
Pięcioletni chłopiec wpadł w szczelinę mię-
dzy peronem, a odjeżdżającym pociągiem. Jego 
matka była pod wpływem alkoholu...

Kilka dni temu oficer dyżurny z komisariatu IV 
w Częstochowie otrzymał zgłoszenie wypadku, do 
którego doszło na dworcu kolejowym. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że 47-latka żegnała się ze swoim 
znajomym i wtedy jej 5-letnie dziecko wpadło 
w szczelinę między peronem,  a odjeżdżającym po-
ciągiem. Na szczęście maszynista od razu zahamo-
wał. Na miejsce przyjechało pogotowie, które prze-
badało dziecko. Chłopcu nic się stało. Badanie sta-
nu trzeźwości jego matki wykazało natomiast, że 
miała w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Ko-
bieta została zatrzymana, a 5-latkiem zaopiekowała 

się jego starsza siostra. Po wytrzeźwieniu 
47-latka usłyszała w Prokuraturze Rejo-
nowej Częstochowa-Południe zarzut na-
rażenia syna na utratę życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu w związku z nie-
dopełnieniem obowiązku opieki. Prokura-
tor zastosował wobec podejrzanej dozór. 
Śledczy wyjaśniają szczegóły sprawy.
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Przyszła wiosna

Częstochowa w kwiatach
Wiosna zagościła u nas na dobre. 

W Częstochowie  zakwitają kolejne 
gatunki kwiatów i roślin cebulo-
wych. W centrum miasta podziwiać 
możemy między innymi piękne tu-
lipany.

W 2015 roku, w ramach nasadzeń  
na zieleńcach w pasach drogowych 
ulic, posadzono blisko 90 tys. sztuk 

żonkili i krokusów. Kwiaty już od wcze-
snej wiosny zdobią m.in. ulice: Sobie-
skiego, Szajnowicza-Iwanowa, Aleję Ja-
na Pawła II, czy Krakowską.

W ubiegłym roku krokusy, narcyzy 
oraz ozdobne czosnki posadzono rów-
nież w pasie drogowym alei Bohaterów 
Monte Cassino. Również w 2017 roku, 
w donicach na placu Biegańskiego i 
wzdłuż Alei Najświętszej Maryi Panny 
zostało posadzonych 4 tys. sztuk 

ozdobnych tulipanów.
W tym roku w rejonie centrum mia-

sta pojawiły się sadzonki niezapomi-
najki, stokrotki, ciemiernika i bratka 
w różnych kolorach. Łączna ilość po-
sadzonych kwiatów to ponad 6,5 tys. 
Realizacją miejskich nasadzeń zajmu-
je się Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta 
Częstochowy.
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Pippi Langsztrump, bohate-
rów z Pana Tadeusza, Gucia, 
wilka, Czerwonego Kapturka, 
Królewnę Śnieżkę, czaro-
dziejkę, księżniczkę, pirata 
i wiele innych bajkowych, ba-
śniowych oraz powieścio-
wych postaci można było zo-
baczyć przed częstochow-
skim ratuszem. Z okazji ob-
chodów Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich 
zorganizowano Paradę Posta-
ci Literackich.

Była to już dziewiąta edycja 
parady w naszym mieście. Orga-

nizatorzy dzięki niej chcieli za-
chęcić do czytania i promować 
książki oraz biblioteki. Impreza 

cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem. W tym roku uczest-
niczyli w niej i ci młodsi, i ci tro-
chę starsi. Wśród paradujących 
można było spotkać przedszko-
laków i uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjum, a nawet szkół 
średnich. Nie zabrakło również 
nauczycieli, bibliotekarzy, rodzi-
ców, opiekunów, księgarzy i za-
proszonych gości. Wszyscy 
z uśmiechem na twarzach dum-
nie przemaszerowali przez II ale-
ję. Barwny korowód zatrzymał 
się przed ratuszem. Tam odbyła 
się prezentacja postaci, recyto-
wano wiersze i rymowanki. Na 

koniec tradycyjnie wybrano naj-
piękniejsze postacie i najlepszy 
transparent promujący książkę 
i czytanie. 

Organizatorem akcji są: Sek-
cja Bibliotekarska przy Oddziale 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Częstochowie przy 
udziale Publicznej Biblioteki Pe-
dagogicznej RODN „WOM” 
w Częstochowie, Wydziału Edu-
kacji Urzędu Miasta, Wydziału 
Kultury, Promocji i Sportu   
Urzędu Miasta oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 53 z Oddziałami In-
tegracyjnymi   w Częstochowie. 
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Częstochowa

Nagrody 
za kulturę
Rusza przyjmowanie wniosków 

o przyznanie Nagród Miasta Czę-
stochowy w dziedzinie kultury za 
rok 2018. Dokumenty można 
składać do końca czerwca.

Propozycje kandydatów do nagrody 
mogą składać: instytucje kultury, 
szkoły artystyczne, związki i stowa-
rzyszenia twórcze, inne organizacje i 
stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

Nagrody Miasta Częstochowy przy-
znawane są raz w roku za szczególne 
osiągnięcia w twórczości, promocji i 
ochronie kultury w następujących 
dziedzinach: literatura i historia, mu-
zyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr 
i film, ochrona i promocja kultury. 
Nagrody mogą być przyznane na pod-
stawie oceny całokształtu działalno-
ści lub za osiągnięcie o istotnym zna-
czeniu. Nagroda za całokształt dzia-
łalności może być przyznana tej sa-
mej osobie tylko jeden raz.

Propozycje pisemne zawierające: 
dane osobowe kandydata do nagrody, 
dane o dorobku twórczym lub arty-
stycznym, wskazanie, za jakie osią-
gnięcie nagroda ma być przyznana 
oraz uzasadnienie wyboru kandyda-
tury składać należy w Kancelarii 
Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 
11/13, w  terminie do 30 czerwca.
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5

Statuetki w podziękowaniu 
za przyjaźń

W Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym nr 5, odbyła 
się jubileuszowa, piętna-
sta Gala wręczenia Statu-
etek Przyjaźni.

Społeczność ośrodka ho-
noruje co roku osoby, które 
czynnie wspierają jego dzia-
łalność edukacyjną i wycho-
wawczą. Po raz pierwszy 
statuetki przedstawiające 
dzieci, które trzymają w dło-
niach dwa przenikające się 
serca, wręczono w 2003 ro-
ku.   Ich autorem jest czę-
stochowski artysta plastyk 
– Stefan Pala.

W tym roku nagrodzono 
prezydenta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka, 
przewodniczącego Rady 
Miasta Zdzisława Wolskie-

go, współwłaściciela firmy 
,,K. Orzełek, K. Markisz” 
Krzysztofa Markisza oraz   
kapelmistrza Orkiestry Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach Waldemara 
Skotarskiego.   Nagrodę Su-
per Przyjaciela, otrzymał 
Wiesław Kulej, Kawaler Or-
deru Uśmiechu.

Ponadto ze względu na 
jubileuszowy charakter uro-
czystości przyznano cztery 
nagrody Złotego Anioła.   
Otrzymali je: Danuta Mo-
rawska - Kierownik Zespołu 
Pieśni i Tańca ,,Częstocho-
wa”, Marta Niemczyk - 
członkini Zarządu TPD,   
Małgorzata Wójcik - Spo-
łeczny Rzecznik Praw Dziec-
ka Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Oddziału Okręgowe-

go oraz Paweł Bilski - Prezes 
Fundacji Oczami Brata.

Statuetką „Serce za Ser-
ce”, uhonorowano Piotra 
Grzybowskiego- Naczelnika 
Wydziału Funduszy Euro-
pejskich i Rozwoju Urzędu 
Miasta Częstochowy oraz   
Ireneusza Kozerę - Dyrekto-
ra Filharmonii Częstochow-
skiej.

Uroczystość uświetnili 
występ Zespołu Pieśni i 
Tańca Częstochowa oraz 
wychowanków ośrodka.   
Gościem specjalnym był Ja-
cek Domański.   Wszyscy 
goście otrzymali pamiątko-
we upominki   wykonane 
przez wychowanków ośrod-
ka oraz medale autorstwa 
Wiesława   Kuleja.
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Akcja „Czyściochy”

Posprzątali drogi 
rowerowe

„Czyste drogi rowerowe” – pod 
takim hasłem odbyła się w Często-
chowie kolejna edycja akcji Czy-
ściochy.  

Rowerzyści ze Stowarzyszenia Lo-
kalni i Stowarzyszenia Mieszkańcy 
Częstochowy dosłownie wzięli sprawy 
w swoje ręce i posprzątali drogę dla ro-
werów wzdłuż ulicy Nadrzecznej. W 
ruch poszły szczotki, wiadra i szufelki. 
Dokładnie wysprzątano odcinek mię-
dzy ulicą Mirowską a Aleją Jana Paw-
ła II – w sumie ok. 300 metrów drogi 
rowerowej. Do wiader trafiły kamienie, 

potłuczone szkło, żwir oraz piach. Ak-
cja trwała półtorej godziny. - Miasto 
nie dba o drogi rowerowe – twierdzi 
radny Marcin Maranda. Jestem rowe-
rzystą i wiem, że to poważny problem. 
Piach, liście, kamienie, potłuczone 
szkło to smutna codzienność na czę-
stochowskich ścieżkach rowerowych – 
dodał. Radni ze Stowarzyszenia Miesz-
kańcy Częstochowy przygotowali in-
terpelację z wnioskiem o włączenie 
dróg rowerowych do systemu bieżące-
go utrzymania czystości.
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Instytucje i organizacje pozarządowe

Obchodziliśmy tydzień trzeźwości
W ramach otwartych 

drzwi przez blisko tydzień 
w częstochowskich instytu-
cjach i organizacjach poza-
rządowych   mówiono o za-
grożeniach związanych   
z uzależnieniami   i o sposo-
bach radzenia sobie z tym 
problemem.

Zajęcia warsztatowe   dla ro-
dziców i wychowawców, warsz-
taty dla wolontariuszy, zajęcia 
plastyczne z dziećmi, konsulta-
cje z psychologiem, specjalistą 
psychoterapii uzależnień, bez-
płatne porady prawne, spotka-
nia z   konsultantem ds. uzależ-
nień, biegłym sądowym z zakre-
su uzależnienia, otwarty miting 
AA, prelekcje dla uczniów o te-
matyce alkoholowej,   dyżury le-
karza, psychologa, psychotera-
peuty i prawnika dla osób uza-
leżnionych doświadczających 
bezdomności i ich bliskich – to 
tylko niektóre przedsięwzięcia 
zrealizowane w ubiegłym tygo-
dniu w ramach dni otwartych 
organizowanych z   okazji Świa-
towego Dnia Trzeźwości.

Udział w nim wzięły miejskie 
instytucje i organizacje poza-
rządowe działające w ramach 
Partnerstwa Aktywności Lokal-
nej „Częstochowa – mówimy 
NIE uzależnieniom i przemocy”

-  Przez dwa dni 17 i 18 
kwietnia mieszkańcy Często-
chowy, w tym młodzież mieli 
możliwość poznać działalność 
Ośrodka Pomocy Osobom 
z Problemami Alkoholowymi. 
Pokazaliśmy film o tematyce 
antyalkoholowej, przeprowa-
dzono też profilaktyczną pre-
lekcję  – mówi Anna Jaśkie-
wicz-Wałek z OPOPA. -  W ra-
mach działalności Punktu 
Konsultacyjnego dla ofiar 
przemocy domowej oraz z pro-
blemami uzależnień udzielono 
bezpłatnych porad prawnych 
oraz psychologicznych.

Wiele działo się też w Cen-
trum Wolontariatu i Streetwor-
kingu Agape, gdzie m.in. odsło-
nięto nową elewację budynku-

przy ul. Piłsudskiego.   -  Zreali-
zowaliśmy szkolenia „Uliczni 
bezdomni - jak pomagać?” oraz 
„Uzależnienia. Gdzie szukać po-
mocy i wsparcia dla swoich bli-
skich”  – mówi streetworker Jan 
Strączyński, koordynator wo-
lontariatu SWP Agape.

Podczas dni otwartych zaję-
cia i konsultacje zorganizowa-
no w Częstochowskim Cen-
trum Interwencji Kryzysowej 
prowadzonym przez Często-
chowskie Towarzystwo Profi-
laktyki Społecznej, przy ul. Rej-
tana;   Stowarzyszeniu Absty-
nenckim „Północ” przy ul. Cze-
cha; Jurajskim Centrum Lecze-
nia Uzależnień i Usług Społecz-
nych przy ul. 1 Maja; Fundacji 
Chrześcijańskiej „ADULLAM” 

przy ul. Krakowskiej;   Stowa-
rzyszeniu na rzecz pomocy 
dziecku i rodzinie ,,DLA RO-
DZINY” przy ul. Focha; Klubie 
Abstynenta „Wytrwałość”, przy 
ul. Waszyngtona .

-  18 kwietnia w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Częstochowie dyżurowali pra-
cownicy Rejonowych Zespołów 
Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2, 
Sekcji Wspierania Rodziny i Pie-
czy Zastępczej, Sekcji ds. Prze-
ciwdziałania Bezdomności, Ze-
społu Pomocy Specjalistycznej 
dla Rodzin Zagrożonych Prze-
mocą, którzy udzielali porad 
i konsultacji dotyczących pro-
blematyki uzależnień i przemo-
cy  – powiedziała Agnieszka Wy-
dymus, koordynator Zespołu 
Pomocy Specjalistycznej dla Ro-
dzin Zagrożonych Przemocą.

Na co dzień w Częstochowie 
oprócz różnego rodzaju pomocy 
i wsparcia dla osób uzależnio-
nych i współuzależnionych, 
prowadzone są przede wszyst-
kim liczne działania profilak-
tyczne.

W 2017 roku   na zadania 
wynikające z Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki i  Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych przeznaczono z budżetu 
miasta ponad 5 mln złotych.
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Organizatorem Czyściochów jest Stowarzyszenie Lokalni oraz Stowarzysze-
nie Mieszkańcy Częstochowy. Pomysłodawcą akcji jest Marcin Maranda, miej-
ski radny i lider obu stowarzyszeń. 

Do tej pory odbyły się jej dwie edycje. Na inaugurację Lokalni zaproponowa-
li czyszczenie Alei Najświętszej Maryi Panny z reklam. Wykaz uszkodzonych i 
nieaktualnych szyldów wolontariusze przekazali służbom miejskim z wnio-
skiem o ich usunięcie. Zorganizowano także internetowy plebiscyt na najbar-
dziej oszpeconą reklamami kamienicę reprezentacyjnej ulicy miasta. Budynki 
walczyły o tytuł „Koszmarka”. Podczas drugiej edycji posprzątano część dziel-
nicy Zawodzie.
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Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Olsztyn wzbo-
gaciła swój strój orkiestro-
wy o wyjściowe kurtki. 
Gmina Olsztyn przekazała 
na ten cel dodatkowe 7 ty-
sięcy złotych. Orkiestra 
grała już w różnych okolicz-
nościach i zakup ten jest 
zupełnie uzasadniony.  

  Plany jesienno-zimowe też 
już są sprecyzowane - dzieci 
i młodzież nie muszą się już 
obawiać zimna i prezentować 
się będą doskonale i eleganc-
ko. Obecna nazwa Orkiestry 
brzmi  Orkiestra Dęta Gminy 
Olsztyn SEMPRE, prowadzi ją nadal To-

masz Hadrian. Próby odbywają się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Olsztynie.

Nowe kurtki dla orkiestry

Popisali się wiedzą z zakresu 
pożarnictwa

W Szkole Podstawowej w 
Mstowie odbyły się elimina-
cje gminne Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy o Pożar-
nictwie.

Głównym celem OTWP jest 
popularyzowanie przepisów i 
kształtowanie umiejętności w 
zakresie ochrony przeciwpo-
żarowej.

Ogólnopolski Turniej Wie-
dzy Pożarniczej służy przede 
wszystkim promowaniu 
wśród dzieci i młodzieży:
l znajomości przepisów prze-

ciwpożarowych,
l zasad postępowania na wy-

padek powstania pożaru,
l praktycznych umiejętności posługiwa-

nia się podręcznym sprzętem gaśni-
czym i techniką pożarową,

l poznawania tradycji, historii i organiza-
cji ochrony przeciwpożarowej.

Konkurs przeprowadzono w dwóch katego-
riach wiekowych:  kl. IV- VI SP i kl. II i III 
gimnazjum + kl. VII szkoły podstawowej.

W gminnych eliminacjach wzięło udział 
31 uczniów. Byli to: Wiktoria Banasik, 
Dominik Błachucki, Igor Boral, Julia Dą-
browska, Miłosz Dądela, Zuzanna Dąde-
la, Lena Dobosz, Jan Gloc, Oliwia Iz-
debska, Amelia Jaksender, Amelia 
Kamrowska, Miłosz Kowalczyk, Aleksan-
dra Kowalik, Szymon Kowalczyk, Miłosz 
Leśniak, Dominik Mazurek, Adrian Par-
dela, Jakub Pikiel, Rafał Pilarski, Antoni 
Puczyński, Dawid Raczyński, Karina Re-
terska, Zuzanna Rospondek, Piotr Sokal-
ski, Maja Symula, Michał Sypuła, Nadian 

Tomza, Julia Tomzik, Karol Trusiuk, Pa-
tryk Urbańczyk i Paulina Wójcik.

Na podstawie regulaminu OTWP jury 
po dokonaniu oceny prac pisemnych i 
przeprowadzeniu dogrywki ogłosiła nastę-
pujące wyniki:

  
Kategoria klasy IV- VI SP

1. JAN GLOC, kl. VI b
2. KAROL TRUSIUK, kl. V b
3. DOMINIK MAZUREK, kl. IV a
  

Kategoria klasy II- III GIM i kl. VII 
SP

1. MIŁOSZ LEŚNIAK, kl. VII a
2. AMELIA KAMROWSKA, kl. III B
3. ZUZANNA ROSPONDEK, kl. III D
  
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 

dyplom za udział. Natomiast zwycięzcy 
obdarowani zostali atrakcyjnymi nagro-
dami, ufundowanymi przez Wójta Gminy 
Mstów Tomasza Gęsiarza.

Mieszkanka Olsztyna, Edyta 
Lewandowska zdobyła Mistrzo-
stwo Polski w Maratonie gór-
skim w Szczawnicy na dystan-
sie 43,3 km.

Uzyskany wynik pozwolił 
olsztyńskiej biegaczce zakwalifiko-
wać się na Mistrzostwa Świata, 
które zaplanowano w czerwcu bie-
żącego roku w Karpaczu.

 Szczawnica jest dla mnie 
szczęśliwa bo trzy lata pod rząd 
bronię korony najlepszej biegacz-
ki górskiej. Prowadziłam od star-
tu do mety, wygrywając z ponad 
10 minutową przewagą nad dru-
gą zawodniczką  – powiedziała po 
biegu Edyta Lewandowska. Suk-
cesy biegaczki można również śle-
dzić na profilu www.facebook.
com/search/top

Złota Edyta

MSTÓW

11 dębów z  okazji 100 rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
posadzą przedszkolaki i  uczniowie z  
terenu Gminy Kłomnice. 

Pierwsze dęby noszące imiona osób 
związanych z  odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości 11 listopada 1918 roku zo-
stały posadzone  przez przedszkolaków z  
Rzerzęczyc, Rzek Wielkich i  Kłomnic oraz  
Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka.

Oto patroni Dębów Niepodległości:
l Przedszkole w  Rzerzęczycach
Dąb niepodległości Józefa Piłsudskiego 
(1867 – 1935) - działacza społecznego i  
niepodległościowego, żołnierza, polityka, 
męża stanu, zesłańca carskiego na  Sybe-
rię, więźnia twierdzy magdeburskiej.
l Przedszkole w  Rzekach Wielkich
Dąb niepodległości Ignacego Jana Pade-
rewskiego (1860 – 1941) - pianisty, kom-
pozytora, działacza niepodległościowego, 
męża stanu i  polityka, premiera rządu II 
Rzeczpospolitej.
l Przedszkole w  Kłomnicach
Dąb niepodległości gen. Władysława Si-
korskiego (1881 – 1943) - polityka, gene-
rała broni Wojska Polskiego, Naczelnego 
Wodza Polskich Sił Zbrojnych i  premiera 
Rządu RP na  Uchodźstwie podczas II woj-
ny światowej.
l Szkoła Podstawowa  

w  Rzerzęczycach
Dąb niepodległości gen. Józefa Hallera 
(1873-1960) - generała broni Wojska Pol-
skiego, działacza politycznego i  społecz-
nego, posła na  Sejm Rzeczpospolitej Pol-
skiej, harcmistrza i  przewodniczącego 
Związku Harcerstwa Polskiego.
l Szkoła Podstawowa w  Zawadzie

Dąb niepodległości gen. Tadeusza Jorda-
na – Rozwadowskiego (1866-1928) - ge-
nerała broni, organizatora Wojska Pol-
skiego, konstruktora i  wynalazcy.
l Szkoła Podstawowa w  Konarach
Dąb niepodległości Wincentego Witosa 
(1874-1945)-rolnika, działacza ruchu lu-
dowego, polityka, trzykrotnego premiera 
II Rzeczpospolitej Polskiej, posła na  Gali-
cyjski Sejm Krajowy.
l Szkoła Podstawowa w  Garnku
Dąb niepodległości gen. Józefa Dowbora – 
Muśnickiego (1867 -1937)- generała bro-
ni Wojska Polskiego.
l Szkoła Podstawowa w  Witkowicach
Dąb niepodległości Wojciecha Korfantego 
(1873 – 1939)- polityka, publicysty, posła 
na  Sejm Śląski i  Sejm II Rzeczpospolitej 
Polskiej, senatora II RP, a  nade wszystko 
bojownika o  polskość Górnego Śląska.
l Szkoła Podstawowa w  Kłomnicach
Dąb niepodległości Władysława Grabskie-
go (1874 – 1938) - polityka, działacza nie-
podległościowego i  społecznego, wybitne-
go ekonomisty, historyka.
l Gminny Ośrodek Kultury  
w  Kłomnicach
Dąb niepodległości Romana Dmowskiego 
(1864 - 1939) - publicysty politycznego i  
twórcy podstaw ideologii narodowej w  
Polsce, działacza partyjnego, założyciela 
Narodowej Demokracji, posła na  sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz  II i  III Du-
my, ministra spraw zagranicznych II RP.
l Szkoła Podstawowa w  Skrzydlowie
Dąb niepodległości Ignacego Daszyńskie-
go (1866 – 1936) - polityka, działacza so-
cjalistycznego i  niepodległościowego, po-
sła do  parlamentu austriackiego, posła 
na  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wice-
premiera rządu RP.

Dęby niepodległości

Szkoła Podstawowa w Janowie zor-
ganizowała Gminny Rajd Ekologiczny 
z okazji Dnia Ziemi - „Zmieniaj nawy-
ki – nie klimat”. W rajdzie uczestni-
czyli uczniowie szkół podstawowych 
z Janowa, Piasku i SP nr 53 z Często-
chowy oraz Gromady Zuchowe 
z Lusławic i Rudnik z opiekunami.

Blisko 250 uczestników wystartowało 
spod janowskiej podstawówki zmierzając 
w kierunku złotopotockich błoni przy sta-
wie Amerykan. Na specjalnie przygotowa-
nej mapie zaznaczonych było jedenaście 
najważniejszych punktów, w tym: Aleja 
Klonów, budynek Nadleśnictwa Złoty Po-
tok z pięknym ogrodem czy zespół pałaco-
wo-parkowy z dębem „Dziad” i innymi 
przyrodniczo-kulturowymi atrakcjami.

Na wszystkich strudzonych piechurów 
na złotopotockich błoniach czekało ogni-
sko, przy którym można się było ogrzać 
i upiec kiełbaski. Była także gra terenowa, 
wspólne śpiewy i inne zabawy.

Na zakończenie Joanna Ścigaj – wójt 
Gminy Janów, Katarzyna Szostak - 
przedstawicielka Nadleśnictwa Złoty Po-
tok i Mariola Turowska – Moskalik – 
opiekunka Szkolnego Koła Ligii Ochrony 
Przyrody, wręczyły: legitymacje LOP no-
wym członkom, a także: dyplomy, tema-
tyczne broszury, budki lęgowe oraz inne 
nagrody ufundowane przez partnerów 
i sponsorów wydarzenia.

Koordynatorem rajdu i innych wyda-
rzen proekologicznych jest od lat Mario-
la Turowska – Moskalik – opiekunka 
Szkolnego Koła LOP przy SP w Janowie, 
przy współpracy z Dorotą Gal – hm 36 
Gromady Zuchowej „Pluszowe Niedź-
wiadki”.  

Partnerami i patronami honorowymi 
są: Gmina Janów z wójtem Joanną Ści-
gaj, Nadleśnictwo Złoty Potok z nadle-
śniczym Andrzejem Krzypkowskim, Za-
rząd Okręgu LOP w Częstochowie, SP 
w Janowie z dyrektorem Ryszardem Si-
dorkiewiczem. 

Ekologiczny rajd

KŁOMNICE

JANÓW

oprac. kg
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Pijana matka chciała odebrać 
dziecko z przedszkola

Dwa promile alkoholu w organizmie 
miała 37-letnia rybniczanka, która 
przyjechała odebrać z przedszkola 
swojego syna. O zdarzeniu rybnickich 
policjantów powiadomili pracownicy 
placówki. Nieodpowiedzialna matka 
odpowie za prowadzenie pojazdu w sta-
nie nietrzeźwości. O całej sytuacji zo-
stanie powiadomiony także sąd ro-
dzinny.

Do jednego z rybnickich przedszkoli 
zgłosiła się 37-letnia matka, aby odebrać 
swojego syna. Pracownicy przedszkola za-
uważyli, że kobieta przyjechała samocho-
dem, a w trakcie rozmowy wyczuli od niej 

silną woń alkoholu. Natychmiast powiado-
mili rybnickich stróżów prawa o tym, że pi-
jana kobieta przyjechała odebrać dziecko 
z przedszkola. Policjanci ruchu drogowego 
sprawdzili stan trzeźwości 37-latki. Wynik 
badania na alkomacie wykazał w jej orga-
nizmie 2 promile alkoholu. Kobieta powie-
działa policjantom, że przed południem pi-
ła alkohol. Mundurowi zatrzymali jej pra-
wo jazdy. Na miejsce wezwany został oj-
ciec, który zaopiekował się dzieckiem i za-
bezpieczył pojazd. 37-letnia rybniczanka 
odpowie teraz za jazdę w stanie nietrzeźwo-
ści, za co grozi jej kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności. O całej sytuacji zostanie po-
wiadomiony także sąd rodzinny.

Po pijanemu wracał 
z imprezy. Dachował...

Podpalał ze złości  
na dziewczynę...

Zlecił podpalenie swojego 
samochodu

Policjanci z Bielska-Białej wspólnie z 
kryminalnymi z bielskiej komendy za-
trzymali młodego mężczyznę, który 
jest podejrzany o podpalanie dwóch 
piwnic oraz kiosku. Straty sięgają bli-
sko 10 tysięcy zł. Sprawca podpalał ze 
złości... na swoją dziewczynę. Na swo-
im koncie ma także włamania do kio-
sków. Za przestępstwa te grozi mu do 
10 lat więzienia.

W bloku przy bielskiej ul. Boryczki 
spłonęły dwie piwnice. Spaliły się składo-
wane tam opony samochodowe oraz in-
stalacja elektryczna. Ze względów bezpie-
czeństwa ewakuowano 20 mieszkańców. 
Strażacy szybko ugasili pożar i zapobiegli 
rozprzestrzenianiu się ognia na pozostałe 
pomieszczenia. Sprawca podpalił też 
kiosk przy ul. Cieszyńskiej. Spłonęło wy-
posażenie i towar, a właścicielka wyceniła 
straty na blisko 2 tysiące zł.

Śledczy podejrzewali, że pożary to efekt 
świadomych podpaleń. Dokładnie przy-
glądali się całej sprawie. Przeprowadzona 
została szczegółowa ekspertyza i dokład-
ne oględziny miejsc, w których doszło do 
pożarów. Rozpoczęto również obserwację 
tego rejonu. W miejsca, gdzie doszło do 

pożarów skierowano dodatkowe patrole, 
zarówno umundurowane, jak i operacyj-
ne. Śledczy ustalili, że związek z podpale-
niami może mieć 24-letni bielszczanin. 
Podpalacz został zatrzymany przez poli-
cjantów z „trójki” i kryminalnych z biel-
skiej komendy. Zatrzymany trafił do poli-
cyjnego aresztu.

Policjanci ustalili, że podpalenia, to nie 
jedyne przestępstwa, których zatrzymany 
dopuścił się w ostatnim czasie. Począt-
kiem kwietnia włamał się dwukrotnie do 
kiosku wielobranżowego na bielskim osie-
dlu Kopernika. Szkody, które spowodował 
w wyniku włamań i podpaleń sięgają bli-
sko 10 tysięcy zł. Zatrzymany usłyszy za-
rzuty, a o jego dalszym losie rozstrzygnie 
prokuratura i sąd. Grozi mu do 10 lat za 
kratami.

Sosnowieccy policjanci zwalczający 
przestępczość przeciwko mieniu usta-
lili, że podpalenie auta, do jakiego do-
szło w październiku zeszłego roku na 
parkingu przed jednym z sosnowiec-
kich centrów handlowych, spowodo-
wał sam pokrzywdzony. Do takiej 
prawdy śledczy dotarli po blisko pół 
roku żmudnego, niezwykle pracochłon-
nego postępowania. 

W październiku zeszłego roku, przed 
jednym z sosnowieckich centrów handlo-
wych spłonął Volkswagen Passat o warto-
ści ponad 138 tys. złotych. W toku prowa-
dzonego postępowania policjanci zgroma-
dzili kolejno dowody, dzięki którym coraz 
mocniej utwierdzali się w przekonaniu, że 
to sam pokrzywdzony, 31-letni mieszka-

niec Jaworzna, spowodował podpalenie 
swojego auta. Po kolejnym okresie żmud-
nej, dochodzeniowej, analitycznej pracy 
ustalili dane drugiego mężczyzny, podej-
rzewanego o podłożenie ognia. W miarę 
dokonywania kolejnych czynności śledz-
twa, pokrzywdzony zorientował się, że pro-
kurator i policjanci są bliscy odkrycia 
prawdy. Wtedy właśnie zaczął grozić 
świadkom występującym w postępowa-
niu. Pomimo tego, został ostatecznie za-
trzymany, bowiem dzięki determinacji 
i konsekwencji w działaniu prokuratora 
i śledczych, zgromadzono w tej sprawie so-
lidny materiał dowodowy. Po jego ocenie 
sąd zdecydował o tymczasowym areszto-
waniu podejrzanego na 3 miesiące. Za wy-
łudzenie odszkodowania i grożenie świad-
kom może trafić do więzienia na 5 lat.

Zlekceważył znak 
i staranował osobówkę

Odzyskali motocykle

Nieustąpienie pierwszeństwa przejaz-
du było przyczyną groźnego wypadku, 
do którego doszło w Czyżowicach. Kie-
rowca, który zlekceważył znak STOP i 
wjechał z impetem na skrzyżowanie, 
doprowadził do zderzenia z prawidłowo 
jadącym peugeotem. Kierująca osobów-
ką cudem przeżyła ten wypadek.

Do zdarzenia doszło w piątek, około 
10.50 w Czyżowicach. Z informacji uzy-
skanych przez policjantów wydziału ruchu 
drogowego wynikało, iż kierujący samo-
chodem ciężarowym marki DAF, nie zasto-
sował się do znaku STOP i wjechał na 
skrzyżowanie, nie ustępując pierwszeń-
stwa prawidłowo jadącemu peugeotowi. 

Siła uderzenia była tak duża, że osobówka 
została dosłownie wbita w drewniane ogro-
dzenie znajdującej się tam firmy. 51-latka 
cudem uszła z życiem, bo samochód został 
doszczętnie zniszczony. Kobieta z ogólnymi 
potłuczeniami trafiła do szpitala. 30-letni 
kierowca DAF-a był trzeźwy.

Policjanci z wydziału kry-
minalnego żywieckiej ko-
mendy policji odzyskali 
skradzione motocykle. Ich 
wartość to 16 tys. złotych. 
Ustalili, że kradzieży doko-
nał 18-letni mieszkaniec 
Żywca, który usłyszał już 
zarzuty. Za popełnione 
przestępstwo w więzieniu 
może spędzić 10 lat.

Początkiem kwietnia śled-
czy z wydziału kryminalnego 
żywieckiej komendy policji 
otrzymali informację, że do 
jednego z domów w Żywcu 
miało miejsce włamanie. Łu-
pem włamywacza padły dwa motocykle. 
Sprawa była trudna, bowiem pokrzywdzo-
ny nie przebywał na stałe w tym miejscu 
i trudno było określić czas, w którym do-
szło do przestępstwa. Policjanci jednak 
krok po kroku sprawdzali każdy ślad i in-
formację, która mogła naprowadzić ich na 

sprawcę. Dzięki temu ustalili, że włama-
nia dokonał 18-letni mieszkaniec Żywca. 
Mężczyzna usłyszał już zarzut. Policjanci 
działali dalej, dzięki czemu ustalili do kogo 
ostatecznie trafiły motocykle i odzyskali 
skradzione maszyny. Ich wartość to 16 
tys. zł. 18-latkowi za popełnione przestęp-
stwo grozi kara 10 lat więzienia.

oprac. kg

Blisko 2 promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu miał 20-latek z Żor, 
który spowodował poważny wypadek 
na Folwareckiej. Młody kierowca na 
prostym odcinku drogi stracił panowa-
nie nad pojazdem, uderzył w inny sa-
mochód i dachował. W zdarzeniu ucier-
piał znajomy 20-latka oraz kierująca 
drugim samochodem biorącym udział 
w wypadku.

W Żorach przy ulicy Folwareckiej do-
szło do poważnego wypadku, który spo-
wodował pijany, młody kierowca. Jak 
wstępnie ustalili policjanci 20-latek, kie-
rując oplem na prostym  odcinku drogi 
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał 
na przeciwny pas ruchu i tam zderzył się 
z hyundaiem, po czym dachował.

W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden 
z pasażerów opla, który wypadł z samo-
chodu oraz kobieta kierująca drugim 
z pojazdów. Oboje trafili do szpitala z po-
ważnymi obrażeniami ciała.

Policjanci przebadali młodego kierowcę 
na alkomacie, który wykazał u niego bli-
sko 2 promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Ustalili też, że 20-latek wraz ze 
znajomymi wracał z nocnej imprezy.   

20-latek stracił już prawo jazdy i usłyszał 
zarzuty. Prokurator objął go policyjnym 
dozorem i zastosował poręczenie majątko-
we. Za spowodowanie wypadku według 
obowiązujących przepisów kierowcy grozi 
nawet do 3 lat więzienia, w przypadku 
20-latka kara ta jednak, ze względu na 
stan nietrzeźwości, będzie wyższa.

Do podobnego zdarzenia doszło rów-
nież na ulicy Osińskiej. 20-letni kierowca 
fiata, mając w organizmie ponad 1,5 pro-
mila alkoholu zderzył się z bmw. Jak 
wstępnie ustalili policjanci młody kierow-
ca przejechał na czerwonym przez skrzy-
żowanie i doprowadził do wypadku, w któ-
rym ucierpieli zarówno kierowca i pasa-
żerka bmw oraz 20-latek i jego pasażer.

Pseudokibice zatrzymani za 
pobicie

Policjanci z wydziału kryminalnego 
rudzkiej komendy zatrzymali trzech 
pseudokibiców. To mężczyźni w wieku 
21, 23 i 24 lat, utożsamiający się z za-
brzańską drużyną piłkarską. Rudzianie 
wtargnęli na teren ogródków działko-
wych i pobili spędzającego czas z ro-
dziną 33-latka. Mimo, że w czasie na-
paści byli zamaskowani kominiarkami, 
policjanci szybko ich zidentyfikowali.

Grupa kilku młodych mężczyzn uzbro-
jona w kije, pałki i maczety, wtargnęła na 
teren rudzkich ogródków działkowych, 
gdzie odpoczywał 33-latek wraz z rodziną. 
Sprawcy zastraszyli kobiety i dzieci, a męż-
czyznę pobili. Zawiadomieni o zdarzeniu 
policjanci, rozpoczęli poszukiwania spraw-
ców. Pokrzywdzony, w trakcie szarpaniny 
zdołał zdjąć z głowy jednego ze sprawców 
kominiarkę. To był kluczowa informacja, 
dzięki której już po kilku dniach zidentyfi-
kowano sprawców. Kryminalni z grupy do 
walki z przestępczością pseudokibiców 

rudzkiej komendy zatrzymali chuliganów. 
W trakcie przeszukania ich miejsc za-
mieszkania, detektywi znaleźli kominiar-
ki, maczety, pałki i wiatrówkę. Policjanci 
doprowadzili wszystkich sprawców do 
rudzkiej prokuratury. Usłyszeli oni zarzu-
ty pobicia, gróźb karalnych oraz narusze-
nia miru domowego. Prokurator objął 
dwóch policyjnym dozorem i zastosował 
poręczenia majątkowe, natomiast w przy-
padku 23-latka sąd zdecydował o jego 
tymczasowym aresztowaniu.
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
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

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

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGIPOGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

Tel. kontaktowy: 604 064 480

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

OPIEKA

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

n POTRZEBNA całodobowa opiekunka do 
85-letniej osoby na stałe. Tel: 793 070 712

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 
1.9 TDI, rok prod. 2003

 

7.900 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 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 PASSAT 2.0 TDI, 
2008, sedan

 19.900 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 FIAT SEICENTO 0.9 E,  

rok prod. 2002 3.400 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 2.0 TDI, 2005-2008 
 13.900-18.900 zł

n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 
7-osobowy 21.900 zł
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Piłka nożna

Raków odrabia 
zaległości w Chojnicach

W środę, 25 kwietnia 
w Chojnicach piłkarze Rakowa 
rozegrają zaległy mecz z Choj-
niczanką, która jest w gronie 
drużyn walczących o awans 
do ekstraklasy.  

Częstochowski Raków poje-
dzie do Chojnic po trzech poraż-
kach z rzędu. W ostatniej kolejce 
drużyna Marka Papszuna prze-
grała w Bytowie 0:1 z niżej noto-
waną Bytovią. Z kolei Chojni-
czanka pokonała na wyjeździe 
1:0 Olimpię Grudziądz i zajmuje 
obecnie 4. miejsce z niewielką 
stratą do lidera.  

Gospodarze będą faworytem 

środowego spotkania z Rako-
wem Częstochowa, choć w run-
dzie wiosennej grają w kratkę. 
Chojniczanka ma na swoim kon-
cie dwa zwycięstwa, dwie poraż-
ki i trzy remisy. Dużo gorszy bi-
lans mają jednak częstochowia-
nie, którzy w siedmiu spotka-
niach w tym roku zdobyli zaled-
wie 4 punkty.

W bezpośrednim pojedynku 
w rundzie jesiennej lepsi okazała 
się drużyna z Chojnic, która po-
konała Raków 1:0. Gospodarze 
stracili bramkę w 90. minucie po 
strzale Adama Ryczkowskiego.

Rewanż rozpocznie się o godz. 
18. KR, zdj. kg

Boks

Tomasz Adamek znokautował 
Amerykanina

Znakomity pojedynek stoczył 
w sobotę, 21 kwietnia w Hali 
Sportowej Częstochowa Tomasz 
Adamek, który w siódmej run-
dzie znokautował cięższego od 
siebie o 13 kilogramów Joeya 
Abella.  

Amerykanin szukał okazji do za-
dania nokautującego ciosu. Polak 
był jednak zdecydowanie szybszy i z 
łatwością unikał ataków Abella, 
obijając przy tym rywala. W szóstej 
rundzie Abell kolejny raz  leżał na 
deskach, Amerykanin wstał, ale ko-
lejny cios „Górala” znów posłał go 
na deski. Abell dotrwał do końca 
gongu, ale w siódmej rundzie nie 
wytrzymał po ciosie w brzuch i siadł 
zamroczony na deskach ringu. 
Walka została zakończona.  

Świetny pojedynek stoczył rów-
nież Mateusz Masternak, który 
umiejętnie dystansował rywala le-
wym prostym i często też dokładał 
cios prawą ręką. Po szóstej rundzie 
Youri Kalenga praktycznie nic nie 
widział na lewe oko. Francuz nie 
wyszedł już do siódmej rundy.  

Kolejne zwycięstwo odniósł także 
częstochowianin Robert Parzęczew-
ski, który pokonał w ósmej rundzie 
przez techniczny nokaut Tima Cro-
nina.

KR

Wyniki gali Polsat Boxing Night: Noc Zemsty
o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski w wadze ciężkiej:
Tomasz Adamek (53-5, 31 KO) pokonał przez techniczny 

nokaut w siódmej rundzie Joey’a Abella (34-10, 32 KO)

o Mistrzostwo Europy WBO:
Mateusz Masternak (41-4, 28 KO) pokonał przez techniczny 

nokaut po szóstej rundzie Youriego Kalengę (23-5, 16 KO)

o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski w wadze junior ciężkiej:
Adam Balski (12-0, 8 KO) pokonał jednogłośna decyzją sę-

dziów (97:93, 97:93, 99:91) Denisa Gracheva (16-7-1, 9 KO)
Damian Jonak (40-0-1, 21 KO) pokonał jednogłośną decyzją 

sędziów (80:70, 80:70, 80:70) Marcosa Jesusa Cornejo (19-
2, 18 KO)

o Mistrzostwo Świata WBO w wadze super piórkowej:
Ewa Brodnicka (15-0, 2 KO) pokonała jednogłośną decyzją 

sędziów (100:90, 97:93, 99:91) Sarah Pucek (8-3-1, 1 KO)
Robert Parzęczewski (20-1, 13 KO) pokonał przez techniczny 

nokaut w ósmej rundzie Tima Cronina (11-2-1, 2 KO)

o Mistrzostwo Polski w wadze półśredniej:
Łukasz Wierzbicki (16-0, 6 KO) pokonał jednogłośną decyzję 

sędziów (96:94, 96:94, 98:92) Michała Żeromińskiego (13-4-
1, 1 KO)

Michał Chudecki (11-2-2, 3 KO) zremisował niejednogłośnie 
(77:75, 76:77, 76:76) z Damianem Wrzesińskim (13-1-2, 5 
KO)



Pięcioletni chłopiec wpadł w szczelinę mię-
dzy peronem, a odjeżdżającym pociągiem. Jego 
matka była pod wpływem alkoholu...

Kilka dni temu oficer dyżurny z komisariatu IV 
w Częstochowie otrzymał zgłoszenie wypadku, do 
którego doszło na dworcu kolejowym. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że 47-latka żegnała się ze swoim 
znajomym i wtedy jej 5-letnie dziecko wpadło 
w szczelinę między peronem,  a odjeżdżającym po-
ciągiem. Na szczęście maszynista od razu zahamo-
wał. Na miejsce przyjechało pogotowie, które prze-
badało dziecko. Chłopcu nic się stało. Badanie sta-
nu trzeźwości jego matki wykazało natomiast, że 
miała w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Ko-
bieta została zatrzymana, a 5-latkiem zaopiekowała 

się jego starsza siostra. Po wytrzeźwieniu 
47-latka usłyszała w Prokuraturze Rejo-
nowej Częstochowa-Południe zarzut na-
rażenia syna na utratę życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu w związku z nie-
dopełnieniem obowiązku opieki. Prokura-
tor zastosował wobec podejrzanej dozór. 
Śledczy wyjaśniają szczegóły sprawy.

kg

Parada Postaci Literackich

Kto czyta książki, ten żyje podwójne
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Przyszła wiosna

Częstochowa w kwiatach
Wiosna zagościła u nas na dobre. 

W Częstochowie  zakwitają kolejne 
gatunki kwiatów i roślin cebulo-
wych. W centrum miasta podziwiać 
możemy między innymi piękne tu-
lipany.

W 2015 roku, w ramach nasadzeń  
na zieleńcach w pasach drogowych 
ulic, posadzono blisko 90 tys. sztuk 

żonkili i krokusów. Kwiaty już od wcze-
snej wiosny zdobią m.in. ulice: Sobie-
skiego, Szajnowicza-Iwanowa, Aleję Ja-
na Pawła II, czy Krakowską.

W ubiegłym roku krokusy, narcyzy 
oraz ozdobne czosnki posadzono rów-
nież w pasie drogowym alei Bohaterów 
Monte Cassino. Również w 2017 roku, 
w donicach na placu Biegańskiego i 
wzdłuż Alei Najświętszej Maryi Panny 
zostało posadzonych 4 tys. sztuk 

ozdobnych tulipanów.
W tym roku w rejonie centrum mia-

sta pojawiły się sadzonki niezapomi-
najki, stokrotki, ciemiernika i bratka 
w różnych kolorach. Łączna ilość po-
sadzonych kwiatów to ponad 6,5 tys. 
Realizacją miejskich nasadzeń zajmu-
je się Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta 
Częstochowy.

kg

Pippi Langsztrump, bohate-
rów z Pana Tadeusza, Gucia, 
wilka, Czerwonego Kapturka, 
Królewnę Śnieżkę, czaro-
dziejkę, księżniczkę, pirata 
i wiele innych bajkowych, ba-
śniowych oraz powieścio-
wych postaci można było zo-
baczyć przed częstochow-
skim ratuszem. Z okazji ob-
chodów Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich 
zorganizowano Paradę Posta-
ci Literackich.

Była to już dziewiąta edycja 
parady w naszym mieście. Orga-

nizatorzy dzięki niej chcieli za-
chęcić do czytania i promować 
książki oraz biblioteki. Impreza 

cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem. W tym roku uczest-
niczyli w niej i ci młodsi, i ci tro-
chę starsi. Wśród paradujących 
można było spotkać przedszko-
laków i uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjum, a nawet szkół 
średnich. Nie zabrakło również 
nauczycieli, bibliotekarzy, rodzi-
ców, opiekunów, księgarzy i za-
proszonych gości. Wszyscy 
z uśmiechem na twarzach dum-
nie przemaszerowali przez II ale-
ję. Barwny korowód zatrzymał 
się przed ratuszem. Tam odbyła 
się prezentacja postaci, recyto-
wano wiersze i rymowanki. Na 

koniec tradycyjnie wybrano naj-
piękniejsze postacie i najlepszy 
transparent promujący książkę 
i czytanie. 

Organizatorem akcji są: Sek-
cja Bibliotekarska przy Oddziale 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Częstochowie przy 
udziale Publicznej Biblioteki Pe-
dagogicznej RODN „WOM” 
w Częstochowie, Wydziału Edu-
kacji Urzędu Miasta, Wydziału 
Kultury, Promocji i Sportu   
Urzędu Miasta oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 53 z Oddziałami In-
tegracyjnymi   w Częstochowie. 

kg
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Częstochowa

Nagrody 
za kulturę
Rusza przyjmowanie wniosków 

o przyznanie Nagród Miasta Czę-
stochowy w dziedzinie kultury za 
rok 2018. Dokumenty można 
składać do końca czerwca.

Propozycje kandydatów do nagrody 
mogą składać: instytucje kultury, 
szkoły artystyczne, związki i stowa-
rzyszenia twórcze, inne organizacje i 
stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

Nagrody Miasta Częstochowy przy-
znawane są raz w roku za szczególne 
osiągnięcia w twórczości, promocji i 
ochronie kultury w następujących 
dziedzinach: literatura i historia, mu-
zyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr 
i film, ochrona i promocja kultury. 
Nagrody mogą być przyznane na pod-
stawie oceny całokształtu działalno-
ści lub za osiągnięcie o istotnym zna-
czeniu. Nagroda za całokształt dzia-
łalności może być przyznana tej sa-
mej osobie tylko jeden raz.

Propozycje pisemne zawierające: 
dane osobowe kandydata do nagrody, 
dane o dorobku twórczym lub arty-
stycznym, wskazanie, za jakie osią-
gnięcie nagroda ma być przyznana 
oraz uzasadnienie wyboru kandyda-
tury składać należy w Kancelarii 
Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 
11/13, w  terminie do 30 czerwca.

kg

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5

Statuetki w podziękowaniu 
za przyjaźń

W Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym nr 5, odbyła 
się jubileuszowa, piętna-
sta Gala wręczenia Statu-
etek Przyjaźni.

Społeczność ośrodka ho-
noruje co roku osoby, które 
czynnie wspierają jego dzia-
łalność edukacyjną i wycho-
wawczą. Po raz pierwszy 
statuetki przedstawiające 
dzieci, które trzymają w dło-
niach dwa przenikające się 
serca, wręczono w 2003 ro-
ku.   Ich autorem jest czę-
stochowski artysta plastyk 
– Stefan Pala.

W tym roku nagrodzono 
prezydenta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka, 
przewodniczącego Rady 
Miasta Zdzisława Wolskie-

go, współwłaściciela firmy 
,,K. Orzełek, K. Markisz” 
Krzysztofa Markisza oraz   
kapelmistrza Orkiestry Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach Waldemara 
Skotarskiego.   Nagrodę Su-
per Przyjaciela, otrzymał 
Wiesław Kulej, Kawaler Or-
deru Uśmiechu.

Ponadto ze względu na 
jubileuszowy charakter uro-
czystości przyznano cztery 
nagrody Złotego Anioła.   
Otrzymali je: Danuta Mo-
rawska - Kierownik Zespołu 
Pieśni i Tańca ,,Częstocho-
wa”, Marta Niemczyk - 
członkini Zarządu TPD,   
Małgorzata Wójcik - Spo-
łeczny Rzecznik Praw Dziec-
ka Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Oddziału Okręgowe-

go oraz Paweł Bilski - Prezes 
Fundacji Oczami Brata.

Statuetką „Serce za Ser-
ce”, uhonorowano Piotra 
Grzybowskiego- Naczelnika 
Wydziału Funduszy Euro-
pejskich i Rozwoju Urzędu 
Miasta Częstochowy oraz   
Ireneusza Kozerę - Dyrekto-
ra Filharmonii Częstochow-
skiej.

Uroczystość uświetnili 
występ Zespołu Pieśni i 
Tańca Częstochowa oraz 
wychowanków ośrodka.   
Gościem specjalnym był Ja-
cek Domański.   Wszyscy 
goście otrzymali pamiątko-
we upominki   wykonane 
przez wychowanków ośrod-
ka oraz medale autorstwa 
Wiesława   Kuleja.
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Akcja „Czyściochy”

Posprzątali drogi 
rowerowe

„Czyste drogi rowerowe” – pod 
takim hasłem odbyła się w Często-
chowie kolejna edycja akcji Czy-
ściochy.  

Rowerzyści ze Stowarzyszenia Lo-
kalni i Stowarzyszenia Mieszkańcy 
Częstochowy dosłownie wzięli sprawy 
w swoje ręce i posprzątali drogę dla ro-
werów wzdłuż ulicy Nadrzecznej. W 
ruch poszły szczotki, wiadra i szufelki. 
Dokładnie wysprzątano odcinek mię-
dzy ulicą Mirowską a Aleją Jana Paw-
ła II – w sumie ok. 300 metrów drogi 
rowerowej. Do wiader trafiły kamienie, 

potłuczone szkło, żwir oraz piach. Ak-
cja trwała półtorej godziny. - Miasto 
nie dba o drogi rowerowe – twierdzi 
radny Marcin Maranda. Jestem rowe-
rzystą i wiem, że to poważny problem. 
Piach, liście, kamienie, potłuczone 
szkło to smutna codzienność na czę-
stochowskich ścieżkach rowerowych – 
dodał. Radni ze Stowarzyszenia Miesz-
kańcy Częstochowy przygotowali in-
terpelację z wnioskiem o włączenie 
dróg rowerowych do systemu bieżące-
go utrzymania czystości.
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Instytucje i organizacje pozarządowe

Obchodziliśmy tydzień trzeźwości
W ramach otwartych 

drzwi przez blisko tydzień 
w częstochowskich instytu-
cjach i organizacjach poza-
rządowych   mówiono o za-
grożeniach związanych   
z uzależnieniami   i o sposo-
bach radzenia sobie z tym 
problemem.

Zajęcia warsztatowe   dla ro-
dziców i wychowawców, warsz-
taty dla wolontariuszy, zajęcia 
plastyczne z dziećmi, konsulta-
cje z psychologiem, specjalistą 
psychoterapii uzależnień, bez-
płatne porady prawne, spotka-
nia z   konsultantem ds. uzależ-
nień, biegłym sądowym z zakre-
su uzależnienia, otwarty miting 
AA, prelekcje dla uczniów o te-
matyce alkoholowej,   dyżury le-
karza, psychologa, psychotera-
peuty i prawnika dla osób uza-
leżnionych doświadczających 
bezdomności i ich bliskich – to 
tylko niektóre przedsięwzięcia 
zrealizowane w ubiegłym tygo-
dniu w ramach dni otwartych 
organizowanych z   okazji Świa-
towego Dnia Trzeźwości.

Udział w nim wzięły miejskie 
instytucje i organizacje poza-
rządowe działające w ramach 
Partnerstwa Aktywności Lokal-
nej „Częstochowa – mówimy 
NIE uzależnieniom i przemocy”

-  Przez dwa dni 17 i 18 
kwietnia mieszkańcy Często-
chowy, w tym młodzież mieli 
możliwość poznać działalność 
Ośrodka Pomocy Osobom 
z Problemami Alkoholowymi. 
Pokazaliśmy film o tematyce 
antyalkoholowej, przeprowa-
dzono też profilaktyczną pre-
lekcję  – mówi Anna Jaśkie-
wicz-Wałek z OPOPA. -  W ra-
mach działalności Punktu 
Konsultacyjnego dla ofiar 
przemocy domowej oraz z pro-
blemami uzależnień udzielono 
bezpłatnych porad prawnych 
oraz psychologicznych.

Wiele działo się też w Cen-
trum Wolontariatu i Streetwor-
kingu Agape, gdzie m.in. odsło-
nięto nową elewację budynku-

przy ul. Piłsudskiego.   -  Zreali-
zowaliśmy szkolenia „Uliczni 
bezdomni - jak pomagać?” oraz 
„Uzależnienia. Gdzie szukać po-
mocy i wsparcia dla swoich bli-
skich”  – mówi streetworker Jan 
Strączyński, koordynator wo-
lontariatu SWP Agape.

Podczas dni otwartych zaję-
cia i konsultacje zorganizowa-
no w Częstochowskim Cen-
trum Interwencji Kryzysowej 
prowadzonym przez Często-
chowskie Towarzystwo Profi-
laktyki Społecznej, przy ul. Rej-
tana;   Stowarzyszeniu Absty-
nenckim „Północ” przy ul. Cze-
cha; Jurajskim Centrum Lecze-
nia Uzależnień i Usług Społecz-
nych przy ul. 1 Maja; Fundacji 
Chrześcijańskiej „ADULLAM” 

przy ul. Krakowskiej;   Stowa-
rzyszeniu na rzecz pomocy 
dziecku i rodzinie ,,DLA RO-
DZINY” przy ul. Focha; Klubie 
Abstynenta „Wytrwałość”, przy 
ul. Waszyngtona .

-  18 kwietnia w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Częstochowie dyżurowali pra-
cownicy Rejonowych Zespołów 
Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2, 
Sekcji Wspierania Rodziny i Pie-
czy Zastępczej, Sekcji ds. Prze-
ciwdziałania Bezdomności, Ze-
społu Pomocy Specjalistycznej 
dla Rodzin Zagrożonych Prze-
mocą, którzy udzielali porad 
i konsultacji dotyczących pro-
blematyki uzależnień i przemo-
cy  – powiedziała Agnieszka Wy-
dymus, koordynator Zespołu 
Pomocy Specjalistycznej dla Ro-
dzin Zagrożonych Przemocą.

Na co dzień w Częstochowie 
oprócz różnego rodzaju pomocy 
i wsparcia dla osób uzależnio-
nych i współuzależnionych, 
prowadzone są przede wszyst-
kim liczne działania profilak-
tyczne.

W 2017 roku   na zadania 
wynikające z Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki i  Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych przeznaczono z budżetu 
miasta ponad 5 mln złotych.
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Organizatorem Czyściochów jest Stowarzyszenie Lokalni oraz Stowarzysze-
nie Mieszkańcy Częstochowy. Pomysłodawcą akcji jest Marcin Maranda, miej-
ski radny i lider obu stowarzyszeń. 

Do tej pory odbyły się jej dwie edycje. Na inaugurację Lokalni zaproponowa-
li czyszczenie Alei Najświętszej Maryi Panny z reklam. Wykaz uszkodzonych i 
nieaktualnych szyldów wolontariusze przekazali służbom miejskim z wnio-
skiem o ich usunięcie. Zorganizowano także internetowy plebiscyt na najbar-
dziej oszpeconą reklamami kamienicę reprezentacyjnej ulicy miasta. Budynki 
walczyły o tytuł „Koszmarka”. Podczas drugiej edycji posprzątano część dziel-
nicy Zawodzie.
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Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Olsztyn wzbo-
gaciła swój strój orkiestro-
wy o wyjściowe kurtki. 
Gmina Olsztyn przekazała 
na ten cel dodatkowe 7 ty-
sięcy złotych. Orkiestra 
grała już w różnych okolicz-
nościach i zakup ten jest 
zupełnie uzasadniony.  

  Plany jesienno-zimowe też 
już są sprecyzowane - dzieci 
i młodzież nie muszą się już 
obawiać zimna i prezentować 
się będą doskonale i eleganc-
ko. Obecna nazwa Orkiestry 
brzmi  Orkiestra Dęta Gminy 
Olsztyn SEMPRE, prowadzi ją nadal To-

masz Hadrian. Próby odbywają się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Olsztynie.

Nowe kurtki dla orkiestry

Popisali się wiedzą z zakresu 
pożarnictwa

W Szkole Podstawowej w 
Mstowie odbyły się elimina-
cje gminne Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy o Pożar-
nictwie.

Głównym celem OTWP jest 
popularyzowanie przepisów i 
kształtowanie umiejętności w 
zakresie ochrony przeciwpo-
żarowej.

Ogólnopolski Turniej Wie-
dzy Pożarniczej służy przede 
wszystkim promowaniu 
wśród dzieci i młodzieży:
l znajomości przepisów prze-

ciwpożarowych,
l zasad postępowania na wy-

padek powstania pożaru,
l praktycznych umiejętności posługiwa-

nia się podręcznym sprzętem gaśni-
czym i techniką pożarową,

l poznawania tradycji, historii i organiza-
cji ochrony przeciwpożarowej.

Konkurs przeprowadzono w dwóch katego-
riach wiekowych:  kl. IV- VI SP i kl. II i III 
gimnazjum + kl. VII szkoły podstawowej.

W gminnych eliminacjach wzięło udział 
31 uczniów. Byli to: Wiktoria Banasik, 
Dominik Błachucki, Igor Boral, Julia Dą-
browska, Miłosz Dądela, Zuzanna Dąde-
la, Lena Dobosz, Jan Gloc, Oliwia Iz-
debska, Amelia Jaksender, Amelia 
Kamrowska, Miłosz Kowalczyk, Aleksan-
dra Kowalik, Szymon Kowalczyk, Miłosz 
Leśniak, Dominik Mazurek, Adrian Par-
dela, Jakub Pikiel, Rafał Pilarski, Antoni 
Puczyński, Dawid Raczyński, Karina Re-
terska, Zuzanna Rospondek, Piotr Sokal-
ski, Maja Symula, Michał Sypuła, Nadian 

Tomza, Julia Tomzik, Karol Trusiuk, Pa-
tryk Urbańczyk i Paulina Wójcik.

Na podstawie regulaminu OTWP jury 
po dokonaniu oceny prac pisemnych i 
przeprowadzeniu dogrywki ogłosiła nastę-
pujące wyniki:

  
Kategoria klasy IV- VI SP

1. JAN GLOC, kl. VI b
2. KAROL TRUSIUK, kl. V b
3. DOMINIK MAZUREK, kl. IV a
  

Kategoria klasy II- III GIM i kl. VII 
SP

1. MIŁOSZ LEŚNIAK, kl. VII a
2. AMELIA KAMROWSKA, kl. III B
3. ZUZANNA ROSPONDEK, kl. III D
  
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 

dyplom za udział. Natomiast zwycięzcy 
obdarowani zostali atrakcyjnymi nagro-
dami, ufundowanymi przez Wójta Gminy 
Mstów Tomasza Gęsiarza.

Mieszkanka Olsztyna, Edyta 
Lewandowska zdobyła Mistrzo-
stwo Polski w Maratonie gór-
skim w Szczawnicy na dystan-
sie 43,3 km.

Uzyskany wynik pozwolił 
olsztyńskiej biegaczce zakwalifiko-
wać się na Mistrzostwa Świata, 
które zaplanowano w czerwcu bie-
żącego roku w Karpaczu.

 Szczawnica jest dla mnie 
szczęśliwa bo trzy lata pod rząd 
bronię korony najlepszej biegacz-
ki górskiej. Prowadziłam od star-
tu do mety, wygrywając z ponad 
10 minutową przewagą nad dru-
gą zawodniczką  – powiedziała po 
biegu Edyta Lewandowska. Suk-
cesy biegaczki można również śle-
dzić na profilu www.facebook.
com/search/top

Złota Edyta

MSTÓW

11 dębów z  okazji 100 rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
posadzą przedszkolaki i  uczniowie z  
terenu Gminy Kłomnice. 

Pierwsze dęby noszące imiona osób 
związanych z  odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości 11 listopada 1918 roku zo-
stały posadzone  przez przedszkolaków z  
Rzerzęczyc, Rzek Wielkich i  Kłomnic oraz  
Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka.

Oto patroni Dębów Niepodległości:
l Przedszkole w  Rzerzęczycach
Dąb niepodległości Józefa Piłsudskiego 
(1867 – 1935) - działacza społecznego i  
niepodległościowego, żołnierza, polityka, 
męża stanu, zesłańca carskiego na  Sybe-
rię, więźnia twierdzy magdeburskiej.
l Przedszkole w  Rzekach Wielkich
Dąb niepodległości Ignacego Jana Pade-
rewskiego (1860 – 1941) - pianisty, kom-
pozytora, działacza niepodległościowego, 
męża stanu i  polityka, premiera rządu II 
Rzeczpospolitej.
l Przedszkole w  Kłomnicach
Dąb niepodległości gen. Władysława Si-
korskiego (1881 – 1943) - polityka, gene-
rała broni Wojska Polskiego, Naczelnego 
Wodza Polskich Sił Zbrojnych i  premiera 
Rządu RP na  Uchodźstwie podczas II woj-
ny światowej.
l Szkoła Podstawowa  

w  Rzerzęczycach
Dąb niepodległości gen. Józefa Hallera 
(1873-1960) - generała broni Wojska Pol-
skiego, działacza politycznego i  społecz-
nego, posła na  Sejm Rzeczpospolitej Pol-
skiej, harcmistrza i  przewodniczącego 
Związku Harcerstwa Polskiego.
l Szkoła Podstawowa w  Zawadzie

Dąb niepodległości gen. Tadeusza Jorda-
na – Rozwadowskiego (1866-1928) - ge-
nerała broni, organizatora Wojska Pol-
skiego, konstruktora i  wynalazcy.
l Szkoła Podstawowa w  Konarach
Dąb niepodległości Wincentego Witosa 
(1874-1945)-rolnika, działacza ruchu lu-
dowego, polityka, trzykrotnego premiera 
II Rzeczpospolitej Polskiej, posła na  Gali-
cyjski Sejm Krajowy.
l Szkoła Podstawowa w  Garnku
Dąb niepodległości gen. Józefa Dowbora – 
Muśnickiego (1867 -1937)- generała bro-
ni Wojska Polskiego.
l Szkoła Podstawowa w  Witkowicach
Dąb niepodległości Wojciecha Korfantego 
(1873 – 1939)- polityka, publicysty, posła 
na  Sejm Śląski i  Sejm II Rzeczpospolitej 
Polskiej, senatora II RP, a  nade wszystko 
bojownika o  polskość Górnego Śląska.
l Szkoła Podstawowa w  Kłomnicach
Dąb niepodległości Władysława Grabskie-
go (1874 – 1938) - polityka, działacza nie-
podległościowego i  społecznego, wybitne-
go ekonomisty, historyka.
l Gminny Ośrodek Kultury  
w  Kłomnicach
Dąb niepodległości Romana Dmowskiego 
(1864 - 1939) - publicysty politycznego i  
twórcy podstaw ideologii narodowej w  
Polsce, działacza partyjnego, założyciela 
Narodowej Demokracji, posła na  sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz  II i  III Du-
my, ministra spraw zagranicznych II RP.
l Szkoła Podstawowa w  Skrzydlowie
Dąb niepodległości Ignacego Daszyńskie-
go (1866 – 1936) - polityka, działacza so-
cjalistycznego i  niepodległościowego, po-
sła do  parlamentu austriackiego, posła 
na  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wice-
premiera rządu RP.

Dęby niepodległości

Szkoła Podstawowa w Janowie zor-
ganizowała Gminny Rajd Ekologiczny 
z okazji Dnia Ziemi - „Zmieniaj nawy-
ki – nie klimat”. W rajdzie uczestni-
czyli uczniowie szkół podstawowych 
z Janowa, Piasku i SP nr 53 z Często-
chowy oraz Gromady Zuchowe 
z Lusławic i Rudnik z opiekunami.

Blisko 250 uczestników wystartowało 
spod janowskiej podstawówki zmierzając 
w kierunku złotopotockich błoni przy sta-
wie Amerykan. Na specjalnie przygotowa-
nej mapie zaznaczonych było jedenaście 
najważniejszych punktów, w tym: Aleja 
Klonów, budynek Nadleśnictwa Złoty Po-
tok z pięknym ogrodem czy zespół pałaco-
wo-parkowy z dębem „Dziad” i innymi 
przyrodniczo-kulturowymi atrakcjami.

Na wszystkich strudzonych piechurów 
na złotopotockich błoniach czekało ogni-
sko, przy którym można się było ogrzać 
i upiec kiełbaski. Była także gra terenowa, 
wspólne śpiewy i inne zabawy.

Na zakończenie Joanna Ścigaj – wójt 
Gminy Janów, Katarzyna Szostak - 
przedstawicielka Nadleśnictwa Złoty Po-
tok i Mariola Turowska – Moskalik – 
opiekunka Szkolnego Koła Ligii Ochrony 
Przyrody, wręczyły: legitymacje LOP no-
wym członkom, a także: dyplomy, tema-
tyczne broszury, budki lęgowe oraz inne 
nagrody ufundowane przez partnerów 
i sponsorów wydarzenia.

Koordynatorem rajdu i innych wyda-
rzen proekologicznych jest od lat Mario-
la Turowska – Moskalik – opiekunka 
Szkolnego Koła LOP przy SP w Janowie, 
przy współpracy z Dorotą Gal – hm 36 
Gromady Zuchowej „Pluszowe Niedź-
wiadki”.  

Partnerami i patronami honorowymi 
są: Gmina Janów z wójtem Joanną Ści-
gaj, Nadleśnictwo Złoty Potok z nadle-
śniczym Andrzejem Krzypkowskim, Za-
rząd Okręgu LOP w Częstochowie, SP 
w Janowie z dyrektorem Ryszardem Si-
dorkiewiczem. 

Ekologiczny rajd

KŁOMNICE

JANÓW

oprac. kg
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Pijana matka chciała odebrać 
dziecko z przedszkola

Dwa promile alkoholu w organizmie 
miała 37-letnia rybniczanka, która 
przyjechała odebrać z przedszkola 
swojego syna. O zdarzeniu rybnickich 
policjantów powiadomili pracownicy 
placówki. Nieodpowiedzialna matka 
odpowie za prowadzenie pojazdu w sta-
nie nietrzeźwości. O całej sytuacji zo-
stanie powiadomiony także sąd ro-
dzinny.

Do jednego z rybnickich przedszkoli 
zgłosiła się 37-letnia matka, aby odebrać 
swojego syna. Pracownicy przedszkola za-
uważyli, że kobieta przyjechała samocho-
dem, a w trakcie rozmowy wyczuli od niej 

silną woń alkoholu. Natychmiast powiado-
mili rybnickich stróżów prawa o tym, że pi-
jana kobieta przyjechała odebrać dziecko 
z przedszkola. Policjanci ruchu drogowego 
sprawdzili stan trzeźwości 37-latki. Wynik 
badania na alkomacie wykazał w jej orga-
nizmie 2 promile alkoholu. Kobieta powie-
działa policjantom, że przed południem pi-
ła alkohol. Mundurowi zatrzymali jej pra-
wo jazdy. Na miejsce wezwany został oj-
ciec, który zaopiekował się dzieckiem i za-
bezpieczył pojazd. 37-letnia rybniczanka 
odpowie teraz za jazdę w stanie nietrzeźwo-
ści, za co grozi jej kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności. O całej sytuacji zostanie po-
wiadomiony także sąd rodzinny.

Po pijanemu wracał 
z imprezy. Dachował...

Podpalał ze złości  
na dziewczynę...

Zlecił podpalenie swojego 
samochodu

Policjanci z Bielska-Białej wspólnie z 
kryminalnymi z bielskiej komendy za-
trzymali młodego mężczyznę, który 
jest podejrzany o podpalanie dwóch 
piwnic oraz kiosku. Straty sięgają bli-
sko 10 tysięcy zł. Sprawca podpalał ze 
złości... na swoją dziewczynę. Na swo-
im koncie ma także włamania do kio-
sków. Za przestępstwa te grozi mu do 
10 lat więzienia.

W bloku przy bielskiej ul. Boryczki 
spłonęły dwie piwnice. Spaliły się składo-
wane tam opony samochodowe oraz in-
stalacja elektryczna. Ze względów bezpie-
czeństwa ewakuowano 20 mieszkańców. 
Strażacy szybko ugasili pożar i zapobiegli 
rozprzestrzenianiu się ognia na pozostałe 
pomieszczenia. Sprawca podpalił też 
kiosk przy ul. Cieszyńskiej. Spłonęło wy-
posażenie i towar, a właścicielka wyceniła 
straty na blisko 2 tysiące zł.

Śledczy podejrzewali, że pożary to efekt 
świadomych podpaleń. Dokładnie przy-
glądali się całej sprawie. Przeprowadzona 
została szczegółowa ekspertyza i dokład-
ne oględziny miejsc, w których doszło do 
pożarów. Rozpoczęto również obserwację 
tego rejonu. W miejsca, gdzie doszło do 

pożarów skierowano dodatkowe patrole, 
zarówno umundurowane, jak i operacyj-
ne. Śledczy ustalili, że związek z podpale-
niami może mieć 24-letni bielszczanin. 
Podpalacz został zatrzymany przez poli-
cjantów z „trójki” i kryminalnych z biel-
skiej komendy. Zatrzymany trafił do poli-
cyjnego aresztu.

Policjanci ustalili, że podpalenia, to nie 
jedyne przestępstwa, których zatrzymany 
dopuścił się w ostatnim czasie. Począt-
kiem kwietnia włamał się dwukrotnie do 
kiosku wielobranżowego na bielskim osie-
dlu Kopernika. Szkody, które spowodował 
w wyniku włamań i podpaleń sięgają bli-
sko 10 tysięcy zł. Zatrzymany usłyszy za-
rzuty, a o jego dalszym losie rozstrzygnie 
prokuratura i sąd. Grozi mu do 10 lat za 
kratami.

Sosnowieccy policjanci zwalczający 
przestępczość przeciwko mieniu usta-
lili, że podpalenie auta, do jakiego do-
szło w październiku zeszłego roku na 
parkingu przed jednym z sosnowiec-
kich centrów handlowych, spowodo-
wał sam pokrzywdzony. Do takiej 
prawdy śledczy dotarli po blisko pół 
roku żmudnego, niezwykle pracochłon-
nego postępowania. 

W październiku zeszłego roku, przed 
jednym z sosnowieckich centrów handlo-
wych spłonął Volkswagen Passat o warto-
ści ponad 138 tys. złotych. W toku prowa-
dzonego postępowania policjanci zgroma-
dzili kolejno dowody, dzięki którym coraz 
mocniej utwierdzali się w przekonaniu, że 
to sam pokrzywdzony, 31-letni mieszka-

niec Jaworzna, spowodował podpalenie 
swojego auta. Po kolejnym okresie żmud-
nej, dochodzeniowej, analitycznej pracy 
ustalili dane drugiego mężczyzny, podej-
rzewanego o podłożenie ognia. W miarę 
dokonywania kolejnych czynności śledz-
twa, pokrzywdzony zorientował się, że pro-
kurator i policjanci są bliscy odkrycia 
prawdy. Wtedy właśnie zaczął grozić 
świadkom występującym w postępowa-
niu. Pomimo tego, został ostatecznie za-
trzymany, bowiem dzięki determinacji 
i konsekwencji w działaniu prokuratora 
i śledczych, zgromadzono w tej sprawie so-
lidny materiał dowodowy. Po jego ocenie 
sąd zdecydował o tymczasowym areszto-
waniu podejrzanego na 3 miesiące. Za wy-
łudzenie odszkodowania i grożenie świad-
kom może trafić do więzienia na 5 lat.

Zlekceważył znak 
i staranował osobówkę

Odzyskali motocykle

Nieustąpienie pierwszeństwa przejaz-
du było przyczyną groźnego wypadku, 
do którego doszło w Czyżowicach. Kie-
rowca, który zlekceważył znak STOP i 
wjechał z impetem na skrzyżowanie, 
doprowadził do zderzenia z prawidłowo 
jadącym peugeotem. Kierująca osobów-
ką cudem przeżyła ten wypadek.

Do zdarzenia doszło w piątek, około 
10.50 w Czyżowicach. Z informacji uzy-
skanych przez policjantów wydziału ruchu 
drogowego wynikało, iż kierujący samo-
chodem ciężarowym marki DAF, nie zasto-
sował się do znaku STOP i wjechał na 
skrzyżowanie, nie ustępując pierwszeń-
stwa prawidłowo jadącemu peugeotowi. 

Siła uderzenia była tak duża, że osobówka 
została dosłownie wbita w drewniane ogro-
dzenie znajdującej się tam firmy. 51-latka 
cudem uszła z życiem, bo samochód został 
doszczętnie zniszczony. Kobieta z ogólnymi 
potłuczeniami trafiła do szpitala. 30-letni 
kierowca DAF-a był trzeźwy.

Policjanci z wydziału kry-
minalnego żywieckiej ko-
mendy policji odzyskali 
skradzione motocykle. Ich 
wartość to 16 tys. złotych. 
Ustalili, że kradzieży doko-
nał 18-letni mieszkaniec 
Żywca, który usłyszał już 
zarzuty. Za popełnione 
przestępstwo w więzieniu 
może spędzić 10 lat.

Początkiem kwietnia śled-
czy z wydziału kryminalnego 
żywieckiej komendy policji 
otrzymali informację, że do 
jednego z domów w Żywcu 
miało miejsce włamanie. Łu-
pem włamywacza padły dwa motocykle. 
Sprawa była trudna, bowiem pokrzywdzo-
ny nie przebywał na stałe w tym miejscu 
i trudno było określić czas, w którym do-
szło do przestępstwa. Policjanci jednak 
krok po kroku sprawdzali każdy ślad i in-
formację, która mogła naprowadzić ich na 

sprawcę. Dzięki temu ustalili, że włama-
nia dokonał 18-letni mieszkaniec Żywca. 
Mężczyzna usłyszał już zarzut. Policjanci 
działali dalej, dzięki czemu ustalili do kogo 
ostatecznie trafiły motocykle i odzyskali 
skradzione maszyny. Ich wartość to 16 
tys. zł. 18-latkowi za popełnione przestęp-
stwo grozi kara 10 lat więzienia.

oprac. kg

Blisko 2 promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu miał 20-latek z Żor, 
który spowodował poważny wypadek 
na Folwareckiej. Młody kierowca na 
prostym odcinku drogi stracił panowa-
nie nad pojazdem, uderzył w inny sa-
mochód i dachował. W zdarzeniu ucier-
piał znajomy 20-latka oraz kierująca 
drugim samochodem biorącym udział 
w wypadku.

W Żorach przy ulicy Folwareckiej do-
szło do poważnego wypadku, który spo-
wodował pijany, młody kierowca. Jak 
wstępnie ustalili policjanci 20-latek, kie-
rując oplem na prostym  odcinku drogi 
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał 
na przeciwny pas ruchu i tam zderzył się 
z hyundaiem, po czym dachował.

W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden 
z pasażerów opla, który wypadł z samo-
chodu oraz kobieta kierująca drugim 
z pojazdów. Oboje trafili do szpitala z po-
ważnymi obrażeniami ciała.

Policjanci przebadali młodego kierowcę 
na alkomacie, który wykazał u niego bli-
sko 2 promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Ustalili też, że 20-latek wraz ze 
znajomymi wracał z nocnej imprezy.   

20-latek stracił już prawo jazdy i usłyszał 
zarzuty. Prokurator objął go policyjnym 
dozorem i zastosował poręczenie majątko-
we. Za spowodowanie wypadku według 
obowiązujących przepisów kierowcy grozi 
nawet do 3 lat więzienia, w przypadku 
20-latka kara ta jednak, ze względu na 
stan nietrzeźwości, będzie wyższa.

Do podobnego zdarzenia doszło rów-
nież na ulicy Osińskiej. 20-letni kierowca 
fiata, mając w organizmie ponad 1,5 pro-
mila alkoholu zderzył się z bmw. Jak 
wstępnie ustalili policjanci młody kierow-
ca przejechał na czerwonym przez skrzy-
żowanie i doprowadził do wypadku, w któ-
rym ucierpieli zarówno kierowca i pasa-
żerka bmw oraz 20-latek i jego pasażer.

Pseudokibice zatrzymani za 
pobicie

Policjanci z wydziału kryminalnego 
rudzkiej komendy zatrzymali trzech 
pseudokibiców. To mężczyźni w wieku 
21, 23 i 24 lat, utożsamiający się z za-
brzańską drużyną piłkarską. Rudzianie 
wtargnęli na teren ogródków działko-
wych i pobili spędzającego czas z ro-
dziną 33-latka. Mimo, że w czasie na-
paści byli zamaskowani kominiarkami, 
policjanci szybko ich zidentyfikowali.

Grupa kilku młodych mężczyzn uzbro-
jona w kije, pałki i maczety, wtargnęła na 
teren rudzkich ogródków działkowych, 
gdzie odpoczywał 33-latek wraz z rodziną. 
Sprawcy zastraszyli kobiety i dzieci, a męż-
czyznę pobili. Zawiadomieni o zdarzeniu 
policjanci, rozpoczęli poszukiwania spraw-
ców. Pokrzywdzony, w trakcie szarpaniny 
zdołał zdjąć z głowy jednego ze sprawców 
kominiarkę. To był kluczowa informacja, 
dzięki której już po kilku dniach zidentyfi-
kowano sprawców. Kryminalni z grupy do 
walki z przestępczością pseudokibiców 

rudzkiej komendy zatrzymali chuliganów. 
W trakcie przeszukania ich miejsc za-
mieszkania, detektywi znaleźli kominiar-
ki, maczety, pałki i wiatrówkę. Policjanci 
doprowadzili wszystkich sprawców do 
rudzkiej prokuratury. Usłyszeli oni zarzu-
ty pobicia, gróźb karalnych oraz narusze-
nia miru domowego. Prokurator objął 
dwóch policyjnym dozorem i zastosował 
poręczenia majątkowe, natomiast w przy-
padku 23-latka sąd zdecydował o jego 
tymczasowym aresztowaniu.
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— SPRZEDAM MIESZKANIE —
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

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

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGIPOGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

Tel. kontaktowy: 604 064 480

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

OPIEKA

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

n POTRZEBNA całodobowa opiekunka do 
85-letniej osoby na stałe. Tel: 793 070 712

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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Wykaz samochodów na dzień 26 kwietnia 2018 r.

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 
1.9 TDI, rok prod. 2003

 

7.900 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 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 PASSAT 2.0 TDI, 
2008, sedan

 19.900 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 FIAT SEICENTO 0.9 E,  

rok prod. 2002 3.400 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 2.0 TDI, 2005-2008 
 13.900-18.900 zł

n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 
7-osobowy 21.900 zł
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Piłka nożna

Raków odrabia 
zaległości w Chojnicach

W środę, 25 kwietnia 
w Chojnicach piłkarze Rakowa 
rozegrają zaległy mecz z Choj-
niczanką, która jest w gronie 
drużyn walczących o awans 
do ekstraklasy.  

Częstochowski Raków poje-
dzie do Chojnic po trzech poraż-
kach z rzędu. W ostatniej kolejce 
drużyna Marka Papszuna prze-
grała w Bytowie 0:1 z niżej noto-
waną Bytovią. Z kolei Chojni-
czanka pokonała na wyjeździe 
1:0 Olimpię Grudziądz i zajmuje 
obecnie 4. miejsce z niewielką 
stratą do lidera.  

Gospodarze będą faworytem 

środowego spotkania z Rako-
wem Częstochowa, choć w run-
dzie wiosennej grają w kratkę. 
Chojniczanka ma na swoim kon-
cie dwa zwycięstwa, dwie poraż-
ki i trzy remisy. Dużo gorszy bi-
lans mają jednak częstochowia-
nie, którzy w siedmiu spotka-
niach w tym roku zdobyli zaled-
wie 4 punkty.

W bezpośrednim pojedynku 
w rundzie jesiennej lepsi okazała 
się drużyna z Chojnic, która po-
konała Raków 1:0. Gospodarze 
stracili bramkę w 90. minucie po 
strzale Adama Ryczkowskiego.

Rewanż rozpocznie się o godz. 
18. KR, zdj. kg

Boks

Tomasz Adamek znokautował 
Amerykanina

Znakomity pojedynek stoczył 
w sobotę, 21 kwietnia w Hali 
Sportowej Częstochowa Tomasz 
Adamek, który w siódmej run-
dzie znokautował cięższego od 
siebie o 13 kilogramów Joeya 
Abella.  

Amerykanin szukał okazji do za-
dania nokautującego ciosu. Polak 
był jednak zdecydowanie szybszy i z 
łatwością unikał ataków Abella, 
obijając przy tym rywala. W szóstej 
rundzie Abell kolejny raz  leżał na 
deskach, Amerykanin wstał, ale ko-
lejny cios „Górala” znów posłał go 
na deski. Abell dotrwał do końca 
gongu, ale w siódmej rundzie nie 
wytrzymał po ciosie w brzuch i siadł 
zamroczony na deskach ringu. 
Walka została zakończona.  

Świetny pojedynek stoczył rów-
nież Mateusz Masternak, który 
umiejętnie dystansował rywala le-
wym prostym i często też dokładał 
cios prawą ręką. Po szóstej rundzie 
Youri Kalenga praktycznie nic nie 
widział na lewe oko. Francuz nie 
wyszedł już do siódmej rundy.  

Kolejne zwycięstwo odniósł także 
częstochowianin Robert Parzęczew-
ski, który pokonał w ósmej rundzie 
przez techniczny nokaut Tima Cro-
nina.

KR

Wyniki gali Polsat Boxing Night: Noc Zemsty
o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski w wadze ciężkiej:
Tomasz Adamek (53-5, 31 KO) pokonał przez techniczny 

nokaut w siódmej rundzie Joey’a Abella (34-10, 32 KO)

o Mistrzostwo Europy WBO:
Mateusz Masternak (41-4, 28 KO) pokonał przez techniczny 

nokaut po szóstej rundzie Youriego Kalengę (23-5, 16 KO)

o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski w wadze junior ciężkiej:
Adam Balski (12-0, 8 KO) pokonał jednogłośna decyzją sę-

dziów (97:93, 97:93, 99:91) Denisa Gracheva (16-7-1, 9 KO)
Damian Jonak (40-0-1, 21 KO) pokonał jednogłośną decyzją 

sędziów (80:70, 80:70, 80:70) Marcosa Jesusa Cornejo (19-
2, 18 KO)

o Mistrzostwo Świata WBO w wadze super piórkowej:
Ewa Brodnicka (15-0, 2 KO) pokonała jednogłośną decyzją 

sędziów (100:90, 97:93, 99:91) Sarah Pucek (8-3-1, 1 KO)
Robert Parzęczewski (20-1, 13 KO) pokonał przez techniczny 

nokaut w ósmej rundzie Tima Cronina (11-2-1, 2 KO)

o Mistrzostwo Polski w wadze półśredniej:
Łukasz Wierzbicki (16-0, 6 KO) pokonał jednogłośną decyzję 

sędziów (96:94, 96:94, 98:92) Michała Żeromińskiego (13-4-
1, 1 KO)

Michał Chudecki (11-2-2, 3 KO) zremisował niejednogłośnie 
(77:75, 76:77, 76:76) z Damianem Wrzesińskim (13-1-2, 5 
KO)
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 231; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 68 

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

odc. 3812; teleturniej 
muzyczny

09:15 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 19; serial TVP

10:10 Klan; odc. 3300; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu; 
18/105; teleturniej

11:05 Dr Quinn; seria IV, 
odc. 23/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

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

24 godziny 
nieujarzmionego Nilu; 
Nowa Zelandia (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 232; 
serial; Turcja (2014)

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

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

odc. 34; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3813; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3301; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
19/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Trzecia połowa; odc. 

6; serial komediowy TVP
20:35 Liga Mistrzów - 1/2F
23:20 Liga Mistrzów - skróty 

(skróty); Wielka Brytania 
(2018)

00:15 Orły Nawałki
00:45 Ocaleni; reality show
01:40 Spaleni słońcem 2; 

dramat; Rosja (2010); 
reż.:Nikita Michałkow; 
wyk.:Oleg Menshikov, 
Ingeborga Illyin, 
Nadezdhda Mikhalkova

04:15 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 13/13; serial 
sensacyjny TVP

05:15 Notacje; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 153 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1369; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 42 
„Prosto w serce”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra; (37)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

69 „Słowa, słowa, słowa”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1851; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 154 
ed. 3; teleturniej

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

14:00 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 8. Rajski Ogród 
i Dedalus; cykl 
dokumentalny

14:55 M jak miłość; odc. 
1369; serial TVP

15:45 Mini audycja – KCP
16:00 Familiada; odc. 2350; 

teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 211 

ed. 4; teleturniej
17:15 Meandry uczuć; odc. 

97; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

70 „Bratnia dusza”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 43 
„Pozory mylą”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1851; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1852; serial obyczajowy 
TVP

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

21:45 Na sygnale; odc. 188 
„Truposz”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Ja cię 
kocham, a ty z nim; 
komedia romantyczna; 
USA (2007)

00:10 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232; serial 
komediowy TVP

00:40 Świat bez tajemnic – 
Ginący świat; film 
dokum.; USA (2015)

02:20 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV; s. XIV, 
odc. 14/22; serial sens.; 
Kanada, USA (2013)

03:10 Licencja na 
wychowanie; odc. 101 - 
Złe dobrego końce; serial 
obyczajowy TVP

03:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
70 „Bratnia dusza”; serial 
komediowy TVP

04:15 Prokurator; odc. 10/10; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (668); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (23); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (756); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (147); serial 
paradokumentalny. Dwóch 
nastolatków znajduje w 
opuszczonym budynku 
zwęglone zwłoki. Okazuje 
się, że zamordowany to 
technik kryminalny. Po 
odejściu z policji na...

13:00 Trudne sprawy (713); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2680); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (759); 
serial paradokumentalny

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

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

16:30 Na ratunek 112 (222); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (212); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2681); serial obyczajowy

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

Kiepskich (176); 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 (8); reality 
show

21:30 Ewa, ugotuj nam to 
(2); magazyn kulinarny

21:40 Top Chef (8); reality 
show

23:05 Studenci; komedia, 
USA 2008. Miłośnicy 
osławionego „American 
Pie” powinni być 
zadowoleni - podobny 
klimat i ten sam żart.

1:20 Wolna chata; komedia, 
USA 2009. Dorośli 
synowie wciąż nie 
opuszczają rodzinnego 
gniazda - czas na lekcję 
samodzielności.

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5290) - 
program; 

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

(8/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(30/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2235) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (901) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (553) - 
program 

13:00 19 + (254) - program
13:30 Szpital (790) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (554) - 
program 

16:30 19 + (255) - program
17:00 Ukryta prawda (902) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (791) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7420)
19:35 Sport (7403)
19:45 Pogoda (7400)
19:50 Uwaga! (5291) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(31/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2668) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (154) - 
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 
(10/13) - program Do Azji 
wyruszyło 14 uczestników. 
Wśród nich jest jedna 
osoba, która będzie starała 
się pokrzyżować tę podróż 
– Agent. Wygra ten, kto 
dobrze wytypuje jego 
tożsamość…

22:30 Safe House - film 
sensacyjny, USA/RPA/
Japonia 2012

00:55 Niezgodna - film 
przygodowy, USA 2014. 
W metropolii wzniesionej 
na ruinach Chicago 
idealne społeczeństwo 
budowane jest na zasadzie 
selekcji. Każdy nastolatek 
musi przejść test 
predyspozycji określający 
jego przynależność do 
jednej z pięciu grup. Jeśli 
nie posiadasz żadnej z 
pięciu kluczowych cech, 
będziesz żyć na 
marginesie…

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(109/150) - program;

05:10 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 42

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 80

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 21

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 26

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 1

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 5

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 52

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

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 1

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 22

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 80

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 81

20:00 13 Dzielnica; akcja, 
Francja 2004. 13 Dzielnica 
to specjalna strefa Paryża 
roku 2013 otoczona 
murem. Gangi są tu 
jedyną władzą, żadnych 
praw, żadnych reguł, 
żadnych zasad... 

21:30 Skaza; akcja, USA, 
Kanada 2009. Brickner 
zostaje zwolniony 
warunkowo po siedmiu 
latach spędzonych w 
areszcie po 
spowodowaniu 
nieumyślnego 
zabójstwa…

23:45 Everly; akcja, USA 
2014

01:25 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 10

02:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4. Zobacz jak 
policja poradziła sobie z 
kibolami oraz ze  
złodziejami 
samochodów…

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

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

06:20 Na sygnale; odc. 7; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Wojna domowa; odc. 
15/15 - Siła wyobraźni; 
serial komediowy TVP

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

09:10 Rodzinka.pl; odc. 66 
„Król jest nagi”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 67 
„Komunikacja głupcze”; 
serial komediowy TVP

10:20 Za marzenia; odc. 6; 
serial TVP

11:10 Bulionerzy; odc. 71 - 
Romans; serial 
komediowy TVP

11:45 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; odc. 
179 - Geniusz; serial 
kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; odc. 
180 - Życiowy rekord; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
31 - Pojednanie; serial 
TVP

16:25 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 72 - 
Kohabitacja; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
181 - Piekło; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 296; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
182 - Krew z krwi; serial 
kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

01:10 Pitbull; odc. 6; serial 
policyjny TVP

02:10 Pitbull; odc. 7; serial 
policyjny TVP

03:05 Wojna domowa; odc. 
15/15 - Siła wyobraźni; 
serial komediowy TVP

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

04:50 Rodzinka.pl; odc. 66; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2400
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Kiszona kapusta - 
zdrowie z beczki

06:25 Śpiewające 
fortepiany; (36)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (20) - Akademie, 
jubileusze

08:25 Jeden z dziesięciu; 
2/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 134 
ed. 3; teleturniej

09:40 Big Music Quiz – 
Sławomir Big Music Quiz 
/4/; teleturniej muzyczny

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /112/ - 
„Ruchome piaski” - Varius 
Manx

10:50 Familiada; odc. 2400; 
teleturniej

11:25 KabareTOP Story; /7/ - 
„Soyka”

11:40 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew

12:40 Życie to Kabaret – 
Parodie, parodie

13:40 Śpiewające 
fortepiany; (37)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2014 
(1-3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Nieznany burak 
cukrowy

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (57) - 
Tabu; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 39 Hiszpania - 
Wyspy Kanaryjskie (148) 
Teneryfa - Wyspa bogata

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - Gdzie 
jest Wojtek /10/; serial 
TVP

20:15 Śpiewające 
fortepiany; (38)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (17) - Dziki 
Zachód

22:15 Rodzina, ach rodzina; 
(odc. 8); widowisko

23:15 Koło fortuny; odc. 133 
ed. 3; teleturniej

23:50 Na festiwalowej 
scenie – Halina Kunicka

00:25 Złota sobota odc. 4; 
widowisko rozrywkowe; 
Piosenki i tańce kolejnych 
dekad XX wieku w 
wykonaniu Nataszy 
Urbańskiej, Janusza 
Józefowicza, zespołu 
Teatru Studio Buffo oraz 
zaproszonych gwiazd 
polskiej estrady.

01:20 Niezapomniane 
koncerty – Opole 2016 na 
bis - Grand Prix 
Publiczności - Złote Opole 
cz. 1; koncert

02:20 Kierunek Kabaret; /51/ 
- Wsi spokojna, wsi 
wesoła

03:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (9); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (210) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (302) - 
program obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny (21/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(19/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 (9) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (22/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (476) - 
program sądowy

14:55 Szpital (303) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(20/22) - serial S-F, USA. 
Po upadku Melinda traci 
swój niepowtarzalny dar, 
nie może się 
komunikować z duchami 
zmarłych. Ma poważne 
obawy, że swoje 
umiejętności utraciła na 
zawsze…

16:55 Przepis na życie 3 
(10) - serial obyczajowy; 
Po rzuceniu pracy u Elki, 
Anka postanawia wziąć 
sprawy w swoje ręce i 
otworzyć własną 
restaurację. Do tego czasu 
zamierza pracować jednak 
w Kardamonie, co pozwoli 
jej uzbierać fundusze 
konieczne do rozpoczęcia 
inwestycji…

17:55 Zabójcza broń (9/18) - 
serial, USA. 
Przygotowanie do świąt 
zostają przerwane, gdy 
policja musi rozwikłać 
sprawę brutalnego 
morderstwa. W sprawę 
zamieszany jest Eddie 
Flores, nieobliczalny 
bratanek narkotykowego 
bossa…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Sztanga i cash - film 

sensacyjny, USA 2013. 
Grupa ambitnych trenerów 
personalnych postanawia 
za wszelką cenę podążać 
za marzeniami, co 
prowadzi do popełnienia 
przestępstwa i konfliktu z 
prawem. Zainspirowane 
prawdziwą historią…

22:45 Magazyn UEFA 
Champions League (7/9) 
- program, Polska

23:50 Bez granic - film 
melodramat, USA/Niemcy 
2003. Sara Jordan wiedzie 
spokojne życie w 
Londynie. Jest rok 1984, 
w życiu Sary pojawia się 
doktor Nick Callahan, 
społecznik walczący o 
pomoc dla głodujących 
dzieci w Afryce…

02:30 Moc Magii (109/150) - 
program

04:40 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

05:35 Wiem, co jem na 
diecie (10/12) - program 

06:05 Wiem, co jem na 
diecie (11/12) - program 

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

07:05 Ostre cięcie 5 (8/10) - 
program

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

08:20 Sekrety lekarzy (5/12) 
- reality show

09:20 Sprzątaczki 2 (4/12) - 
program obyczajowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (3/13) - 
program rozrywkowy

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

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

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

13:35 Zaskocz mnie! (9/10) - 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (4/8) - 
program lifestylowy

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

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (3/8) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 5 
(8/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (6/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(5/12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (8/12) - 
program

21:40 Misja ratunkowa 
(8/10) - program

22:25 Pani Gadżet 15 
(16/24) - magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 4 
(8/12) - reality show

23:55 Ożeń się ze mną 
teraz!

00:55 Pocałunek w ciemno 2 
(1/6) - program 
rozrywkowy (dla 
małoletnich od lat 16)

02:00 W roli głównej – Dr 
Marek Szczyt (3/6) - talk 
show 

02:30 W roli głównej – 
Magda Mołek (7) - talk 
show 

03:00 Wiem, co jem 6 
(8/16) - magazyn 

03:30 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn 

04:30 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn 

08:00 Bayern Monachium 
TV - Hannover 96 - FC 
Bayern

10:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Stuttgart - 1 runda 
(4) 

11:20 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 8 (odc. 8); 
relacja; Wielka Brytania 
(2017)

12:25 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Włochy - 
Kazachstan

14:55 Jedziemy na Mundial; 
odc. 9; magazyn

15:50 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: W. Brytania - 
Polska

18:30 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa - 6

19:35 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa - 6

20:50 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Stuttgart - 2 runda 
(1) 

22:35 Sportowy Wieczór
23:15 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: W. Brytania - 
Polska

01:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 1.runda play - 
off (6)

07:01 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:16 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 EkoAgent; magazyn
08:05 Magazyn historyczny
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Z mewą zawsze jest 

problem; reportaż
10:15 Kamień, nożyce, papier 

– Zatrzymane w czasie
10:25 Pogoda 
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 ABC PACJENTA
11:30 Dziewczyna z ekranu; 

film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Chromosom dwudziesty 

pierwszy; reportaż
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA
15:05 Kolekcjoner; reportaż
15:35 Ukryte skarby – 

Odpoczywalna góra i goły 
kościół; cykl reportaży

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
17:31 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 – 

Odpoczywalna góra i goły 
kościół; 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 Kolekcjoner; reportaż
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Dziewczyna z ekranu; 

film dokum.
00:40 Kolekcjoner; reportaż
01:20 Głos Regionów
02:25 Kamień, nożyce, papier 

– Zatrzymane w czasie; 
cykl reportaży

02:45 Antenowe remanenty
03:10 ABC PACJENTA
03:25 Chromosom dwudziesty 

pierwszy; reportaż
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Dziewczyna z ekranu; 

film dokum.
06:35 Ukryte skarby – 

Odpoczywalna góra i goły 
kościół; cykl reportaży

06:50 Był taki dzień – 25 
kwietnia; felieton

07:00 Historia Polski – Tora 
i miecz; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (74) - 
Na ryby; cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – Szlak 
porwanego księcia, 
kościół końca świata i 
kwiaty jadalne...; cykl 
reportaży

09:15 Sława i chwała; odc. 
7 Równina; serial TVP

10:25 Doceniałam każdy 
przeżyty dzień; film 
dokumentalny

11:20 Spór o historię – 
Masakra pod 
Budziszynem; debata

12:05 Święta wojna Rosjan; 
film dokumentalny

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Ostatni sekret 
partyzanta

13:35 Sensacje XX wieku – 
Kutrzeba cz. 2; 
widowisko kameralne

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Eben Emael 
cz 3; cykl dokumentalny

15:15 Film dokumentalny
16:20 Historia Polski
17:15 Śladami zbrodni i 

walki 1944 - 1956 - 
Gdańsk; cykl reportaży

17:50 Janosik; odc. 11/13 - 
Trudno - miłość!; serial 
TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa cz. I

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Dopóki jest 
nadzieja

20:30 Sidła strachu; film 
dokumentalny

21:25 Miasto z morza; odc. 
1/4; serial TVP

22:20 Hotel Polski; film 
dokumentalny

23:25 Fotograf; dramat
01:25 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat; (74) - 
Na ryby; cykl reportaży

02:00 Janosik; odc. 11/13 - 
Trudno - miłość!; serial 
TVP

7:00 Piłka nożna: Nice 1. 
liga;  Chrobry Głogów - 
GKS Katowice

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz fazy play-
off

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

12:30 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

14:30 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

16:30 Tenis; Turniej ATP w 
Barcelonie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz fazy play-
off

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz fazy play-
off

23:00 Boks; Gala w 
Liverpoolu; waga 
półśrednia: Amir Khan - 
Phil Lo Greco; waga lekka: 
Sean Dodd - Tommy 
Coyle

1:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

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
06:25 Elif; s.II; odc. 232; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 69 

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

odc. 3813; teleturniej muz.
09:15 Komisarz Alex; s.XI; 

odc. 138 - Zamknięta 
sprawa; serial kryminalny 
TVP

10:10 Klan; odc. 3301; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu; 
19/105; teleturniej

11:05 Dr Quinn; seria IV, 
odc. 24/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

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

24 godziny na Alasce - 
Raju Niedźwiedzia Grizzli; 
Nowa Zelandia (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 233; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

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

odc. 35; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3814; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3302; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
20/105; teleturniej

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

odc. 247; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /71/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:45 Ocaleni; reality show
00:50 wojsko – polskie.pl; 

odc. 7; reportaż
01:25 Zupełnie obcy 

człowiek; film fabularny; 
USA (1994)

03:00 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; /71/; magazyn

03:30 Sprawa dla reportera
04:25 Notacje – Wincenty 

Galica. Żołnierski szlak 
W. Galicy; cykl 
dokumentalny

04:35 Notacje – Adam 
Zaleski. Kłamstwo 
katyńskie; cykl 
dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 155 
ed. 3; teleturniej

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

06:50 Podróże z historią; s.I; 
odc. 9 320 metrów pod 
ziemią; cykl dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 43 
„Pozory mylą”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra; (38)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

70 „Bratnia dusza”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1852; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 156 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Pamięć sprytna czy 
zawodna?; film 
dokumentalny; Francja 
(2016)

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

16:00 Familiada; odc. 2351; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 212 
ed. 4; teleturniej

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

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

71 „24 godziny”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 44 
„Sytuacja podbramkowa”; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1852; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1853; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Deutschland 83 - ep. 2 
(odc. 2); film obyczajowy; 
Niemcy (2015)

21:40 Zawód: Amerykanin; 
s.I; odc. 8; serial; USA 
(2013)

22:40 Za marzenia; odc. 8; 
serial TVP

23:35 Body/Ciało; dramat
01:15 Ja cię kocham, a ty z 

nim; komedia 
romantyczna; USA (2007); 
reż.:Peter Hedges; 
wyk.:Steve Carrell, Juliette 
Binoche, Dane Cook, 
Emily Blunt, Dianne Wiest

03:05 Art Noc: „Tak Jest” - 
piosenki Jacquesa Brela

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (669); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (24); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (757); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (148); serial 
paradokumentalny. 
Strażnik więzienny zostaje 
zaatakowany przez 
nożownika. 
Prawdopodobnie padł 
ofiarą zemsty. Detektywi 
odkrywają mroczne fakty 
dotyczące relacji między 
pracownikami zakładu 
karnego...

13:00 Trudne sprawy (714); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2681); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (760); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (223); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (213); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2682); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
20:05 Nasz nowy dom (115); 

reality show
21:10 Przyjaciółki (131); 

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

22:10 Wyjdź za mnie (6); 
reality show. Na kilka 
tygodni sześć kobiet i 
sześciu mężczyzn 
zamieszka w luksusowej 
nadmorskiej rezydencji w 
Hiszpanii. Wzajemne 
poznawanie się ułatwią 
im...

23:25 Amerykańskie ciacho; 
komedia romantyczna, 
USA 2009

1:45 As w rękawie; 
komediodramat, USA 
2013

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5291) - 
program; 

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

(9/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(31/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2236) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (902) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (554) - 
program 

13:00 19 + (255) - program
13:30 Szpital (791) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (555) - 
program 

16:30 19 + (256) - program
17:00 Ukryta prawda (903) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (792) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7421)
19:35 Sport (7404)
19:45 Pogoda (7401)
19:50 Uwaga! (5292) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(32/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2669) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (155) - 
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 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Pieniądze to nie 
wszystko - komedia; 
2001. 50-letni biznesmen 
Tomasz Adamczyk (Marek 
Kondrat), chce 
zrezygnować z 
prowadzenia interesów w 
branży alkoholowej i 
poświęcić się swojej pasji 
życiowej - filozofii. Pomysł 
ten nie przypada do gustu 
jego wspólnikowi…

00:45 Safe House - film 
sensacyjny, USA/RPA/
Japonia 2012

03:10 Uwaga! (5292) - 
program; 

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(110/150) - program;

04:55 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 43

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 81

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 22

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 1

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 2

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 6

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 53

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

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 2

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 23

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 81

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 82

20:00 Jaś Fasola: Nadciąga 
totalny kataklizm; 
komedia, Wielka Brytania 
1997

21:55 Marsjanie atakują; 
komedia, USA 1996. 
Ziemia zostaje otoczona 
przez pojazdy Marsjan co 
wywołuje panikę wśród jej 
mieszkańców. Tajemnicze 
pojawienie się obcych 
będzie miało wpływ na 
wszystkich – począwszy 
od prezydenta USA…

00:00 Pozew o miłość; 
komedia, Irlandia, USA, 
Wielka Brytania 2004. 
Dwoje nowojorskich 
adwokatów – Audrey 
(Julianne Moore) i Daniel 
(Pierce Brosnan) to 
wybitni specjaliści od 
spraw rozwodowych. 
Często spotykają się przez 
to w sądzie. Pewnego dnia 
stają po przeciwnych 
stronach…

01:55 Najśmieszniejsi – 
Kabaret Rak; Polska; odc. 
7

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:30 Taki jest świat; factual
04:10 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:40 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

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

06:10 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 1/9 - Porwanie; serial 
TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
786; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; odc. 67 
„Komunikacja głupcze”; 
serial komediowy TVP

09:50 Rodzinka.pl; odc. 68 
„Rodzice na zawsze”; 
serial komediowy TVP

10:30 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

11:40 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; odc. 
180 - Życiowy rekord; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; odc. 
181 - Piekło; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
32 - Na granicy życia; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 73 - 
Chuligan; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
182 - Krew z krwi; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 297; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
183 - Siłownia; serial 
kryminalny TVP

00:10 Na dobre i na złe; odc. 
705; serial TVP

01:15 Instynkt; odc. 10 
„Łagodna”; serial 
kryminalny TVP

02:05 Instynkt; odc. 11 
„Dobrodziej”; serial 
kryminalny TVP

02:55 Przyłbice i kaptury; 
odc. 1/9 - Porwanie; serial 
TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
786; serial TVP

05:00 Rodzinka.pl; odc. 67 
„Komunikacja głupcze”; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2401
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Okrasa łamie przepisy 
– Nieznany burak 
cukrowy

06:25 Śpiewające 
fortepiany; (37)

07:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (17) - Dziki 
Zachód

08:20 Jeden z dziesięciu; 
3/101; teleturniej

08:50 Koło fortuny; odc. 135 
ed. 3; teleturniej

09:35 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (17) - 
Bezrobotny

10:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /109/ - „Pamelo 
żegnaj” - Tercet 
Egzotyczny

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /30/ - „Papaja” - 
Urszula Dudziak

10:55 Familiada; odc. 2401
11:35 Życie to Kabaret – 

Scena Dobrego Humoru - 
„Z młodymi jak 
najbardziej” (2)

12:30 Życie to Kabaret – XVI 
Marzenia Marcina Dańca

13:40 Śpiewające 
fortepiany; (38)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Okrasa łamie przepisy 
– Karp nie tylko na 
Wigilię

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (58) - 
Świnia; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 40 Malta (149) - 
Waleczna Valletta

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - 
Matriarchat /11/; serial 
TVP

20:05 KabareTOP Story; – 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

20:25 Śpiewające 
fortepiany; (39)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (18) - Bajki; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Kierunek Kabaret; /52/ 
- Kierowniku, masz 
pożyczyć złotówkę?

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

00:05 Koło fortuny; odc. 134 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (the best 
of); program rozrywkowy

01:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1-2)

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret z przyrodą w tle 
(6); program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (211) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (303) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (22/52) - 
program sądowy

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

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

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (23/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (477) - 
program sądowy

14:55 Szpital (304) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(21/22) - serial S-F, USA. 
Antykwariat Melindy 
nawiedzają duchy pilotów 
i stewardes, którzy skarżą 
się na zimno. Początkowo 
Melinda nie może 
zrozumieć, co chcą jej 
przekazać. W końcu 
uświadamia sobie, że 
duchy chcą ją ostrzec 
przed katastrofą samolotu, 
jaka zdarzy się za 
miastem…

16:55 Przepis na życie 3 
(11) - serial obyczajowy; 
Anka szuka lokalu na 
restaurację, niestety na 
stronach urzędu nie ma 
żadnych interesujących 
przetargów…

17:55 Zabójcza broń (10/18) 
- serial, USA. Riggs i 
Murtaugh zostają 
wmieszani w konflikt 
między dilerami 
narkotyków i koreańskim 
gangiem. Trish zamierza 
umówić Riggsa na randkę 
z koleżanką z pracy…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Sknerus - komedia, 

USA 1994. Wujek Joe jest 
coraz starszy. Jest także 
milionerem. Dlatego armia 
jego siostrzeńców i 
siostrzenic robi wszystko, 
by zaskarbić sobie jego 
sympatię oraz, z czego 
starszy pan doskonale 
zdaje sobie sprawę, 
spadek…

22:20 Lucyfer (9/18) - serial 
23:25 American Horror 

Story: Asylum (9/13) - 
serial, USA

00:20 Starcie Tytanów - film 
przygodowy, USA 2010. 
Perseusz został 
wychowany jak człowiek, 
mimo że jest synem boga. 
Kiedy nie udaje mu się 
uratować swojej rodziny, 
rusza na wyprawę by 
pomścić swoich 
bliskich…

02:35 Moc Magii (110/150) - 
program

04:45 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

05:35 Wiem, co kupuję 
(7/12) - program 

06:05 Wiem, co kupuję 
(8/12) - program 

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

07:05 Warsztat urody (4/8) - 
program lifestylowy

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

08:20 Sekrety lekarzy (6/12) 
- reality show

09:20 Sprzątaczki 2 (5/12) - 
program obyczajowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (4/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu (3/10) - program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 
14 (12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Afera fryzjera 6 (8/12) 
- program rozrywkowy

13:35 SOS – Sablewska od 
stylu (6/10) - program 
rozrywkowy

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

14:50 Ostre cięcie 5 (9/10) - 
program

15:35 Sekrety lekarzy 4 
(8/12) - reality show

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

17:10 Co nas truje (6/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

19:40 Życie bez wstydu 3 
(6/12) - reality show

20:40 Kulisy sławy EXTRA 
(8/9) - program 
lifestylowy

21:10 W czym do ślubu? 3 
(8/12) - reality show

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

22:25 Pani Gadżet 15 
(17/24) - magazyn

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

23:25 SOS – Sablewska od 
stylu (6/10) - program 
rozrywkowy

00:10 Terapia dla par (8/12) 
- program

01:15 Detektywi od zdrad 2 
(8/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:15 W roli głównej – 
Maciej Musiał (4/6) - talk 
show 

02:45 W roli głównej – 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show 

03:15 Wiem, co jem 6 
(9/16) - magazyn 

03:45 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn 

04:15 Wiem, co jem 6 
(3/16) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn 

08:00 Jedziemy na Mundial; 
odc. 9; magazyn

08:55 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 1.runda play - 
off (6)

09:35 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: W. Brytania - 
Polska

11:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Stuttgart - 2 runda 

16:45 Koszykówka kobiet - 
PLKK - Finał (1):

18:50 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Węgry - 
Polska

21:05 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/2F (1)

22:10 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/2F (1)

23:05 Sportowy Wieczór
23:45 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata 
Dywizji 1A: Węgry - 
Polska

07:02 Magazyn historyczny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Wiersz jest drogą; report.
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Saga prastarej puszczy 

– Opowieść o żubrze: 
cywilizowanie dzikości; film 
dokum.

10:15 Jedź bezpiecznie
10:25 Pogoda 
10:30 Co niesie dzień
10:45 Ballada o szczęściu
11:15 Włączeni i Aktywni
11:25 Bałtycki poker. W co gra 

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

reportaż
13:00 Sto na 100; odc. 5; 

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 Zawody w zawody; odc. 

4 - Zaklinacze zwierząt; 
reportaż

15:35 wojsko - polskie.pl; odc. 
7; reportaż

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

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (21) - 

„Planety wokół pulsara”; 
magazyn

17:31 POGODA
17:35 Kronika Miasta – 

ZABRZE
17:46 Kwadrans w ogrodzie
18:01 Do teatru
18:30 Aktualności
18:50 Hokej na lodzie – 

Mistrzostwa Świata Dywizji 
1A: Węgry - Polska

18:52 Wieczorne wiadomości 
sportowe

19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend
19:40 Hokej na lodzie – 

Mistrzostwa Świata Dywizji 
1A: Węgry - Polska

19:58 POGODA
20:30 Hokej na lodzie - Węgry 

- Polska
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Bałtycki poker. W co gra 

Putin?; film dokum.
00:40 Zawody w zawody; odc. 

4 - Zaklinacze zwierząt; rep.
01:20 Saga prastarej puszczy; 

film dokum.
02:25 Jedź bezpiecznie; report.
02:45 Ballada o szczęściu; rep.
03:10 Włączeni i Aktywni; cykl 

reportaży
03:25 Sto na 100; odc. 5; mag.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 Bałtycki poker. W co gra 

Putin?; film dokum.
06:35 wojsko – polskie.pl; 

odc. 7; reportaż

06:50 Był taki dzień – 26 
kwietnia; felieton

06:55 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (75) 
Jedzenie dżungli; cykl 
reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Wyspa skarbów i 44 inne 
wyspy; cykl reportaży

09:10 Miasto z morza; odc. 
1/4; serial TVP

10:45 Jak było?; odc. 7; 
program publicystyczny

11:25 Flesz historii; odc. 
387; cykl reportaży

11:40 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Armii Krajowej; 
odc. 5 Odbić Jana 
Karskiego; reportaż

12:00 Sidła strachu; film 
dokumentalny

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Dopóki jest 
nadzieja

13:30 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa cz. I

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Ostatni cios 
odc. 1; cykl dokumentalny

15:05 Hotel Polski; film 
dokumentalny

16:05 Historia Polski – 
Tobruk 1941; film 
dokumentalny

16:45 Polska i świat z 
historią w tle – Wanda 
czeka na legiony; cykl 
reportaży

17:10 Taśmy bezpieki – 
Jarocin; cz. 2

17:40 Janosik; odc. 12/13 - 
Pobili się dwaj górale; 
serial TVP

19:00 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa cz. II

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Punkt oporu 
Wietrznica

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

21:30 Miasto z morza; odc. 
2/4; serial TVP

22:30 Spór o historię – Czy 
II RP była państwem 
antysemickim?; debata

23:10 Nord - Ost. Teatr 
śmierci; cz. 1; film 
dokumentalny

00:10 Miasto skarbów; odc. 
3 Dukat Wazy; serial 
kryminalny TVP

01:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (75) 
Jedzenie dżungli; cykl 
reportaży

01:35 Janosik; odc. 12/13 - 
Pobili się dwaj górale; 
serial TVP

7:00 Piłka nożna: Nice 1. 

liga;  Stal Mielec - Odra 

Opole

9:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga; mecz fazy play-

off

11:00 Tenis; Turniej ATP w 

Barcelonie; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

12:30 Tenis; Turniej ATP w 

Barcelonie; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

14:30 Tenis; Turniej ATP w 

Barcelonie; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

16:30 Tenis; Turniej ATP w 

Barcelonie; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

17:30 Koszykówka mężczyzn; 

Energa Basket Liga; mecz 

ćwierćfinałowy fazy play-

off

20:30 Boks

23:00 Boks

1:00 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski. Mateusz Borek 

rozmawia przy kawie ze 

swoimi gośćmi na tematy 

związane z piłką nożną.

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

POLSAT SPORT


