17 (8/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:35 Zróbmy sobie wnuka komedia; 2003. Maniek
Kosela (Andrzej
Grabowski) posiada 2
morgi ziemi w samym
centrum Warszawy.
Wierzy, że jego dorosłe już
dzieci - Zosia (Małgorzata
Kożuchowska) i Janek
(Paweł Deląg) - dadzą mu
kiedyś upragnione wnuki i
wraz z nim poprowadzą
dochodowe gospodarstwo
ogrodnicze…
00:30 Tron: Dziedzictwo film przygodowy, USA
2010. Sam Flynn ma 27
lat i jest synem Kevina
Flynna. Poszukując
przyczyny nagłego
zniknięcia swojego ojca,
zostaje wciągnięty do
cyfrowego świata, w
którym jego ojciec żył
przez ostatnie 25 lat…
03:00 Uwaga! (5278) program;
03:25 Moc Magii(TVN noc)
(96/150) - program;
04:45 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabularny, Brazylia
2015; odc. 33
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 71
09:00 Na wariackich
papierach; serial
fabularny, USA 1985
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 17
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 16
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 20
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 4
14:50 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy
15:55 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 18
16:55 Na wariackich
papierach; serial
fabularny, USA 1985
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 71.
Do lombardu przychodzi
Burski ze swoją
dziewczyną Miśką.
Wykupuje jej zastaw i przy
okazji nabywa afrykańską
maskę. Oddaje ją już
następnego dnia,
twierdząc, że rzuciła na
niego urok w sypialni…
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 72.
Wróżka Aneri, wróżąc
Kamili, widzi w kartach
inną kobietę…
20:00 Kariera Nikosia
Dyzmy; komedia, Polska
2002. Pracownik zakładu
pogrzebowego - Nikoś
Dyzma - obdarzony
zdolnością wygłaszania
porywających
przemówień, zdobywa
zaproszenie na
dyplomatyczny raut.
Postanawia udać się na
przyjęcie…
22:10 Trick; komedia, 2010
00:10 Najśmieszniejsi;
Polska; odc. 5
01:05 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska
01:45 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska
02:20 Na jedwabnym szlaku
02:45 Na jedwabnym szlaku
03:25 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 5
05:05 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 131

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
33; telenowela historyczna
TVP
06:05 Na sygnale; odc. 177
„Moja krew”; serial
fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 178
„Seks i cała reszta”; serial
fabularyzowany TVP
07:05 Wojna domowa; odc.
1/15 - Ciężkie jest życie;
serial komediowy TVP
07:40 Wojna domowa; odc.
2/15 - Bilet za fryzjera;
serial komediowy TVP
08:20 M jak miłość; odc.
776; serial TVP
09:15 Rodzinka.pl; odc. 57
„Nudzi mi się”; serial
komediowy TVP
09:45 Rodzinka.pl; odc. 58
„Pstrykasz więc jesteś”;
serial komediowy TVP
10:25 O mnie się nie martw;
s. VIII odc. 5/13; serial
komediowy TVP
11:20 Ranczo; odc. 62 Przymus rekreacji; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; odc. 63 Przewroty kopernikańskie;
serial obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; odc.
170 - Stan zagrożenia;
serial kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; odc.
171 - Cień podejrzeń;
serial kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe Przejście, odc.22; serial
TVP
16:10 Na sygnale; odc. 178
„Seks i cała reszta”; serial
fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; odc. 64 - Nad
Solejuków i Wargaczów
domem; serial obyczajowy
TVP
17:40 Ranczo; odc. 65 - Pakt
z czartem; serial
obyczajowy TVP
18:40 Bulionerzy; odc. 63 Efekt motyla; serial
komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
172 - Złoty saganek; serial
kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 289; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 66; serial
obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; odc. 67; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; odc.
173; serial TVP
00:10 Na dobre i na złe; odc.
703; serial TVP
01:15 Instynkt; odc. 8; serial
kryminalny TVP
02:05 Instynkt; odc. 9; serial
kryminalny TVP
02:55 Wojna domowa; odc.
1/15; serial TVP
03:40 Wojna domowa; odc.
2/15; serial TVP
04:20 M jak miłość; odc.
776; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:05 Familiada - odc. 2421;
teleturniej
05:45 Okrasa łamie przepisy
- Pomorski król - ziemniak
06:25 Śpiewające fortepiany
- (25)
07:30 Kabaretowy Klub
Dwójki - (13) - Góry,
góralszczyzna
08:20 Jeden z dziesięciu 18/100; teleturniej
08:55 Koło fortuny - odc.
121 ed. 3; teleturniej
09:35 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów - (15) Sprzedawca
10:35 Muzeum Polskiej
Piosenki - /105/ - „Te
opolskie dziołchy” - No To
Co
10:45 Familiada - odc. 2421;
teleturniej
11:30 Życie to Kabaret Kabaret Hrabi „Pojutrze”
(1-2); widowisko
13:35 Śpiewające fortepiany
- (26)
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski - Kabaretowe Hity
Lata 2015 - (1-3)
17:55 Okrasa łamie przepisy
- Gotowanie na biwaku
18:25 Wojciech Cejrowskiboso przez świat Mongolia, 1958 (48); cykl
reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
- Podróż 37 Norwegia
(139) Na wsi; magazyn
kulinarny
19:35 Humor w odcinkach Badziewiakowie - Nowy
samochód /1/; serial TVP
20:25 Śpiewające fortepiany
- (27)
21:30 Kabaretowy Klub
Dwójki - (14) - Punk
wciąż żyje, subkultury;
widowisko rozrywkowe
22:30 Kierunek Kabaret /50/ - Morskie opowieści
23:30 Olga Lipińska
zaprasza - (36); talk-show
00:20 Koło fortuny - odc.
120 ed. 3; teleturniej
00:55 Kabaretowa Mapa
Polski - XIII Mazurska
Noc Kabaretowa Mrągowo 2011 W GÓRĘ
SMYKI! (1); widowisko
rozrywkowe
01:55 Kabaretowa Mapa
Polski - XIII Mazurska
Noc Kabaretowa Mrągowo 2011 W GÓRĘ
SMYKI! (2); widowisko
rozrywkowe
02:50 Kabaretowa Mapa
Polski - XIII Mazurska
Noc Kabaretowa Mrągowo 2011 W GÓRĘ
SMYKI! (3); widowisko
rozrywkowe
03:45 Rozrywka Retro Kabaret z mundurem w tle
(4); program rozrywkowy

TVN7
05:20 Ukryta prawda (199) program obyczajowy
06:25 Szpital (293) program obyczajowy
07:20 Sąd rodzinny (12/52) program sądowy;
08:20 Zaklinaczka duchów
(10/22) - serial S-F, USA
09:20 Przepis na życie 2
(13) - serial obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (13/52) program sądowy;
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (467) program sądowy
14:55 Szpital (294) program obyczajowy; Na
oddział ratunkowy zgłasza
się 23-letnia Maja
Gackowska. Dziewczyna
od rana ma duszności,
odczuwa kołatanie serca i
boli ją głowa. Podejrzewa,
że jest w ciąży…
15:55 Zaklinaczka duchów
(11/22) - serial S-F, USA
16:55 Przepis na życie 3 (1)
- serial obyczajowy; Beata
jedzie na porodówkę.
Andrzej obwieszcza to
„całemu światu” wobec
czego wszyscy przyjaciele
zjawiają się w szpitalu…
17:55 Agentka o stu
twarzach (22) - serial,
USA. Will zostaje
uwięziony w Tajpej. Sark
chce wiedzieć, co Will wie
o projekcie „obwód”. Po
tym jak nie dostaje
satysfakcjonującej
odpowiedzi wychodzi, a w
pokoju pojawia się
mężczyzna w garniturze i
okularach, ten sam, który
torturował Sydney…
19:00 Ukryta prawda
20:00 Mama i ja - komedia,
USA 2012. Plan krótkiego
pobytu w rodzinnym
domu przybiera
nieoczekiwany obrót, gdy
pod wpływem impulsu
Andy zaprasza swoją
mamę Joyce na 8-dniową
wyprawę po kraju - a do
przejechania mają 3000
mil. Im dalej jadą, tym
bardziej się do siebie
zbliżają…
22:05 Lucyfer (7/18) - serial
23:05 American Horror
Story: Asylum (7/13) serial, USA
00:05 Pamiętnik - film
melodramat, USA 2004.
Pierwsza miłość jest
zawsze najpiękniejsza.
Jeśli równocześnie jest tak
silna, że pokona wszelkie
przeciwności losu, chociaż
nigdy nie będzie spełniona
- czy wciąż warto kochać?
02:40 Moc Magii (96/150) program;
04:55 Druga strona medalu
(3/8) - talk show –
Aleksander Gawronik

TVN STYLE
05:35 Wiem, co kupuję
(3/12) - program
06:05 Wiem, co kupuję
(4/12) - program
06:35 Klinika urody 8 (8/10)
- program lifestylowy
07:05 Warsztat urody (2/8) program lifestylowy
07:50 #Sława (6) - program
08:20 Sekrety chirurgii 3
(11/13) - reality show
09:20 Sprzątaczki (7/12) program obyczajowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 5 (7/13) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (6/13) - program
11:50 Kuchenne rewolucje
14 (2/15) - program
12:50 Afera fryzjera 6 (6/12)
- program rozrywkowy
13:35 SOS – Sablewska od
stylu (4/10) - program
rozrywkowy
14:20 Gwiazdy prywatnie 2
(6/8) - program
lifestylowy
14:50 Ostre cięcie 5 (7/10) program
15:35 Sekrety lekarzy 4
(6/12) - reality show
16:40 Gwiazdy od kuchni 2
(6/8) - program
lifestylowy
17:10 Co nas truje (4/12) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
13 (13/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 6 (9/13) program rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu 5
(10/12) - reality show
20:40 Kulisy sławy EXTRA
(6/9) - program
lifestylowy
21:10 W czym do ślubu? 3
(6/12) - reality show
21:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (6/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 15
(13/24) - magazyn
22:55 Gwiazdy prywatnie 2
(6/8) - program
lifestylowy
23:25 SOS – Sablewska od
stylu (4/10) - program
rozrywkowy
00:10 Terapia dla par (6/12)
- program
01:20 Detektywi od zdrad 2
(6/22) - reality show (dla
małoletnich od lat 16)
02:20 W roli głównej –
Cezary Żak (3/6) - talk
show
02:50 W roli głównej –
Jacek Braciak (7/8) - talk
show
03:20 Wiem, co jem 5
(5/10) - magazyn
03:50 Wiem, co jem (14/16)
- magazyn
04:20 Wiem, co jem 4
(14/15) - magazyn
04:50 Wiem, co jem (8/16) magazyn

TVP SPORT
08:00 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - 1.runda play off (1)
10:05 Sport w filmie
dokumentalnym „CELTICS & LAKERS serdeczni wrogowie”
12:00 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Rosja Brazylia
14:10 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Holandia Portugalia
16:05 Football’s Greatest
stage
16:50 PN - Barca TV
20:00 Jedziemy na Mundial
- odc. 7; magazyn
21:00 Piłka nożna - Liga
Europy - 1/4F (2)
23:05 Sportowy Wieczór
23:45 Piłka nożna - Liga
Europy - 1/4F (2)

POLSAT SPORT
7:00 Piłka nożna; Nice 1.
liga; mecz: Stal Mielec Raków Częstochowa
9:10 Piłka nożna; Nice 1.
liga; mecz: Zagłębie
Sosnowiec - Odra Opole
11:20 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; rewanżowy
mecz 2. rundy fazy playoff: Lokomotiw
Nowosybirsk - Sir Colussi
Sicoma Perugia
13:30 Żużel; Nice Polska Liga
Żużlowa; mecz: Speed Car
Motor Lublin - Orzeł Łódź
15:40 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; rewanżowy
mecz 2. rundy fazy playoff: VfB Friedrichshafen ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
18:00 Sporty walki; UFC 223:
Holloway vs. Khabib;
waga lekka: Max Holloway
- Khabib Nurmagomedov;
waga słomkowa: Rose
Namajunas - Joanna
Jędrzejczyk. Podczas gali
UFC 223 w Nowym Jorku
Polka stanie przed szansą
odzyskania tytułu
mistrzyni w wadze
słomkowej.W walce
wieczoru zmierzą...
21:00 Boks; POLSAT Boxing
Night 7: Nowe rozdanie;
waga ciężka: Tomasz
Adamek - Solomon
Haumono. Walka wieczoru
w trójmiejskiej Ergo Arenie
było starcie Tomasza
Adamka z Solomonem
Haumono. Góral powracał
wówczas na ring po
przegranej...
23:00 Boks
1:00 Boks
3:00 Cafe Futbol; magazyn
piłkarski. Mateusz Borek
rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy
związane z piłką nożną.

TVP3 KATOWICE
07:02 Magazyn historyczny;
magazyn historyczny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki;
magazyn
07:56 BILANS ZDROWIA;
magazyn
08:16 Wiersz jest drogą;
reportaż
08:30 Aktualności Flesz
09:05 O!POLSKIE NA ŻYWO
10:15 Jedź bezpiecznie; odc.
690; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Marsz żywych; film
dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży;
reportaż
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:45 Antenowe remanenty
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Tajemnice historii; cykl
dokum.
15:05 Antenowe remanenty
15:35 wojsko - polskie.pl; odc.
5; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (20);
magazyn
17:31 Aktualności Flesz
17:32 POGODA
17:35 Kronika Miasta
17:46 Kwadrans w ogrodzie
18:01 Do teatru
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend;
magazyn
19:58 POGODA
20:00 wojsko - polskie.pl; odc.
5; reportaż
20:30 Astronarium (20);
magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier OPP
23:35 Marsz żywych; film
dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Antenowe remanenty
02:25 Jedź bezpiecznie; odc.
690; magazyn
02:45 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:15 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 Marsz żywych; film
dokum.
06:25 Antenowe remanenty
06:35 wojsko - polskie.pl; odc.
5; reportaż

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 12
kwietnia; felieton
06:55 Historia Polski –
Gorycz i chwała; film
dokumentalny
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (65) Cyganie morza; cykl
reportaży
08:35 Podwodna Polska Wykute w skale; reportaż
09:10 Pogranicze w ogniu;
odc. 22/24; serial TVP
10:45 Jak było?
11:20 Flesz historii; odc.
385; cykl reportaży
11:40 Kryptonim MUZEUM –
Szlak Amii Krajowej; odc.
3; Skrzynia ojca Adama;
reportaż
11:55 Wyprawy krzyżowe;
odc. 2/3 Starcie tytanów;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
12:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Upominamy się
o was
13:30 Sensacje XX wieku –
Tajna kwatera; /3/; cykl
dokumentalny
14:00 Sensacje XX wieku –
Dzień, który wstrząsnął
światem - Sarajewo
14:35 Encyklopedia II wojny
światowej – Jeńcy; cz. 1;
cykl dokumentalny
15:05 Twarze
nieistniejącego miasta;
film dokumentalny
15:40 Szalom Lejbuszewo
16:15 Historia Polski –
Smoleński Lot; film
dokumentalny;
reż.:Monika Sieradzka
17:15 Taśmy bezpieki
17:50 Janosik; odc. 2/13 Zbójnickie prawa; serial
TVP
18:45 Sensacje XX wieku –
Najgłębsza tajemnica cz.
1; cykl dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku –
Najgłębsza tajemnica cz.
2; cykl dokumentalny
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Karaś z tygrysiej
eskadry
20:30 Pancerni pogromcy
Hitlera; odc. 2/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
21:30 Pogranicze w ogniu;
odc. 23/24; serial TVP
22:40 Spór o historię –
Inkwizycja – prawda i
mit; debata
23:25 Śledczak;
reż.:Sylwester Latkowski
00:20 Powrót Odysa; 8/12;
serial; Francja (2012)
01:15 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (65) Cyganie morza; cykl
reportaży
01:45 Janosik; odc. 2/13 Zbójnickie prawa; serial
TVP

