
20-letni częstochowianin 
przeszło rok temu napadł na 
jeden ze sklepów całodobo-
wych. Mężczyzna wybił naj-
pierw szybę w drzwiach wej-
ściowych, a następnie sterro-
ryzował ekspedientkę przed-
miotem przypominającym 
broń palną i zabrał jej przeszło 
1,6 tys. złotych. Być może 
20-latek liczył, że ujdzie mu 
to płazem. Ostatecznie jed-
nak udało się go namierzyć i 
zatrzymać. 

W połowie stycznia 2017 roku 
oficer dyżurny z komisariatu V w 

Częstochowie otrzy-
mał zgłoszenie rozbo-
ju w dzielnicy Północ. 
Jak ustalili śledczy, 
sprawca przyszedł 
pod sklep wcześnie 
rano. Kopnięciem wy-
bił szybę w zamknię-
tych drzwiach wej-

ściowych, dostał się do środka i 
przedmiotem przypominającym 
broń palną sterroryzował ekspe-
dientkę, która wydała mu z kasy 
przeszło 1,6 tys. złotych. Napast-
nik miał na głowie kaptur, a na 
twarzy chustkę, co utrudniało 
jego identyfikację.

Mimo upływu czasu, śledczy 
nie ustawali w dążeniu do zatrzy-
mania sprawcy. Przełom w śledz-
twie nastąpił w minionym tygo-
dniu. Kryminalni z komisariatu 
V w Częstochowie natrafili na 
trop sprawcy. Mężczyzna został 
zatrzymany. W jego mieszkaniu 
śledczy zabezpieczyli też przed-
miot, którym groził ekspedientce. 
Okazało się, że to wiatrówka. 
20-latek usłyszał w Prokuraturze 
Rejonowej Częstochowa-Północ 
zarzut rozboju. Przestępstwo to 
jest zagrożone karą 12 lat więzie-
nia. Prokurator zastosował wo-
bec zatrzymanego dozór.
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Rok temu napadł na sklep

Teraz za to 
odpowie

Próbował zgwałcić

Wreszcie został złapany
Trzy miesiące spędzi w 

areszcie 36-latek podejrzany o 
próbę gwałtu. Do zdarzenia 
doszło pod koniec październi-
ka ubiegłego roku w centrum 
Częstochowy. Sprawca zaata-
kował, przewrócił na ziemię i 
podduszał przypadkowo napo-
tkaną kobietę. .

25 października ubiegłego ro-
ku, około 23.20 młoda kobieta 
opuściła jeden z lokali przy alei 
Najświętszej Maryi Panny w Czę-
stochowie. Pokrzywdzona szła 
koło kościoła św. Jakuba, na-
stępnie ulicą Dąbrowskiego, aż 
do alei Jana Pawła II. Przeszła 
tam na drugą stronę ulicy i kie-
dy była na wysokości kościoła 
pw. Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, została zaatakowa-
na. Mężczyzna zaciągnął ją w 
krzaki, przewrócił na ziemię, usi-
łował zgwałcić i podduszał, aby 
nie krzyczała. Przejeżdżający w 
pobliżu rowerzysta najprawdo-
podobniej spłoszył sprawcę. Ko-
bieta zdołała krzyknąć i uwolnić 
się od napastnika.

Kryminalni z Częstochowy 
sprawdzali każdą informację 
mogącą ich naprowadzić na 
sprawcę. O zgłaszanie się do po-
licji prosili też ewentualnych 
świadków zdarzenia. Przełom w 
sprawie nastąpił w minionym ty-
godniu. Śledczy na podstawie 
własnych ustaleń natrafili na 

trop podejrzanego. 36-latek zo-
stał zatrzymany. W piątek usły-
szał w Prokuraturze Rejonowej 
Częstochowa-Północ zarzut usi-
łowania zgwałcenia. Na wniosek 
prokuratora sąd zastosował wo-
bec podejrzanego tymczasowy, 
trzymiesięczny areszt.
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W ubiegłym roku w Polsce 
odnotowano 6-procentowy 
spadek liczby ofiar śmiertel-
nych wypadków drogowych, 
jednak polskie drogi są na-
dal jednymi z najniebez-
pieczniejszych w Europie. 
Z opublikowanych przez Ko-
misję Europejską wstępnych 
statystyk za ubiegły rok - 
dotyczących bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego - wy-
nika, że drugi rok z rzędu 
liczba ofiar śmiertelnych 
w Unii Europejskiej spadła 
o około 2 proc.

W 2017 roku na drogach w UE 
zginęło 25 300 osób, tj. o 300 
osób mniej niż w roku 2016 (-2 
proc.) i 6 200 mniej niż w roku 
2010 (-20 proc.). Choć tendencja 
ta nastraja optymistycznie, osią-
gnięcie unijnego celu polegające-
go na zmniejszeniu o połowę 
w latach 2010–2020 liczby 
śmiertelnych ofiar wypadków 
drogowych będzie dużym wyzwa-
niem. Ponadto szacuje się, że 
w zeszłym roku poważne obraże-
nia odniosło 135 tys. osób, któ-
rych znaczny odsetek stanowili 
użytkownicy niechronieni: piesi, 
rowerzyści i motocykliści. 

Ze średnio 49 ofiarami śmier-
telnymi wypadków drogowych 

na milion mieszkańców, euro-
pejskie drogi utrzymały w 2017 

r. status zdecydowanie najbez-
pieczniejszych na świecie. W ob-

rębie UE najlepsze wyniki 
w 2017 r. osiągnęły: Szwecja (25 
ofiar śmiertelnych na milion 
mieszkańców), Wielka Brytania 
(27), Holandia (31) i Dania (32). 
W porównaniu z 2016 r. naj-
większy spadek liczby ofiar 
śmiertelnych zgłosiły Estonia 
(-32 proc.) i Słowenia (-20 proc.).

Ponadto w 2017 r. zmniejszyły 
się różnice w wynikach państw 
członkowskich, a jedynie dwa 
państwa członkowskie (Rumunia 
i Bułgaria) odnotowały poziom 
śmiertelności przekraczający 80 
ofiar na milion mieszkańców.

Komisja pracuje obecnie nad 
nowymi ramami bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na lata 2020–
2030, jak również nad szeregiem 
konkretnych środków przyczy-
niających się do zwiększenia 
bezpieczeństwa. Rozważa się 
między innymi przegląd europej-
skich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa pojazdów oraz 
zarządzania bezpieczeństwem 
infrastruktury drogowej, a także 
inicjatywę na rzecz bezpiecznego 
przejścia na mobilność opartą 
na pojazdach współpracujących, 
połączonych z siecią i autono-
micznych. 
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Mer Perejasławia Chmielnickiego 

Zagraniczny gość

Wizyta mera Tarasa Kostina 
była częścią podróży zorganizo-
wanej przez Śląski Związek Gmin 
i Powiatów dla przedstawicieli 
Kijowskiego Oddziału Regional-
nego Związku Miast Ukrainy.   

Mer spotkał się z Prezydentem 
Częstochowy Krzysztofem Matyjasz-
czykiem, z którym rozmawiał o moż-
liwościach nawiązania bliższej współ-
pracy między oboma miastami.

Taras Kostin zainteresowany był 
także funkcjonowaniem miejskich 
spółek oraz inwestycjami. Zapoznał 
się więc z działalnością Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej TBS oraz je-
go nową inwestycją – mieszkaniami 
budowanymi przy ul. Kontkiewicza. 
Wspólnie z prezesem ZGM TBS zasa-
dził jedno z drzew mających chronić 
odnowiony blok przed graficiarzami. 
Odwiedził też Częstochowskie Przed-

siębiorstwo Komunalne, gdzie m.in. 
zapoznał się z funkcjonowaniem Sta-
cjonarnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Mer Perejasławia Chmielnickiego 
zapoznał się także z trybem prowa-
dzenia postępowania egzekucyjnego 
w Wydziale Windykacji Należności 
UM Częstochowy, a także z zagadnie-
niem pozyskiwania funduszy krajo-
wych i unijnych. Obejrzał również za-
kończone już inwestycje drogowe – 
przebudowaną drogę powiatową nr 
6607S, przebudowę DK-91 wraz z bu-
dową węzła DK-91 z DK-1, wiadukt 
na skrzyżowaniu z DK-46, a także in-
westycje w trakcie realizacji – odwod-
nienie Grabówki, budowę przedłuże-
nia alei Bohaterów Monte Cassino do 
ul. Dźbowskiej i rozbudowę drogi wo-
jewódzkiej nr 908. Zwiedził również 
klasztor na Jasnej Górze. 

Oprac. kg

Częstochowa

Kolejne programy 
zdrowotne

Wczesne wykrywanie cu-
krzycy, rehabilitacja i 
wspieranie aktywności ru-
chowej seniorów oraz profi-
laktyka dla osób ,,Trzeciego 
i czwartego wieku” to ko-
lejne bezpłatne programy 
dla częstochowianek i czę-
stochowian.  

Pierwszy z nich pn. ,,Pro-
gram wczesnego wykrywa-
nia cukrzycy typu II u 
mieszkańców miasta Czę-
stochowy z zespołem meta-
bolicznym na lata 2017-
2021” jest przeznaczony dla 
osób od 40 do 60 roku życia.

Jego celem jest podniesie-
nie świadomości w zakresie 
wczesnego rozpoznawania ze-
społu metabolicznego i cu-
krzycy oraz świadomego uni-
kania lub minimalizowania 
czynników sprzyjających jej 
rozwojowi.

Jego zadaniem jest także 
wykrycie u jak największej 
liczby osób – z grupy miesz-
kańców Częstochowy zagrożo-
nych najwyższym ryzykiem – 
cukrzycy związanej z zespo-
łem metabolicznym, co spo-
woduje wczesne leczenie cho-
roby i uniknięcie jej powikłań.

Realizatorem programu jest 
INTERMAX, ul. 1 Maja 27 
(miejsce wykonywania ba-
dań), tel. 787-653-980, 34 
324-55-26, www.intermed24.
com.pl.

Drugi program dotyczy re-

habilitacji i wspierania ak-
tywności ruchowej dla se-
niorów powyżej 65 roku ży-
cia z niepełnosprawnością 
w zakresie narządu ruchu. 
Każdy każda zakwalifikowana 
osoba, w zależności od proble-
mu zdrowotnego, skorzysta z 
10-dniowego cyklu zabiegów 
składających się z kinezytera-
pii i zabiegów fizykoterapii. 
Łącznie każdy pacjent otrzy-
ma 30 zabiegów dostosowa-
nych do konkretnego proble-
mu zdrowotnego.

Warunkiem udziału w pro-
gramie jest posiadanie aktual-
nego orzeczenia o stopniu nie-
pełnosprawności w zakresie 
narządu ruchu.

Realizatorzy programu:
• Zakład Rehabilitacji Lecz-

niczej sp. z o.o., ul. Łódzka 
33, tel. 34 322 08 66, www.
rehabilitacja.phg.pl (zapisy 
od 30 kwietnia do 4 maja)

• NZOZ Przychodnia Lekar-
ska ,,Księżycowa”, ul. 
Księżycowa 5, tel. 34  370 
46 64 ,  www.przychodniak-
siezycowa.pl (zapisy od 2 
maja)

• Przychodnia rodzinna Euro 
- Medicus, ul. Kopalniana 
4, tel. 34 365 96 25, www.
przychodniaeuro.pl (zapisy 
od 2 maja)

• ,,Ecovita”, ul. Klasztorna 
23,  tel. 730 676 561, www.
ekovita.net (zapisy od 2 maja)

• NZOZ ,,Nasza Przychod-
nia”, al. Wolności 46, tel. 

34 366 96 03, www.przy-
chodnia.czest.pl  (zapisy od 
10 maja)

• NZOZ Centrum Medyczne 
Amicus, Al. Pokoju 44, tel. 
34 372 56 01, www.cm-ami-
cus.pl  (zapisy od 7 maja)
Trzeci z programów dotyczy 

profilaktyki dla osób ,,Trze-
ciego i czwartego wieku”. 
Jego celem jest wdrożenie 
wczesnego leczenia niezdia-
gnozowanych dotychczas cho-
rób przewlekłych u osób star-
szych.

Jest przeznaczony dla osób, 
które ukończyły lub ukończą 
w 2018 roku 60, 61, 62, 75,76 
i 77 lat oraz dla osób w wieku 
85 lat i po ich ukończeniu.

Całość realizuje Przychod-
nia Rodzinna Euro-Medi-
cus, ul. Kopalniana 4,  573 
098 733, www.przychodnia-
euro.pl.

Więcej informacji u realiza-
torów programów.

Programy zdrowotne reha-
bilitacji i wspierania aktywno-
ści ruchowej oraz  profilaktyki 
dla osób ,,Trzeciego i czwarte-
go wieku” wpisują się w pro-
gram Częstochowa wspiera 
seniorów.

• Więcej o programach 
zdrowotnych i profilaktycz-
nych dla mieszkanek i miesz-
kańców Częstochowy można 
znaleźć na stronie: www.
c z e s t o c h o w a . p l / p a -
ge/730,programy-polityki-
-zdrowotnej.html   kg

Dni otwarte w Zespole Szkół Technicznych

Otworzyli swoje drzwi 
dla młodszych kolegów

Festiwal Techniki był jedną 
z atrakcji dnia otwartego zor-
ganizowanego w Zespole Szkół 
Technicznych. Na zaintereso-
wanych czekały pokazy 
i warsztaty.

Odwiedzająca młodzież mogła 
zwiedzić placówkę, zapoznać się 
z ofertą kierunków i zajęć dodatko-
wych proponowanych przez szko-
łę, a także wziąć udział w warszta-
tach i prezentacjach.

Na potencjalnych uczniów 
czekały stanowiska, na których 
odbywały się pokazy związane 
z poszczególnymi specjalnościa-
mi m.in. modelarskie, z zakresu 

kolorystyki elewacji i murowa-
nia. Gimnazjaliści mieli także 
okazję zobaczyć pokazy cięcia 
roślin oraz sprzętu ogrodnicze-
go.

Tego dnia rozstrzygnięto kon-
kursy „Postaw na OZE” i „M2 dla 
owada. Zaprośmy owady do miast” 
oraz oficjalnie otwarto ogród dy-
daktyczny na terenie szkoły.

W ramach dnia otwartego 
uczniowie mogli także zjechać po 
linie czy spróbować swoich sił na 
ściance wspinaczkowej.   Dodatko-
wymi atrakcjami były zawody 
strzeleckie, pokazy broni wojsko-
wej, a nawet pokazy tańca.
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Jest zgoda Rady Miasta

Przedszkole  
przy Gilowej  
ma patrona

Janusz Korczak został 
patronem przedszkola 
przy ulicy Gilowej. Odpo-
wiednią uchwałę – na 
wniosek Rady Pedagogicz-
nej i Rady Rodziców – 
przyjęła Rada Miasta.

Do swojego wniosku Rada 
Pedagogiczna i Rada Rodzi-
ców dołączyły uzasadnienie 
wyboru imienia oraz plan 
działań przedszkola związa-
nych z nadaniem imienia.

Janusz Korczak (1878-
1942) był lekarzem, pedago-
giem, pisarzem, publicystą 
i działaczem społecznym, ce-
nionym za swoje teoretyczne 
i praktyczne osiągnięcia w za-
kresie wychowania. Był auto-
rem oryginalnego systemu 
pracy z dziećmi opartego na 
partnerstwie, samorządnych 
procedurach i instytucjach 
oraz pobudzaniu samowy-
chowania. Był zwolennikiem 
emancypacji dziecka i posza-
nowania jego praw. Chciał or-
ganizować społeczność dzieci 
na zasadach sprawiedliwości, 
równych praw i obowiązków. 
W placówkach korczakow-
skich życie wewnętrzne orga-

nizowały takie instytucje jak 
sejm (dziecięcy parlament), 
sąd i redagowana w nich pra-
sa.

W 1942 r. Janusz Korczak   
i jego wieloletnia współpra-
cowniczka Stefania Wilczyń-
ska ze swoimi wychowankami 
z Domu Sierot zostali dopro-
wadzeni na Umschlagplatz, 
skąd wywieziono ich do obozu 
zagłady w Treblince. W ślad 
za nimi poszły dzieci z innych 
sierocińców i domów opieki, 
razem z opiekunami i wycho-
wawcami.

Janusz Korczak swoje po-
glądy na temat pedagogiki za-
warł przede wszystkim w dzie-
łach „Jak kochać dziecko”,   
„Prawo dziecka do szacunku” 
i „Momenty wychowawcze”. 
Jego myśl pedagogiczna jest 
coraz szerzej znana na świe-
cie; jest rozpoznawany przede 
wszystkim jako prekursor ru-
chu na rzecz praw dzieci. 
Choć nie stworzył żadnej sys-
tematycznej teorii, współcze-
śnie jest uznawany za jednego 
z pionierów nurtu pedago-
gicznego nazywanego „eduka-
cją moralną”.
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Pomógł zatrzymać 
poszukiwanego

Na pochwałę zasługuje mieszkaniec 
Gliwic, który bez zastanowienia ruszył 
z pomocą policjantom, ścigającym 
mężczyznę. Gliwiczanin przyczynił się 
tym samym do zatrzymania poszuki-
wanego.

Pod koniec minionego tygodnia, policyj-
ny patrol z V Komisariatu Policji w Gliwi-
cach, w rejonie skrzyżowania ulic Sikor-
skiego i Tylnej, spostrzegł poszukiwanego. 
Ten, zorientowawszy się, że został rozpo-
znany, zaczął uciekać.

Na pochwałę zasługuje postawa pra-
cownika ochrony, który, oczekując na au-

tobus, spostrzegł uciekającego przez poli-
cjantami mężczyznę i instynktownie ru-
szył mundurowym z pomocą, odcinając 
drogę ucieczki ściganemu.  Wspólna ak-
cja policjantów i mieszkańca Gliwic skoń-
czyła się skutecznym zatrzymaniem.

Przypominamy,  że każdy, kto  wystą-
pi w  czyjejś  obronie  lub ochronie  po-
rządku prawnego, w przypadku, gdy 
sprawca  go zaatakuje, będzie dodatko-
wo odpowiadał z art. 221 par. 1 kk za 
naruszenie nietykalności funkcjonariu-
sza publicznego.  Grozi za to  grzywna, 
kara  ograniczenia albo pozbawienia 
wolności do lat 3.

Pijany pracownik kierował 
ruchem

Uwiodła, a potem okradła

Włamywał się do mieszkania 
znajomych

26-letnia kobieta, podstępnie uwio-
dła mieszkańca Jastrzębia, po czym 
pod pretekstem udaremnienia włama-
nia się na jego konto bankowe, namó-
wiła 73-latka, aby wybrał swoje oszczęd-
ności. Kiedy mieszkaniec Jastrzębia 
podjął gotówkę i wrócił z „partnerką” 
do swojego mieszkania, kobieta niepo-
strzeżenie wyciągnęła pieniądze z jego 
kieszeni i uciekła. Mężczyzna zgłosił 
sprawę na policję. Godzinę po zgłosze-
niu wywiadowcy namierzyli i zatrzy-
mali złodziejkę. Za popełnione prze-
stępstwo grozi jej do 5 lat więzienia.

Poznali się w jednym z jastrzębskich 
lokali i tam 26-latka zaoferowała przy-
jaźń. Mieszkaniec zauroczony dziewczy-
ną zaprosił ją do swojego mieszkania. 
Podstępna kobieta postanowiła wyko-
rzystać sytuację i zapewniła go o swoim 
wielkim uczuciu. Kilka dni temu 26-lat-
ka przyszła do jego mieszkania przy uli-
cy Pomorskiej i powiedziała jastrzębiani-
nowi, że pewien mężczyzna poznał dane 
jego konta i dowodu osobistego, dlatego 

jego pieniądze są zagrożone. 73-latek po-
stanowił wybrać swoje oszczędności i ra-
zem z „partnerką” wrócił do swojego 
mieszkania. Wówczas ta niepostrzeżenie 
wyciągnęła gotówkę w wysokości 3,5 tys. 
złotych z jego kieszeni i uciekła.

Oszukany mężczyzna zgłosił sprawę 
policjantom. Jastrzębscy wywiadowcy już 
po godzinie namierzyli i zatrzymali zu-
chwałą złodziejkę, kiedy wysiadała z tak-
sówki na ulicy Szkolnej. Stróże prawa od-
zyskali również skradzione pieniądze. Za 
popełnione przestępstwo grozi jej do 5 lat 
więzienia.

Zabrzańscy policjanci zatrzymali 
mężczyznę, który okradał swoich 
znajomych. Mężczyzna podczas jed-
nej z wizyt zabrał komplet kluczy 
i pod nieobecność domowników „od-
wiedzał” mieszkanie kradnąc pienią-
dze. Podejrzanemu grozi kara do 12 
lat więzienia.

Kryminalni z II komisariatu zatrzyma-
li mężczyznę, który okradał swoich zna-
jomych. 21-latek podczas jednej z wizyt 
zabrał komplet kluczy i pod nieobecność 
właścicieli wielokrotnie kradł z mieszka-
nia pieniądze. Kiedy domownicy zorien-
towali się, że z domu zaczyna ginąć go-
tówka, a śladów włamania nie było, 

w przedpokoju zainstalowali kamerę. 
Już po kilku dniach kamera zarejestro-
wała zamaskowanego mężczyznę, który 
wchodzi do mieszkania pod nieobecność 
właścicieli. Natychmiast powiadomili 
o tym fakcie zabrzańską policję. Krymi-
nalni podjęli czynności zmierzające do 
ustalenia sprawcy. Okazało się, że jest to 
znajomy jednej z córek. Młody mężczy-
zna tylko od początku roku ukradł 1,9 
tys. złotych, 740 dolarów i 200 euro. 
W trakcie policyjnych czynności poli-
cjanci ujawnili u niego skradzione 
z mieszkania klucze. Mężczyzna przy-
znał się do winy. Za kradzieże z włama-
niem grozi mu kara do 12 lat pozbawie-
nia wolności.Farmaceuta amator

Przekręt na 50 milionówŚledczy z Gliwic, wspólnie z poli-
cjantami zwalczającymi przestęp-
czość narkotykową z katowickiej 
komendy wojewódzkiej, przeprowa-
dzili akcję przeciwko handlarzowi 
niedozwolonymi środkami. W jed-
nym z gliwickich mieszkań, prócz 
narkotyków, przechwycili nielegal-
ny „skład apteczny” z ponad kilko-
ma tysiącami opakowań różnego ro-
dzaju farmaceutyków i sterydów. 
Sprawa jest rozwojowa i policjanci 
nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Do jednej z kamienic w gliwickiej 
dzielnicy Szobiszowice weszli krymi-
nalni. W wynajmowanym przez 35-letnie-
go pyskowiczanina mieszkaniu w pobliżu 
ul. Tarnogórskiej znaleziono kilka tysięcy 
sztuk różnego rodzaju anabolików w 
proszku, tabletkach i zastrzykach.

Na trop procederu policjanci wpadli ro-
biąc operacyjne rozpoznanie nielegalnego 
rynku. Stróże prawa przechwycili ponad 
100 gramów amfetaminy, marihuanę, 
MDMA oraz spore ilości nielegalnych 
środków farmaceutycznych. Zatrzymano 

także właściciela nielegalnego towaru.  
Sprawa prowadzona jest pod nadzorem 

prokuratury w Gliwicach. Wszystkie za-
bezpieczone specyfiki zostaną dokładnie 
przebadane w laboratorium kryminali-
stycznym. Opinia biegłych będzie stanowi-
ła podstawę do ustalenia, czym dokładnie 
handlował 35-letni farmaceuta amator.

Za handel narkotykami oraz środkami 
farmaceutycznymi zatrzymanego czeka 
proces karny. Mężczyźnie grozi 10 lat wię-
zienia.

W Wydziale do walki z Przestępczo-
ścią Gospodarczą Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach, pod nadzo-
rem Prokuratury Regionalnej w Kato-
wicach, prowadzone jest postępowanie 
przygotowawcze dotyczące działania 
na szkodę Ferrum S.A. Historia tej ka-
towickiej firmy sięga 1874 roku. Przez 
cały okres swojej działalności Ferrum 
S.A. związana była z szeroko rozumia-
ną gałęzią przemysłu stalowego i aktu-
alnie jest wyspecjalizowanym zakła-
dem produkującym rury zgrzewane, 
spawane oraz kształtowniki.

Materiał zebrany w trakcie trwającego 
ponad 2 lata postępowania przygotowaw-
czego pozwolił na przedstawienie 5 oso-
bom będącym byłymi członkami zarządu 
m.in. Ferrum S.A. zarzutów popełnienia 
przestępstw przeciwko obrotowi gospo-
darczemu i mieniu. Sprawcy dopuścili się 
oszustw, działali na szkodę firmy oraz po-
pełnili przestępstwa określone ustawie 

o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
dzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych.

Ustaleni przez policyjnych śledczych 
sprawcy swoim działaniem wyrządzili 
spółce szkodę wielkich rozmiarów - war-
tość strat we wszystkich wątkach postę-
powania przekroczyła kwotę 54 milionów 
złotych.

Podczas zatrzymania podejrzanych, po-
licjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych 
kar i grzywien mienie o wartości przekra-
czającej 500 tys. złotych, w tym 4 pojazdy 
o wartości szacunkowej około 287 tys. 
złotych, ekskluzywny zegarek za ok. 6 tys. 
złotych, oraz 15 jednostek broni palnej 
(w tym 14 długiej i 1 krótkiej) o łącznej 
wartości ponad 200 tys. złotych.

W stosunku do wszystkich podejrza-
nych prokurator zastosował środki zapo-
biegawcze w postaci poręczenia majątko-
wego w wysokości od 100 tys. do miliona 
złotych.

oprac. kg

Policjanci z drogówki interweniowa-
li wobec mężczyzny, który w rudzkich 
Bielszowicach, na ulicy ks. Niedzieli 
kierował ruchem. Kierowcy jadący ra-
no przez rejon gdzie prowadzone są ro-
boty, zauważyli drogowca, którego za-
chowanie wskazywało, że jest pijany. 
Mężczyźnie może grozić 5 lat pozba-
wienia wolności.

Policjanci z rudzkiej drogówki zostali 
skierowani na interwencję do Bielszowic. 
Według zgłoszenia kierowcy w rejonie ro-
bót drogowych na ulicy ks. Niedzieli, oso-
ba kierująca ruchem wydaje się być pija-
na. Na miejscu mundurowi zastali pra-
cownika firmy budowlanej zajmującej się 
remontem drogi, ubranego w kamizelkę 
„kierowanie ruchem”, który tarczą STOP 
zatrzymywał samochody i kierował ru-

chem wahadłowo. Drogowiec na widok 
policyjnego radiowozu szybko zszedł z uli-
cy. Stan trzeźwości mężczyzny wzbudził 
również wątpliwości policjantów. 37-letni 
mieszkaniec Świętochłowic został przeba-
dany na alkomacie. Okazało się, że ma w 
organizmie 0,6 promila alkoholu.  Pod-
czas rozmowy z nim okazało się, że nie po-
siada on też uprawnień do kierowania ru-
chem. Policjanci ustalili, że na budowie 
przebywał inny pracownik posiadający 
uprawnienia, który przejął odpowiedzial-
ność za kierowanie ruchem w miejscu ro-
bót. Wykonywanie czynności związanych 
bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa ruchu pojazdów mechanicznych w 
stanie nietrzeźwości to przestępstwo, za 
które grozi 37-latkowi kara pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sprawą 
zajęli się już śledczy z rudzkiej „czwórki”.
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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, 900 W 
z uchwytem pistoletowym, mało używaną (1 
rok). Cena 50 zł. Tel. 886 486 072 

n SPRZEDAM poziomicę laserową mało 
używaną (komplet w pudełku). 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 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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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 N
A

S
:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! 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

KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwisowana, 
na gwarancji fabrycznej 
producenta 
 38.900 zł  
MERCEDES GLK 
2.2 CDTI,  
rok prod. 2009, 
krajowy, I – wł. 
 65.900 zł
MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, kraj., I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.6 D, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł.

 34.900 - 37.900 zł  

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

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

n CITROEN C5 1.6 E, rok prod. 2013, krajowy,  
I – wł.   35.900 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 MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013,  
kraj., F. VAT 38.900 zł

n MAZDA 5 1.6 D, rok prod. 2010, 7-osobowy 26.700 zł

n MAZDA 6 1.8 E, zakup 2011 32.900 zł

n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  
rok prod. 2007   25.900 zł

n MERCEDES C200 2.0 D, rok prod. 2000   11.900 zł

n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł

n MITSUBISHI ASX 1.6 E, rok prod. 2010, kraj.,  
I – wł.   37.800 zł

n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2013, kraj.,  
I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 CDTi, rok prod. 2015,  
tempomat, krajowy, serwisowany, I - wł., 
F-ra VAT 59.900 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 II 1.6 D, rok prod. 2014,  
serwisowany, I - wł., krajowy 37.800 zł

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

n RENAULT CLIO 1.4 E, rok prod. 1999 3.900 zł

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

n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,  
kraj., I – wł., F. VAT 18.900 zł

n RENAULT FLUENCE 1.5 D, rok prod. 2015,  
sedan, kraj., I –wł., F-ra VAT 36.900 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 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 TOURAN 1.9 D, 2007, 7-osobowy 21.900 zł
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III Al. NMP przy OKF – CEPELIA

15.00 Start Grand Prix Amator i Masters

15.30 Start M³odziczka, ¯akini

15.45 Start M³odzk, ¯ak

16.10 Uroczyste otwarcie wyœcigu przez 
prezydenta Miasta Czêstochowy

16.10 Start kategorii ELITA (ORLIK)

18.00 Wrêczenie nagród – uroczyste 
zakoñczenie

DYSTANS:

M£ODZIK – dystans 9,25 km – 5 okr¹¿eñ 
x 1850 m

¯AK – dystans 5,55 km – 3 okr¹¿enia 
x 1850 m

M£ODZICZKA – dystans 7,4 km 
– 4 okr¹¿enia x 1850 m

¯AKINI – dystans 3,7 km – 2 okr¹¿enia 
x 1850 m

ELITA, ORLIK – dystans 70 km 
– 35 okr¹¿eñ x 2000 m

AMATORZY i MASTERS – dystans 20 km 
10 x 2000 m

ZG£OSZENIA, UCZESTNICTWO:
Startowe amatorzy i mastersi - 20 z³
Zg³oszenia nadsy³aæ nale¿y na adres 
organizatora e-mail: jura-kolejarz@wp.pl lub 
w dniu wyœcigu w biurze zawodów.

Biuro wyœcigu bêdzie czynne w dniu 
6.05.2018 r. od godziny 12.30 do 14.30 w 
okolicy Startu/Mety (Al. NMP 64).

Amatorzy i mastersi potwierdziæ swój udzia³ 
dokumentem to¿samoœci b¹d¿ licencj¹ od 
godziny 12:30 do 14:30.

Przedstawiciele ekip i zawodników w kat. 
elita, orlik, ¿ak, ¿akini, m³odzik, m³odziczka 
musz¹ potwierdziæ udzia³ w wyœcigu 
prezentuj¹c licencje w biurze wyœcigu w 
godzinach pracy biura.

Odprawa techniczna dla tych kategorii 
m³odszych i amatorów zorganizowana 
zostanie na linii startu i mety bezpoœrednio 
przed pierwszym wyœcigiem.
Odprawa techniczna dla elity mê¿czyzn 
i kobiet zorganizowana zgodnie z art. 
1.2.087 przepisów sportowych odbêdzie siê 
w obecnoœci cz³onków Komisji Sêdziowskiej 
w dniu 06.05.2018 r. o godzinie 15:20 przy 
OKF W CZÊSTOCHOWIE AL.N.M.P. 64 
w okolicach startu-mety, biuro wyœcigu.

Wszyscy uczestnicy ubezpieczaj¹ siê wg 
wytycznych PZKol.
Amatorzy i mastersi startuj¹ na w³asn¹ 
odpowiedzialnoœæ w kaskach ochronnych.

We wszystkich sprawach nie objêtych 
niniejszym regulaminem decyduje Sêdzia 
G³ówny w porozumieniu z Dyrektorem 
Wyœcigu.

LIMIT CZASU:
Zawodnicy zdublowani s¹ wycofywani i 
klasyfikowani na swoich miejscach

NAGRODY:

Zwyciêzcy wszystkich kategorii zostan¹ 
udekorowani pucharami

Miejsca od 1 do 6 – nagrody finansowe dla 
kategorii Elita mê¿czyzn

Miejsca od 1 do 6 – nagrody finansowe dla 
kategorii ORLIK – do 23 lat

Amatorzy i mastersi 7 pucharów mê¿czyŸni i 
3 kobiety + kupony przy zg³oszeniu na 
losowanie rowerów

Kategorie m³odzie¿owe:

Miejsca od 1 do 5 – dyplomy

Miejsca od 1 do 3 – w kat. m³odzik 
i m³odziczka: nagrody finansowe i statuetka

Miejsca od 1 do 3 – w kat. ¿ak i ¿akini: 
nagrody rzeczowe i statuetka

W wyœcigu elity panów bêd¹ startowaæ wszystkie polskie dru¿yny zawodowe.

46. Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski o Puchar Prezydenta Miasta
Eliminacja do Mistrzostw Polski w Kryteriach.

III Memoria³ Jacka Pikorskiego



PROGRAM TV – ŚRODA 2 MAJA 2018 r.

04:35 Asterix i Obelix kontra 
Cezar; komedia; Francja, 
Niemcy, Włochy (1999); 
reż.:Claude Zidi; 
wyk.:Christian Clavier, 
Gerard Depardieu, Leticia 
Casta, Roberto Benigni

06:35 Felix, Net i Nika oraz 
teoretycznie możliwa 
katastrofa; film 
przygodowy; Polska 
(2012)

08:35 Jaka to melodia?; 
odc. 3819; teleturniej muz.

09:10 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 20; serial TVP

10:05 Korona królów; odc. 
72; telenowela histor. TVP

10:30 Jeden z dziesięciu; 
2/106; teleturniej

11:15 Asterix i Obelix: Misja 
Kleopatra (Asterix et 
Obelix: Mission Cleopatre)  
107’; komedia; Francja, 
Niemcy (2002); reż.:Alain 
Chabat; wyk.:Gerard 
Depardieu, Christian 
Clavier, Jamel Debbouze

13:10 Natura w Jedynce – 
Orzeł przedni – król gór; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2015); reż.:Jan 
Haft

14:15 Cziłała z Beverly Hills; 
komedia; USA (2008); 
reż.:Raja Gosnell; 
wyk.:Jamie Lee Curtis, 
Nick Zano, Maury Sterling

15:55 Szepty pustyni; cz.2; 
film obyczajowy; Niemcy, 
Austria (2012); reż.:Jörg 
Grünler; wyk.:Hannes 
Jaenicke, Esther 
Schweins, Mido Hamada, 
Asli Bayram

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

odc. 3820; teleturniej muz.
17:55 Polski grill; /7/; 

magazyn
18:30 Korona królów; odc. 

73; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

3/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Trzecia połowa; odc. 

7; serial komediowy TVP
20:35 Liga Mistrzów - 1/2F
22:40 Liga Mistrzów - skróty 

(skróty); Wielka Brytania 
(2018)

00:15 Orły Nawałki
00:45 Czarny pies; film 

sensacyjny; USA (1998); 
reż.:Kevin Hooks; 
wyk.:Patrick Swayze

02:25 Szepty pustyni; cz. 1; 
film obyczajowy; Niemcy, 
Austria (2012)

03:15 Szepty pustyni; cz. 2; 
film obyczajowy; Niemcy, 
Austria (2012)

04:10 Notacje – Antoni 
Jabłoński. Polska 
kolumna zwycięstwa; cykl 
dokumentalny

05:45 Różowa Pantera; 
komedia kryminalna; USA 
(2006); reż.:Shawn Levy; 
wyk.:Steve Martin, Kevin 
Kline, Beyonce Knowles, 
Jean Reno

07:20 Na sygnale; odc. 47 
„Kubeł zimnej wody”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

74 „Wolna chata”; serial 
komediowy TVP

12:00 Gwiazdy w południe – 
Bandolero; western; USA 
(1968); reż.:Andrew V. 
McLaglen; wyk.:James 
Stewart, Dean Martin, 
Raquel Welch, George 
Kennedy

14:00 Familiada; odc. 2355; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 218 
ed. 4; teleturniej

16:15 Kopciuszek w świecie 
mody; komedia 
romantyczna; USA (2015); 
reż.:Sean Garrity; 
wyk.:Portia Doubleday, 
Marc - Andre Grondin, 
Chris Noth, Lauren Holly

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

74 „Wolna chata”; serial 
komediowy TVP

19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
75 „Przelotne miłostki”; 
serial komediowy TVP

19:35 Na sygnale; odc. 48 
„Lewizna góry”; serial 
fabularyzowany TVP

20:10 Co się zdarzyło w Las 
Vegas?; komedia; USA 
(2008); reż.:Tom 
Vaughan; wyk.:Cameron 
Diaz, Ashton Kutcher, 
Lake Bell

22:00 Kino relaks – Magia w 
blasku księżyca

23:45 Powódź; film 
fabularny; USA, Wielka 
Brytania, Francja, Japonia 
(1998); reż.:Mikael 
Salomon; wyk.:Morgan 
Freeman, Christian Slater, 
Randy Quaid

01:30 Legend; dramat; 
Wielka Brytania, Francja 
(2015); reż.:Brian 
Helgeland; wyk.:Tom 
Hardy, Emily Browning, 
David Thewlis, 
Christopher Eccleston, 
Chazz Palminteri

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (672); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (27); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (800); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (151); serial 
paradokumentalny. 
Projektantka wnętrz 
zostaje oblana trującymi 
pestycydami. Podejrzany 
jest jej asystent, ale i on 
pada ofiarą ataku. W 
sprawę może być...

13:00 Trudne sprawy (717); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2684); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (763); 
serial paradokumentalny

15:50 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz finałowy: 
Arka Gdynia - Legia 
Warszawa

18:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski - studio

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (177); serial 
komediowy

20:05 Umów się ze mną. 
Take me out (9); reality 
show

21:30 Ewa, ugotuj nam to 
(3); magazyn kulinarny. 
Ewa Wachowicz zdradzi 
przepisy na szybkie i 
zdrowe potrawy, 
inspirowane nowoczesną 
polską i 
śródziemnomorską 
kuchnią. Prowadząca 
zaprosi gości, z którymi...

21:40 Top Chef (9); reality 
show. Siódma edycja 
kulinarnego show, w 
którym do walki stają 
osoby związane z 
gotowaniem. Uczestnicy 
muszą umieć przyrządzić 
wyszukaną potrawę, ale...

23:05 Kolacja dla palantów; 
komedia, USA 2010

1:40 Skok przez miotłę; 
komedia, USA 2011. 
Pochodzący z Brooklynu 
Jason i zamożna Sabrina 
planują ślub. Ich rodziny 
nie przypadają sobie do 
gustu.

4:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5297) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

3(12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(34/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2240) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (905) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (557) - 
program

13:00 19 + (258) - program
13:30 Szpital (794) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (558) - 
program

16:30 19 + (259) - program
17:00 Ukryta prawda (906) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (795) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7427) 
19:35 Sport (7410) 
19:45 Pogoda (7407) 
19:50 Uwaga! (5298) - 

program.   
20:10 Doradca smaku 8 

(35/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2672) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (158) - 

program.  
21:30 Agent - Gwiazdy 3 

(11/13) - program
22:30 Podwójne ryzyko - film 

sensacyjny, USA/Niemcy/
Kanada 1999. Libby 
Parsons (Ashley Judd) 
miała kiedyś udane życie, 
kochającą rodzinę i 
wspaniały dom. Gdy 
pewnego dnia jej mąż 
zaginął, Libby oskarżono o 
zamordowanie go. Po 
kilku latach spędzonych w 
więzieniu Libby 
postanowiła odnaleźć 
swego synka, przy tej 
okazji dowiedziała się 
również, że jej mąż żyje. 
Nowe życie zbudował jej 
kosztem…

00:45 Zbuntowana - film 
przygodowy, USA 2015. 
Ashley Judd Beatrice Prior 
kontynuuje swoją walkę z 
wewnętrznymi demonami 
i batalię przeciwko 
potężnemu sojuszowi, 
którego celem jest 
ostateczny podział 
społeczeństwa. Po swojej 
stronie ma wiernych 
przyjaciół…

03:15 Uwaga! (5298) - 
program.   

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(116/150) - program

04:55 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 47

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 85

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 4

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 5

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 9

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 56

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

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 5

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 85

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 86

20:00 Taxi 2; akcja, Francja 
2000. Japoński minister 
obrony kraju odwiedza 
Francję. Celem wizyty jest 
zdobycie informacji na 
temat francuskich metod 
walki z terrorystami…

21:30 Wielki Stach; komedia, 
USA 2007. Stan, 
tchórzliwy typ po 
pięćdziesiątce, wpada w 
panikę, kiedy dowiaduje 
się, że trafi do więzienia za 
defraudację. Perspektywa 
spędzenia długich lat za 
kratami skłania go do 
podjęcia nauki - 
wschodnich sztuk walki. 
Uważa, że to uchroni go 
przed niebezpiecznymi 
współwięźniami…

23:55 Facet pełen uroku; 
komedia, Kanada, USA 
2007. Charlie Logan (Dane 
Cook) jest facetem 
nietypowym, bowiem 
przed jego drzwiami 
zawsze stoi kolejka 
urokliwych kobiet…

01:55 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 12

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 11

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

05:45 C. K. Dezerterzy; cz. II; 
komedia; Polska, Węgry 
(1985)

07:10 Przyłbice i kaptury; 
odc. 5/9 - W gnieździe 
wroga; serial TVP

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

09:10 Rodzinka.pl; odc. 71 
„24 godziny”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 72 
„Wszystko i każdy ma 
swoją cenę”; serial 
komediowy TVP

10:15 Za marzenia; odc. 7; 
serial TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 1; serial TVP; Polska 
(2012); reż.:Sylwerster 
Jakimow, Karol 
Klementewicz; wyk.:Kinga 
Preis, Jacek Braciak, Anna 
Seniuk, Tomek Karolak, 
Przemysław Sadowski, 
Zdzisław Wajdern, Antoni 
Królikowski, Natalia 
Idzikiewicz, Weronika 
Kosobudzka

11:40 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; odc. 
184 - Sekretny układ; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; odc. 
185 - Rave Party; serial 
kryminalny TVP

15:25 C. K. Dezerterzy; cz. II; 
komedia; Polska, Węgry 
(1985)

16:45 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 1; serial TVP; Polska 
(2012)

19:10 Ojciec Mateusz; odc. 
186 - Złomiarze; serial 
kryminalny TVP

20:05 To ja, złodziej; 
komedia sensacyjna; 
Polska (2000)

21:55 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ojciec Mateusz; odc. 
187 - Uciekinier; serial 
kryminalny TVP

23:50 Karbala; dramat 
wojenny; Polska (2015)

01:55 Pitbull; odc. 8; serial 
policyjny TVP

02:50 Przyłbice i kaptury; 
odc. 5/9 - W gnieździe 
wroga; serial TVP

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

04:45 Rodzinka.pl; odc. 71 
„24 godziny”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2405; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Jabłka ze Starych 
Jabłonek; magazyn 
kulinarny

06:25 Śpiewające fortepiany 
(41)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (22) - Mundial; 
widowisko rozrywkowe

08:20 Jeden z dziesięciu; 
7/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 141 
ed. 3; teleturniej

09:40 Big Music Quiz (5); 
teleturniej muz.

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /114/ - „Boso” - 
Zakopower

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /38/ - „Batumi” 
- Filipinki

11:00 Familiada; odc. 2405; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Bajki według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju (1); 
program rozrywkowy

12:35 Życie to Kabaret – 
Bajki według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju (2); 
program rozrywkowy

13:35 Śpiewające fortepiany 
(42)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (1); widowisko

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (2); widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (3); widowisko

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Żołnierskie dzieje 
ziemniaka

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (62) - 
Polacy na Madagaskar; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 41 Malezja 
(154) - Nowoczesne KL

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - Pomnik 
/16/; serial TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(43)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (19) - Gwiazdy, 
kosmos

22:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 9); widowisko

23:10 Koło fortuny; odc. 140 
ed. 3; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Płocka Noc 
Kabaretowa 2015. Gra o 
żyrandol (1-2)

01:55 Kierunek Kabaret; /52/ 
- Kierowniku, masz 
pożyczyć złotówkę?

02:55 Hity kabaretu (22) - 
Marcinek i inne hity 
Marcina Dańca

04:00 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie - 
Maryla Rodowicz /cz. 1/; 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (216) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (306) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (25/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(1) - serial S-F

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

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (26/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (480) - 
program sądowy

14:55 Szpital (307) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(2) - serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie 4 (1) 
- serial obyczajowy

18:00 Zabójcza broń (13/18) 
- serial, USA. Riggs i 
Murtaugh prowadza 
śledztwo w sprawie 
wielokrotnego 
morderstwa. Okazuje się, 
że wszystkie ofiary 
należały do tego samego 
kościoła. W międzyczasie 
mija rok od śmierci 
Mirandy…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Tin Cup - komedia, 

USA 1996. Roy „Tin Cup” 
McAvoy (Kevin Costner) 
to zdolny facet. Z 
pewnością mógłby brać 
udział w zawodowych 
turniejach golfowych, 
mógłby z dużym 
powodzeniem prowadzić 
rancho, mógłby też nadal 
spotykać się z powabną 
właścicielką dancingu, 
Doreen... 

22:50 Magazyn UEFA 
Champions League (8/9) 
- program. 

23:50 Władza absolutna - 
film sensacyjny, USA 
1997. Zawodowy 
włamywacz jest 
przypadkowym świadkiem 
przestępstwa 
popełnionego przez 
prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, który 
zrobi wszystko, aby nikt 
się o tym nie dowiedział. 
Ponieważ agenci Białego 
Domu planują zabójstwo 
świadka, decyduje się on 
na ucieczkę z kraju…

02:25 Moc Magii (TVN7 noc) 
(116/150) - program. 

04:35 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show – Jolanta 
Szczypińska. Przyjaciółka i 
bliski współpracownik 
Jarosława Kaczyńskiego. 
Opowie o relacji z 
Jarosławem Kaczyńskim. 
Wyjawi również 
dramatyczną historię 
swojej choroby-raka szyjki 
macicy

05:35 Wiem, co jem na 
diecie (9/12) - program

06:05 Wiem, co jem na 
diecie (10/12) - program

06:35 Nowa Maja w 
ogrodzie 2 (9/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:05 Ostre cięcie 5 (9/10) - 
program

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

08:20 Apetyt na miłość (2/8) 
- program rozrywkowy

09:20 Afera fryzjera (2/10) - 
program rozrywkowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (8/13) - 
program rozrywkowy

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

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (1/8) - reality 
show

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

14:10 Warsztat urody (5/8) - 
program lifestylowy

14:55 W roli głównej - 
Michał Szpak (1/8) - talk 
show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (1/8) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 5 
(9/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (10/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(8/12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (9/12) - 
program

21:40 Misja ratunkowa 
(9/10) - program

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

22:55 Sekrety lekarzy 4 
(9/12) - reality show

23:55 Ożeń się ze mną 
teraz! (3/7) - program 
rozrywkowy

01:00 Internet zrujnował mi 
życie (4/6) - program 
dokumentalny

01:35 Najsztub słucha - 
Marta Grycan (2/6) - talk 
show

02:10 W roli głównej - 
Małgorzata Rozenek (1/6) 
- talk show

02:40 W roli głównej - 
Maciej Musiał (4/6) - talk 
show

03:10 Wiem, co jem 4 
(2/15) - magazyn

03:40 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 6 
(9/16) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn

08:00 Tsubasa
08:30 Tsubasa
09:00 Piłka nożna Bayern
10:00 Finały Mundiali
10:20 Historie niezwykłe
10:40 Historie niezwykłe
11:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: 2 runda (1)
13:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: 2 runda (2)
15:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: 2 runda (3)
17:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: 2 runda (4)
19:05 Jedziemy na Mundial
20:00 PN - Barca TV
21:15 PN - Barca TV
22:40 Sportowy Wieczór
23:20 Boks - Gala boksu 

zawodowego - Nowy Jork 
(Sulęcki - Jacobs)

00:20 Hokej na lodzie - NHL: 
skróty meczów

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 2.runda play - 
off (3)

07:00 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:15 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Magazyn historyczny
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 ABC PACJENTA
11:25 W ostatniej chwili – o 

komiksie w PRL - u; film 
dokum.;  Polska (2011)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza; 

magazyn
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Antenowe remanenty
13:55 Antenowe remanenty
14:30 Aktualności Flesz
14:36 Pogoda
14:40 Bilans zdrowia; magazyn
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział, 

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

magazyn
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

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

magazyn
19:45 Zgadnij! Napisz! 

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

reportaży
20:30 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 Pogoda
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier
23:35 W ostatniej chwili – o 

komiksie w PRL - u; film 
dokum.;  Polska (2011)

00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 ABC PACJENTA
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
06:00 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 2 
maja; odc. 550; felieton

07:00 Historia Polski – 
Podaj cegłę czyli polski 
socrealizm; film dokum.; 
Polska (2002)

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (79) - 
Poganiacz słoni; cykl rep.

08:40 Ukryte skarby – Jan z 
Czerniny i Biała Dama; 
cykl reportaży; Polska 
(2016)

09:15 Ogniem i mieczem; 
odc. 1/4; serial TVP; 
Polska (2000)

10:20 Film dokumentalny
11:15 Spór o historię – 1 

Maja; debata
11:55 Opowieść o Indiach – 

Początki; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Dalekie Echa 
Wielkiej Wojny

13:30 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Powers; cz. 1; cykl 
dokumentalny

13:55 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Powers; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna; cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:20 Film dokumentalny
16:20 Historia Polski – O 

moim Ojcu; film 
dokumentalny; Polska 
(2007); reż.:Bożena Garus-
Hockuba

17:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Kraków - Święty Michał i 
Fort „Luneta”; cykl 
reportaży

17:45 Nad Niemnem; odc. 
3/4; serial TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Syndykat zabójców

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

20:30 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Tajna broń 
D - Day; odc. 1/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:30 Ogniem i mieczem; 
odc. 2/4; serial TVP; 
Polska (2000)

22:35 Powiedz mi 
dlaczego?; film dokum.; 
Polska (2006)

23:35 Miasto z morza; film 
obycz.; Polska (2009)

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (79) - 
Poganiacz słoni; cykl 
reportaży

02:25 Nad Niemnem; odc. 
3/4; serial TVP; Polska 
(1986)

7:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

8:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz 
półfinałowy fazy play-off

10:10 Piłka nożna; Z 
podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku; mecz 
finałowy dziewcząt  
do lat 10

10:40 Piłka nożna; Z 
podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku; mecz 
finałowy chłopców  
do lat 10

11:30 Piłka nożna; Z 
podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku; mecz 
finałowy dziewcząt  
do lat 12

12:00 Piłka nożna; Z 
podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku; mecz 
finałowy chłopców  
do lat 12

12:30 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

14:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; studio

15:50 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz finałowy: 
Arka Gdynia - Legia 
Warszawa

18:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; studio

19:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; studio

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 1. mecz finałowy 
fazy play-off

22:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; studio

23:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz o 3. 
miejsce fazy play-off

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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05:15 Asterix i Obelix: Misja 
Kleopatra; komedia; 
Francja, Niemcy (2002); 
reż.:Alain Chabat; 
wyk.:Gerard Depardieu, 
Christian Clavier, Jamel 
Debbouze

07:15 Jak uratować mamę; 
baśń; Polska (2015); 
reż.:Danil Zduńczyk, 
Marcin Męczkowski

08:45 Jaka to melodia?; 
odc. 3820; teleturniej muz.

09:30 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 139 - Kocie oczy; 
serial kryminalny TVP

10:25 Korona królów; odc. 
73; telenowela histor. TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
3/106; teleturniej

11:40 Uroczystości 3 maja
13:05 25 lat TVP Polonia – 

koncert galowy
14:05 Milenium kontra 

Tysiąclecie; film 
dokumentalny; Polska 
(2017); reż.:Piotr Kuciński

15:10 Ranczo Wilkowyje; 
komedia; Polska (2007); 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Paweł Królikowski, Cezary 
Żak, Artur Barciś, 
Radoslaw Pazura, Marta 
Lipińska, Franciszek 
Pieczka, Piotr Pręgowski, 
Katarzyna Żak, Sylwester 
Maciejewski

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

odc. 3821; teleturniej muz.
17:55 Polski grill; /8/; 

magazyn
18:30 Korona królów; odc. 

74; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

4/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 

odc. 248; serial 
kryminalny TVP

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

Gargas; magazyn
22:55 Karbala; dramat 

wojenny; Polska (2015); 
reż.:Krzysztof 
Łukaszewicz; 
wyk.:Bartłomiej Topa, 
Antoni Królikowski, Hristo 
Shopov, Leszek Lichota, 
Michał Żurawski, Tomasz 
Schuchardt, Atheer Adel

00:55 Paryż na bosaka; 
komedia; Francja (2016); 
reż.:Fiona Gordon, 
Dominique Abel; 
wyk.:Fiona Gordon, 
Dominique Abel, 
Emmanuelle Riva, Pierre 
Richard

02:25 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; magazyn

02:55 Sprawa dla reportera

05:00 Koło fortuny; odc. 164 
ed. 4; teleturniej

05:35 Kopciuszek w świecie 
mody; komedia 
romantyczna; USA (2015); 
reż.:Sean Garrity; 
wyk.:Portia Doubleday, 
Marc - Andre Grondin, 
Chris Noth, Lauren Holly

07:20 Na sygnale; odc. 48 
„Lewizna góry”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

75 „Przelotne miłostki”; 
serial komediowy TVP

11:55 Gwiazdy w południe – 
Jak ukraść milion 
dolarów

14:00 Familiada - odcinek 
Specjalny; teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 219 
ed. 4; teleturniej

15:45 Goldeneye; film 
sensacyjny; USA, Wielka 
Brytania (1995); 
reż.:Martin Campbell; 
wyk.:Sean Bean, Izabella 
Scorupco, Pierce Brosnan, 
Famke Jannsen

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

75 „Przelotne miłostki”; 
serial komediowy TVP

19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
76 „Nowoczesna 
rodzinka”; serial 
komediowy TVP

19:35 Na sygnale; odc. 49 
„Dzidziuś”; serial 
fabularyzowany TVP

20:10 Zatańcz ze mną; 
komedia; USA (2004); 
reż.:Peter Chelson; 
wyk.:Richard Gere, 
Jennifer Lopez, Susan 
Sarandon, Nick Cannon

22:00 Zaginiona dziewczyna; 
thriller; USA (2014); 
reż.:David Fincher; 
wyk.:Ben Affleck, 
Rosamund Pike, Neil 
Patrick Harris, Tyler Perry, 
Carrie Coon

00:40 Co się zdarzyło w Las 
Vegas?; komedia; USA 
(2008); reż.:Tom 
Vaughan; wyk.:Cameron 
Diaz, Ashton Kutcher, 
Lake Bell

02:25 Magia w blasku 
księżyca

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Scooby-Doo: Strachy i 
patałachy; komedia, 
Kanada/USA 2009. 
Zwariowane przygody 
najpopularniejszego 
psiego detektywa na 
świecie i czwórki jego 
nieustraszonych przyjaciół.

9:45 Artur i zemsta 
Maltazara; film familijny, 
Francja 2009

11:55 Doktor Dolittle 2; 
komedia, USA 2001

13:45 Pani Doubtfire; 
komedia, USA 1993

16:25 Vabank 2, czyli 
riposta; komedia 
sensacyjna, Polska 1984

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (5); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:05 Nasz nowy dom (116); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (132); 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:10 Wyjdź za mnie (7); 
reality show. Na kilka 
tygodni sześć kobiet i 
sześciu mężczyzn 
zamieszka w luksusowej 
nadmorskiej rezydencji w 
Hiszpanii. Wzajemne 
poznawanie się ułatwią 
im...

23:15 Różyczka; dramat 
obyczajowy, Polska 2010

1:55 Wenecki spisek; thriller, 
Holandia/Włochy/USA/
Luksemburg/Wielka 
Brytania/Hiszpania 2004

4:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5298) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 

(1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(35/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2241) - magazyn

10:55 Shrek Forever - 
komedia, USA 2010

12:50 Czterej 
muszkieterowie - film 
przygodowy, Hiszpania 
1974. Milady, będąca 
uwikłana w osławioną 
aferę naszyjnikową, 
porywa piękną Konstancję, 
zakochaną w d’Artagnanie 
(Michael York). Z pomocą 
towarzyszy (Richard 
Chamberlain, Oliver Reed, 
Frank Finlay) muszkieter 
wyrusza na ratunek 
ukochanej

15:00 Rybki z ferajny - 
komedia, USA 2004. 
Oskar jest małą rybką o 
wielkich ambicjach. Marzy 
mu się sława i bogactwo, 
ale rzeczywistość jest 
zupełnie inna…

16:50 Głupi i głupszy - 
komedia, USA 1994

19:00 Fakty (7428) 
19:30 Sport (7411) 
19:40 Pogoda (7408) 
19:50 Uwaga! (5299) - 

program.   
20:10 Doradca smaku 8 

(36/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2673) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (159) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Tylko mnie kochaj - 
komedia, Polska 2006. 
Bohaterem filmu jest 
młody, przystojny 
architekt Michał. Na jego 
drodze pojawiają się nagle 
aż trzy kobiety: Agata, 
Julia oraz kilkuletnia 
Michalina..

00:30 Podwójne ryzyko - film 
sensacyjny, USA/Niemcy/
Kanada 1999. Libby 
Parsons (Ashley Judd) 
miała kiedyś udane życie, 
kochającą rodzinę i 
wspaniały dom. Gdy 
pewnego dnia jej mąż 
zaginął, Libby oskarżono o 
zamordowanie go. Po 
kilku latach spędzonych w 
więzieniu Libby 
postanowiła odnaleźć 
swego synka, przy tej 
okazji dowiedziała się 
również, że jej mąż żyje…

02:50 Uwaga! (5299) - 
program.   

03:15 Moc Magii(TVN noc) 
(117/150) - program

04:35 Nic straconego

05:50 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

06:45 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 48

07:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 86

08:45 Ace Ventura Junior; 
komedia, USA 2009

10:40 Małolaty u taty; 
komedia, USA 2003

12:25 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Śpiąca 
Królewna; familijny, 
Niemcy 2009

13:45 Ostatni legion; 
przygodowy, Francja, 
Wielka Brytania, Włochy 
2007

15:45 Mumia: Grobowiec 
Cesarza Smoka; 
przygodowy, USA 2008

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 86

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 87

20:00 Mamma Mia!; 
komedia, USA 2008. 
Donna wychowuje 
samotnie córkę Sophie. 
Kiedy dziewczyna 
decyduje się na ślub z 
ukochanym, wyspę 
odwiedzają dawno 
niewidziani goście…

22:25 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 w głośnym 
procesie…

00:05 Oskar; komedia, USA 
1991. Stany Zjednoczone, 
1931 rok. Angelo 
Provolone (Sylvester 
Stallone) jest gangsterem i 
prowadzi niebezpieczny 
styl życia. Kiedy jego 
ojciec (Kirk Douglas) 
zbliża się do końca swoich 
dni, Angelo zjawia się u  
niego i przyrzeka, że się 
zmieni i od tej pory będzie 
dobrym człowiekiem…

02:15 Najśmieszniejsi – 
Kabaret Rak; Polska; odc. 
8

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12. Akcja 
uwolnienia porwanego 
chińskiego biznesmena 
oraz likwidacja nielegalnej 
rozlewni spirytusu…

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 12

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

05:25 Złoto dezerterów; 
komedia; Polska (1998); 
reż.:Janusz Majewski; 
wyk.:Marek Kondrat, 
Bogusław Linda, Wiktor 
Zborowski, Katarzyna 
Figura, Piotr Gąsowski, 
Jan Englert, Piotr 
Machalica, Leonard 
Pietraszak, Paweł Delag, 
Artur Żmijewski

07:40 Przyłbice i kaptury; 
odc. 6/9 - W cudzej 
skórze; serial TVP

08:45 M jak miłość; odc. 
791; serial TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 73 
„Rodzic uczy, rodzic radzi, 
rodzic nigdy Cię nie 
zdradzi”; serial komediowy 
TVP

10:20 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

12:15 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

13:10 Ojciec Mateusz; odc. 
185 - Rave Party; serial 
kryminalny TVP

13:55 Ojciec Mateusz; odc. 
186 - Złomiarze; serial 
kryminalny TVP

14:50 Złoto dezerterów 117’; 
komedia; Polska (1998); 
reż.:Janusz Majewski; 
wyk.:Marek Kondrat, 
Bogusław Linda, Wiktor 
Zborowski, Katarzyna 
Figura, Piotr Gąsowski, 
Jan Englert, Piotr 
Machalica, Leonard 
Pietraszak, Paweł Delag, 
Artur Żmijewski

16:55 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; odc. 80 - 
Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 2; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
187 - Uciekinier; serial 
kryminalny TVP

20:25 Karbala; dramat 
wojenny; Polska (2015)

22:30 Ranczo; odc. 82 - 
Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; odc. 
188 - Przeznaczenie; serial 
kryminalny TVP

00:20 Piłkarski poker; 
komedia sensacyjna; 
Polska (1988)

02:15 Instynkt; odc. 12 
„Hycel”; serial kryminalny 
TVP

03:10 Przyłbice i kaptury; 
odc. 6/9 - W cudzej 
skórze; serial TVP

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

05:15 Familiada; odc. 2406
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Żołnierskie dzieje 
ziemniaka

06:25 Śpiewające fortepiany 
(42)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (19) - Gwiazdy, 
kosmos

08:25 Jeden z dziesięciu; 
8/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 142 
ed. 3; teleturniej

09:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (18) - Żołnierz i 
fachowiec

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /111/ - 
„Warszawa” - T. Love

10:55 Familiada; odc. 2406; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1)

12:35 Życie to Kabaret – 
Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (2)

13:20 KabareTOP Story - 
„Sęk” - kabaret Dudek

13:45 Śpiewające fortepiany 
(43)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012. Nad 
morzem; widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012. Nad 
jeziorem; widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012. W górach; 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia żydowska czyli 
dawna kuchnia polska; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (63) - 
Recykling; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 41 Malezja 
(155) - Na prowincji

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - 
Marynarzowa /18/; serial 
TVP

20:10 Śpiewające fortepiany 
(44)

21:20 Program rozrywkowy
22:25 Kierunek Kabaret; /53/ 

- Starożytność
23:30 Olga Lipińska 

zaprasza (37); talk-show
00:15 Koło fortuny; odc. 141 

ed. 3; teleturniej
00:55 Kabaretowa Mapa 

Polski – XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2015 (1-3)

04:00 Rozrywka Retro – L 
jak Laskowik, T jak TEY - 
Narodziny gwiazdy; 
program kabaretowy

05:30 Ukryta prawda (217) - 
program obyczajowy

08:45 Przyjaciele (35/48) - 
serial komediowy, USA

09:15 Przyjaciele (36/48) - 
serial komediowy, USA

09:45 Przygoda z pandą - 
film przygodowy, USA 
1995

11:25 Piękna i Borys bestia - 
komedia, USA 1997

13:45 Na ostrzu: Ogień i lód 
- film obyczajowy, USA 
2010. Po rozstaniu z 
Zackiem Conroyem, Alex 
Delgado (Francia Raisa) 
jest sama zarówno na 
lodzie, jak i w życiu. 
Ponieważ nie ma partnera, 
od jakiegoś czasu nie 
startuje już w zawodach i 
zajmuje się nauczaniem 
młodych łyżwiarek…

15:30 Czy to ty, czy to ja - 
film rodzinny, USA 1995. 
Dwie dziewczynki, które są 
do siebie łudząco 
podobne, postanawiają to 
wykorzystać i sprawić, aby 
ich opiekunowie stworzyli 
rodzinę…

17:45 Sknerus - komedia, 
USA 1994. Wujek Joe 
(Kirk Douglas) 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. Ale wujek Joe nie 
przez przypadek dorobił 
się milionów i wie jak 
oceniać ludzi…

20:00 Potop (2) - film 
przygodowy, ZSRR/Polska 
1974. Druga część trylogii 
Henryka Sienkiewicza. 
Kmicic dochodzi do 
zdrowia. Uświadamia 
sobie, że jest teraz 
wrogiem zarówno 
Radziwiłłów, jak i żołnierzy 
antyszwedzkiej opozycji. 
Postanawia, wspólnie z 
wiernymi sobie ludźmi, 
podjąć walkę pod 
przybranym imieniem 
Babinicz… 

22:55 Lucyfer (10/18) - 
serial, USA

23:55 American Horror 
Story: Asylum (10/13) - 
serial, USA 

00:50 Fatum - horror, USA 
2005. Młoda kobieta 
usiłuje sobie ułożyć na 
nowo życie po przykrym 
rozwodzie. Wraz z 
córeczką wynajmuje nowe 
mieszkanie w bloku. 
Wkrótce po 
przeprowadzce kobieta 
zaczyna zauważać wokół 
siebie dziwne i 
niepokojące zjawiska…

03:00 Moc Magii (TVN7 noc) 
(117/150) - program. 

05:50 Wiem, co kupuję 
(7/12) - program 
lifestylowy

06:20 Klinika urody 7 (5/13) 
- program lifestylowy

07:05 Warsztat urody (5/8) - 
program lifestylowy

07:50 #Sława 2 (3/8) - 
program rozrywkowy

08:20 Apetyt na miłość (3/8) 
- program rozrywkowy

09:20 Afera fryzjera (3/10) - 
program rozrywkowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (9/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (6/13) - program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Afera fryzjera 6 (9/12) 
- program rozrywkowy

13:35 SOS - Sablewska od 
stylu (7/10) - program 
rozrywkowy

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(1/8) - program 
lifestylowy

14:50 Misja ratunkowa 
(7/10) - program

15:35 Sekrety lekarzy 4 
(9/12) - reality show

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

17:10 Co nas truje (7/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (11/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(9/12) - reality show

20:40 W czym do ślubu? 3 
(1/12) - reality show

21:10 W czym do ślubu? 3 
(9/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (1/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 
(18/24) - magazyn

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(1/8) - program 
lifestylowy

23:25 SOS - Sablewska od 
stylu (7/10) - program 
rozrywkowy

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

01:15 Detektywi od zdrad 2 
(9/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:10 W roli głównej - Anja 
Rubik (2/6) - talk show

02:40 W roli głównej - Filip 
Chajzer (5/6) - talk show

03:10 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

03:40 Wiem, co jem 3 
(4/16) - magazyn

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

04:40 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

08:00 Kapitan Tsubasa

08:30 Kapitan Tsubasa

09:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - 2.runda play - 

off (3)

09:30 Jedziemy na Mundial

10:20 Historie niezwykłe

10:40 Historie niezwykłe

11:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: 1/4F - 1

13:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: 1/4F - 2

15:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: 1/4F - 3

17:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: 1/4F - 4

19:05 Boks - Gala boksu 

zawodowego - Nowy Jork

21:00 Piłka nożna - Liga 

Europy - 1/2F (2)

23:05 Sportowy Wieczór

23:45 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Praga: 1/4 finału - 

Podsumowanie

07:05 Z biało - czerwoną...
07:25 Rolnik szuka żony seria 

V; odc. 0; reality show
08:30 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
09:30 Pogoda
09:35 1200 Muzeów; odc. 27 - 

Panorama Racławicka
10:00 W pogardzie i chwale – 

Wojciech Korfanty; 
dokument fabularyzowany

10:50 Józef Rymer – pierwszy 
Wojewoda Śląski; film 
dokum.

11:15 Reportaż z regionu – 
Poligon samotności; 
reportaż

11:30 Aktualności Flesz
11:35 Katowice dla odmiany
11:55 Pogoda
12:00 Wiosna w Regionach; 

magazyn
12:20 Antenowe remanenty
13:20 Wiosna w Regionach; 

magazyn
13:40 Antenowe remanenty
13:55 Antenowe remanenty
14:15 Antenowe remanenty
14:45 Wiosna w Regionach; 

magazyn
15:05 Szwoleżerowie
15:35 wojsko - polskie.pl
16:00 Antenowe remanenty
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium; magazyn
17:31 Pogoda
17:35 Szlakiem miejsc 

niezwykłych – Pomniki 
historii – Wieliczka; 
reportaż

17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Magazyn historyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Polska w hołdzie 

powstańcom śląskim - 95 
rocznica Powstania 
Śląskiego koncert w 
Sosnowcu; koncert

19:58 Pogoda
20:00 wojsko - polskie.pl
20:30 Astronarium; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 Pogoda
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Antenowe remanenty
23:35 Film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Antenowe remanenty
05:40 wojsko - polskie.pl
06:00 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 3 
maja; odc. 551; felieton

06:55 Historia Polski – O 
moim Ojcu; film 
dokumentalny; Polska 
(2007)

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (80) - 
Łódka Pana Makarona; 
cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – Książe 
wód jodowych, źródełko 
Bełkotka i małżyki; cykl 
reportaży; Polska (2017)

09:10 Ogniem i mieczem; 
odc. 2/4; serial TVP; 
Polska (2000); reż.:Jerzy 
Hoffman

10:05 Jak było?; program 
publicystyczny

10:45 Flesz historii; cykl 
reportaży

11:05 Archiwum zimnej 
wojny

11:40 Film dokumentalny
12:45 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii.

13:20 „Sensacje XX wieku” 
– Szabla Polska (Bitwa 
pod Komarowem); 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

14:10 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna; cz. 3; cykl dokum.

14:45 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Tajna broń 
D - Day; odc. 1/6; serial 
dokum.; Wielka Brytania

15:45 Historia Polski – 
Debata historyczna - 
Powstania śląskie czy 
polskie?

16:50 Świadkowie 
nieznanych historii – Gry 
operacyjne SB; program 
publicystyczny

17:40 Nad Niemnem; odc. 
4/4; serial TVP; Polska 
(1986)

18:50 Wrota Europy; dramat 
historyczny; Polska (1999)

20:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Tarcza 
Rzeczypospolitej

20:45 Tajemnice początków 
Polski - Droga do 
Królestwa; film dokument.

21:50 Ogniem i mieczem; 
odc. 3/4; serial TVP; 
Polska (2000)

22:55 Spór o historię – 
Turcja i Polska; debata

23:35 Nord - Ost. Teatr 
śmierci; cz. 2; film 
dokum.; Polska (2003)

00:10 Miasto skarbów; odc. 
5; serial kryminalny TVP

01:00 Koło historii – Dziwny 
rok 1968; cykl reportaży

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (80) - 
Łódka Pana Makarona; 
cykl reportaży

02:20 Nad Niemnem; odc. 
4/4; serial TVP; Polska 
(1986)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga; mecz o 3. 

miejsce fazy play-off

9:00 Piłka nożna; Puchar 

Polski; studio

10:50 Piłka nożna; Puchar 

Polski; mecz finałowy: 

Arka Gdynia - Legia 

Warszawa

13:00 Piłka nożna; Puchar 

Polski; studio

14:30 Żużel; Finał LOTOS 

Mistrzostw Polski Par 

Klubowych w Ostrowie

17:30 Koszykówka mężczyzn; 

Energa Basket Liga; mecz 

ćwierćfinałowy fazy play-

off

20:10 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga; 1. mecz finałowy 

fazy play-off

22:20 Boks

1:00 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski. Mateusz Borek 

rozmawia przy kawie ze 

swoimi gośćmi na tematy 

związane z piłką nożną
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POLSAT SPORT


