
Od miłości do nienawiści 
tylko jeden krok? 46-letni czę-
stochowianin oblał niewiado-
mą substancją swoją byłą part-
nerkę i chciał ją podpalić. Gdy 
kobieta zaczęła krzyczeć, męż-
czyzna uciekł. Wkrótce jednak 
wpadł w ręce policjantów. Pro-
kurator zastosował wobec 
sprawcy środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru oraz zakaz 
zbliżania się do pokrzywdzonej 
na odległość 100 metrów.

46-latek napisał do 
swojej byłej partnerki 
smsa, w którym to po-
informował ją, że... 
spali jej mieszkanie. Po 
jakimś czasie kobieta 
usłyszała pod drzwia-
mi hałas. Zaniepokojo-
na odgłosami postano-

wiła sprawdzić, co się dzieje. Oka-
zało się, że 46-latek polał jej drzwi 
niewiadomą substancją. Kiedy 
wyszła na klatkę, mężczyzna rów-
nież ją oblał nieznanym płynem. 
Pokrzywdzona zaczęła krzyczeć. 
Były partner uciekł. Zauważył go 
jednak patrol policji, który przyje-
chał na interwencję. 

Mężczyzna został zatrzymany. 
Mundurowi znaleźli przy nim 
butelkę z substancją łatwopalną 
oraz zapalniczkę. 46-latek usły-
szał zarzuty usiłowania uszko-
dzenia mienia oraz kierowania 
gróźb uszkodzenia mienia. Pro-
kurator na wniosek śledczych 
zastosował wobec sprawcy śro-
dek zapobiegawczy w postaci do-
zoru oraz zakaz zbliżania się do 
pokrzywdzonej na odległość 100 
metrów.
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Park Lisiniec

Nadmorski piasek dotarł do Częstochowy
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 O sporcie czytaj w kolejnym numerze „Życia…”

Nie zbliży się

Chciał podpalić  
byłą partnerkę

Jasna Góra

Ukradły gitarę 
elektryczną 
i wzmacniacz

Sprzęt muzyczny o łącznej wartości po-
nad 3700 złotych ukradły dwie 21-latki z 
jednej z sal Duszpasterstwa Młodzieżowego. 
Należał on do 20-latka, który charytatywnie 
gra podczas mszy świętych.

W niedzielę wieczorem Komisariat I otrzymał 
zgłoszenie, że w jednej z salek Duszpasterstwa 
Młodzieżowego przy Jasnej Górze został skra-
dziony sprzęt muzyczny m.in. gitara elektrycz-
na, wzmacniacz, należący do 20-latka, który 
charytatywnie gra podczas mszy świętych. Po-
krzywdzony ustalił ewentualne osoby, które 
mogły dopuścić się tego czynu. O wszystkim 
poinformował policję. Jak się okazało, spraw-
czynie zdołały już sprzedać skradziony łup. 
Podjęte czynności przez policjantów pozwoliły 
na odzyskanie całego mienia. Kobiety usłyszały 
zarzuty kradzieży. O dalszym ich losie   zdecy-
duje prokurator.

kg

W parku Lisiniec trwa roz-
budowa plaży. Na miejsce do-
tarł już prawdziwy nadbałtyc-
ki piasek – prosto z Łeby. In-
westycja warta ponad 8 milio-
nów złotych ma zakończyć się 
w październiku. Jednak kąpie-
lisko ma być gotowe znacznie 
wcześniej – tak by można by-
ło z niego korzystać w zbliża-
jącym się sezonie letnim.

W parku trwają prace związa-
ne z przekształceniem go  
w atrakcyjne miejsce wypoczyn-
ku i rekreacji. Wykonawca wy-
konał fundamenty i ściany ze-
wnętrzne budynku pawilonu 

plażowego, w trakcie prac są 
stropodach, taras (ławy i stopy 
fundamentowe) i instalacje pod-
posadzkowe. Zrealizowano także 
przyczółki kładki żelbetowej dla 
pieszych przy budynku plażo-
wym, prawie gotowa jest kon-
strukcja pomostów. Jest też 
konstrukcja wieży ratownika. 
Poza tym teren został wyrówna-
ny, obecnie jest w trakcie przy-
gotowania do stabilizacji i wyko-
nania nawierzchni. Wkrótce ma 
powstać też parking na około 
130 pojazdów. Wykonano także 
zasilanie energetyczne, kanaliza-
cję sanitarną, wodociąg, rozpo-
częto montaż instalacji gazowej.

Na podstawie uzgodnienia 

z magistratem Urząd Morski 
w Słupsku dostarczył już do 
strefy wypoczynku „Adriatyk” 
prawdziwy nadbałtycki piasek 
w ilości ok. 1,8 tys. m sześcien-

nych. Stanowi to ok. 3 tysięcy 
ton. Pozwoli to na wysypanie 
plaży na Lisińcu warstwą piasku 
z Łeby o grubości ok. 30 cm.

Wykonawcą zadania jest czę-

stochowska Przemysłówka S.A. 
Wartość zamówienia to niemal  
8,3 mln zł.

kg

Lubliniec

Pijany 16-latek 
spał na chodniku

Dyżurny lublinieckiej komendy przyjął 
zgłoszenie dotyczące leżącego na chodniku 
człowieka. Okazało się, że udzielenia pomocy 
wymagał... pijany szesnastolatek. Młody czło-
wiek został przetransportowany do szpitala.

Kilkanaście minut przed północą, z dyżurnym 
komendy skontaktował się mężczyzna, który po-
informował, że na chodniku przy ulicy Wyszyń-
skiego leży pijany człowiek. 

Skierowany na miejsce patrol ustalił persona-
lia chłopaka - to 16-letni obywatel Niemiec. Z 
uwagi na stan upojenia alkoholowego i brak moż-
liwości nawiązania kontaktu, na miejsce wezwa-
no karetkę pogotowia. Młody człowiek został 
przetransportowany do szpitala, gdzie trzeźwieje 
pod okiem medyków.

Stróże prawa apelują do rodziców i opiekunów 
prawnych o zwiększenie nadzoru nadzoru nad 
swoimi dziećmi i podejmowanie właściwych kro-
ków w razie stwierdzenie pierwszych symptomów 
mogących świadczyć o spożywaniu przez nie al-
kohol.

kg
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Nowy chodnik na Olsztyńskiej

Dni otwarte

Światowy dzień trzeźwości
W związku z obchoda-

mi  Światowego Dnia 
Trzeźwości miejskie in-
stytucje i organizacje po-
zarządowe działające w 
ramach Partnerstwa Ak-
tywności Lokalnej „Czę-
stochowa – mówimy NIE 
uzależnieniom i przemo-
cy” organizują dni otwar-
te. Z pomocy konsultan-
tów, terapeutów, lekarzy, 
psychologów, prawników 
można skorzystać do koń-
ca tygodnia.

Na co dzień w Częstocho-
wie oprócz różnego rodzaju 
pomocy i wsparcia dla osób 
uzależnionych i współuza-
leżnionych, prowadzone są 
przede wszystkim liczne 
działania profilaktyczne.

-  W 2017 roku   na zada-
nia wynikające z Miejskiego 
Programu Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wydaliśmy 
ponad   5 mln złotych  – za-

znacza prezydent  Krzysztof 
Matyjaszczyk.   -  Nie było-
by to możliwe gdyby nie 
współpraca z naszymi part-
nerami - organizacjami po-
zarządowymi, za co i przy 
tej okazji chciałbym im po-
dziękować. 

By ta współpraca układa-
ła się jeszcze lepiej, w grud-
niu 2015 roku podpisano 
Porozumienie w ramach 
Partnerstwa Aktywności Lo-
kalnej „Częstochowa – mó-
wimy NIE uzależnieniom i 
przemocy”. W sumie podpi-
sały je aż 22 miejskie insty-
tucje i organizacje pozarzą-
dowe. Celem Porozumienia 
jest przeciwdziałanie prze-
mocy w rodzinie i zwiększe-
nie ochrony osób dotknię-
tych przemocą oraz przeciw-
działanie uzależnieniom 
zgodnie z Programem Prze-
ciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w 
Mieście Częstochowa na la-

ta 2014-2020, Miejskim 
Programem Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Progra-
mem Przeciwdziałania Nar-
komanii.

Liderem Porozumienia 
jest Gmina Miasto Często-
chowa, swoje działania re-
alizuje przy pomocy Często-
chowskiego Centrum Inter-
wencji Kryzysowej.

Spotkania z partnerami w 
ramach „dobrych praktyk” 
odbywają się w różnych jed-
nostkach i mają na celu 
promocję podejmowanych 
działań o charakterze profi-
laktycznym, opiekuńczo-
-wychowawczym, psycho-
edukacyjnym, terapeutycz-
nym, socjoterapeutycznym, 
korekcyjno-edukacyjnym, 
ekspozycję sukcesów, wy-
mianę doświadczeń oraz za-
cieśnianie współpracy po-
między instytucjami i orga-
nizacjami.

kg

Blachownia

Amator drogiego 
alkoholu

Policjanci z komisariatu w Bla-
chowni zatrzymali 23-latka, który 
ukradł w sklepie butelkę jednego z 
droższych alkoholi. Mężczyzna zo-
stał przyłapany przez pracownika 
ochrony, ale udało mu się uciec. 
Wkrótce odpowie za kradzież rozbój-
niczą. Grozi mu 10 lat więzienia.

W piątek w godz. popołudniowych 
oficer dyżurny z komisariatu w Bla-
chowni otrzymał zgłoszenie kradzieży 
drogiego alkoholu, do której doszło w 

jednym ze sklepów. Złodziej został przy-
łapany na gorącym uczynku przez pra-
cownika ochrony. Doszło do szarpani-
ny. Mężczyzna jednak zdołał uciec.  
Amator „darmowego” trunku został za-
trzymany przez policjantów. Badanie 
wykazało u niego ponad 1,5 promila al-
koholu w organizmie. Wkrótce odpowie 
za kradzież rozbójniczą. Grozi mu 10 
lat więzienia. Wobec mężczyzny proku-
rator zastosował środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru policji.
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Hala Sportowa Częstochowa

Sportowe zmagania przedszkolaków
Kilkuset maluchów wzięło 

udział w trzeciej edycji Przed-
szkoliady.   Integracyjna im-
preza dla najmłodszych odby-
ła się w Hali Sportowej Często-
chowa.

Podobnie, jak podczas po-
przednich edycji, maluchy z 17 
przedszkoli rywalizowały w róż-
nych sportowych konkuren-
cjach grupowych, dostosowa-
nych do ich możliwości i potrzeb 
rozwojowych. Całość służyła 
promocji aktywności ruchowej 
jako zdrowych i bezpiecznych 
form spędzania wolnego czasu, 
tworzeniu atmosfery współpra-
cy, rozwijaniu odporności emo-
cjonalnej, wdrażaniu do prze-
strzegania reguł zawodów spor-

towych oraz aktywizacji dzieci.
Wśród konkurencji, jakie cze-

kały na uczestników były m.in. 
biegi z przeszkodami, przejście 
przez szarfę, toczenie i podawanie 
piłki, „celne oko”, czy układanie 
woreczków. Na małych sportow-
ców czekali również częstochow-
scy policjanci oraz pies Sznupek.

Po rozegraniu wszystkich 
konkurencji komisja konkurso-
wa podliczyła punkty i ogłosiła 
zwycięzców. Najlepszymi okazali 
się reprezentanci Miejskiego 
Przedszkola nr 9, drugie miejsce 
zdobyło Miejskie Przedszkole 41, 
a trzecie MP5. Wszystkim pozo-
stałym przedszkolom przyznano 
miejsce czwarte. Oprócz nagród i 
medali, przedszkolaki otrzymały 
również dyplomy i słodkie upo-
minki od prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka.

Głównym organizatorem ogól-
nomiejskiej imprezy był Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 3.
kg

Obchody

Pamięci Zesłańców Sybiru
W ramach obchodów 

miesiąca pamięci Zesłań-
ców Sybiru częstochowia-
nie oddali hołd wszystkim 
tym, których deportowano 
na „nieludzką ziemię”, 
także tym, którzy nigdy 
stamtąd nie powrócili.

Uroczystość rozpoczęła się 
na Skwerze Sybiraków.   
Uczestniczyli w niej m.in. 
kombatanci,   przedstawicie-
le władz miasta, nauczyciele i 
uczniowie częstochowskich 
szkół oraz mieszkańcy mia-
sta. Podczas uroczystości za-
stępca prezydenta Ryszard Stefaniak 
otrzymał Honorową Odznakę Związku 
Sybiraków.   

Po Hymnie Państwowym, wystąpie-
niach, złożeniu kwiatów i Hymnie Sy-
biraków uczestnicy przeszli do kościoła 
pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, gdzie od-

prawiono mszę św. w intencji żyjących i 
zmarłych Sybiraków.

Organizatorami obchodów był czę-
stochowski oddział Związku Sybira-
ków, Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i 
Kresów Południowo – Wschodnich oraz 
Urząd Miasta Częstochowy.

kg

Miejski Zarząd Dróg i 
Transportu w Częstocho-
wie ogłosił przetarg na 
przebudowę chodnika w 
ul. Olsztyńskiej. To jedno 
z zadań realizowanych w 
tym roku w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego.

Prace na odcinku od ul. 
Hutników do ronda im. M. 

Czernego (strona południo-
wa) obejmą m.in. rozbiórkę 
istniejącej nawierzchni, pro-
filowanie i zagęszczenie pod-
łoża, ułożenie krawężnika 
ulicznego oraz nowej na-
wierzchni z kostki brukowej 
na chodniku i na zjazdach.

Prace zakładają także no-
we uporządkowanie zieleni i 
remont cząstkowy na-

wierzchni bitumicznej przy 
krawężniku.

Inwestycja ma zostać 
zrealizowana do końca 
czerwca. Oferty przetargo-
we można składać w siedzi-
bie Miejskiego Zarządu 
Dróg i Transportu (ul. Po-
piełuszki 4/6) do 19 kwiet-
nia.

 kg



ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 KWIETNIA 2018 3.WIEŚCI Z GMIN

Janowianie i Lusławianki  
na przeglądzie

Zespół Folklorystyczny Janowia-
nie, Koło Gospodyń Wielskich 
w Lusławicach oraz przewodniczący 
Rady Gminy Janów – Stefan Zatoń-
ski, wójt Gminy Janów – Joanna Ści-
gaj i dyrektor Samorządowego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Janowie - Anna 
Tarczyńska, reprezentowali Gminę 
Janów podczas XV Międzygminnego 
Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich, 
Zespołów Ludowych i Folklorystycz-
nych.

Wśród dziewięciu występujących ze-
społów, reprezentacja Gminy Janów spi-
sała się znakomicie. Janowianie, wystę-
pujący tym razem w strojach krakow-
skich byli najbardziej barwnymi i orygi-
nalnymi artystami przeglądu. Natomiast 
zaledwie trzyosobowy zespół KGW Lusła-
wice, swoim przekazem i autentyczno-
ścią tak ujął publiczność, że jako jedyny 
otrzymał owacje na stojąco.  

Ludowym pieśniom, piosenkom, przy-
śpiewkom, tańcom i wspólnym rozmo-
wom nie było końca. Wszystko dla kulty-
wowania tradycji, wymiany doświadczeń 
i umacniania międzygminnej integracji. 
Dodatkową oprawę muzyczną stanowiła 
kapela góralska „Jaworowe Skrzypce”.  

Po wysłuchaniu wiązanek ludowych 
melodii przyszedł czas na wręczenie sta-
tuetek, dyplomów i nagród przygotowa-
nych dla występujących artystów, orga-
nizatorów oraz delegatów gmin uczestni-
czących w przeglądzie, a są to gminy: 
Dąbrowa Zielna, Janów, Mstów, Olsztyn 
i Przyrów.

Gospodarzem jubileuszowego przeglą-
du, który odbył w   hotelu Jurajski Olsz-
tyn, była Gmina Olsztyn. Wydarzenie 
zorganizowali:   Gminny Ośrodek Kultu-
ry z dyrektorką Mariolą Matysek - pro-
wadzącą przegląd i Zarząd Gminny Kół 
Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą 
Bernadettą Niemczyk. W terenie zespo-
łami zajęły się poszczególne ośrodki kul-
tury.

Przegląd był również okazją do powie-
dzenia o tym, jaką rolę odegrała polska 
wieś i jej działacze w walce o niepodle-
głość. W nawiązaniu do stulecia odzy-
skania niepodległości, o najważniej-
szych osobach i wydarzeniach opowia-
dał Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, poeta, 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. R 
Traugutta w Janowie, wkrótce w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Olsztynie, ob-
chodził będzie Jubileusz 40-lecia pracy 
twórczej.

W mstowskim GOKu można oglądać 
wystawę historyczną „Wielka Wojna 
na Jurze”. Autorami są bracia  Krzysz-
tof i Piotr Ormanowie, którzy zgroma-
dzili wiele przedmiotów z tego okresu, 
a przede wszystkim mnóstwo wiedzy o 
ówczesnych wydarzeniach. 

Temat walk, które rozegrały się na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w 
trakcie I Wojny Światowej, jest znany tyl-
ko nielicznym.  Na przełomie 1914 i 1915 
roku  wschodni front Wielkiej Wojny (tak 
ją wtedy nazywano), stanął na terenach 
Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej: 
od okolic Krakowa, przez Żarki, Janów, 
Mstów po Radomsko.

Walki pochłonęły wiele istnień ludzkich 
po obu stronach. W Wancerzowie na ist-
niejącym wtedy cmentarzu pochowano 
199 żołnierzy rosyjskich i 88 austriac-
kich. W 1935 roku zostali oni ekshumo-
wani i przeniesieni na cmentarz w Ciecie-
rzynie. Prawosławne krzyże trafiły na 
kwaterę wojskową cmentarza św. Rocha 
w Częstochowie.   

Zniszczone zostały całe wsie. Kościoły, 
będące miejscami obserwacyjnymi na po-
trzeby artylerii, były mocno ostrzeliwane. 
Kościół w Janowie, na skutek walk mu-
siał być rozebrany. Rozbiórce uległy też 
wieże kościoła we Mstowie, a sam kościół 
i klasztor były mocno zniszczone. Skutki 
walk były jeszcze odczuwalne do końca lat 
30-tych ubiegłego wieku, kiedy rozpoczął 
się następny wielki konflikt.

Na wystawie obejrzeć można: broń, 
mundury, fragmenty wyposażenia woj-
skowego, miniaturę wielkiej armaty, repli-
kę ciężkiego karabinu maszynowego, 
fragmenty zasieków.

Autorzy podkreślają autentyczność po-
chodzenia z tego terenu pokazywanych 
przedmiotów. Wystawę zwiedzają m.in. 
grupy szkolne, dla których przygotowana 
jest specjalna prezentacja audiowizualna 
- pokazująca przebieg walk, uzbrojenie i 
wiele zdjęć z tego okresu.

Zainteresowanych zwiedzaniem wysta-
wy (czynnej do 20 kwietnia), odsyłamy do 
Krzysztofa Dryndy – Dyrektora GOK w 
Mstowie (888 162 625).

Wielka wojna na Jurze

JANÓW

W sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lelowie odbył się 
koncert z okazji dziesięciolecia dzia-
łalności Dziecięcej i Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej. 

W trakcie spotkania odbyło się uro-
czyste wręczenie nowych instrumentów, 
zakupionych przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Lelów i przekaza-
nych dla prężnie działającej orkiestry. 
Świętowanie nie mogło odbyć się bez 
koncertu. Został on podzielony na dwie 
części. Podczas pierwszej zgromadzeni 
mogli wysłuchać najmłodszych rekru-
tów, którzy swoją przygodę z nauką gry 
na instrumentach dętych zaczęli nie-
dawno. Wśród najmłodszych zaprezen-
towali się: Izabela Maj, Wiktoria Maj, 
Małgorzata Stępień, Justyna Nieroda, 
Julia Nieroda oraz najmłodszych Wiktor 
Szeszuła. W drugiej części koncertu 
obecna kapelmistrz - Agnieszka Skow-
rońska - przedstawiła cały obecny skład 
orkiestry. Należy zaznaczyć, że kilkoro 
najstarszych członków, zasila szeregi or-

kiestry od samego początku jej istnienia.

Obecny skład tworzą: 
- trąbki: Sebastian Jasiński, Marek Trę-

da, Kamil Giermala, Jakub Nowak, 
Mateusz Śrubarz, Bartosz Brodek, 
Karol Klimas

- tenory:  Damian Jasiński, Jakub Świą-
tek, Jakub Janasik, Marcin Gadnicki

- puzon:  Marcin Jasiński
- tuba:  Barłomiej Stępień, Łukasz Tręda
- sekcja perkusji:  Krzysztof Sokoliński, 

Sławomir Kotarski
- flety:  Agata Śrubarz, Kinga Kotarska, 

Anna Rał, Paulina Motłoch
- klarnety:  Mateusz Walaszczyk, Natalia 

Dors, Karina Zymek, Julia Kaźmier-
czak, Julia Wichrowska

- saksofony:  Weronika Haładus, Dorota 
Bieda, Jowita Grabowska, Karina Si-
kora, Natalia Nowak.
Orkiestra wykonała dziesięć utworów. 

Nie udało jej się jednak zejść ze sceny 
bez bisów. Na zakończenie wszyscy - 
muzycy i zgromadzona publiczność – za-
siedli do wspólnego ogromnego tortu.

Świętowali dziesięciolecie

Jakub Sambor, uczeń klasy 5 Szko-
ły Podstawowej w  Kłomnicach, zdo-
był srebrny medal w  Międzynarodo-
wym Konkursie Matematycznym 
PANGEA 2018.

Organizatorem konkursu na  terenie 
Polski była Międzynarodowa Szkoła Me-
ridian z  siedzibą w  Warszawie.   Kon-
kurs był dwuetapowy. Pierwszy, szkolny 
etap odbył się w  macierzystej szkole 
uczestników, w  wersji elektronicznej, 
pod nadzorem nauczyciela. Brało w  nim 
udział ponad 11000 uczestników z  całej 

Polski w  czterech kategoriach wieko-
wych (klasy 4-7).

Etap finałowy z kolei odbył się w War-
szawie. Prawie 150 uczniów z  całego 
kraju, którzy uzyskali najwyższe wyniki 
w  etapie szkolnym, wraz z  nauczyciela-
mi i  rodzicami pojawiło się w  Międzyna-
rodowej Szkole Meridian. Wręczenie na-
gród nastąpiło w Och-Teatrze. Spekta-
kularny sukces zanotował reprezentant 
naszego powiatu - Jakub, uczeń Szkoły 
Podstawowej w Kłomnicach. Chłopiec w 
ostatecznej rywalizacji zajął drugie miej-
sce. 

Matematyczny sukces

LELÓW
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Usiłował ukraść dwa samochody
Policjanci zatrzymali 21-letniego 

mieszkańca Świętochłowic. Młody 
chłopak próbował ukraść dwa sa-
mochody w centrum miasta. 

Policjanci ze świętochłowickiej pre-
wencji podczas nocnego patrolu mia-
sta zauważyli  na ulicy Granitowej  
podejrzanie zachowującego się męż-
czyznę. Chodził on między samocho-
dami zaparkowanymi na osiedlowym 
parkingu, jakby czegoś szukał. Gdy 
mundurowi chcieli do niego podje-
chać, aby spytać co robi, mężczyzna 
zaczął uciekać. Stróże prawa natych-
miast ruszyli za nim. Dogonili go na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„SKAŁKA”. Tam mężczyzna został wy-
legitymowany. Okazał się nim 21-letni 
mieszkaniec Świętochłowic, dobrze znany 
policjantom z uwagi na swoją wcześniej-
szą przestępczą działalność. Mundurowi 
zauważyli, że młody chłopak ma zakrwa-
wioną rękę. Na pytanie co mu się stało, 
nie był w stanie w racjonalny sposób od-
powiedzieć, nie był też w stanie wytłuma-
czyć co robił na osiedlowym parkingu. To 
dało policjantom do myślenia, postanowi-
li go przeszukać. Znaleźli przy nim kilka 
kluczyków samochodowych oraz scyzo-
ryk. Znalezione przedmioty utwierdziły 
policjantów w przekonaniu, że coś jest nie 
tak. Wraz z mężczyzną wrócili na parking, 
gdzie zaczęli sprawdzać samochody 
w okolicy, których wcześniej „kręcił się” 
21-latek. Okazało się, że w jednym z sa-
mochodów uszkodzona została wkładka 

zamka. Podczas dalszych oględzin pojaz-
du mundurowi zauważyli na przednich 
drzwiach ślady krwi, wtedy mieli już pew-
ność, że świętochłowiczanin usiłował do-
stać się do samochodu. Podobne ślady 
policjanci zauważyli również na sąsied-
nim pojeździe. Mężczyzna został zatrzy-
many i trafił do policyjnego aresztu. Na-
stępnego dnia usłyszał zarzut usiłowania 
kradzieży dwóch samochodów. Podczas 
przesłuchania przyznał się do winy. Jak 
wynikało z jego wyjaśnień, mężczyzna 
pracował wcześniej na złomowisku i zbie-
rał kluczyki z różnych samochodów, któ-
re trafiały na złom. Kluczyki próbował 
później dopasować do zaparkowanych sa-
mochodów. 21-latek skaleczył się w rękę, 
gdy próbował dostać się do jednego z aut. 
O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Gro-
zi mu 5 lat więzienia.

Znęcała się nad 95-letnią matką

Zderzył się z koparką

Imigranci w ciężarówce z... 
umywalkami

Do groźnie wyglądają-
cego zdarzenia drogowe-
go doszło w Wodzisławiu 
na ulicy Młodzieżowej. W 
zderzeniu volkswagena z 
koparko- ładowarką , 
ucierpiał kierowca oso-
bówki. Przyczyną było 
nieprawidłowe wymijanie 
kilku pojazdów. Kierow-
ca może mówić o dużym 
szczęściu, bo jego pojazd 
został dosłownie zmiaż-
dżony. 

Około godziny 9.00 poli-
cjanci z ruchu drogowego 
zostali pilnie wezwani do wypadku dro-
gowego na ulicę Młodzieżową. Jak usta-
lili mundurowi, kierujący volkswagenem 
sirocco, jadąc ulicą Młodzieżową w kie-
runku Syryni, zaczął wyprzedzać kilka 
ciężarówek naraz, po czym, gdy wrócił 

na swój pas, zderzył się ze stojącą tam 
koparkę, która wykonywała prace dro-
gowe. 21-letni kierowca volkswagena zo-
stał zabrany do szpitala. Patrząc na 
uszkodzenia w jego pojeździe, aż trudno 
uwierzyć, że uszedł z wypadku z ży-
ciem...

Jaworzniccy policjan-
ci znaleźli trzech obco-
krajowców, którzy niele-
galnie wjechali do Pol-
ski. Mężczyźni ukryli się 
w naczepie z transpor-
tem armatury łazienko-
wej z Turcji. W związku 
z podejrzeniem, że bez-
prawnie wjechali na tery-
torium naszego kraju, 
obcokrajowcy zostali 
przekazani strażnikom 
granicznym z Rudy Ślą-
skiej.

W sobotę, po południu 
na stacji paliw przy autostradzie A4 (Ja-
worzno-Jeleń), zatrzymał się tir, którym 
kierował 32-letni obywatel Serbii. Kierow-
ca jadąc z Turcji przekroczył granicę Pol-
ski w Chyżnem i kierował się do Poznania. 
W trakcie postoju w pewnej chwili kierow-
ca usłyszał dobiegające z naczepy odgłosy 
prowadzonych rozmów. Zdezorientowany 
kierowca wraz z obsługą stacji wezwał po-
licję. Chwilę później na stację paliw przy-
jechał patrol. Kierowca tira powiedział po-
licjantom, że na naczepie znajdują się 
najprawdopodobniej jakieś osoby. Kie-
rowca otworzył zabezpieczony ładunek 
i wtedy policjanci sprawdzili naczepę. 
W czasie kontroli mundurowi zastali 
trzech młodych mężczyzn, którzy siedzieli 
pomiędzy towarem. Żaden z nich nie mó-
wił po polsku. Policjanci sprawdzili ich 
odzież - jak się okazało, mężczyźni nie 
mieli przy sobie żadnych dokumentów. 
Stróże prawa wstępnie ustalili, iż imigran-
ci pochodzą z Afganistanu. Policjanci 
udzielili mężczyznom pomocy przedme-
dycznej oraz wręczyli im wodę i posiłek.  

W związku z podejrzeniem, że nielegalnie 
wjechali na terytorium Polski, obcokra-
jowcy zostali przekazani strażnikom gra-
nicznym z Rudy Śląskiej.

W trakcie czynności prowadzonych 
przez Straż Graniczną stwierdzono, że za-
trzymani cudzoziemcy są w wieku 17, 18 
i 19 lat. Obywatelstwo i dane osobowe ob-
cokrajowców zostały ustalone podczas 
przesłuchania przeprowadzonego w obec-
ności tłumacza ich języka ojczystego.

Komendant Placówki Straży Granicznej 
w Rudzie Śląskiej wszczął w stosunku do 
cudzoziemców postępowania administra-
cyjne zmierzające do przekazania ich do 
kraju, w którym złożyli pierwsze wnioski o 
ochronę. Ponadto dwaj dorośli cudzoziem-
cy usłyszeli zarzuty dotyczące przekrocze-
nia granicy państwowej wbrew przepisom.

Do czasu zakończenia postępowania 
administracyjnego obaj pełnoletni Afgań-
czycy przebywać będą w strzeżonym 
ośrodku dla cudzoziemców, natomiast 
niepełnoletni obcokrajowiec umieszczony 
zostanie w placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej.

Kradli katalizatory Uprawiał konopie indyjskie... 
w szafieW ręce tarnogórskich 

stróżów prawa wpadło 
dwóch mężczyzn podejrza-
nych o kradzieże katalizato-
rów samochodowych. Od 
marca tego roku, zatrzyma-
ni popełnili kilkanaście ta-
kich przestępstw. Na chwilę 
obecną straty oszacowano 
na kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych. Mieszkańcom Byto-
mia i Piekar Śląskich grozi 
5 lat więzienia.

Kryminalni realizując spra-
wę dotyczącą kradzieży katali-
zatorów wpadli na trop prze-
stępców zajmujących się tym 
nielegalnym procederem. Złodziejami 
samochodowych części okazali się być 
23-letni mieszkaniec Piekar Śląskich 
oraz 19-letni mieszkaniec Bytomia. Poli-
cjanci ustalili, że mężczyźni trudnili się 
takimi kradzieżami od marca tego roku 
m.in. na terenie Tarnowskich Gór, Pie-
kar Śląskich, Bytomia i Radzionkowa. 
Działali głównie nocą, na niestrzeżo-
nych, przeważnie przyosiedlowych par-

kingach. Posługując się specjalnymi na-
rzędziami, 23-latek odcinał warte kilka 
tysięcy złotych katalizatory, a jego kom-
pan stał „na czatach”. Łupem rabusiów 
padły katalizatory warte kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, które następnie sprzeda-
wali różnym osobom. Mężczyźni przy-
znali się do popełnienia wszystkich za-
rzucanych im czynów, tłumacząc się 
trudną sytuacją finansową. Ich dalszy 
los leży w rękach sądu.

Policjanci z Cieszyna 
zatrzymali mężczyznę 
podejrzanego o uprawę 
konopi indyjskich. 
W mieszkaniu 29-latka 
kryminalni znaleźli 6 do-
niczek krzewów i ponad 
250 gramów marihuany. 
Za te przestępstwa grozi 
do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Policjanci z cieszyńskie-
go wydziału kryminalnego 
ustalili, że w mieszkaniu na 
jednym z osiedli w Cieszy-
nie, lokator uprawia kono-
pie indyjskie.  Kiedy zapukali do drzwi 
mieszkania i weszli do środka poczuli cha-
rakterystyczną woń, która tylko utwierdzi-
ła ich w przekonaniu, że ustalenia były 
trafne. Mężczyzna zachowywał się nerwo-
wo. Wskazał śledczym miejsce, gdzie w jed-
nym z pokoi, w szafie uprawia konopie in-
dyjskie. Policjanci zabezpieczyli 6 krzewów 
konopi oraz sprzęt służący do ich uprawy. 

Ponadto w mieszkaniu znaleźli jeszcze po-
nad 250 gramów marihuany.

Policjanci przedstawili 29-latkowi za-
rzut uprawy konopi indyjskich i posia-
dania znacznej ilości narkotyków. Za te 
przestępstwa mężczyźnie zgodnie z usta-
wą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi 
do 10 lat pozbawienia wolności. O jego 
dalszym losie zadecyduje prokurator 
i sąd.

oprac. kg

Decyzją będzińskiego sądu najbliż-
sze dwa miesiące spędzi w areszcie 
64-latka podejrzana o znęcanie psy-
chiczne i fizyczne nad swoją 95-letnią 
matką. Kobieta, która zamieszkała ra-
zem z seniorką miała zapewnić jej na-
leżytą dla wieku opiekę. Staruszka od-
wodniona i osłabiona, z fizycznymi śla-
dami znęcania trafiła w zeszłym tygo-
dniu do szpitala.

Pod koniec zeszłego tygodnia do cze-
ladzkiego szpitala przewieziona została 
przez pogotowie ratunkowe 95-letnia 
mieszkanka Będzina. Ocena stanu zdro-

wia staruszki dokonana przez dyżurują-
cych lekarzy wykazała, że kobieta jest 
osłabiona i odwodniona. Ponadto na ciele 
seniorki znajdowały się ślady mogące 
świadczyć o znęcaniu się nad nią.  Bę-
dzińscy policjanci ustalili, ze opiekę nad 
95-latką w jej mieszkaniu od pewnego 
czasu sprawowała jej 64-letnia córka. 
Ustalenia w dochodzeniu potwierdziły 
jednak, że pobyt córki w mieszkaniu mat-
ki miał mało wspólnego z należną starszej 
osobie opieką.  Na wniosek policji i proku-
ratury będziński sąd tymczasowo areszto-
wał na dwa miesiące 64-letnią córkę. Ko-
biecie może  grozić  8 lat więzienia.
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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 budowlaną, Lubojna.  
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 

— 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 

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 —

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm
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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 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

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

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.,
3 sztuki
 

22.800-25.900 zł

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

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

33.900 zł
 

MAZDA 6 1.8 E, 
zakup 2011

 
32.900 zł

MERCEDES GLK 
2.2 CDTI,  
rok prod. 2009, 
krajowy, I – wł. 
 65.900 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. 2015, kraj.,  
I - właśc.

 25.900 zł

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

49.900 zł

 

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

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

RENAULT CLIO IV  
1.5 D, 2014-2015

 
 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 TWINGO 
1.2 E, rok prod. 2012 
 
 
 20.900 zł

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

23.900 zł

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

35.900 zł

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

 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

TOYOTA AVENSIS  
2.0 D, rok prod. 2003 

 12.800 zł

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

 
27.900 zł

VW TOURAN 2.0 D, 
rok prod. 2014

 
55.000 zł

n AUDI A6 3.0 TDI, rok prod. 2013, 
quattro  99.900 zł

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

n BMW 750 4.4 E, rok prod. 2008, 
krajowy, I - wł.   82.500 zł

n BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013   57.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

rok prod. 2002   2.800 zł
n FORD FIESTA 1.4 E, rok prod. 2009, 

automat, krajowy, I - wł. 18.500 zł
n FORD FOCUS 1.6 TDCi,  

rok prod. 2006, 5 drzwi 9.900 zł
n FORD FOCUS 1.8 TDCi,  

rok prod. 2003 4.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 TDCi,  

rok prod. 2012-2014, kraj. 25.900-32.900  zł
n FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013, kraj., 

F. VAT 38.900 zł
n JAGUAR XF 3.0 E,  

rok prod. 2013 91.800 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 MERCEDES E320 3.2 CDTi,  

rok prod. 2003   14.900 zł
n MERCEDES E350 3.5 CDTi,  

rok prod. 2010   59.900 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 25.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D,  

rok prod. 2006 14.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  

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

n PEUGEOT 2008 1.2 E,  
rok prod. 2013 37.000 zł

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

n RENAULT CLIO IV 1.5 D,  
rok prod. 2014-2015, kraj., I –wł., 
serwisowany 26.900-29.900 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 1.6 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 2.5 D, 2007,  
sedan 18.900 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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PROGRAM TV – ŚRODA 18 KWIETNIA 2018 r.

05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 226; 

serial; Turcja (2014)
07:20 Komisariat; odc. 63 

Botoks; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3805; teleturniej 
muzyczny

09:15 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 18; serial TVP

10:10 Klan; odc. 3296; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu; 
13/105; teleturniej

11:05 Dr Quinn; seria IV, 
odc. 20/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

24 godziny na arenie 
walki wielkich kotów; 
Nowa Zelandia (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 227; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
64; telenowela historyczna 
TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; s.II; 

odc. 30; serial; Włochy 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3806; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3297; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
65; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
14/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:08 Sport
20:10 Trzecia połowa; odc. 

5; serial komediowy TVP
20:35 Wielki Test o 

Podatkach
22:10 Ocaleni; reality show
23:05 Orły Nawałki
23:45 Czego nie mogliśmy 

wykrzyczeć; film 
dokumentalny; Polska 
(2017); reż.:Krzysztof 
Zwoliński, Ewa 
Żmigrodzka - Zwolińska

00:45 Colette; dramat; 
Czechy, Słowacja (2013); 
reż.:Milan Cleslar

02:55 Uwięzione; odc. 16; 
serial; Hiszpania (2015)

03:55 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 12/13; serial 
sensacyjny TVP

04:50 Opowieść o 
„Żegocie”; film dokum.; 
Polska (2015)

05:35 Notacje – Jan Karski. 
Moje młode lata; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 141 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1367; serial TVP

07:00 Program gminy 
żydowskiej

07:20 Na sygnale; odc. 37 
„Jutro wesele”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

64 „Wakacje w 
lubuskiem”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1846; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 142 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
117; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Ziemia – Podwodny 
świat; cz 7. Nocne Życie i 
Połowa Księżyca; cykl 
dokumentalny

14:55 M jak miłość; odc. 
1367; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2345; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 204 
ed. 4; teleturniej

17:15 Meandry uczuć; odc. 
92; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

65 „Nowe zwierzątko 
domowe”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 38 
„Anatol szuka wolności”; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1846; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1847; serial obyczajowy 
TVP

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

21:45 Na sygnale; odc. 187 
„Wzorowy ojciec”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks - Jak ona 
to robi?; komedia; USA 
(2011)

24:00 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231; serial 
komediowy TVP

00:30 Świat bez tajemnic – 
Betar; film dokumentalny; 
Polska (2010)

01:40 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV; s. XIV, 
odc. 13/22; serial 
sensacyjny; Kanada, USA 
(2013)

02:30 Licencja na 
wychowanie; odc. 99; 
serial obyczajowy TVP

03:05 Licencja na 
wychowanie; odc. 100; 
serial obyczajowy TVP

03:35 Prokurator; odc. 9/10; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (663); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (18); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (751); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (142); serial 
paradokumentalny. W 
jednej z restauracji 
znalezione zostają zwłoki 
szefa kuchni. Ktoś 
poderżnął mu gardło. 
Podejrzewany jest jeden z 
pracowników, który był...

13:00 Trudne sprawy (788); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2675); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (834); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (217); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (207); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2676); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (175); serial 
komediowy

20:05 Umów się ze mną. 
Take me out (7); reality 
show. Uczestnicy 
programu marzą o randce 
idealnej. Liczą, że znajdą w 
nim drugą połówkę. Kilku 
singli poznaje trzydzieści 
kobiet. W ciągu...

21:30 Ewa, ugotuj nam to 
(1/4); magazyn kulinarny

21:40 Top Chef (7); reality 
show. Siódma edycja 
kulinarnego show, w 
którym do walki stają 
osoby związane z 
gotowaniem. Uczestnicy 
muszą umieć przyrządzić 
wyszukaną potrawę, ale...

23:05 Klub Dzikich Kotek; 
komedia, USA 2007

1:20 Szkoła zgorszenia; 
komedia, USA 2008. 
Najpopularniejsza 
uczennica w szkole, 
Francesca, namawia 
Bobby’ego do śledztwa w 
sprawie kradzieży 
odpowiedzi do egzaminów 
końcowych.

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5283) - 
program; 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(4/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(26/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2230) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (896) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (548) - 
program 

13:00 19 + (249) - program
13:30 Szpital (785) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (549) - 
program 

16:30 19 + (250) - program
17:00 Ukryta prawda (897) - 

program obyczajowy. 
Marta (32) jest samotną 
matką. Dostała niedawno 
pracę przedstawicielki 
handlowej, co związane 
jest z częstymi wyjazdami. 
Ponieważ nie stać jej na 
nianię, często zostawia 
córki Arletę (9) i Zuzię (7) 
u swojej mamy Barbary…

18:00 Szpital (786) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7413)
19:35 Sport (7396)
19:45 Pogoda (7393)
19:50 Uwaga! (5284) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(27/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2664) - serial 
obyczajowy; Iza pod lufą 
pistoletu! Hajduk zajeżdża 
drogę idącej do pracy Izie 
– „zaprasza” ją do auta. 
Potem wyrzuca przez 
okno telefon Brzozowskiej 
i wywozi ją na jakieś 
odludzie…

20:55 Milionerzy (150) - 
program

21:30 Agent - Gwiazdy 3 
(9/13) - program 

22:35 Jack Reacher - film 
sensacyjny, USA 2012. W 
Pittsburghu pięć 
przypadkowych osób 
zostaje zastrzelonych 
przez snajpera. Wszystkie 
ślady i dowody prowadzą 
policję do Jamesa Barra 
który przysięga, że jest 
niewinny…

01:10 Lejdis - komedia; 
2008. Bohaterki znają się 
od dzieciństwa, mieszkały 
przez lata w jednej 
warszawskiej kamienicy, 
bawiły się na podwórku-
studni i chodziły do tej 
samej szkoły. Potem ich 
losy potoczyły się 
kompletnie inaczej…

04:00 Moc Magii(TVN noc) 
(102/150) - program;

05:10 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 37

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 75

09:00 Na wariackich 
papierach; serial fabul., 
USA 1985; odc. 16

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 21

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 20

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 24

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 22

16:55 Na wariackich 
papierach; serial fabul., 
USA 1985; odc. 17

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 75

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 76

20:00 Osaczeni; akcja, USA 
1999. Zostaje ukradziony 
obraz Rembrandta. Z tego 
powodu towarzystwo 
ubezpieczeniowe może 
stracić nawet 24 miliony 
dolarów. Gin, rządna 
przygód, piękna pani 
detektyw, namawia 
przełożonych, aby 
pozwolili jej zająć się 
sprawą, rozpracować 
sprawcę i złapać go na 
gorącym uczynku…

22:10 Plan bez skazy; akcja, 
Wielka Brytania 2007. 
1960 rok, Londyn. Laura 
Quinn to pracownica 
London Dimond 
Corporation. Pomimo 
wieloletniej pracy i 
wysokich umiejętności 
kobieta nie może doczekać 
się awansu. Wszystkiemu 
winna jest jej płeć…

00:20 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 8

01:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

01:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:35 Taki jest świat; factual
04:15 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
05:05 Królowa Serc; 

telenowela, USA 2014; 
odc. 135

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

06:20 Na sygnale; odc. 2; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 3; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Wojna domowa; odc. 
9/15 - Dzień matki; serial 
komediowy TVP

08:15 M jak miłość; odc. 
780; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; odc. 61 
„Biznes is biznes”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 62 
„Walka z lenistwem”; 
serial komediowy TVP

10:20 Za marzenia; odc. 5; 
serial TVP

11:30 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
174 - Panaceum; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
175 - Drift; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
26 - Zdążyć przed czasem; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 3; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 68- 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 67 - 
Nepal; serial komediowy 
TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
176 - Świadek oskarżenia; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 292; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 70 - Seks 
nocy letniej; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; odc. 
177 - Amfetamina; serial 
kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 5; serial 
policyjny TVP

01:50 Pitbull; odc. 6; serial 
policyjny TVP

02:50 Wojna domowa; odc. 
9/15 - Dzień matki; serial 
komediowy TVP

03:45 M jak miłość; odc. 
780; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; odc. 61 
„Biznes is biznes”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2395; 
teleturniej

05:45 Okrasa łamie przepisy 
– Kapłony w Wilanowie; 
magazyn kulinarny

06:25 Śpiewające 
fortepiany; (29)

07:35 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (18) - Bajki; 
widowisko rozrywkowe

08:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (143) - Bawarski 
ziemniak i chmiel; 
magazyn kulinarny

08:55 Koło fortuny; odc. 127 
ed. 3; teleturniej

09:40 Big Music Quiz; (3); 
teleturniej muzyczny

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /110/ - 
„Zwierzenia kontestatora” 
- TSA

10:50 Familiada; odc. 2395; 
teleturniej

11:25 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki – M jak 
Michnikowski

11:45 Życie to Kabaret – 
Scena Dobrego Humoru - 
„Z młodymi jak 
najbardziej” (2); program 
kabaretowy

12:40 Życie to Kabaret – XVI 
Marzenia Marcina Dańca; 
program rozrywkowy

13:50 Śpiewające 
fortepiany; (30)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – XI Mazurska Noc 
Kabaretowa 2009 „Hello 
Poland” (1-3)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia na wodzie 
termalnej

18:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (52) - 
Wyspy szczęśliwe

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (143) - Bawarski 
ziemniak i chmiel

19:30 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - Smol 
biznes /5/; serial TVP

20:20 Śpiewające 
fortepiany; (31)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (15) - Węgry

22:20 Rodzina, ach rodzina; 
(odc. 7); widowisko

23:20 Koło fortuny; odc. 126 
ed. 3; teleturniej

23:55 Na festiwalowej 
scenie – Krzysztof 
Krawczyk

00:25 Złota sobota odc. 3
01:20 Niezapomniane 

Koncerty – Opole 2017 na 
bis - Jubileusz Maryli 
Rodowicz /cz. 2/; koncert

02:20 Kierunek Kabaret; /50/ 
- Morskie opowieści

03:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (8); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (204) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (297) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (16/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(14/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 (4) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (17/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (471) - 
program sądowy

14:55 Szpital (298) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(15/22) - serial S-F, USA. 
Do Meliny po wielu latach 
powraca pierwszy duch z 
jakim rozmawiała. Melinda 
miała 8 lat kiedy okazało 
się, że posiada ten 
niesamowity dar…

16:55 Przepis na życie 3 (5) 
- serial obyczajowy

17:55 Zabójcza broń (4/18) - 
serial, USA. W sąsiedztwie 
domu Murtaugh dochodzi 
do kilku włamań. Gdy 
kolejna kradzież kończy się 
zabójstwem policjanci 
postanawiają dokładnie 
przyjrzeć się sprawie…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Podejrzani - film 

sensacyjny, USA/Niemcy 
1995. Na nabrzeżu w San 
Pedro dochodzi do 
strzelaniny w wyniku, 
której ginie dwadzieścia 
siedem osób. Policja 
znajduje na miejscu 
zbrodni dziewięćdziesiąt 
jeden milionów dolarów. 
Jedynym ocalałym jest 
pochodzący z Nowego 
Jorku przestępca Roger 
„Verbal” Kint…

22:15 Mentalista VII (10/13) 
- serial, USA

23:15 Stosunki 
międzymiastowe - 
komedia, USA 2010. 
Christina Applegate Erin 
(Drew Barrymore) i 
Garrett spędzili razem lato 
w Nowym Jorku. Po 
romantycznych wakacjach 
każde z nich musi wrócić 
do swojego normalnego 
życia. Nie są jednak pewni 
czy chcą zakończyć tę 
znajomość? Pielęgnując 
związek niezliczoną ilością 
smsów i seksownych 
nocnych telefonów 
zacieśniają stosunki 
międzymiastowe.

01:30 Moc Magii (102/150) - 
program

03:45 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

04:20 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show – 
Sarah Fergusson

05:35 Wiem, co jem na 
diecie (7/12) - program 

06:05 Wiem, co jem na 
diecie (8/12) - program 

06:35 Wiem, co jem na 
diecie (9/12) - program 
lifestylowy 

07:05 Ostre cięcie 5 (7/10) - 
program

07:50 Gwiazdy od kuchni 2 
(7/8) - program 
lifestylowy 

08:20 Sekrety lekarzy (1/12) 
- reality show

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

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (11/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (10/13) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 
14 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (7/8) - reality 
show

13:35 Zaskocz mnie! (8/10) - 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy

14:55 W roli głównej (7/8) - 
talk show 

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie (4/5) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 5 
(7/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (2/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(1/12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (7/12) - 
program

21:40 Misja ratunkowa 
(7/10) - program

22:25 Pani Gadżet 15 
(14/24) - magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 4 
(7/12) - reality show

23:55 Ożeń się ze mną 
teraz!

00:55 Pocałunek w ciemno 3 
(10) - program 
rozrywkowy (dla 
małoletnich od lat 16)

01:55 W roli głównej – 
Agata Kulesza (2/6) - talk 
show 

02:25 W roli głównej – 
Dawid Woliński (4/8) - 
talk show 

02:55 W roli głównej – 
Wojciech Fibak (12/17) - 
talk show 

03:25 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn 

03:55 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn 

04:25 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn 

04:55 Wiem, co jem (14/16) 
- magazyn

08:00 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (1): Bayer 
Leverkusen - Bayern 
Monachium

10:05 Piłka nożna - Puchar 
Francji - 1/2 (1): Les 
Herbiers - Chambly

12:15 Piłka nożna Bayern
14:10 Boks - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Szwecja

15:30 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (1): Bayer 
Leverkusen - Bayern 
Monachium

17:40 Jedziemy na Mundial
18:30 Football’s Greatest 

stage - film dok.
19:35 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec i Puchar Francji - 
1/2 finału - studio

20:35 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (2): Schalke 
04 Gelsenkirchen - 
Eintracht Frankfurt

21:25 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/2 (2): Caen - 
PSG

21:40 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (2): Schalke 
04 Gelsenkirchen - 
Eintracht Frankfurt

22:30 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/2 (2): Caen - 
PSG

23:05 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec i Puchar Francji - 
1/2 finału - studio

23:30 Sportowy Wieczór
00:10 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec - 1/2 (2): Schalke 
04 Gelsenkirchen - 
Eintracht Frankfurt

07:01 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:16 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:30 Aktualności Flesz
07:35 EkoAgent; magazyn
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 Antenowe remanenty
11:25 Światem rządzi Bóg; 

film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza; 

magazyn
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki; 

magazyn
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dokument w obiektywie; 

magazyn
19:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
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 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Światem rządzi Bóg; 

film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Światem rządzi Bóg; 

film dokum.
06:35 Ukryte skarby; cykl 

reportaży

06:50 Był taki dzień – 18 
kwietnia odc. 536; 
felieton

07:00 Historia Polski – 
Legenda 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (69) - 
Anakonda - Polowanie; 
cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Łopienka, przytułek 
łotrów i cerkiew na końcu 
świata - ruszamy w 
Bieszczady; cykl reportaży

09:10 Sława i chwała; odc. 2 
Zawierucha; serial TVP

10:15 Fotograf Solidarności
11:25 Spór o historię – 

Churchill a sprawa 
polska; debata

12:00 Szalona miłość. 
Rosjanie i Putin; film 
dokumentalny

13:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Śląska bitwa o 
benzynę

13:40 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
3; cykl dokumentalny

14:10 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
4; cykl dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Charles de 
Gaulle; cykl dokumentalny

15:05 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 6; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

16:10 Historia Polski – 
Draża - czetnik. Legenda 
Kresów.; film 
dokumentalny

17:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Białystok; cykl reportaży

17:45 Janosik; odc. 6/13 - 
Worek talarów; serial TVP

18:35 Biało - czerwoni - 
historie niezwykłe - 
Oszczepniczka Maria 
Kwaśniewska - 
Maleszewska; cykl 
dokumentalny

19:00 „Sensacje XX wieku” 
– Astrolog; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - To wzgórze 
kryje skarb

20:30 Dotknięcie anioła; film 
dokumentalny

21:40 Sława i chwała; odc. 3 
Wojenka; serial TVP

22:50 Kabaret Śmierci; film 
dokumentalny

00:40 Brzezina; dramat
02:20 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat; (69) - 
Anakonda - Polowanie; 
cykl reportaży

02:55 Janosik; odc. 6/13 - 
Worek talarów; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

9:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Arka Gdynia - 
Korona Kielce

11:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

17:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

19:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; studio

20:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Legia 
Warszawa - Górnik Zabrze

22:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; studio

23:10 Boks; POLSAT Boxing 
Night 7: Nowe rozdanie; 
waga ciężka: Tomasz 
Adamek - Solomon 
Haumono

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:50 TELEZAKUPY
06:30 Elif; s.II; odc. 227; 

serial; Turcja (2014)
07:20 Komisariat; odc. 64 

Gehenna; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3806; teleturniej 
muzyczny

09:15 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 137 - Zagadka czasu; 
serial kryminalny TVP

10:10 Klan; odc. 3297; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu; 
14/105; teleturniej

11:05 Dr Quinn; seria IV, 
odc. 21/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

24 godziny na bezkresnej 
pustyni; Nowa Zelandia 
(2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 228; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
65; telenowela historyczna 
TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; s.II; 

odc. 31; serial; Włochy 
(2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3807; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3298; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
66; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
15/105; teleturniej

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

odc. 246; serial 
kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /70/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 wojsko – polskie.pl; 

odc. 6; reportaż
01:25 Bicie serca; film 

obyczajowy; USA (1993)
03:00 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /70/; magazyn
03:30 Sprawa dla reportera
04:25 Notacje – Symcha 

Ratajzer - Rotem. Obrazy 
z getta; cykl dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 143 
ed. 3; teleturniej

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

06:50 Podróże z historią; s.I; 
odc. 8 Zamek czy lepianka 
- dylematy średniowiecza; 
cykl dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 38 
„Anatol szuka wolności”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

65 „Nowe zwierzątko 
domowe”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1847; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 144 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
118; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Oczy Atakamy; film 
dokumentalny; Austria 
(2013); reż.:Annette 
Scheurich, Klaus 
Scheurich

14:55 Na dobre i na złe; odc. 
704; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2346; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 205 
ed. 4; teleturniej

17:15 Meandry uczuć; odc. 
93; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

66 „Król jest nagi”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 39 
„Pomogę zdecydowanej 
parze”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1847; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1848; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Szpieg D’83; ep. 1 
(odc. 1); film obyczajowy; 
Niemcy (2015); 
reż.:Edward Berger, 
Samira Radsi; wyk.:Jonas 
Nay, Maria Schrader, 
Sonja Gerhardt, Alexander 
Beyer, Sylvester Groth, 
Ludwig Trepte

21:40 Zawód: Amerykanin; 
s.I; odc. 7; serial; USA 
(2013)

22:30 Łączy nas pamięć – 
75. rocznica wybuchu 
Powstania w Getcie 
Warszawskim

23:50 Za marzenia; odc. 7; 
serial TVP

00:50 Wielki Tydzień; 
dramat; Polska (1995); 
reż.:Andrzej Wajda

02:35 Jak ona to robi?; 
komedia; USA (2011); 
reż.:Douglas McGrath

04:15 Art Noc: Shakin’ Dudi 
(Rawa Blues Festival 
2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (664); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (19); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (752); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (143); serial 
paradokumentalny. 
Olgierd Mazur i Krystian 
Górski dostają zgłoszenie 
o morderstwie młodej 
Białorusinki. Była ona 
opiekunką dziecka Doroty. 
Kobiety łączył romans...

13:00 Trudne sprawy (789); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2676); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (835); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (218); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (208); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2677); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (525); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego 
(Andrzej Grabowski), jego 
żony Haliny (Marzena 
Kipiel-Sztuka) oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Mariana (Ryszard Kotys)...

20:05 Nasz nowy dom (114); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (130); 
serial obyczajowy. Losy 
czterech przyjaciółek: Anki 
(Magdalena Stużyńska-
Brauer), Ingi (Małgorzata 
Socha), Zuzy (Anita 
Sokołowska) i Patrycji 
(Joanna Liszowska).

22:10 Wyjdź za mnie (5); 
reality show

23:25 Gwiazd naszych wina; 
melodramat, USA 2014. 
Gus (Ansel Elgort) poznaje 
Hazel się na spotkaniach 
grupy wsparcia dla osób 
chorych na raka. Chce 
sprawić, by dziewczyna...

2:00 Gorzki romans; film 
sensacyjny, Kanada/
Niemcy 2000. Maya i 
Tony są parą oszustów. 
Pewnego dnia spotykają 
Pierce’a…

4:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5284) - 
program; 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(5/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(27/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2231) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (897) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (549) - 
program 

13:00 19 + (250) - program
13:30 Szpital (786) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (550) - 
program 

16:30 19 + (251) - program
17:00 Ukryta prawda (898) - 

program obyczajowy. 
43-letnia Jagoda jest żoną 
zamożnego biznesmena 
Stefana, ma też dorosłą 
córkę z poprzedniego 
związku Karinę (21). 
Dziewczyna mieszka już ze 
swoim chłopakiem. Kiedy 
okazuje się, że jest w 
ciąży, chce jak najszybciej 
wziąć ślub…

18:00 Szpital (787) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7414)
19:35 Sport (7397)
19:45 Pogoda (7394)
19:50 Uwaga! (5285) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(28/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2665) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (151) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:35 Lejdis - komedia; 
2008. Bohaterki znają się 
od dzieciństwa, mieszkały 
przez lata w jednej 
warszawskiej kamienicy, 
bawiły się na podwórku-
studni i chodziły do tej 
samej szkoły. Potem ich 
losy potoczyły się 
kompletnie inaczej…

01:20 Jack Reacher - film 
sensacyjny, USA 2012. W 
Pittsburghu pięć 
przypadkowych osób 
zostaje zastrzelonych 
przez snajpera. Wszystkie 
ślady i dowody prowadzą 
policję do Jamesa Barra 
który przysięga, że jest 
niewinny. Mężczyzna nie 
chce rozmawiać ze swoim 
adwokatem…

04:00 Moc Magii(TVN noc) 
(103/150) - program;

05:10 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 38

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 76

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 17

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 22

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 21

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 1

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 23

16:55 Na wariackich 
papierach; serial fabul., 
USA 1985; odc. 18

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 76

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 77

20:00 American Pie 2; 
komedia, USA 2001. 
Starzy przyjaciele z liceum 
wybierają się na wspólne 
wakacje, żeby uczcić 
zakończenie pierwszego 
roku studiów…

22:05 Komedia mało 
romantyczna; komedia, 
USA 2006. Julia marzy o 
wielkiej miłości, rycerzu na 
białym koniu i hucznym 
weselu ze szczęśliwym 
zakończeniem. Kiedy 
wydaje jej się, że wreszcie 
go odnalazła, musi 
zmierzyć się z całym 
światem. Wkrótce okazuje 
się jednak, że nawet Julia 
ma jeszcze szansę 
zrealizować swoje 
marzenia.

23:30 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość; akcja, 
USA 2003. Tym razem 
piękne agentki muszą 
odnaleźć dwie srebrne 
obrączki. Pierścionki są 
niezwykłe…

01:40 Najśmieszniejsi  – Ani 
Mru Mru; Polska; odc. 6

02:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

03:50 Taki jest świat; factual
04:25 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 136

05:35 Korona królów; odc. 
38; telenowela historyczna 
TVP

06:05 Na sygnale; odc. 3; 
serial fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 4; 
serial fabularyzowany TVP

07:10 Wojna domowa; odc. 
10/15 - Zagraniczny gość; 
serial komediowy TVP

08:15 M jak miłość; odc. 
781; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; odc. 62 
„Walka z lenistwem”; 
serial komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 63 
‚Bal maturalny”; serial 
komediowy TVP

10:20 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Ranczo; odc. 68- 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
175 - Drift; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
176 - Świadek oskarżenia; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
27 - Cena przebaczenia; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 4; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 70 - Seks 
nocy letniej; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 68 - 
Kapcie; serial komediowy 
TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
177 - Amfetamina; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 293; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
178 - Poza światem; serial 
kryminalny TVP

23:55 Na dobre i na złe; odc. 
704; serial TVP

00:55 Instynkt; odc. 9 
„Sąsiedzi”; serial 
kryminalny TVP

01:55 Instynkt; odc. 10 
„Łagodna”; serial 
kryminalny TVP

02:50 Wojna domowa; odc. 
10/15 - Zagraniczny gość; 
serial komediowy TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
781; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 62; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2396
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia na wodzie 
termalnej

06:25 Śpiewające 
fortepiany; (30)

07:35 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (15) - Węgry

08:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (144) - 
Oktoberfest

08:55 Koło fortuny; odc. 128 
ed. 3; teleturniej

09:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (16) - 
Piosenkarz i artysta

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /107/ - 
„Monaliza” - Papa Dance

10:55 Familiada; odc. 2396
11:30 Życie to Kabaret – 

Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia - 
Wszystko co najlepsze 
(wieczór 1)

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia - 
Wszystko co najlepsze 
(wieczór 2)

13:40 Śpiewające 
fortepiany; (31)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2011 W GÓRĘ 
SMYKI! (1-3)

17:30 Kabaretowe Hity – 
Kabaret Ani Mru Mru

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Las - największa 
spiżarnia

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (53) - 
Ludożercy; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (144) - 
Oktoberfest

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - 
Słomiany wdowiec /6/; 
serial TVP

20:15 Śpiewające 
fortepiany; (34)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (16) - Pora 
relaksu, jak się 
odstresować

22:25 Kierunek Kabaret; /51/ 
- Wsi spokojna, wsi 
wesoła

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza; (24); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 127 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (1-3); 
widowisko rozrywkowe

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret z historią w tle 
(5); program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (205) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (298) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (17/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(15/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 (5) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (18/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (472) - 
program sądowy

14:55 Szpital (299) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(16/22) - serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie 3 (6) 
- serial obyczajowy

17:55 Zabójcza broń (5/18) - 
serial, USA. Trwają 
poszukiwania byłego 
żołnierza, który jest 
podejrzany o popełnienie 
przestępstwa. Ze względu 
na znajomość 
podejrzanego i Riggsa 
oraz w obawie o dalsze 
losy śledztwa Martin 
postanawia zwierzyć się 
swojemu policyjnemu 
partnerowi…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Street Dance II - film 

obyczajowy, Wielka 
Brytania 2012. Ash 
przegrywa sromotnie 
turniej taneczny, ale się 
nie poddaje i postanawia 
stworzyć zespół składający 
się z wyjątkowych 
tancerzy. Wraz z 
nowopoznanym 
znajomym wyrusza w 
podróż po Europie, żeby 
zebrać utalentowanych 
młodych ludzi…

21:45 Lucyfer (8/18) - serial 
22:45 American Horror 

Story: Asylum (8/13) - 
serial, USA

23:45 Dary anioła: Miasto 
kości - film przygodowy, 
USA/Niemcy/Kanada 
2013. Współczesny Nowy 
Jork. Clary Fray, na 
pierwszy rzut oka 
przeciętna nastolatka, 
odkrywa, że w 
rzeczywistości wywodzi 
się z pradawnego klanu 
Nocnych Łowców, 
sekretnej kasty 
wojowniczych pół-
aniołów, którzy od dawien 
dawna bronią naszego 
nieświadomego 
zagrożenia świata przed 
demonami…

02:25 Moc Magii (103/150) - 
program

04:35 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show – Ewa 
Kopacz.

05:35 Wiem, co kupuję 
(5/12) - program 

06:05 Wiem, co kupuję 
(6/12) - program 

06:35 Klinika urody 8 (9/10) 
- program lifestylowy

07:05 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy

07:50 #Sława 2 (1/8) - 
program rozrywkowy

08:20 Sekrety lekarzy (2/12) 
- reality show

09:20 Sprzątaczki (12) - 
program obyczajowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (12/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (11/13) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 
14 (7/15) - program

12:50 Afera fryzjera 6 (7/12) 
- program rozrywkowy

13:35 SOS – Sablewska od 
stylu (5/10) - program

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(7/8) - program 

14:50 Ostre cięcie 5 (8/10) - 
program

15:35 Sekrety lekarzy 4 
(7/12) - reality show

16:40 Gwiazdy od kuchni 2 
(7/8) - program 
lifestylowy 

17:10 Co nas truje (5/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (3/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(2/12) - reality show

20:40 Kulisy sławy EXTRA 
(7/9) - program 
lifestylowy

21:10 W czym do ślubu? 3 
(7/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (7/8) - reality 
show

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

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(7/8) - program 
lifestylowy 

23:25 SOS – Sablewska od 
stylu (5/10) - program 
rozrywkowy

00:10 Terapia dla par (7/12) 
- program

01:20 Detektywi od zdrad 2 
(7/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:20 W roli głównej – 
Danuta Stenka (5/8) - talk 
show 

02:50 W roli głównej – 
Agata Młynarska (4/6) - 
talk show 

03:20 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn 

03:50 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn 

04:20 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn 

04:50 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn 

08:00 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (2): Schalke 
04 Gelsenkirchen - 
Eintracht Frankfurt

10:10 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/2 (2): Caen - 
PSG

12:10 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (1): Bayer 
Leverkusen - Bayern 
Monachium

14:00 Jedziemy na Mundial
14:45 Football’s Greatest 

stage - film dok.
15:20 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec - 1/2 (2): Schalke 
04 Gelsenkirchen - 
Eintracht Frankfurt

17:30 PN - Barca TV
20:05 PN - Barca TV
20:40 Strongman - Liga 

Mistrzów
21:40 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec i Puchar Francji - 
skróty

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Boks - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Szwecja

07:02 Dojrzalsi; magazyn publ.
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki; 

magazyn
07:56 BILANS ZDROWIA; mag.
08:16 Wiersz jest drogą; rep.
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Saga prastarej puszczy 

– Opowieść o wilku: Nie 
ma jak stado; film dokum.

10:15 Jedź bezpiecznie
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Włączeni i Aktywni; cykl 

reportaży
11:30 Młodość w czasach 

zagłady; film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
13:00 Sto na 100; magazyn 

ekonomiczny
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Tajemnice historii; cykl 

dokum.
15:05 Antenowe remanenty
15:35 wojsko - polskie.pl; odc. 

6; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Informator
17:46 Kwadrans w ogrodzie
18:01 Magazyn historyczny; 

magazyn historyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend; 

magazyn
19:58 POGODA
20:00 Łączy nas pamięć – 75. 

rocznica wybuchu 
Powstania w Getcie 
Warszawskim

21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:45 Pogoda
22:50 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:00 Telekurier OPP
23:30 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
23:45 Młodość w czasach 

zagłady; film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Saga prastarej puszczy - 

Opowieść o wilku: Nie ma 
jak stado; film dokum.

02:25 Jedź bezpiecznie; cykl 
reportaży

02:45 Antenowe remanenty
03:10 Włączeni i Aktywni; cykl 

reportaży
03:25 Sto na 100; mag. ekon.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 Młodość w czasach 

zagłady; film dokum.
06:35 wojsko - polskie.pl; odc. 

6; reportaż

06:50 Był taki dzień – 19 
kwietnia odc. 537; 
felieton

06:55 Historia Polski – 
Draża - czetnik. Legenda 
Kresów.; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (70) 
Wenezuelscy kowboje - 
Największa łąka świata; 
cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – Książe 
wód jodowych, źródełko 
Bełkotka i małżyki; cykl 
reportaży

09:15 Sława i chwała; odc. 3 
Wojenka; serial TVP

10:20 Jak było?; odc. 6; 
program publicystyczny

11:00 Flesz historii; odc. 
386; cykl reportaży

11:20 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Armii Krajowej; 
odc. 4 Łagier w Workucie; 
reportaż

11:35 Dotknięcie anioła; film 
dokumentalny

12:45 Nie było żadnej 
nadziei; film 
dokumentalny

13:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - To wzgórze 
kryje skarb

13:50 „Sensacje XX wieku” 
– Astrolog; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

14:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Bunkry 
Dover; cykl dokumentalny

15:15 Śmierć Zygielbojma; 
film dokumentalny

16:15 Historia Polski – 
Panna Madonna legenda 
tych lat; film 
dokumentalny

17:10 Taśmy bezpieki – 
Jarocin; cz. 1

17:45 Janosik; odc. 7/13 - 
Beczka okowity; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
„Historia nikczemności’’

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Równanie z 
wieloma niewiadomymi

20:30 Tajemnice początków 
Polski - Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl 
dokumentalny

21:35 Sława i chwała; odc. 4 
Warszawa; serial TVP

22:40 Spór o historię – 
Wielkie mocarstwa 
wobec zagłady Żydów; 
debata

23:25 Karuzela; film 
dokumentalny

00:10 Codzienny PRL – 
Nocny etat; reportaż

00:35 Miasto skarbów; odc. 
1; serial kryminalny TVP

01:30 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (70) 
Wenezuelscy kowboje - 
Największa łąka świata

02:05 Janosik; odc. 7/13 - 
Beczka okowity; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

9:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Legia 
Warszawa - Górnik Zabrze

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

17:15 Żużel; Finał Złotego 
Kasku w Pile

20:00 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; mecz: 
Anwil Włocławek - Stelmet 
Enea BC Zielona Góra

22:15 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Legia 
Warszawa - Górnik Zabrze

0:20 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Arka Gdynia - 
Korona Kielce
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