
Nowy odcinek drogi woje-
wódzkiej 908 - przedłużenie 
al. Bohaterów Monte Cassino 
do ul. Dźbowskiej w Często-
chowie - został dopuszczony 
do ruchu. Kierowcy, piesi i ro-
werzyści mogą już pełnopraw-
nie korzystać z wybudowanej 
infrastruktury.

- Wspomniany nowy fragmen-
ty to część inwestycji obejmują-
cej budowę i przebudowę DW 
908 w Częstochowie na odcinku: 
al. Bohaterów Monte Cassino, 
ul. Dźbowska, ul. Powstańców 

Warszawy, ul. Gościn-
na do granic miasta. 
Oprócz nowej drogi, 
która dziś została do-
puszczona do ruchu 
pozostały, przebudo-
wany odcinek DW 
908 w starym śladzie, 
służy już mieszkań-

com od kilku miesięcy - mówi 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu Dróg i 
Transportu w Częstochowie.

Inwestycja polegała na budo-
wie nowego odcinka drogi woje-
wódzkiej 908 (DW-908) o długości  
1,85 km  i przebudowie istnieją-
cego odcinka na długości  4,78 
km  (łącznie  6,63 km). Roboty 
budowlane objęły pełną infra-
strukturę podziemną i naziemną 
w zakresie wykonywanych branż 
budowlanych. - Zakres zadania 
został ponadto rozszerzony o 
przebudowę skrzyżowania al. Bo-
haterów Monte Cassino z ul. Ja-
giellońską. Dzięki wykonaniu za-
dania stworzone zostało sprawne, 
płynne i bezpieczne połączenie 
sieci dróg krajowych i wojewódz-
kich, w tym połączenia tych dróg 
z budowaną autostradą A 1. To 
największa od lat inwestycja dro-
gowa zrealizowana w częstochow-

skich dzielnicach Stradom i Dź-
bów. Realizacja projektu przyczy-
ni się do zwiększenia dostępności 
głównych szlaków drogowych wo-
jewództwa oraz odciąży drogi lo-
kalne, przede wszystkim mocno 
eksploatowaną dotychczas ul. 
Sabinowską w Częstochowie - za-
znacza Maciej Hasik.

Budowa rozpoczęła się w dru-
giej połowie 2016 roku, plano-
wanym terminem zakończenia 
wszystkich prac było lato 2018 
roku. W ostatnich tygodniach na 
nowym odcinku trwały prace 
wykończeniowe oraz realizacja 
procedur związanych z dopusz-
czeniem do ruchu.

Całość zadania pochłonęła 
44,6 mln zł brutto, z czego dofi-
nansowanie ze środków UE wy-
niosło ok. 80% tej kwoty (RPO 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020).

kg

Jak w ubiegłym roku

„Londyński” autobus ruszył w miasto
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Częstochowa

Przedłużenie Monte Cassino 
przejezdne

Policja

Mundurowi apelują 
o rozwagę

W pierwszym kwartale bie-
żącego roku doszło do 94 
wypadków, w których zginę-
ło 7 osób, a 132 zostały ran-
ne. Mundurowi odnotowali 
też 1316 kolizji. 23 z tych 
zdarzeń spowodowane były 
przez pijanych kierowców.

Pierwszy kwartał tego roku 
obfitował w ilość zdarzeń dro-
gowych, niestety również tych 
ze skutkiem śmiertelnym. 
Wprawdzie liczba wypadków z 
każdym rokiem maleje – odpo-
wiednio w trzech pierwszych 
miesiącach 2016 roku było ich 
98, w 2017 – 95, a w 2018 ro-
ku 94 - jednak niepokojąca 
jest ilość ofiar, które poniosły 
w niech śmierć. W trzech 
pierwszych miesiącach roku 
aż 7 osób zginęło na często-
chowskich drogach, w tym 4 
pieszych. W analogicznym 

okresie roku poprzedniego 
śmierć w wyniku wypadku 
drogowego poniosła 1 osoba 
(pieszy).

Policjanci z wydziału ruchu 
drogowego apelują do wszyst-
kich, zarówno do kierujących 
samochodami, rowerzystów, 
jak i pieszych o zachowanie 
szczególnej ostrożności i roz-
wagi.

- Przypominamy wszystkim 
kierującym, aby nie przekra-
czali dozwolonej prędkości, nie 
wymuszali pierwszeństwa oraz 
wykazywali się ograniczonym 
zaufaniem wobec innych 
uczestników ruchu drogowe-
go.   Apelujemy aby, każdy 
uczestnik ruchu drogowego 
miał na uwadze bezpieczeń-
stwo swoje i innych! - zaznacza 
podkom. mgr Marta Ladow-
ska.
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Po Częstochowie można już 
jeździć londyńskim autobu-
sem. Aż do końca sierpnie bę-
dzie on woził mieszkańców 
i turystów podczas wycieczek 
po naszym mieście. Koszt za-
kupu i przygotowania go do 
kursów na dodatkowej, tury-
stycznej linii MPK to około 
300 tys. zł.

Wyprodukowany w 1965 roku 
Bristol Lodekka przyjechał do 
Częstochowy... prosto z Holan-
dii. To właśnie tam pięć lat temu 
przeszedł pełną renowację, by 
spełnić wszelkie wymagania 
unijne. Na miejscu pojazd został 

dostosowany do miejskich wa-
runków. Żeby móc wozić chęt-
nych w ramach specjalnej czę-
stochowskiej trasy turystycznej, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacyjne wykonało między 
innymi kosmetykę poszycia ze-
wnętrznego i renowację bocznej 
tapicerki wewnętrznej. Nowe po-
szycia zyskały również siedziska, 
a instalacja elektryczna została 
odbudowana i przystosowana do 
wyjazdu na ulice miasta (m.in. 
zamontowano system nagła-
śniający oraz system GPS). Pię-
trus został też wyposażony w no-
we opony, które trzeba było spro-
wadzić z Rosji. Na zakup i przy-

stosowanie autobusu do ruchu 
w budżecie miasta zabezpieczo-
no 300 tys. zł.

Teraz, autobus będzie służył 
m.in. do 40-minutowych, bez-
płatnych przejazdów turystycz-
nych, podobnych do tych z ubie-
głego sezonu, które cieszyły się 
dużym powodzeniem. Jego cha-
rakterystycznym atutem są do-
datkowe drzwi po prawej stronie, 
umożliwiające sprawniejszy prze-
pływ pasażerów. Autobus jest za-
daszony, więc przystosowany 
także do gorszych warunków at-
mosferycznych. Jednocześnie 
MPK nie wyklucza możliwości po-
szerzenia oferty uruchomionej 
ponownie linii turystycznej 
w trakcie tegorocznego sezonu.

Trasa autobusu kursującego 
specjalną linią o numerze 034, 
który jednorazowo może prze-
wieźć 53 osoby, będzie identycz-
na, jak w roku ubiegłym. Wydłu-
żony został za to okres przejaż-
dżek – w poprzednim sezonie 
„londyńczyk” kursował tylko 
w okresie wakacyjnym (lipiec – 
sierpień), tym razem zaczyna już 
w maju i będzie jeździł do końca 
wakacji – przez cały tydzień ma 
kursować co godzinę między 12 
a 18. Zarówno początkowy, jak 
i końcowy przystanek znajduje 
się na placu Biegańskiego. Szcze-

gółowe rozkłady jazdy i schemat 
trasy są dostępne poprzez strony 
internetowe Urzędu Miasta Czę-
stochowy, MZDiT i MPK w Czę-
stochowie Sp. z o.o. oraz na przy-
stanku początkowym RATUSZ 
i przystankach pośrednich: STA-
RY RYNEK (przy ul. Mirowskiej), 
PLAC BIEGAŃSKIEGO (przy Ki-
lińskiego), BRAMA JASNOGÓR-
SKA (przy ul. Klasztornej - za 
wjazdem na parking).

Autobus po rozpoczęciu kur-
su przejeżdża kolejno ulicami 
Śląską, II aleją NMP, Piłsudskie-
go, Katedralną, Krakowską, Mi-
rowską, Nadrzeczną, Warszaw-
ską, Garibaldiego, Wilsona, po-

nownie II aleją NMP, Kilińskiego, 
Racławicką, Dąbrowskiego, No-
wowiejskiego, Sobieskiego, Puła-
skiego, Popiełuszki, 3 Maja, Wie-
luńską, Rynkiem Wieluńskim, 
św. Rocha, Klasztorną, 7 Kamie-
nic, ponownie Popiełuszki, III 
aleją NMP i Nowowiejskiego do 
przystanku RATUSZ przy placu 
Biegańskiego. W czasie każdego 
przejazdu o historii miasta i jego 
poszczególnych obiektów opo-
wiada przewodnik turystyczny, 
pasażerowie dostają pamiątko-
wy bilet, mogą też skorzystać 
z miejskich materiałów promo-
cyjno-informacyjnych.
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Budżet Obywatelski

Nowy chodnik na Mirowskiej

Na ulicy Mirowskiej –  na 
odcinku od ul. Morenowej do 
ul. Filtrowej – powstanie no-
wy chodnik. Inwestycja zo-
stanie zrealizowana w ra-
mach miejskich środków 
z Budżetu Obywatelskiego. 
Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu rozpisał przetarg na to 
zadanie. Całość powinna być 
gotowa z końcem lipca.

Nowy chodnik pojawi się po 
południowej stronie ulicy. Inwe-
stycja przebiegnie na terenie 
zwartej zabudowy mieszkanio-
wej. Chodnik będzie miał szero-
kość 2,5 m (z miejscowymi zawę-

żeniami do około 1,70 m w rejo-
nie jednej z posesji), a jego dłu-
gość wyniesie około 690 m.     

Po wyłonieniu wykonawcy 
prace zaczną się od rozbiórki 
nawierzchni z płytek betono-
wych i kostki brukowej, a także 
krawężnika, rabatki i podsypki 
piaskowej oraz nawierzchni as-
faltowej na zjazdach. Podłoże 
zostanie zagęszczone i wyprofi-
lowane; powstanie podbudowa 
kamienna na zjazdach oraz na 
chodniku. Następnie ułożona 
zostanie nawierzchnia z kostki 
brukowej, krawężnik oraz ra-
batka. Urządzenia wodociągo-
wo-kanalizacyjne przejdą regu-

lację wysokościową; będzie też 
wykonany remont cząstkowy 
nawierzchni bitumicznej przy 
krawężniku. Projektowana 
przebudowa nie zmieni istnieją-
cej lokalizacji zjazdów.

Oferty w przetargu można 
składać do 10 maja, natomiast 
przewidywany termin zakończe-
nia całości robót to 30 lipca.

Ze szczegółami dokumentacji 
przetargowej można zapoznać 
się na stronie MZDiT:  http://
mzd.czest.pl/przetargi/aktual-
n e - p r z e t a r g i - o g l o s z o n e /
3025-budowa-chodnika-ul-mi-
rowska-i-etap-bo
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Częstochowa

Blisko 150 
kierowców 
bez pasów

Częstochowscy mundurowi po raz ko-
lejny przeprowadzili działania „Pasy”. 
Podczas akcji policjanci z drogówki 
sprawdzali przede wszystkim, czy kie-
rowcy i pasażerowie przestrzegają obo-
wiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa, 
a dzieci przewożone są w odpowiednich 
fotelikach ochronnych. W trakcie dzia-
łań skontrolowano 232 kierowców ujaw-
niając łącznie 149 nieprawidłowości.

W miniony piątek w godzinach od 6.00 
do 22.00 na terenie całego kraju, w tym po-
licjanci z częstochowskiej drogówki prze-
prowadzili akcję „Pasy”. W Częstochowie 
podczas działań stróże prawa skontrolowa-
li 232 kierowców, ujawniając łącznie 149 
wykroczeń, w tym 147 przypadków niesto-
sowania pasów przez kierujących, 1 przy-
padek niestosowania pasów przez pasażera 
oraz jeden przypadek nieprawidłowego 
przewożenia dziecka w samochodzie. Pod-
czas kontroli policjanci uświadamiali rodzi-
com, jakie niebezpieczeństwa wynikają z 
faktu nieprawidłowego przewożenia dzieci 
w samochodach.

Przypominamy, że naruszenie obowiąz-
ku używania pasów bezpieczeństwa przez 
kierującego pojazdem może skutkować na-
łożeniem mandatu w wysokości 100 zło-
tych oraz przypisaniem 2 punktów kar-
nych, natomiast przewożenie dziecka w 
sposób niezgodny z przepisami to mandat 
w wysokości 150 złotych i aż 6 punktów 
karnych.
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Na lotnisku ACz w Kościelcu

Super sprint 
z częstochowską 

drogówką

Policjantki z częstochow-
skiego wydziału ruchu drogo-
wego propagowały bezpieczne 
zachowania na drodze pod-
czas imprezy motoryzacyjnej 
Super Sprint Asów AKJ 2018, 
przeprowadzonej na lotnisku 
Aeroklubu Częstochowskiego 
w Kościelcu. Mł. asp. Sabina 
Chyra-Giereś i sierż. Małgorza-
ta Makles w ramach akcji 
„Z młodym kierowcą w dro-
dze po doświadczenie” uświa-
damiały młodym ludziom, do 
czego może prowadzić brawu-
ra i brak wyobraźni.

W zorganizowanym przez pre-
zesa AutomobilKlubu Jurajskie-
go - Romualda Nowakowskiego 
rajdzie udział brało 20 ekip. Za-
łogi Jurajskiego Super Sprintu 
Asów AKJ 2018 mogły przetesto-
wać umiejętności kierowców 

i pilotów w bezpiecznym miejscu 
– na specjalnym torze przygoto-
wanym na lotnisku Aeroklubu 
Częstochowskiego w Kościelcu.

Policjantki z Wydziału Ruchu 
Drogowego bacznie przyglądały 
się zmaganiom kierowców, pro-
wadząc jednocześnie rozmowy 
na temat bezpieczeństwa na dro-
dze. Impreza ta była doskonałą 
okazją do propagowania wśród 
młodych kierowców zasad bez-
piecznej jazdy i zachowań zgod-
nych z przepisami ruchu drogo-
wego. Mł. asp. Sabina Chyra-
Giereś i sierż. Małgorzata Makles 
przypominały o odpowiedzialno-
ści za bezprawne zachowania 
oraz zwracały uwagę na problem 
pijanych kierowców, brawury 
i „krótkowzroczności” za kierow-
nicą oraz wynikającej z tego licz-
by wypadków.
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W zamian za inne działki

Przekazali grunty straży 
granicznej

Grunty przy ulicy Gminnej zostały 
przekazane Śląskiemu Oddziałowi 
Straży Granicznej w Raciborzu. Po 
adaptacji w tym miejscu mieścić się 
będzie częstochowska placówka tej 
formacji. W zamian miasto zyskuje 
– na cele inwestycyjne – działki na 
Skorkach w pobliżu terenów Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.

Przekazanie nieruchomości przy ul. 
Gminnej na rzecz Straży Granicznej jest 
konsekwencją czynności podejmowa-
nych przez Urząd Miasta Częstochowy od 
wiosny 2017 r. W ich efekcie nierucho-
mość przeszła na rzecz Skarbu Państwa 
w zamian za działki położone na Skor-
kach w pobliżu terenów objętych Kato-

wicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
W ocenie Komendanta Śląskiego Od-

działu Straży Granicznej w Raciborzu 
nieruchomość spełnia oczekiwania for-
macji w zakresie położenia, wielkości 
oraz stanu technicznego. Z kolei naby-
cie przez gminę działek na Skorkach jest 
związane z planami powiększenia zaso-
bu nieruchomości miasta, które mogą 
być wykorzystane pod nowe inwestycje.

Straż Graniczna jest służbą podległą 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. Zajmuje się ochroną gra-
nicy państwa na lądzie i morzu, kontro-
lą ruchu granicznego, przeciwdziała-
niem nielegalnej migracji, przemytowi 
oraz innym przestępstwom, także kar-
no-skarbowym. 
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MPK

Autobusy 
inaczej

Z powodu robót drogowych trasa li-
nii 69 będzie się kończyć na pętli ,,Ma-
lownicza”. Poza tym od 10 maja do od-
wołania obsługa pasażerów linii nr 17, 
20 i 25 w kierunku centrum odbywać 
się będzie na przystanku zastępczym 
przy ul. Kontkiewicza. 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Czę-
stochowie – w porozumieniu z Powiatowym 
Zarządem Dróg i Urzędem Gminy Poczesna 
– informuje, że z powodu   prac drogowych 
na odcinku drogi Młynek-Mazury  od wtor-
ku, 8 maja, od godz. 8.30 do odwołania  
wszystkie kursy linii nr 69 zostały skróco-
ne do pętli ,,Malownicza”.

W czasie trwania remontu drogi dla linii 
nr 69 zostały zawieszone w obu kierunkach 
następujące przystanki: Sobuczyna, Mły-
nek, Mazury I, Mazury, Nierada-Szkoła, 
Nierada-Targowa I, Nierada-Kościół, Niera-
da-Skrzyżowanie, Nierada-Targowa II oraz 
Nierada. Powrót linii 69 na stałą trasę prze-
widywany jest  od 11 maja.

Poza tym od 10 maja do odwołania ob-
sługa pasażerów linii nr 17, 20 i 25 w kie-
runku centrum odbywać się będzie na 
przystanku zastępczym przy ul. Kontkie-
wicza na wysokości Domu Pomocy Spo-
łecznej. Wszystko przez prace drogowe 
prowadzone na ul. Kontkiewicza (przy wjeź-
dzie na pętlę manewrową i przystanek 
,,Wyczerpy-Osiedle”). Przystanek końcowy 
– tylko do wysiadania – pozostaje w stałej 
lokalizacji na pętli manewrowej. Miejski 
Zarząd Dróg i Transportu przeprasza za 
utrudnienia.
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W wieku 73 lat zmarł Andrzej Kwa-
pisz, były Starosta Częstochowski. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w poniedziałek 7 maja w kościele pa-
rafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Bo-
rownie.

Andrzej Kwapisz był Starostą Często-
chowskim w latach 2006 – 2017, Rad-
nym Powiatu Częstochowskiego w latach 
1998 – 2002, 2006 – 2018, Członkiem 
Zarządu Powiatu   Częstochowskiego w 
latach 1998 – 2004, Prezesem Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Borownie w latach 
1995 – 2000 oraz wieloletnim pracowni-
kiem Urzędu Gminy w Mykanowie. Był 

także wieloletnim działaczem struktur 
wojewódzkich i powiatowych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. W 1998 r., a więc 
w z chwilą utworzenia powiatu często-
chowskiego, został pierwszym Prezesem 
Zarządu Powiatowego PSL w Częstocho-
wie. Funkcję tę pełnił   do 2016 r., a gdy 
ze względu na pogarszający się stan zdro-
wia zrezygnował z dalszej działalności 
partyjnej,   nadano mu tytuł Honorowego 
Prezesa   ZP PSL w Częstochowie. Andrzej 
Kwapisz zmarł w nocy z 1 na 2 maja. Miał 
73 lata. Nabożeństwo żałobne odbyło się 7 
maja w kościele parafialnym w Borownie 
(gmina Mykanów), po czym nastąpiło od-
prowadzenie na cmentarz w Borownie.
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Przetrzymujesz wypożyczone z bi-
blioteki książki w domu? Otrzymujesz 
ponaglenia i upomnienia? Wstydzisz 
się oddać lektury po tak długim cza-
sie? Gminna Biblioteka Publiczna 
w Poraju ma na to sposób! Instytucja 
ogłasza amnestię i przymyka oko na 
zapominalskich. Przez cały maj można 
uniknąć kary za przetrzymanie ksią-
żek i oddać je bez żadnych opłat czy 
konsekwencji. 

Dla tych wszystkich, którzy zapomnieli 
lub nie mogli z różnych względów zwrócić 
w terminie wypożyczonych książek, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Poraju 
ogłosiła abolicję. W jej ramach można od-
dać tomy trzymane w domu nawet przez 

bardzo długi czas. Nie należy się wstydzić 
ani krępować, w końcu każdemu z nas 
zdarza się zapomnieć o pewnych spra-
wach. Tylko teraz do końca maja spóź-
nialscy czytelnicy mogą uchronić się od 
płacenia całej kary lub jej części. To świet-
na okazja, aby uniknąć konsekwencji fi-
nansowych i uregulować zaległe zobowią-
zania wobec Biblioteki.

– Warto oddać zaległe książki, gdyż te 
mogą przydać się innym czytelnikom, któ-
rzy także chcieliby przeczytać daną pozy-
cję. Ogłaszając amnestię chcemy odzy-
skać część księgozbioru przetrzymywane-
go nieraz latami, by mógł w pełnej krasie 
prezentować się i być ogólnodostępny 
w Bibliotece – informuje dyrektor GBP 
w Poraju Anna Wągrowska-Kumor.

Zwróć książki bez kary!

Budowa kanalizacji w toku
W Koniecpolu w dzielnic Słowik 

trwa budowa kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i sieci wodociągowej. 
W związku z tym występują utrudnie-
nia na ulicach, bo wykonawca musiał 
wprowadzić ograniczenia ruchu dro-
gowego. Dużym utrudnieniem jest 
też hałas związany z koniecznością 
wypompowania wód gruntowych i od-
wodnienia wykopów, w tym w szcze-
gólności na ulicy Przedmieście Niwa.

Kierowcy i piesi też muszą zachować 
szczególną ostrożność i dostosować się do 
wprowadzonych zmian.  -  Czas budowy 
sieci kanalizacyjnej w gminie wymaga od 
nas cierpliwości. Proszę mieszkańców 
o wyrozumiałość i zrozumienie, bo ta in-
westycja pozwoli nam lepiej żyć i korzy-
stać z podstawowej infrastruktury tech-
nicznej. Budowę kanalizacji realizujemy 
sukcesywnie w kolejnych dzielnicach. Nie 
sposób realizować kanalizacji we wszyst-
kich miejscach jednocześnie. Musimy to 
rozłożyć w czasie. Plan realizacji kolejnych 
etapów mamy przygotowany wraz z doku-
mentacją projektową. Proces przygotowa-
nia takiej inwestycji i zabezpieczenia fi-
nansowania wymaga jednak czasu  – po-
wiedział burmistrz Ryszard Suliga.       

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego i RPO WSL 2014-2020.
Inwestycja obejmuje następujące uli-

ce: Klonowa, Przedmieście Niwa, Wąska 
(odcinek od ul. Klonowej do ul. Górnej) 
oraz osiedle mieszkaniowe przy Zespole 
Szkół (ulice: A. Fredry, M.Z. Gruszec-
kich, T. Boya-Żeleńskiego, Z. Krasiń-
skiego, C.K. Norwida).

Wykonawcą inwestycji jest firma MAR-
-MONT P.W. Wiesław Maślanka z Chełma, 
a wartość umowy wynosi 7  629  690 zł 
brutto. Termin zakończenia zadania plano-
wany jest na 31 października 2018 roku.

KONIECPOL

Nie żyje były starosta

Przy Szkole Podstawowej w Piasku 
powstaje nowoczesne, wielofunkcyj-
ne, ogólnodostępne boisko z bez-
pieczną nawierzchnią.

Szkoła i miejscowość zyskają obiekt 
z boiskami dostosowanymi do gry w piłkę 
ręczną, siatkową i koszykową z profesjo-
nalnym wyposażeniem i sześciometrowy-
mi piłkochwytami. Całkowita, ogrodzona 
powierzchnia obiektu rekreacji ruchowej 
to 882 m². Przestrzeń zyska także prawie 
120 m² dojść utwardzonych oraz małą 
architekturę. Całość będzie odwodniona 
drenażem francuskim.

Całkowity koszt projektu pn. „Budo-
wa obiektu rekreacji ruchowej w miej-

scowości Piasek, gmina Janów”, to 459 
735,16 zł. Przy współpracy z Gminą Ja-
nów, Stowarzyszenie „Ziemia Janow-
ska” pozyskało 300 000 zł z PROW na 
lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju Stowarzyszenia „Partner-
stwo Północnej Jury”.

-  Kompleks boisk wraz z sąsiadującą 
salą sportową umożliwią prowadzenie 
wszelkich zajęć dla dzieci i młodzieży 
przez cały rok. Boiska z doskonałą na-
wierzchnią, pozwolą na przyjemne, zdro-
we i bezpieczne prowadzenie treningów 
w kilkunastu dyscyplinach sportowych  
– mówi Joanna Ścigaj, wójt Gminy Ja-
nów. Zakończenie prac planowane jest na 
koniec czerwca 2018 r.

W Piasku będzie boisko

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol 
złożył kolejny wniosek o dofinanso-
wanie zakupu sprzętu ratowniczego 
dla ochotniczych straży pożarnych z 
Funduszu Sprawiedliwości.

W wyniku pozytywnej weryfikacji wnio-
sku, Gmina Koniecpol uzyskała już jedno 
dofinansowanie - burmistrz Ryszard Suli-
ga i skarbnik Monika Starczewska podpi-
sali umowę, na podstawie której przyzna-
no dla gminy dotację celową na specjali-
styczne wyposażenie dla jednostek ochot-
niczych straży pożarnych. Będą to profe-
sjonalne, w pełni wyposażone zestawy me-
dyczne do niesienia natychmiastowej po-
mocy oraz ratowania życia i zdrowia ludzi.  

Zgodnie z ogłoszonym naborem wnio-
sków w ramach programu, przygotowa-
nego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
o wsparcie ubiegały się   gminy i miasta 
na prawach powiatu z całego kraju. Na 
ten cel przeznaczono z Funduszu Spra-
wiedliwości ponad 100 mln zł. Na woje-
wództwo śląskie przeznaczono 7,5 mln zł.

Zreformowany Fundusz Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, które-

go dysponentem jest Minister Sprawiedli-
wości, działa od września 2017 r. Fundusz 
rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od 
sprawców przestępstw. W ten sposób środ-
ki pozyskane od sprawców przestępstw 
służą pokrzywdzonym i ratują życie.

Gmina Koniecpol pozyskała dotację w 
ramach Programu I i Priorytetu III B 
„Wsparcie i rozwój systemu instytucjonal-
nego pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom oraz realizacja 
przez jednostki sektora finansów publicz-
nych zadań ustawowych związanych z 
ochroną interesów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz likwidacją 
skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Strażacy z Koniecpola 
z nowym wyposażeniem

STAROSTWO CZĘSTOCHOWSKIE

JANÓW
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Kryminalni z 
chorzowskiej ko-
mendy zatrzymali 
19-letnią miesz-
kankę Chorzowa, 
która pobiła swoje 
niespełna trzymie-
sięczne dziecko. 
Jak ustalili śledczy 
nie był to odosob-
niony przypadek. 
O losie wyrodnej 
matki zdecyduje 
prokurator i sąd.

W sobotę dyżur-
ny chorzowskiej 
komendy został po-
wiadomiony przez 
lekarza dyżurują-
cego jednego z cho-
rzowskich szpitali, że na izbę przyjęć 
zgłosiła się matka z niespełna trzymie-
sięcznym dzieckiem, którego obrażenia 
wskazują na to, że może być wobec nie-
go stosowana przemoc fizyczna. Nie-
zwłocznie do akcji wkroczyli kryminal-
ni. W wyniku podjętych czynności 

ustalili, że w chwili zdarzenia dzieckiem 
opiekowała się jego matka. Zebrany 
materiał dowodowy potwierdził przy-
puszczenia śledczych, że nie był to od-
osobniony przypadek, kiedy to kobieta 
znęcała się nad swoim dzieckiem. Ko-
bieta usłyszy zarzuty.  O losie wyrodnej 
matki zdecyduje prokurator i sąd.
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Uciekała przed policyjnym 
pościgiem. Była pijana

Do 5 lat za kratami grozi 33-letniej 
kobiecie, która nie zatrzymała się do 
kontroli drogowej. Kierująca fordem 
mondeo uciekała przed policyjnym 
pościgiem, bo była nietrzeźwa. W cza-
sie ucieczki łamała wszelkie możliwe 
przepisy ruchu drogowego i stwarzała 
poważne zagrożenie bezpieczeństwa. 
Policjanci z Jasienicy zatrzymali kie-
rującą, która miała w organizmie po-
nad 1,2 promila alkoholu.

Do zdarzenia doszło w Łazach. Policjan-
ci otrzymali informację o kierującej, która 
jechała zygzakiem i odbijała się od krawęż-
ników. Mundurowi usiłowali zatrzymać ko-
bietę do kontroli drogowej. Włączyli sygna-
ły uprzywilejowania – dźwiękowe i świetl-
ne, na które kierująca nie zareagowała. 

Przyspieszyła i zaczęła uciekać wąskim 
uliczkami. Jechała z dużą prędkością, ła-
miąc po drodze wszelkie możliwe przepisy 
ruchu drogowego. Policjanci ruszyli w po-
ścig. Chwilę później zatrzymali 33-latkę, 
która ledwo trzymała się na nogach. Bada-
nie alkomatem wykazało, że miała ona w 
organizmie ponad 1,2 promila alkoholu.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości i nieza-
trzymanie się do kontroli drogowej grozi 
jej do 5 lat za kratami.

Przypominamy, że od 1 czerwca 2017 r. 
niezatrzymanie się do kontroli jest prze-
stępstwem. Kierowca uciekający przed 
policją musi liczyć się z karą od 3 miesię-
cy do 5 lat więzienia. Na uciekinierów sąd 
będzie też nakładał bezwzględny zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 
od roku do 15 lat.

Pijany kierowca jechał... 
chodnikiem

Został odrzucony,  
więc prześladował

Zrabował dwa telefony 
komórkowe warte 3600 zł

Mieszkaniec Gliwic nie mógł pogo-
dzić się z odrzuceniem przez znajomą 
knurowiankę. Jego zachowania nabra-
ły znamion obsesji: zaczął nękać wy-
brankę wizytami, SMS-ami, połącze-
niami telefonicznymi. Kobieta poważ-
nie obawiała się o swoje życie. Zgłosze-
nie problemu policji zakończyło się dla 
podejrzanego aresztem.

Na wniosek policji i prokuratury Sąd 
Rejonowy w Gliwicach aresztował tymcza-
sowo 21-letniego mężczyznę, któremu 
śledczy udowodnili, że od 28 lutego do 4 
kwietnia uporczywie nękał mieszkankę 
Knurowa.

Podejrzany wykonywał do pokrzywdzo-

nej liczne połączenia telefoniczne, wysyłał 
wiadomości SMS, nachodził w miejscu 
zamieszkania, obserwował i śledził. Publi-
kowanie w internetowych serwisach spo-
łecznościowych wpisów o charakterze 
znieważającym, wizerunków pokrzywdzo-
nej oraz gróźb karalnych stało się podsta-
wą do zastosowania najostrzejszego środ-
ka zapobiegawczego. Do czasu rozprawy 
sądowej podejrzany będzie więc przeby-
wał w Areszcie Śledczym w Gliwicach.

Przypomnijmy: stalking określany jest 
jako uporczywe nękanie, bądź prześlado-
wanie ofiary. Według kodeksu karnego, 
stanowi on przestępstwo, za które grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 3, 
a w niektórych przypadkach do 10.

Decyzją będzińskiego sądu najbliż-
sze trzy miesiące spędzi w areszcie 
31-latek, który na początku maja do-
konał rozboju. Sprawca, po dotkliwym 
pobiciu 38-latka, skradł mu dwa telefo-
ny komórkowe warte 3600 zł. Zatrzy-
many agresor jest dobrze znany bę-
dzińskim stróżom prawa ponieważ 
wcześniej był już karany za podobne 
przestępstwa. Recydywiście grozi kara 
do 15 lat więzienia.

Do rozboju doszło na początku maja, 
w godzinach popołudniowych, pod wia-
duktem na Al. Kołłątaja w Będzinie. Do 
przypadkowo napotkanego 38-letniego 

mieszkańca Będzina podszedł 31-letni, 
dobrze znany będzińskiej policji męż-
czyzna i przy użyciu szklanej butelki 
uderzył go w głowę. Sprawca zaczął 
okładać mężczyznę, po czym skradł mu 
dwa telefony komórkowe warte 3600 zł. 
Tego samego dnia, niedługo po otrzy-
maniu zgłoszenia, będzińscy kryminal-
ni zatrzymali sprawcę rozboju nieopo-
dal miejsca zamieszkania. Jak się oka-
zało, w 2016 roku 31-latek opuścił za-
kład karny, do którego trafił za podob-
ne przestępstwa. Decyzją sądu, recydy-
wista został tymczasowo aresztowany 
na trzy miesiące. Grozi mu kara nawet 
15 lat więzienia.

Znęcał się nad partnerką  
i jej synem

Z nożem na sąsiada

Zarzut znęcania się psychicznego 
i fizycznego nad swoją partnerką i jej 
13-letni synem usłyszał 34-letni miesz-
kaniec Bytomia. Mężczyzna został za-
trzymany przez policjantów z komisa-
riatu przy ul. Rostka. Decyzją prokura-
tora został objęty dozorem policyjnym 
i zakazem zbliżania się do pokrzywdzo-
nych. W więzieniu może spędzić 5 lat.

W sobotnią noc policjanci z komisa-
riatu przy ulicy Rostka zostali wezwani 
na interwencję  do mieszkania przy ulicy 
Witczaka. Na miejscu mundurowi zasta-

li pijanego 34-latka, który dobijał się do 
mieszkania swojej partnerki. Mężczyzna 
trafił do izby wytrzeźwień. Następnego 
dnia kobieta zgłosiła się do komisariatu 
i przyznała, że jej partner od kilku mie-
sięcy znęca się psychicznie i fizycznie 
nad nią i jej 13-letnim synem. Z ustaleń 
śledczych wynika, że mężczyzna wielo-
krotnie szarpał i kopał swoją partnerkę 
oraz chłopca. Oprawca po wytrzeźwieniu 
usłyszał już zarzuty. Prokurator objął 
mężczyznę policyjnym dozorem i nałożył 
na niego zakaz zbliżania do kobiety i jej 
syna. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Policjanci z Czechowic-Dziedzic za-
trzymali 66-letniego mężczyznę, który 
zaatakował nożem swojego sąsiada. 
Napastnik ranił ofiarę, powodując uraz 
dłoni. Groził też 23-latkowi śmiercią. 
Za przestępstwa te może trafić za kra-
ty na najbliższe 2 lata.

Do zdarzenia doszło w Czechowicach-
Dziedzicach na ul. Legionów, gdzie w blo-
ku mieszkalnym pijany mężczyzna zaata-
kował swojego sąsiada. Zaczęło się od 
ostrej wymiany zdań. W czasie kłótni 
66-latek zaatakował swoją ofiarę nożem. 

Na szczęście 23-latek wykazał się dużym 
refleksem i zasłonił się przed ciosem. Do-
znał rany ciętej nadgarstka.

Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci 
zatrzymali napastnika. Badanie alkoma-
tem wykazało, że miał on w organizmie 
ponad 2,5 promila alkoholu. Po nocy spę-
dzonej w policyjnym areszcie usłyszał za-
rzuty. O jego dalszym losie rozstrzygnie 
prokurator. Policjanci wnioskują o objęcie 
go dozorem oraz zastosowanie wobec nie-
go środka w postaci zakazu kontaktowa-
nia się z pokrzywdzonym w sposób 
sprzeczny z normami społecznymi.

oprac. kg

W ręce policjantów z jastrzębskiej 
drogówki wpadł 47-latek, który jechał 
samochodem osobowym i stwarzał za-
grożenie dla innych uczestników ruchu. 
Mężczyzna został zatrzymany dzięki re-
akcji mieszkańców Jastrzębia, którzy 
zauważyli pojazd jadący z dużą prędko-
ścią bez przedniej opony. Jak się okaza-
ło, mieszkaniec Żor był pod wpływem 
alkoholu. Kierowca osobówki został za-
trzymany. Stracił już prawo jazdy, 
a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

W  piątek po południu  policjanci z ja-
strzębskiej drogówki wezwani zostali  
w rejon alei Piłsudskiego.  Według zgło-
szenia  mieszkańców Jastrzębia  ujęli  oni  
pijanego  kierowcę, który  jechał chodni-
kiem  bez  przedniej  opony, a z felgi lecia-
ły iskry.  Mężczyzna był agresywny i chciał 
uciekać, a swoim zachowaniem stwarzał 
zagrożenie dla pieszych.

Jak się okazało,  47-letni kierujący  
oplem jechał ulicami miasta nie zważa-
jąc na to, że nie ma przedniej opony.  Na-
stępnie, przejeżdżając przez przejście dla 
pieszych,  wjechał na chodnik, nie zwra-
cając uwagi na pieszych, którzy musieli 
przed nim uciekać, by uniknąć potrace-
nia. Świadkowie zdarzenia tuż przed 
światłami na skrzyżowaniu Alei Piłsud-
skiego z ulicą Mazowiecką  podbiegli  do 
niego i wyciągnęli  mu  kluczyki ze sta-
cyjki.  Podejrzenia mieszkańców Jastrzę-
bia-Zdroju okazały się słuszne. Badanie 
alkomatem wykazało w organizmie męż-
czyzny ponad  promil. 47-latkowi zatrzy-
mano  już  prawo jazdy.  O jego dalszym 
losie zadecyduje sąd.

Na uznanie i podziękowania zasługuje 
wzorowa, obywatelska postawa  22-let-
niej kobiety  i  21-letniego mężczyzny,  
którzy skutecznie zareagowali na prze-
jaw łamania prawa.

Znęcała się nad dzieckiem



ŚRODA-CZWARTEK, 9-10 MAJA 2018 5.OGŁOSZENIA

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 telewizor do małego pokoju, mało 

używany. Cena 200 zł. Tel. 530 485 377
n SPRZEDAM audiofilskie kolumny 

podstawkowe B&W DS1. Cena 100 zł/szt. 
Tel. 886 486 072

— 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

— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM spodnie jeans, 3 szt. – cena 20 

zł/szt. Spodnie dresowe – cena 5 zł. Szlafrok 
męski – cena 50 zł. Tel. 530 485 377 

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM wolnowar – urządzenie 

kuchenne, nowe – nie używane. Cena 200 zł. 
Tel. 530 485 377 

n SPRZEDAM plecak turystyczny duży – cena 
30 zł. Plecak turystyczny mniejszy – cena 20 
zł. Tel. 530 485 377 

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

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

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

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

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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ŚRODA-CZWARTEK, 9-10 MAJA 2018 7.KULTURA

Wystąpią soliści Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej w Warszawie  

i Teatru Wielkiego w Łodzi

Ewelina Hańska - sopran 
Danuta Dudzińska - sopran

Wiesław Bednarek - baryton
Krzysztof Marciniak - tenor

oraz soliści baletu Teatru Wielkiego w Łodzi 

Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Bogny Dulińskiej  

największe hity  w mistrzowskim wykonaniu

KLASYCZNIE  
I HUMORYSTYCZNIE

12 maja · godz. 1700 · Filharmonia Częstochowska



8. ŚRODA-CZWARTEK, 9-10 MAJA 2018 KULTURA

dołącz do nas  
na facebooku:
Scenic-agencja 

-artystyczna

Zobacz więcej

 koncert „usta milczą, dusza 
śpiewa” nie tylko klasycznie ale  
i humorystycznie!
Podczas ponad dwugodzinnego 
koncertu (z krótką przerwą) 
usłyszymy arie i duety 
z największych oper, operetek 
i musicali, ale również światowe 
kompozycje. nie może zabraknąć 
tytułowego utworu  F. Lehara 
z „wesołej wdówki” – „usta 
milczą, dusza śpiewa”, jak 
również  utworu e. kalmana 
z „księżniczki Czardasza” – „Co 
się dzieje, oszaleję” , j. straussa 
z „Barona Cygańskiego” 
– „wielka sława, to żart”...

Bilety w cenie: PARTER - 80 zł i 70 zł, BALKON - 65 zł i 55 zł  
do nabycia: kasa Filharmonii - pon.- pt  9.00 - 19.00,  
tel. 795 451 438,  34/ 324 42 30  
Sprzedaż internetowa: www.Kupbilecik.pl
Info. i zamówienia grupowe: tel. 534 369 928
www.aascenic.pl

Program 

F. Lehar – Wesoła wdówka– „Usta milczą” 
– uwertura
A. Lara – „Granada” 
N. Clivia –„Dziewczęta z Barcelony”
F. Raymond – Błękitna maska – „Juliszka” 
F. Lehar – Paganini – „Miłość to niebo na ziemi” 
Balet – Polka – J. Strauss –„Noc w Wenecji”
J. Strauss – „Wielka sława to żart” 
– Orkiestra
E. Kalman – duet z Hrabina Marica 
„Ach zgódź się, zgódź..” 
C. Velazquez – duet „Quiereme mucho” 
E. Kalman – Księżniczka Czardasza „Jak bal, 
to bal”
Roman Palester z filmu Zabawka – orkiestra
Borys Fomin muz., tekst Konstantin 
Podrewski – romans rosyjski „Dorogoj 
dlinnoju” 
H. Mancini – „Moon River” 
E. Cannio – „O surdato ‘ nnammurato” 
W. Kazanecki – walc z filmu „Noce i dnie” 
– balet
J. Gade – tango „Jalousie” 
Mikis Teodorakis muz., tekst Nikos 
Kourkoulos „Zorba” 
V. Monti – „Czardasz”– Małgorzata 
Domańska – skrzypce
L. Bernstein – „West Side Story” 
– duet „Tonight” 
F. Loewe – „Przetańczyć całą noc” 
E. Kalman – duet „Bo to jest miłość” 
J. Offenbach – „Can– can” – balet
G. Winkler – „Chianti–Lied” Wiesław 
Bednarek – tekst 
E. Kalman –„Księżniczka Czardasza” 
– „Joj, mama”

12 maja · godz. 1700 · Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16
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Żużel

W Częstochowie powalczą o awans  
do finału Srebrnego Kasku

W czwartek, 10 maja na to-
rze przy ul. Olsztyńskiej żuż-
lowcy powalczą o pięć miejsc 
premiowanych awansem do fi-
nału Srebrnego Kasku.

W gronie szesnastu zawodni-
ków, którzy będą rywalizować na 
SGP Arenie znalazło się trzech 
reprezentantów forBET Włók-
niarza: Bartosz Świącik, Michał 
Gruchalski oraz Adrian Woź-
niak. Faworytem do zwycięstwa 
w całym turnieju będzie z pew-

nością Maksym Drabik. Na torze 
przy Olsztyńskiej zaprezentują 
się też m.in. Alex Zgardziński czy 
Jakub Miśkowiak.  

Zawody rozpoczną się o godz. 
16. Wstęp kosztuje 10 zł. Za dar-
mo juniorskie zmagania obejrzą 
dzieci do lat 12-tu oraz posiada-
cze karnetów.

KR
Lista startowa:

1. Bartosz Świącik (forBET 
Włókniarz Częstochowa)

2. Michał Gruchalski (forBET)

3. Jakub Miśkowiak (Orzeł Łódź)
4. Adrian Woźniak (forBET)       
5. Maksymilian Bogdanowicz 

(Start Gniezno)
6. Alex Zgardziński (Falubaz ZG)
7. Marcin Kościelski (Get Well 

Toruń)
8. Maksym Drabik (Betard Spar-

ta Wrocław)
9. Kamil Wieczorek (MRGAR-

DEN GKM Grudziądz)
10. Hubert Czerniawski (Cash 

Broker Stal Gorzów)
11. Karol Żupiński (Zdunek Wy-

brzeże Gdańsk)
12. Kamil Nowacki (MDM Kom-

putery Ostrovia)
13. Tomasz Orwat (Polonia Byd-

goszcz)
14. Szymon Szlauderbach (Fogo 

Unia Leszno)
15. Mateusz Jagła (Polonia Byd-

goszcz)
16. Tymoteusz Picz (Fogo UL)
R1. Paweł Staniszewski (Euro Fi-

nannce Polonią Piła)
R2. Mateusz Błażykowski (Orzeł 

Łódź) 

Piłka nożna

Raków gra 
w środę 
z Ruchem 
Chorzów

W środę, 9 maja w 30. ko-
lejce Nice 1 Ligi częstochow-
ski Raków podejmie outside-
ra rozgrywek Ruch Chorzów. 
Mecz odbędzie się bez udzia-
łu kibiców drużyny przyjezd-
nej.  

Piłkarze Ruchu Chorzów 
w rundzie wiosennej sezonu 
2017/2018 wygrali jak dotąd 
tylko jedno spotkanie. Na swo-
im koncie mają 21 punktów 
i zamykają stawkę tabeli. Do 
końca rozgrywek pozostało 
pięć kolejek. Chorzowianie 
mają już tylko matematyczne 
szanse na utrzymanie się na 
zapleczu ekstraklasy.  

W dwóch ostatnich kolej-
kach Ruch przegrał najpierw 
z liderem Miedzią Legnica na 
wyjeździe aż 6:1, a ostatnio 
uległ przed własną publiczno-
ścią 0:2 Puszczy Niepołomice. 
Z kolei częstochowianie poko-
nali u siebie 2:1 Stomil Olsz-
tyn i zremisowali na wyjeździe 
1:1 z Podbeskidziem Bielsko-
-Biała.  

Choć Raków rundzie jesien-
nej przegrał w Chorzowie 1:0, 
w rewanżu będzie faworytem.  

Początek spotkania o godz. 
18.  

KR

Żużel

Wysoka porażka Włókniarza  
na nierównym torze w Lesznie

forBET Włókniarz przegrał 
w niedzielę, 6 maja przegrał w 
Lesznie z aktualnym mi-
strzem Polski wysoko 53:37.  

– Unia Leszno to bardzo dobry 
zespół, w którym na próżno szu-
kać słabych punktów – przyznaje 
Michał Świącik, prezes forBET 
Włókniarza – Nie spodziewaliśmy 
się jednak takiego toru. Niestety 
nie był on równy na całej długości. 
Dowodem na to jest ilość upad-
ków. Trzeba było zrobić normalny, 
fajny tor, jaki jest zazwyczaj w 

Lesznie. Myślę, że stan tego toru w 
znaczący sposób wypaczył wynik 
meczu. Nie jest normalne, że taki 
zawodnik jak Fredrik Lindgren nie 
może poradzić sobie z płynną jaz-
dą w środku łuku. Problemy mieli 
też gospodarze.

Co prawda Szwed zdobył w ca-
łych zawodach 14 punktów, ale 
na sześć biegów, w których wy-
startował, wygrał tylko dwa. Dru-
gi lider Włókniarza Leon Madsen 
wywalczył zaledwie 7 „oczek”. 
Kompletnie zawiódł natomiast 
Matej Zagar, który wyraźnie nie 

radził sobie na leszczyńskim to-
rze. – Matej nie może „dogadać” 
się z silnikami, na których jeździł 
w ubiegłym sezonie.  Dziś przyje-
chały od drugiego tunera. Będzie 
je testował przez cały tydzień w 
Częstochowie – informuje Świą-
cik. – Słoweniec nie ucieka od 
odpowiedzialności i wie, że musi 
ten problem rozwiązać.  

Z bardzo dobrej strony w Lesz-
nie zaprezentował się Michał 
Gruchalski, który wygrał bieg ju-
niorski z bardzo silną leszczyń-
ską parą. – Jesteśmy bardzo za-

dowoleni z Michała. Na początku 
obawiał się tego toru. Miał moc-
ny silnik, jechał bardzo umiejęt-
nie - twierdzi Świącik.  

forBET Włókniarz chciałby w 
tym sezonie jeszcze raz pojechać 
w Lesznie. - To prawda. Chcieli-
byśmy jeszcze raz tam zawitać, 
tym razem z nadziejami, że to 
będzie do ścigania – zaznacza 
Świącik.

KR
Fogo Unia Leszno - forBET 

Włókniarz Częstochowa 
53:37  
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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 3 maja 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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PROGRAM TV – ŚRODA 9 MAJA 2018 r.

05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 238; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 75 

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

odc. 3826; teleturniej muz.
09:15 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 21; serial TVP
10:10 Klan; odc. 3305; 

telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu; 

7/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria IV, 

odc. 27/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:40 Natura w Jedynce – 

Domy zwierząt. Urodzeni 
inżynierowie. Gniazdo; 
cykl dokumentalny; 
Niemcy (2015); reż.:Ann 
Johnson Prum

13:45 Elif; s.II; odc. 239 (Elif, 
bolum 239); serial; Turcja 
(2014)

14:40 Korona królów; odc. 
76; telenowela histor. TVP

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

odc. 38; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3827; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3306; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

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

8/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Trzecia połowa; odc. 

8; serial komediowy TVP
20:35 Wielki Test o Kulturze
22:10 Ocaleni; reality show
23:10 Orły Nawałki
23:40 Ostatnie mroczne 

tajemnice Hitlera; film 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Emmanuel 
Amara

00:45 Podzielony kontynent; 
Film wojenny; Niemcy, 
Norwegia, Polska (2012); 
reż.:Peter Dalle; wyk.:Tom 
Burke, Piotr Polk, Jeanette 
Hain

02:40 Labirynt; odc. 2/7; 
serial kryminalny; Czechy 
(2015)

03:50 Sfora; odc. 1/9; 
reż.:Wojciech Wójcik; 
wyk.:Olaf Lubaszenko, 
Paweł Wilczak, Radosław 
Pazura

05:00 Notacje – Antoni 
Tomiczek. Droga do 
Anglii; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 173 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1371; serial TVP

06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale; odc. 52 

„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie - 

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

79 „O jeden promil za 
daleko”; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1858; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 174 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 9. Królewskie 
Katakumby i Zatoka 
Padang; cykl 
dokumentalny

14:55 M jak miłość; odc. 
1371; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2359; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 225 
ed. 4; teleturniej

17:10 Serial fabularny 
(Czarna Perła)

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

80 „Zachcianki’; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1858; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1859; serial obyczajowy 
TVP

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

21:45 Na sygnale; odc. 189 
„Szał”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Monte 
Carlo; komedia; USA, 
Węgry (2011); 
reż.:Thomas Bezucha; 
wyk.:Selena Gomez, Katie 
Cassidy, Andie McDowell

00:15 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 sezon 12; serial 
komediowy TVP

00:50 Świat bez tajemnic – 
Narodziny supergracza; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

02:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV odc. 
16/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

02:50 Glina; odc. 1/25; serial 
kryminalny TVP

03:55 Miasto skarbów; odc. 
1; serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (676); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (31); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (804); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (155); serial 
paradokumentalny. Niania 
kilkuletniego Miłosza 
zostaje zaatakowana. 
Chłopiec ginie bez śladu. 
Ojciec podejrzewa swoją 
byłą żonę, która już raz 
próbowała uprowadzić 
syna....

13:00 Trudne sprawy (721); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2687); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (767); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (229); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (219); serial 

paradokumentalny 
18:00 Pierwsza miłość 

(2688); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (178); serial 
komediowy

20:05 Umów się ze mną. 
Take me out (10-ost.); 
reality show

21:45 Ewa, ugotuj nam to 
(4-ost.); magazyn 
kulinarny. Ewa Wachowicz 
zdradzi przepisy na 
szybkie i zdrowe potrawy

21:50 Top Chef (10-ost.); 
reality show

23:15 Wieczny student; 
komedia romantyczna, 
Niemcy/USA 2002

1:35 Mistress America; 
komedia, Brazylia/USA 
2015. Nowy Jork. Brooke 
ma mnóstwo energii i nie 
przejmuje się błahostkami. 
Imponuje młodszej 
kuzynce, Tracy, z którą 
spędza dużo czasu.
Pozornie...

3:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5304) - 
program.   

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

(4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(38/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2245) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (909) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (561) - 
program.  

13:00 19 + (262) - program
13:30 Szpital (798) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (562) - 
program.  

16:30 19 + (263) - program
17:00 Ukryta prawda (910) - 

program obyczajowy. 
Mariusz (44) jest 
wdowcem i ma córkę 
Agatę (14). Na co dzień 
sumiennie opiekuje się 
córką i schorowaną matką 
Celiną. Mężczyzna spotyka 
się od roku z Kasią, która 
ma do niego pretensje, że 
nie poświęca jej 
wystarczająco dużo 
czasu…

18:00 Szpital (799) - 
program obyczajowy.  

19:00 Fakty (7434) 
19:35 Sport (7417) 
19:45 Pogoda (7414) 
19:50 Uwaga! (5305) - 

program.   
20:10 Doradca smaku 8 

(39/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2676) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (162) - 

program
21:30 Agent - Gwiazdy 3 

(12/13) - 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 Nie ma ucieczki - film 
sensacyjny, USA 2015

00:45 Wierna - film 
przygodowy, USA 2016. 
TRIS i CZTERY muszą 
przekroczyć granicę 
metropolii przyszłości i 
wejść do zupełnie 
nieznanego sobie świata, 
ukrywanego przez system. 
Jest to jedyny sposób, by 
ocalić ludzkość i zniszczyć 
dyktaturę. To co odkryją 
po drugiej stronie każe im 
zweryfikować wszystko, w 
co dotąd wierzyli…

03:15 Uwaga! (5305) - 
program.   

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(123/150) - program

04:55 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 52

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 90

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

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

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 10

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 13

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 60

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

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

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 90

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 91

20:00 Dorwać Cartera; akcja, 
USA 2000. Jack Carter – 
jedzie do rodzinnego 
miasta na pogrzeb brata – 
Ritchie’go. Po przybyciu 
na miejsce Carter zaczyna 
podejrzewać, że jego 
śmierć nie była 
przypadkowa…

22:00 W odwecie za śmierć; 
akcja, USA 2010. Agent 
Interpolu – Robert 
Samuels – zostaje więc 
wysłany do Europy 
Wschodniej. Tam, ma za 
zadanie wytropić 
handlarzy z terenów 
Bałkanów…

00:00 Hooligans 3; akcja, 
Wielka Brytania 2013. Były 
przywódca ekipy 
chuliganów powraca po 
latach do wschodniego 
Londynu, aby odszukać 
mordercę młodszego 
brata i wymierzyć 
sprawiedliwość…

01:50 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 14

02:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:40 Przypadki Cezarego 
P.; serial fabularny, Polska 
2015; odc. 2

04:15 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

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

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

05:55 Korona królów; odc. 
47; telenowela histor. TVP

06:25 Na sygnale; odc. 12; 
serial fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 13; 
serial fabularyzowany TVP

07:30 Doktor Ewa; odc. 1/9 - 
Trudny wybór; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
795; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
76 „Nowoczesna 
rodzinka”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
77 „Święta”; serial 
komediowy TVP

10:20 Za marzenia; odc. 8; 
serial TVP

11:10 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 1

11:25 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 189 - Przemiana; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 190 - Weryfikacja; 
serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
36 - Fałszywe oskarżenie

16:10 Na sygnale; odc. 13; 
serial fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 6; serial TVP

19:15 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 191 - Upadek; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 300; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 192 - Matczyne 
serce; serial kryminalny 
TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 9/13; 
serial komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 8; serial 
policyjny TVP

01:50 Pitbull; odc. 9; serial 
policyjny TVP

02:50 Doktor Ewa; odc. 1/9 - 
Trudny wybór; serial TVP

03:40 M jak miłość; s.I; odc. 
795; serial TVP

04:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
76 „Nowoczesna 
rodzinka”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2410; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Piernikowa kuchnia 
Kopernika

06:25 Śpiewające fortepiany 
(47)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (24) - Na fali

08:20 Jeden z dziesięciu; 
12/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 148 
ed. 3; teleturniej

09:35 Big Music Quiz (6); 
teleturniej muzyczny

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /2/ - „Kryzysowa 
narzeczona” - Lady Pank

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /59/ - „Koncert 
jesienny na dwa 
świerszcze i wiatr w 
kominie” - Magda Umer

10:55 Familiada; odc. 2410; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Lubię to - kabaret Hrabi 
(1); widowisko

12:35 Życie to Kabaret – 
Lubię to - kabaret Hrabi 
(2); widowisko

13:40 Śpiewające fortepiany 
(48)

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

17:30 Mariolka Prawdę ci 
powie; widowisko 
rozrywkowe

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie dla 
strażaków; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (67) 
Wyprawa na Madagaskar; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 42 Morawy 
(159) - W stronę Śląska; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 4 Podgląd; serial 
komediowy TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(49)

21:15 EUROWIZJA - I półfinał
23:30 Koło fortuny; odc. 147 

ed. 3; teleturniej
00:05 Na festiwalowej 

scenie – Maryla 
Rodowicz /cz. 2/; 
widowisko rozrywkowe

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Golec 
uOrkiestra - 20-lecie 
zespołu /cz.1/

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Golec 
uOrkiestra - 20-lecie 
zespołu /cz.2/

02:20 Kierunek Kabaret; /53/ 
- Starożytność

03:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (11); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (222) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (310) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (29/52) - 
program sądowy

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

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

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (30/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (484) - 
program sądowy

14:55 Szpital (311) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(6) - serial S-F, USA. Jim 
spędza wieczór z 
kolegami, kiedy w domu 
pojawiają się dziwne żuki. 
Mężczyzna czuje, że dzieje 
się coś nadprzyrodzonego. 
W nocy śni mu się piękna 
kobieta trzymająca 
egzotycznego kota… 

16:55 Przepis na życie 4 (5) 
- serial obyczajowy

18:00 Zabójcza broń (17/18) 
- serial, USA. Riggs i 
Murtaugh ponownie 
współpracują z agentką 
Karen Palmer. Wspólnie 
udaje im się uzyskać wiele 
cennych informacji na 
temat kartelu 
narkotykowego…

19:00 Ukryta prawda
20:00 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…

22:30 Mentalista VII (11/13) 
- serial, USA 

23:30 Obecność - horror, 
USA 2013. W 1971 roku 
Roger (Ron Livingston) i 
Carolyn Perron (Lili 
Taylor) wraz z pięcioma 
córkami przenoszą się do 
okazałego, acz 
zaniedbanego domu na 
wsi, gdzie zamierzają 
wychować dzieci z dala od 
niebezpieczeństw, jakie 
mogą czyhać na nie w 
dużym mieście…

01:50 Moc Magii (TVN7 noc) 
(123/150) - program. 

04:00 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

04:35 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

05:35 Wiem, co jem na 
diecie (11/12) - program

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

06:35 Nowa Maja w 
ogrodzie 2 (10/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:05 Ostre cięcie 5 (10) - 
program

07:50 Wszystko o jedzeniu 3
08:20 Apetyt na miłość (5/8) 

- program rozrywkowy
09:20 Afera fryzjera (6/10) - 

program rozrywkowy
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 6 (13) - program
10:50 Perfekcyjna Pani 

Domu 5 (10/13) - 
program rozrywkowy

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

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

13:35 Zaskocz mnie! (1/10) - 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (6/8) - 
program lifestylowy

14:55 W roli głównej - 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show

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

16:55 Apetyt na miłość 5 
(10/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 8 
(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (2/12) - 
program rozrywkowy

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

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (10/12) - 
program

21:40 Misja ratunkowa (10) 
- program

22:25 Pani Gadżet EXTRA 2 
- magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 4 
(10/12) - reality show

23:55 Ożeń się ze mną 
teraz! (4/7) - program 
rozrywkowy

01:00 Internet zrujnował mi 
życie (5/6) - program 
dokumentalny

01:35 Najsztub słucha - 
Agnieszka Szulim (3/6) - 
talk show

02:10 W roli głównej - Jacek 
Koman (2/8) - talk show

02:40 W roli głównej - Kayah 
(3/16) - talk show

03:10 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn

03:40 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 3 
(4/16) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Puchar 
Francji: Finał

10:00 Bayern Monachium 
TV - FC Koln - FC Bayern

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Madryt - 3 runda (1) 

14:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Madryt - 3 runda (2) 

16:05 Tsubasa - kapitan 
Jastrząb; odc. 17; serial 
animowany; Japonia 
(2018)

16:35 Tsubasa - kapitan 
Jastrząb; odc. 18; serial 
animowany; Japonia 
(2018)

17:05 Jedziemy na Mundial; 
odc. 11; magazyn

18:00 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa - 9

20:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Finlandia - Dania

22:35 Sportowy Wieczór
23:25 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 3 runda (2) 
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - 2.runda play - 
off (6)

07:00 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Magazyn historyczny
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 ABC PACJENTA
11:25 Zagubiony żołnierz 

Hitlera; film dokum.;  
Wielka Brytania (2007)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 Pogoda
14:40 Bilans zdrowia; magazyn
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby – 

Stanisław Stadnicki, 
Błękitna Dama i fawerole 
czyli tajemnice zamku w 
Łańcucie; 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
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 – 

Stanisław Stadnicki, 
Błękitna Dama i fawerole 
czyli tajemnice zamku w 
Łańcucie; 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 Zagubiony żołnierz 

Hitlera; film dokum.;  
Wielka Brytania (2007)

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 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby - 

Stanisław Stadnicki, 
Błękitna Dama i fawerole 
czyli tajemnice zamku w 
Łańcucie; cykl reportaży

06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 9 
maja; felieton

07:00 Historia Polski – 
Gorzkie zwycięstwo...; 
film dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (84) 
Męska rzecz; cykl 
reportaży

08:25 Ukryte skarby – 
Kobiety na obcasach i 
hetman Czarniecki; cykl 
reportaży

09:00 Korona królów; odc. 3; 
telenowela histor. TVP

09:30 Korona królów; odc. 4; 
telenowela histor. TVP

10:05 Dzikie Chiny; odc. 1 
Serce smoka; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007); reż.:Phil 
Chapman

11:05 Spór o historię – 
Wincenty Witos prawda i 
legenda; debata

11:40 Opowieść o Indiach – 
Potęga idei; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

12:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Małych 
miasteczek historia 
sekretna

13:20 Sensacje XX wieku – 
Skarby Trzeciej Rzeszy; 
widowisko kameralne

14:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Żukow; cykl 
dokumentalny

14:45 Niosła Go Polska - 
Niosła Go Polska; cz. 1; 
film dokumentalny

16:10 Spadł, umarł, utonął; 
program dokumentalny; 
reż.:Jerzy Morawski, 
Krzysztof Krauze

17:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Kraków - Więzienie przy 
Montelupich; cykl 
reportaży

17:50 Marszałek Piłsudski; 
odc. 4; serial TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Berlin 45; cz. 1; cykl 
dokumentalny

19:25 Sensacje XX wieku – 
Berlin 45; cz. 2; cykl 
dokumentalny

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

20:30 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Latający 
żołnierz; odc. 2/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:30 Korona królów; odc. 5; 
telenowela histor. TVP

22:00 Korona królów; odc. 6; 
telenowela histor. TVP

22:30 Niezłomni. Pod 
drutami Auschwitz

23:40 Niemcy; dramat
01:40 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat (84) 
Męska rzecz; cykl 
reportaży

02:15 Marszałek Piłsudski; 
odc. 4; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 1. mecz o 3. 
miejsce fazy play-off

9:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 2. mecz finałowy 
fazy play-off

12:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

14:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

16:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

17:45 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Raków 
Częstochowa - Ruch 
Chorzów

20:55 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz finałowy: 
Juventus FC - AC Milan

23:10 Z archiwum boksu: 
Gala w Richfield z 1975 
roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Chuck 
Wepner

0:10 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki; 
program dla fanów 
sportów walki. Nie 
zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

1:10 Sporty walki; KSW 25; 
walka: Mamed Khalidov - 
Ryuta Sakurai. Drugi 
bezpośredni pojedynek 
tych zawodników. 
Pierwszy miał miejsce w 
maju 2010 roku i 
zakończył się remisem

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

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – CZWARTEK 10 MAJA 2018 r.

05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 239; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 76 

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

odc. 3827; teleturniej muz.
09:15 Komisarz Alex; serial 

kryminalny TVP
10:10 Klan; odc. 3306; 

telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu; 

8/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria IV, 

odc. 28 ost.; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:40 Natura w Jedynce – 

Domy zwierząt. Urodzeni 
inżynierowie. 
Lokalizacja; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015); reż.:Ann Johnson 
Prum

13:45 Elif; s.II; odc. 240; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Korona królów; odc. 
77; telenowela histor. TVP

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

odc. 39; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3828; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3307; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

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

9/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
21:00 Eurowizja
23:05 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 wojsko – polskie.pl
01:30 Nadzieja; film 

obyczajowy; USA (1995); 
reż.:Bethany Rooney; 
wyk.:Bess Armstrong, 
Gabrielle Carteris, 
Alexandra Paul

03:10 W oczekiwaniu na 
przeszczep; film 
dokumentalny; Kanada 
(2009)

04:10 Notacje – Jadwiga 
Piłsudska-Jaraczewska. 
Mój ojciec; cykl 
dokumentalny

05:05 Koło fortuny; odc. 175 
ed. 4; teleturniej

05:45 Na dobre i na złe; odc. 
706; serial TVP

06:45 Podróże z historią; s.I; 
odc. 10 Rozmowy z 
Wartburgiem; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie - 

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

80 „Zachcianki’; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1859; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 176 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Tajemnice bliźniąt; 
Wielka Brytania (2015); 
reż.:Luke Wiles

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

16:00 Familiada; odc. 2360; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 226 
ed. 4; teleturniej

17:10 Serial fabularny 
(Czarna Perła)

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

81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 54 
„Superbohater”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1859; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1860; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Szpieg D’83; ep. 3 
(odc. 3); film obyczajowy; 
Niemcy (2015)

21:40 Zawód: Amerykanin; 
s.I; odc. 9; serial; USA 
(2013)

22:45 Za marzenia; odc. 9; 
serial TVP

23:40 Spring Breakers; film 
obyczajowy; USA (2012); 
reż.:Harmony Korine; 
wyk.:James Franco, 
Selena Gomez, Vanessa 
Hudgens; Dozwolone od 
lat 18

01:25 Monte Carlo; komedia; 
USA, Węgry (2011); 
reż.:Thomas Bezucha; 
wyk.:Selena Gomez, Katie 
Cassidy, Andie McDowell

03:20 Art Noc: „...bo marzę 
i śnię” - koncert 
Krzysztofa Krawczyka

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (677); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (32); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (805); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (156); serial 
paradokumentalny. W 
motelu będącym 
miejscem schadzek 
kochanków zostaje 
zastrzelony mężczyzna. 
Policjanci podejrzewają, że 
w sprawę może być 
zamieszany prywatny 
detektyw, na...

13:00 Trudne sprawy (722); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2688); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (768); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (230); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (220); serial 

paradokumentalny 
18:00 Pierwsza miłość 

(2689); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (9); serial 
komediowy

20:05 Nasz nowy dom (117); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (133); 
serial obyczajowy

22:10 Wyjdź za mnie (8); 
reality show. Na kilka 
tygodni sześć kobiet i 
sześciu mężczyzn 
zamieszka w luksusowej 
nadmorskiej rezydencji w 
Hiszpanii. Wzajemne 
poznawanie się ułatwią 
im...

23:20 Moje córki; dramat 
obyczajowy, USA 2007. 
Znany z serialu „Luther” 
Idris Elba w poruszającej 
historii o tym, że rodzina 
jest najważniejsza.

1:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5305) - 
program.   

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

(5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(39/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2246) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (910) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (562) - 
program.  

13:00 19 + (263) - program
13:30 Szpital (799) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy.  

15:30 Szkoła (563) - 
program.  

16:30 19 + (264) - program
17:00 Ukryta prawda (911) - 

program obyczajowy. 
19-letnia Basia - 
wychowanka domu 
dziecka, właśnie wchodzi 
w dorosłe życie i chce 
odnaleźć swoją 
biologiczną matkę. Jedzie 
pod adres zameldowania 
kobiety sprzed 
dziewiętnastu lat…

18:00 Szpital (800) - 
program obyczajowy.  

19:00 Fakty (7435) 
19:35 Sport (7418) 
19:45 Pogoda (7415) 
19:50 Uwaga! (5306) - 

program.   
20:10 Doradca smaku 8 (40) 

- program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2677) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (163) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
Sieradzu „Kuchenne 
Rewolucje” pojawią się po 
raz pierwszy. Własną 
restaurację postanowiło 
tam założyć rodzeństwo. 
Mężczyzna ma 
wykształcenie 
gastronomiczne, kobieta 
zaś wiele wiary w 
umiejętności ukochanego 
brata…

22:30 Nie kłam, kochanie - 
komedia, Polska 2008. 
Młoda i wrażliwa Ania ma 
tylko jedno marzenie: 
poznać wreszcie 
mężczyznę, który ją 
pokocha. Póki co, 
dziewczyna zadowala się 
rozmowami z roślinami. 
Marcin (Piotr Adamczyk), 
przystojniak z klasą, od 
razu wpada jej w oko…

00:45 Nie ma ucieczki - film 
sensacyjny, USA 2015

02:55 Uwaga! (5306) - 
program.   

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(124/150) - program

04:40 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 53

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 91

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

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

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 11

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 14

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 61

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 10

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

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 91. 

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 40

20:00 Wściekle szybcy; 
komedia, USA 2015. 
Policjant Lucas White 
przenika do działającego w 
Los Angeles gangu Vina 
Serento, który specjalizuje 
się w nielegalnych 
wyścigach 
samochodowych. Grupa 
planuje właśnie skok na 
bossa przestępczego 
podziemia Juana Carlosa 
de la Sol…

22:00 Wielkie kino; komedia, 
USA 2007. Parodia 
największych przebojów 
kinowych ostatnich lat. 
Podczas wizyty w fabryce 
czekolady czterej bracia 
przechodzą przez starą 
szafę, która prowadzi ich 
do niezwykłej krainy 
zwanej „Gnarnią”, gdzie 
pomagają 
ekscentrycznemu piratowi 
i młodemu uczniowi ze 
szkoły dla czarodziejów 
pokonać złą czarownicę.

23:30 Rec 4: Apokalipsa; 
horror, Hiszpania 2014

01:25 Najśmieszniejsi; 
Polska; odc. 9

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

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

03:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 1

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:45 Korona królów; odc. 
48; telenowela histor. TVP

06:15 Na sygnale; odc. 13; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 14; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Doktor Ewa; odc. 2/9 - 
Cena lekcji; serial TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
796; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
77 „Święta”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
78 „Kara”; serial 
komediowy TVP

10:20 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 9/13; 
serial komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 2

11:30 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 190 - Weryfikacja; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 191 - Upadek; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
37 - Na scenie życia

16:15 Na sygnale; odc. 14; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 7; serial TVP

19:15 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 192 - Matczyne 
serce; serial kryminalny 
TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 301; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 193 - Komornicy; 
serial kryminalny TVP

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

01:00 Instynkt; odc. 12 
„Hycel”; serial kryminalny 
TVP

01:55 Instynkt; odc. 13 
„Oster”; serial kryminalny 
TVP

02:50 Doktor Ewa; odc. 2/9 - 
Cena lekcji; serial TVP

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 
796; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
77 „Święta”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2411
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Gotowanie dla 
strażaków

06:25 Śpiewające fortepiany 
(48)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (21) - Zrób kabaret 
czyli PAKA w Klubie

08:25 Jeden z dziesięciu; 
13/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 149 
ed. 3; teleturniej

09:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (19) - 
Gospodyni domowa

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /113/ - „Nim 
stanie się tak” - Voo Voo

10:55 Familiada; odc. 2411; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru – 1-2

13:25 KabareTOP Story /4/ - 
„Z tyłu sklepu”

13:45 Śpiewające fortepiany 
(49)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2015 (1-3); 
widowisko rozrywkowe

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– W stołówce na 
warszawskiej Pradze; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (68) 
Wenezuela - Boso ale w 
ostrogach; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 42 Morawy 
(160) - Beskid i doliny; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 5 Kasa musi się 
zgadzać; serial komediowy 
TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(50)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (22) - Mundial; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /54/ 
- Międzynarodowa Stacja 
Kosmiczna

23:20 Olga Lipińska 
zaprasza (37); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 148 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (1); 
widowisko rozrywkowe

01:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (2)

02:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (3)

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

05:20 Ukryta prawda (223) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (311) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (30/52) - 
program sądowy

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

09:20 Przepis na życie 4 (5) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (31/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (485) - 
program sądowy

14:55 Szpital (312) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(7) - serial S-F, USA. Duch 
Anny Fowler prosi Melindę 
o pomoc w odnalezieniu 
córki, Lane. Dziewczynie 
ma grozić ogromne 
niebezpieczeństwo. Kiedy 
Melinda odnajduje Lane, 
ta twierdzi, że nie chce 
spotkać się ze swoją 
matką…

16:55 Przepis na życie 4 (6) 
- serial obyczajowy. Anka 
próbuje przywołać 
wspomnienia Jerzego 
pocałunkami. Jednak 
Jerzy nie chce się 
śpieszyć. Anka czuje się 
zniecierpliwiona utratą 
pamięci przez 
ukochanego. Ku jej 
zaskoczeniu Jerzy idzie z 
nią do restauracji…

18:00 Zabójcza broń (18) - 
serial, USA.

19:00 Ukryta prawda
20:00 Przypadkowy mąż - 

komedia, USA/Irlandia 
2008. Prowadząca 
radiowy kącik sercowych 
porad Emma doradza 
jednej ze swoich 
słuchaczek rozstanie z 
partnerem. Mężczyzna 
postanawia się zemścić na 
kobiecie, która zrujnowała 
jego związek…

21:55 Lucyfer (11/18) - 
serial, USA

22:55 American Horror 
Story: Asylum (11/13) - 
serial, USA 

23:55 Niepokój - film 
sensacyjny, USA 2007. 
Śmierć ojca sprawia, że 
nastoletni Kale Brecht 
(Shia LaBeouf) zamyka się 
w sobie, staje się bardziej 
ponury, a na dodatek 
skory do agresji. Nie 
znajdując żadnych 
ciekawszych zajęć, Kale 
zaczyna podglądać życie 
swoich sąsiadów…

02:10 Moc Magii (TVN7 noc) 
(124/150) - program. 

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

05:20 Rodzice pod ostrzałem
06:20 Klinika urody 7 (7/13) 

- program lifestylowy
07:05 Warsztat urody (6/8) - 

program lifestylowy
07:50 #Sława 2 (4/8) - 

program rozrywkowy
08:20 Apetyt na miłość (6/8) 

- program rozrywkowy
09:20 Afera fryzjera (7/10) - 

program rozrywkowy
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 7 (1/12) - 
program rozrywkowy

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

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Afera fryzjera 6 
(10/12) - program 
rozrywkowy

13:35 SOS - Sablewska od 
stylu (8/10) - program 
rozrywkowy

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

14:50 Ostre cięcie 5 (1/10) - 
program

15:35 Sekrety lekarzy 4 
(10/12) - reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu 3
17:10 Co nas truje (8/12) - 

program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 8 

(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (3/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(1/12) - reality show

20:40 W roli głównej - 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show

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

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 
(19/24) - magazyn

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

23:25 SOS - Sablewska od 
stylu (8/10) - program 
rozrywkowy

00:10 Terapia dla par 
(11/12) - program

01:15 Detektywi od zdrad 2 
(10/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:10 W roli głównej - 
Joanna Moro (3/8) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Małgorzata Braunek (4/16) 
- talk show

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

03:40 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 4 
(4/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 3 
(5/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 2.runda play - 
off (6)

08:45 Barca TV - FC 
Barcelona - Real Madryt

11:20 Barca TV - magazyn
12:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 1/4F (1) 
14:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 1/4F (2) 
16:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 1/4F (3) 
18:05 Barca TV - FC 

Barcelona - Real Madryt
20:10 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
Czechy - Rosja

22:35 Sportowy Wieczór
23:15 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 1/4F (4) 
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07:01 Magazyn historyczny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki; 

magazyn
07:56 Bilans zdrowia; magazyn
08:16 Wiersz jest drogą; 

reportaż
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Krwawe rubiny 

Czerwonych Khmerów; film 
dokum.;  Francja (2010)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 Pogoda
14:40 Fascynujące Śląskie; 

cykl reportaży
15:05 Antenowe remanenty
15:35 wojsko - polskie.pl
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (22) - 

„Planety pozasłoneczne”; 
magazyn

17:31 Pogoda
17:35 Informator
17:46 Kwadrans w ogrodzie
18:01 Do teatru
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

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

magazyn kulturalno-
społeczny

19:58 Pogoda
20:00 wojsko - polskie.pl
20:30 Astronarium (22) - 

„Planety pozasłoneczne”; 
magazyn

21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 Pogoda
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier OPP
23:35 Krwawe rubiny 

Czerwonych Khmerów; film 
dokum.;  Francja (2010)

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 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPW
05:40 wojsko - polskie.pl
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 10 
maja; felieton

06:55 Historia Polski – 
Spadł, umarł, utonął; 
program dokumentalny; 
reż.:Jerzy Morawski, 
Krzysztof Krauze

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (85) 
Rozum; cykl reportaży

08:45 Reportaż
09:15 Korona królów; odc. 5; 

telenowela histor. TVP
09:45 Korona królów; odc. 6; 

telenowela histor. TVP
10:25 Jak było?; program 

publicystyczny
11:05 Flesz historii; cykl 

reportaży
11:25 Archiwum zimnej 

wojny
11:50 Film dokumentalny
12:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Dowody zbrodni

13:25 Sensacje XX wieku – 
Berlin 45; cz. 1; cykl 
dokumentalny

13:50 Sensacje XX wieku – 
Berlin 45; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Desant; cykl 
dokumentalny

15:00 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Latający 
żołnierz; odc. 2/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:05 Historia Polski – 
Nadzieja z bibuły; film 
dokumentalny; reż.:Jerzy 
Morawski

16:55 Taśmy bezpieki
17:45 Marszałek Piłsudski; 

odc. 5; serial TVP
18:50 Sensacje XX wieku – 

Hess; cykl dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku – 

YPRES - początek 
koszmaru; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - W ruinach 
dawnej gajówki

20:30 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:30 Korona królów; odc. 7; 
telenowela histor. TVP

22:05 Korona królów; odc. 8; 
telenowela histor. TVP

22:35 Spór o historię – Czy 
wygraliśmy tę wojnę?; 
debata

23:20 Pokój szybkich 
randek; film TVP; 
reż.:Anna Maliszewska

00:15 Miasto skarbów; odc. 
7 Patek Gondolo; serial 
kryminalny TVP

01:15 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (85) 
Rozum; cykl reportaży

01:50 Marszałek Piłsudski; 
odc. 5; serial TVP

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Raków 
Częstochowa - Ruch 
Chorzów

9:10 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz finałowy: 
Juventus FC - AC Milan

12:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 3. rundy 
gry pojedynczej

14:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 3. rundy 
gry pojedynczej

16:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; mecz 3. rundy 
gry pojedynczej

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 1. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off

20:30 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

22:10 Z archiwum boksu: 
Walka o mistrzowskie 
pasy federacji WBC i 
WBA z 1975 roku; waga 
ciężka: Muhammad Ali - 
Ron Lyle

23:00 Boks
0:30 KOTV Weekly; magazyn 

bokserski. Najświeższe 
wiadomości z 
pięściarskiego świata. Fani 
boksu znajdą w tym 
programie m.in. wyniki 
najważniejszych walk, 
zapowiedzi gal oraz 
ciekawostki związane...

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

2:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki; 
program dla fanów 
sportów walki. Nie 
zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...
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