
W Kochanowicach na ulicy 
Ostrowskiej doszło do groźnie wy-
glądającego wypadku drogowego. 

Osobowe Mitsubishi da-
chowało, a kierowca i 
pasażer trafili do szpita-
la. Przyczyną zdarzenia 
była... kłótnia małżeń-
ska.

W poniedziałkowe po-
południe na ulicy Ostrow-

skiej w Kochanowicach doszło do 
wypadku drogowego. Jak wynika ze 
wstępnych ustaleń, podczas jazdy 
między pasażerem, a kierującą do-
szło do nieporozumienia. Małżeński 
konflikt doprowadził do zjechania 
pojazdu z drogi, a następnie dacho-
wania auta. W wyniku zdarzenia 
ranni mieszkańcy powiatu lubliniec-
kiego trafili do szpitala. Lublinieccy 
stróże prawa ustalają przebieg całe-
go zdarzenia. kg

Ciało 52-latka odnaleziono 
w zbiorniku wodnym w Koziegło-
wach, a dwie godziny później 
w porajskim zalewie odnaleziono 
zwłoki innego mężczyzny. Niewy-
kluczone, że to Kamil Czerwik, 
który zaginął w marcu.

Do pierwszego zdarzenia doszło 
w sobotę około godziny 13.00. Dy-
żurny myszkowskiej komendy otrzy-
mał zgłoszenie, że w zbiorniku wod-
nym w Koziegłowach odnaleziono 
zwłoki mężczyzny. Okazało się, że 
należą one do 52-latka z Koziegłów. 
Zarządzona przez prokuratora sek-

cja zwłok pozwoli wyjaśnić, co było 
bezpośrednią przyczyną jego śmierci. 
Dwie godziny później policjanci 
otrzymali zgłoszenie, że w porajskim 
zbiorniku wodnym odnaleziono zwło-
ki mężczyzny. Śledczy nie wyklucza-
ją, że należą one do 30-latka z Pora-
ja, którego zaginięcie w marcu zgłosi-
ła rodzina. Zarządzona przez proku-
ratora sekcja zwłok i badanie DNA 
pozwoli ustalić jego tożsamość i wy-
jaśnić, co było bezpośrednią przyczy-
ną śmierci. Szczegóły i dokładne oko-
liczności obu zdarzeń badają śled-
czy.
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Myszków

Dwa ciała znalezione 
w zbiornikach wodnych

Sąd Okręgowy

Ukradli ponad 30 ton miedzi wartej ponad  
1,1 miliona złotych
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Częstochowa

Kierowcy pielgrzymowali 
na Jasną Górę

Hasłem tegorocznej piel-
grzymki kierowców na Jasną 
Górę są słowa: „W duchu i 
prawdzie na drogach”. Głów-
ną intencją dorocznej modli-
twy była prośba o poprawę 
bezpieczeństwa na drogach i 
pomoc dla misjonarzy. Tra-
dycyjnie na pielgrzymkę 
przybyli zawodowi kierowcy, 
rajdowcy i miłośnicy moto-
cykli. Akcję prewencyjną 
podczas jasnogórskiego spo-
tkania prowadzili policjanci 
z częstochowskiego wydzia-
łu ruchu drogowego.

Policjanci z częstochow-
skiego wydziału ruchu drogo-
wego dbali o bezpieczeństwo 
uczestników tegorocznej 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Kierowców na Jasną Górę. 
Dzięki sprawnie przeprowa-
dzonym działaniom, nie zgło-
szono żadnych interwencji 
związanych z zakłócaniem 
pielgrzymki, co pozwoliło na 
bezpieczny przebieg uroczy-
stości. - Odpowiednie przygo-
towanie policjantów pozwoliło 
na bezpieczne dotarcie piel-
grzymów do celu, a następnie 

rozładowanie ruchu kołowego 
po uroczystości - mówi pod-
kom. mgr Marta Ladowska, 
oficer prasowy częstochow-
skich policjantów.

Pielgrzymka była też okazją 
do przeprowadzenia przez 
częstochowskich policjantów 
działań profilaktycznych. 
Mundurowi rozdawali odbla-
ski, aby pielgrzymi czuli się 
pewnie i bezpiecznie na dro-
dze nie tylko gdy jadą samo-
chodem, ale także gdy idą pie-
szo czy jadą na rowerze.

kg

Do Sądu Okręgowego w Czę-
stochowie trafił akt oskarżenia 
przeciwko zorganizowanej gru-
pie przestępczej, która dokony-
wała kradzieży miedzi przezna-
czonej na trakcję kolejową. Śled-
czy udowodnili sprawcom 18 
przestępstw, w wyniku których 
spółka PKP Energetyka poniosła 
ponad milion złotych strat.

Grupa, której trzon stanowili 
trzej mężczyźni w wieku 46, 41 i 38 
lat, działała na terenie południowej 
Polski w latach 2015-2016. Spraw-
cy dokonywali różnego rodzaju 
przestępstw, jednak główny wątek 
prowadzonej przez katowickich 
śledczych sprawy dotyczył kradzie-
ży i kradzieży z włamaniem, w trak-
cie których łupem sprawców pada-
ły bębny z miedzianymi przewoda-
mi, przeznaczonymi na trakcję ko-
lejową. Kradzieże tego typu przed-

miotów wymagały udziału kilku 
osób, wcześniejszego przygotowa-
nia oraz wykorzystania specjali-
stycznego sprzętu, np. dźwigów lub 
podnośników. Sprawcy do popeł-
nienia przestępstw wykorzystywali 
też skradzione wcześniej pojazdy 
ciężarowe i dostawcze, które po do-
konaniu kradzieży porzucali, naj-
częściej uszkodzone. W trakcie naj-
większego ze „skoków” grupa skra-
dła 11 bębnów z miedzianą trakcją 
kolejową o łącznej masie 8 ton.

W sumie sprawcy ukradli ponad 
30 ton miedzi o wartości przekra-
czającej 1,1 miliona złotych. Usły-
szeli łącznie 219 zarzutów, doty-
czących różnego rodzaju prze-
stępstw. W sprawie zatrzymano 
również pasera, który skupował 
skradzioną miedź. Akt oskarżenia 
w tej sprawie trafił do Sądu Okrę-
gowego w Częstochowie.
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Kochanowice

Kłótnia zakończona dachowaniem...
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Częstochowa

Wywąchała narkotyki

Plac Biegańskiego

83. rocznica śmierci Marszałka
Na placu Biegańskiego od-

były się uroczystości upa-
miętniające 83 rocznicę 
śmierci Marszałka Józefa Pił-
sudskiego

Był jedną z najwybitniejszych 
postaci polskiej historii - założy-
cielem Legionów Polskich, pierw-
szym Marszałkiem Polski, na-
czelnym wodzem Armii Polskiej, 
Naczelnikiem Państwa, premie-
rem. A nade wszystko mężem 
stanu i wielkim patriotą. Czło-
wiek, dzięki którego determinacji 
i wyjątkowym umiejętnościom 
możliwe stało się odzyskanie nie-
podległości - po 123 latach nie-
woli. Zmarł 12 maja 1935 roku.

W tegorocznych obchodach 
uczestniczyli przedstawiciele 
władz miasta, służb munduro-
wych, Straży Miejskiej, mło-
dzież częstochowskich szkół 
oraz mieszkańcy miasta.

Po złożeniu kwiatów i zapale-
niu zniczy, odbył się koncert 
Pieśni Legionowych w wykona-
niu chóru ,,Basilica Cantans” 

pod dyrekcją Włodzimierza 
Krawczyńskiego.

Organizatorami obchodów są 
Związek Piłsudczyków Rzeczpo-
spolitej Polskiej, Towarzystwo 
Przyjaciół Józefa Piłsudskiego 
w Częstochowie oraz Urząd 
Miasta Częstochowy.
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Przesyłki specjalne

Poczta Polska zdała 
egzamin maturalny na 

sto procent
Poczta Polska doręczyła w 

tym roku prawie 26  000 
przesyłek z testami matural-
nymi. Trafiły one do ponad 6 
tysięcy szkół w całej Polsce 
we wskazanym terminie.    

Poczta, jako jedyny operator 
logistyczny w Polsce spełnia wa-
runki, aby realizować umowy   
na doręczanie przesyłek z za-
wartością tak wrażliwego wolu-
menu jak testy egzaminacyjne 
do szkół. Tego typu przesyłkę 
trudno porównać do innych  
usług kurierskich. Muszą być 
dostarczone jednocześnie do ty-
sięcy szkół w dniach, w których 
odbywają się egzaminy, i to w 
ściśle określonych godzinach. 
Odbywa się to zgodnie z poda-
nymi przez MEN czterema ter-
minami.   Każdy uczeń ma 
otrzymać swój test na czas.  Za-
planowane są też reakcje na sy-
tuacje awaryjne, jeśli np. dyrek-
tor szkoły po otwarciu przesyłki 
i przeliczeniu arkuszy stwier-
dziłby za małą liczbę testów. 
Poczta Polska jest przygotowa-
na na takie sytuacje. Jeszcze 
przed rozpoczęciem egzaminu 
dostarcza dodatkowy egzem-
plarz testu.    

Powodzenie całej akcji dystry-
bucji i doręczania koresponden-
cji z zadaniami maturalnymi za-
leży od wielu czynników. Po-
trzebna jest odpowiednia sieć 
dobrze skomunikowanych sor-
towni i placówek, a także sztab 
profesjonalistów: logistyków, li-

stonoszy i kurierów. Niezbędne 
jest też odpowiednie planowa-
nie, koordynacja i nadzór nad 
całym procesem. Właściwe za-
bezpieczenie przesyłek w sor-
towniach i ścisły nadzór nad ich 
opracowaniem i dostarczaniem   
muszą być zagwarantowane. To 
zadanie poufne i wymagające 
zachowania najwyższych stan-
dardów bezpieczeństwa, jest 
niezbędne dla właściwego prze-
biegu egzaminów maturalnych.    

Współpraca Spółki z Minister-
stwem Edukacji Narodowej trwa 
od 15 lat. Oddzielnie co roku 
przeprowadzany jest przetarg na 
świadczenie usługi   druku te-
stów egzaminacyjnych, do które-
go stają wyspecjalizowane firmy. 
W tym roku testy egzaminów za-
równo gimnazjalnych, jak i ma-
turalnych, na zlecenie MEN, po 
raz pierwszy drukowało konsor-
cjum Samindruk z Brodnicy. 
Współpraca z nową drukarnią 
wymagała od Poczty Polskiej 
przygotowania procesu obsługi i 
dystrybucji. Co roku spółka sta-
ra się wprowadzić innowacyjne 
rozwiązania i usprawnić procesy, 
które udoskonalą bezpieczeń-
stwo procesu i zapewnią jakość 
usługi.    

Matury to jeden z rodzajów 
przesyłek specjalnych, obsługi-
wanych przez Pocztę Polską. Na 
podobnych zasadach doręczane 
są także testy gimnazjalne oraz 
materiały na egzaminy zawodo-
we.
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Akademia im. Jana Długosza

Pierwsi studenci na pielęgniarstwie
W auli Akademii im. Jana Dłu-

gosza przy alei Armii Krajowej 
odbyła się uroczystość czepko-
wania studentów pierwszego ro-
ku Pielęgniarstwa. Uczestniczyło 
w niej 47 studentów nowego kie-
runku.

W uroczystości, oprócz samych 
studentów i ich rodzin, uczestni-
czyli przedstawiciele władz miasta 
i uczelni, dyrektorzy zakładów opie-
ki zdrowotnej, przełożone i pielę-
gniarki naczelne częstochowskich 
szpitali, członkowie Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Warsza-
wie oraz okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Częstochowie, 
Kielcach i Katowicach.

– Ratowanie życia drugiemu 
człowiekowi jest honorem i zobo-
wiązaniem, a ludzie, którzy podej-
mują się tej misji, zasługują na naj-
wyższe uznanie. Jak wielka to od-
powiedzialność nie trzeba nikogo 
przekonywać; chodzi w niej przecież 
o ludzkie życie i zdrowie  – mówił 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Po wykładzie wygłoszonym przez 
wiceprezes Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie 
Mariolę Łodzińską, przystąpiono 
do ceremonii czepkowania 47 stu-
dentów pierwszego roku. Każdy 
z nich otrzymał czepek będący 
symbolem pokory wobec wykony-
wanego zawodu i chęci służenia in-
nym. Po czepkowaniu studenci zło-
żyli ślubowanie i odśpiewali hymn 
pielęgniarski.

Pielęgniarstwo to nowy kierunek 
w ofercie Wydziału Matematyczno-
-Przyrodniczego AJD. Wydział uzy-
skał uprawnienia do prowadzenia 
studiów na tym kierunku, nadane 
przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, poprzedzone przy-
znaniem akredytacji Krajowej Rady 
Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek 
i Położnych. Głównym celem kształ-
cenia jest przygotowanie studentów 
do wykonywania zawodu pielę-
gniarki lub pielęgniarza poprzez wy-
posażenie ich w kompetencje nie-
zbędne do świadczenia wysokiej ja-
kości opieki nad pacjentami. Przy-
szli absolwenci zdobędą umiejętno-

ści rozpoznawania problemów pielę-
gnacyjnych pacjenta, planowania 
i sprawowania opieki, samodzielne-
go udzielania świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych oraz me-
dycznych czynności ratunkowych, 
realizacji zleceń lekarskich w proce-
sie diagnostyki, leczenia i rehabili-
tacji, orzekania o rodzaju i zakresie 
świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyj-
nych, a także edukacji zdrowotnej 
i promocji zdrowia. Absolwenci będą 
mieli możliwość zatrudnienia m.in. 
w szpitalach, zakładach pielęgna-
cyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-
-leczniczych, ośrodkach opieki pa-
liatywno-hospicyjnej, zakładach re-
habilitacji leczniczej, zakładach 
podstawowej opieki zdrowotnej, 
przychodniach i poradniach specja-
listycznych, sanatoriach, a także 
w żłobku lub klubie dziecięcym, do-
mu pomocy społecznej, czy podmio-
tach zobowiązanych do finansowa-
nia świadczeń opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych.

kg

Przedszkola

Rekrutacja 
uzupełniająca

Pies służbowy częstochow-
skiej straży miejskiej brał udział 
w przeszukaniu mieszkania, 
w którym zostało ujawnionych 
56 gramów marihuany.

Częstochowscy policjanci mieli 
informację, że w jednym z miesz-
kań na terenie Częstochowy mo-
gą znajdować się narkotyki. Na 

pomoc wezwali strażników miej-
skich z psem służbowym Prima, 
która jest wyszkolona do wykry-
wania narkotyków. Wspólne 
działania zaowocowały sukcesem 
w postaci ujawnienia 56 gramów 
marihuany.

Właściciel mieszkania musi li-
czyć się z konsekwencjami praw-
nymi. Sprawę prowadzi policja. 

To już kolejne działania na tere-
nie Częstochowy, gdzie pies służ-
bowy straży miejskiej przyczynia 
się do ujawnienia środków odu-
rzających.

Przypomnijmy, że Prima w tym 
roku swoje umiejętności dosko-
naliła m.in. na lotnisku w Pyrzo-
wicach.

kg

Rozpoczęła się rekruta-
cja uzupełniająca do przed-
szkoli i oddziałów przed-
szkolnych. Potrwa do 21 
maja.

Rekrutacja uzupełniająca 
do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w Często-
chowie odbywa się z  wyko-
rzystaniem  systemu elektro-
nicznego.

Adres strony internetowej 
dla nowych kandydatów:
https://naborp-kandydat.
vulcan.net.pl/czestochowa

Otwarcie strony interneto-
wej  dla  nowych kandydatów 
nastąpiło  14 maja, a  za-
mknięcie systemu nastąpi  
21 maja o godz. 15.00.  Po 
upływie tego terminu wnio-
ski nie będą już przyjmowa-
ne.

Jeśli rodzic nie będzie miał 
możliwości elektronicznego 
wypełnienia wniosku, będzie 
mógł otrzymać w dowolnym 
przedszkolu/szkole podsta-
wowej wniosek w wersji pa-
pierowej i  po  wypełnieniu 
złożyć go w  przedszkolu/
szkole podstawowej pierw-
szego wyboru, również  do  
21 maja 2018 r.

Postępowanie uzupełnia-
jące odbędzie się dokładnie 
wg takich samych zasad jak 
poprzednia rekrutacja. W po-
stępowaniu tym będą mogli 
brać udział tylko kandydaci, 
którzy nie są przyjęci w  po-
przednim etapie rekrutacji 
(przy próbie wpisania nr PE-
SEL kandydata, który ma  
status przyjęty, nie będzie 
możliwe założenie lub zmo-
dyfikowanie konta).

Przy wykorzystaniu syste-
mu elektronicznego  żadnego 
znaczenia nie będzie miała 
kolejność uzupełniania i 
składania wniosków pod wa-
runkiem zachowania obo-
wiązujących terminów.

W rekrutacji mogą wziąć 
udział  tylko dzieci zamiesz-
kałe na terenie Częstochowy.

System pozwala na kandy-
dowanie równocześnie do 3 
przedszkoli/oddziałów przed-
szkolnych w kolejności zgod-
nej z  preferencją.

Na  stronie naboru zosta-
ną podane szczegółowe infor-
macje dotyczące zasad re-
krutacji, harmonogramu, in-
strukcji postępowania oraz 
bieżących spraw związanych 
z  rekrutacją.
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Aleksandra Krawczyk zdobyła brą-
zowy medal w Ogólnopolskim Tur-
nieju Elity, Młodzików i Młodzików 
Młodszych „Grand Prix Częstocho-
wy” w kategorii U-13 gra pojedyn-
cza dziewcząt.

  Turniej odbył się w Hali Polonia w 
Częstochowie. Klub z Olsztyna repre-
zentowało 8 zawodników. Miłą niespo-
dzianką obok medalu Oli była piękna 
postawa i walka Oskara Gwoździow-
skiego oraz Marcela Dzięgielewskiego.

Chłopcy, w kategorii U-13 w grze poje-
dynczej wygrali po jednym pojedynku w 
grupach, a w grze podwójnej w kategorii 
U-13 uplasowali się na pozycji 5-8. Suk-
cesy reprezentantów ,,Lotki” są wyni-
kiem pracowitości i regularności na tre-
ningach.

  
Wyniki wszystkich zawodników 

ULKS ,,Lotka”
3 miejsce - Aleksandra Krawczyk (gra 

pojedyncza U-13)
5-8 miejsce - Aleksandra Krawczyk (gra 

podwójna U-13)
5-8 miejsce - Marcel Dzięgielewski / 

Oskar Gwoździowski (gra podwójna 
U-13)

9-16 miejsce - Aleksandra Krawczyk 
(gra mieszana U-13)

9-16 miejsce - Mateusz Czajkowski (gra 
podwójna U-15)

9-16 miejsce - Julia Jackowska (gra 
pojedyncza Elita)

9-16 miejsce - Julia Jackowska / Kamil 
Maciołek (gra mieszana Elita)

9-16 miejsce - Michalina Dzięgielewska 
(gra mieszana U-15)

9-16 miejsce - Antoni Mofina / Mikołaj 
Kuziorowicz (gra podwójna U-15)

17-32 miejsce - Marcel Dzięgielewski (gra 
pojedyncza U-13)

17-32 miejsce - Oskar Gwoździowski (gra 
pojedyncza U-13)

17-32 miejsce - Mateusz Czajkowski (gra 
pojedyncza U-15)

17-32 miejsce - Antoni Mofina (gra 
pojedyncza U-15)

17-32 miejsce - Mikołaj Kuziorowicz (gra 
pojedyncza U-15)
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40 lat twórczości  
Ryszarda Sidorkiewicza

Olsztyńska Gminna Biblioteka Pu-
bliczna zorganizowała jubileusz 40–
lecia pracy twórczej Ryszarda „Sido-
ra” Sidorkiewicza.

Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, uznany 
poeta, tłumacz, recenzent literacki. Z wy-
kształcenia filolog – polonista i rusycy-
sta. Założyciel i prezes Janowskiego Klu-
bu Literackiego, pomysłodawca cyklicz-
nej ogólnopolskiej imprezy Jurajska Je-
sień Poetycka. Od ’93 roku związany z 
Krakowskim Oddziałem Związku Litera-
tów Polskich. W Gminie Olsztyn współ-
pracuje z Gminną Biblioteką Publiczną 
podczas ogólnopolskich akcji promują-
cych czytelnictwo tj.: Noc Bibliotek i Na-
rodowe Czytanie oraz z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury m.in. jako juror corocznego 
konkursu recytatorskiego.  

W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele środowisk kultury, radni powia-
towi i gminni, sołtysi, przedstawiciele 
oświaty, znajomi oraz przyjaciele z Ja-
nowskiego Klubu Literackiego.

Wśród zaproszonych gości nie zabra-
kło również nestora literatury polskiej 
Andrzeja Kalinina, który złożył życzenia 
wielkiego uznania dla jubilata.  

Spotkanie uświetnił występ Hanny 
Zbyryt, aktorki Teatru Rozrywki RZT 
Szymaszkowa z Zakopanego. Aktorka 
zaprezentowała wiersze jubilata w tak 
niezwykły sposób, że sam poeta zachwy-
cił się nimi na nowo.

Laudację na cześć poety wygłosiła An-
na Grzanka, honorowy prezes Janow-
skiego Klubu Literackiego. Następnie 
przy akompaniamencie grającej na gita-
rze Urszuli Ostrowskiej z JKL przeniosły 
gości w klimat „Sidorowych” wierszy.

Spotkanie odbyło się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w scenerii pokonkur-
sowej wystawy kwiatów bibułkowych.

Więcej o autorze:
Ryszard   „Sidor”   Sidorkiewicz uro-

dził się 22 lipca 1959 roku w Częstocho-
wie. Debiutował wierszem na łamach 
miesięcznika „Nurt” w 1978 r. Wiersze, 
tłumaczenia z języka rosyjskiego, recen-
zje oraz szkice publikował w prasie lite-
rackiej i kulturalnej (m.in. na łamach 
„Akantu”, „Alei 3”, „Aspektów Filozoficz-
no – Prozatorskich”, „Dekady Literac-
kiej”, „Forum Myśli Wolnej”, „Galerii”, 
„Gazety Kulturalnej ”, „Hybrydy”, „Kry-
tyki Literackiej”, „Nurtu”, „Poezji dzi-
siaj”, „Słowa Polonisty”, „Suplementu”, 

„Własnym Głosem”) oraz w kilkudziesię-
ciu almanachach, antologiach i wydaw-
nictwach zbiorowych.

Jego utwory były nagradzane i wyróż-
niane w ogólnopolskich konkursach po-
etyckich, m.in.: O Nagrodę Milowego 
Słupa w Koninie, O Laur Miedzianego 
Amora w Lubinie, OKP im. H. Poświa-
towskiej w Częstochowie, O Laur Hutni-
ków w Częstochowie, OKL im.E. Szy-
mańskiego w Szczecinie, O Statuę Pia-
stowskiego Rycerza we Wrocławiu, O 
Laur Tarnowskiej Starówki w Tarnowie, 
OKP Dać Świadectwo w Krakowie, O 
Laur Opina w Ciechanowie, OKL im. M. 
Stryjewskiego w Lęborku.

Wyróżniony m.in.: Nagrodą Starosty 
Częstochowskiego (2001), tytułem Re-
gionalny Mistrz Mowy Polskiej (2002), 
Nagrodą Prezydenta Miasta Częstocho-
wa (2004), Złotym Krzyżem Zasługi 
(2008), Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej (2013), odznaką Zasłużony dla 
Kultury Polskiej (2013).

Opublikował: Piosenki z miasteczka 
Sidorów (1992), Jeszcze (1993), Księgę 
(1994, wyd. 2. 1996; wyd. 3. 2012), Si-
dorów (1996), Wiersze z rymami i bez 
(2001), Legendę znad Gopła [dla dzieci] 
(2002), Światełko (2003), Poezje wybrane 
(2008), Syberiadę. Wiersze poetów znad 
Bajkału [przekłady z j. rosyjskiego] 
(2010), Tryptyk polski (2012), Serce [na 
motywach baśni A. Dimarowa] (2012), 
Pamięć żywą (2013), Zwierzęcenie 
(2013), Chichiku Sidor-sana, (2016), Za-
miast kołysanki (2017). 

Niejeden kierowca, 
który przejeżdża trasą 
DK1 zwraca uwagę 
na... alpaki stojące 
bezpośrednio w jej są-
siedztwie. Wiele osób 
szukało możliwości 
bliższego kontaktu ze 
zwierzętami  pocho-
dzącymi z Ameryki Po-
łudniowej. I tak naro-
dził się pomysł stwo-
rzenia Alaparnii. 

Właściciel alpakarni 
wspomina: - Uznałem, 
że skoro jest takie zain-
teresowanie zwierzętami 
wśród ludzi, to trzeba 
coś z tym zrobić. - Pomy-
ślałem, że najlepsza będzie alpakarnia, 
czyli takie miejsce gdzie można dowie-
dzieć się wiele o alpakach i wypić kawę 
czy zjeść coś słodkiego.

Swój pomysł pan Piotr wcielił w życie. 
Zaprosił do współpracy znaną - już nie 
tylko w Polsce - firmę z Kamyka Conson-
ni i tak przy alpakarni powstała firmowa 
kawiarnia.

Uroczyste otwarcie alpakarni odbyło się 
w kwietniu. Gośćmi były głównie dzieci, 
które wędrowały z profesjonalnymi prze-
wodnikami, po 5 hektarowym terenie i za-
poznawały się z obyczajami alpak. W al-
pakarni są też dwa miniaturowe kangury, 
jeden z najmniejszych jeleni świata – 
mundżak chiński, wielbłąd Karol i żuraw 
Baśka. Przewodnicy alpakarni nie tylko 
mają wiedzę o zwierzętach, ale również 
dbają o bezpieczeństwo zwiedzających, 
mówiąc m.in. jak należy się zachowywać, 
żeby nie płoszyć zwierząt, bo zwierzę wy-
straszone – może być agresywne.

Dzieci bardzo chętnie słuchają opowie-
ści. Tak jak pokazuje instruktor – dotyka-
ją zwierząt, częstują je marchewkami...

Przy alpakarni działa też sklepik z pa-
miątkami. Są w nim m.in. bawełniane ko-
szulki, z alpakami, ekologiczne torby – 
również z wizerunkiem tych zwierząt. Do 
kupienia jest także, wełna z alpak oraz wy-
roby z tejże wełny. Wszystko ekologiczne. - 
Widzę, że alparaknia cieszy się zaintereso-
waniem – mówi po blisko miesiącu dzia-
łalności pan Piotr. - Ale w planach mam 
jeszcze zrobienie m.in. placu zabaw dla 
dzieci i prowadzenie warsztatów rozwijają-
cych zdolności i wyobraźnię dziecięcą.

Natomiast na ekologicznych warszta-
tach, prowadzonych przez instruktorkę, 
chętni będą mogli lepić gliniane alpaki i 
ozdabiać je wełną.

Alpakarnia otwarta jest przez siedem 
dni. Całodzienny bilet kosztuje 8 zł. Wie-
cej informacji o tym przedsięwzięciu, jak i 
o samych alpakach można znaleźć na 
stronie:http://www.alpaki.biz.

Alpakarnia w Poczesnej

OLSZTYN

Michał Urba-
nowicz, Oskar 
R o z p o n d e k , 
Wiktoria Ciupa 
i  Hanna Łub-
czyk z  Zespołu 
Szkolno-Przed-
szkolnego nr  
1 Rędzin zaan-
gażowali się w  
działania na  
rzecz ochrony 
gatunków za-
grożonych.

Uczniowie zor-
ganizowali akcję 
informacyjną do-
tyczącą fundacji 
WWF, zapoznali 
s p o ł e c z n o ś ć 
szkolną z  ideą działań, a  następnie zor-
ganizowali zbiórkę pieniężną na  wyzna-
czony cel. Środki zebrane podczas sprze-
daży własnoręcznie wykonanych smako-
łyków pozwoliły na  symboliczną adopcję 
zwierząt najbardziej w  Polsce zagrożo-

nych – rysia i  morświna.
– Dziękujemy całej społeczności szkol-

nej, wszystkim, którzy  przyczynili się do  
tak  wspaniałego osiągnięcia. Mamy na-
dzieję, że  podobne akcje będą się poja-
wiały w  naszej placówce systematycznie! 
– podkreśla dyrekcja ZSP nr  1.

Zaadoptowali rysia i  morświna Sukcesy zawodników  
ULKS Lotka

RĘDZINY OLSZTYN

oprac. kg

POCZESNA

http://www.alpaki.biz/
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Od kradzieży prądu do 
nielegalnego alkoholu

Gliwiccy policjanci wraz z pracowni-
kami firmy energetycznej weszli do 
jednego z domów w Brzezince. Mundu-
rowi podejrzewali, że w tym miejscu 
dochodzi do nielegalnego poboru prą-
du. Podczas przeszukania domu oraz 
pomieszczeń gospodarczych odkryto 
jeszcze jeden nielegalny proceder...

Nielegalny pobór prądu polegał na pod-
łączeniu przewodu zasilającego urządze-
nia elektryczne z sąsiedniego budynku. 
Wcześniej wymontowano z niego licznik. 
Policjanci oraz pracownicy firmy energe-
tycznej przy okazji kontroli gniazdek oraz 
instalacji odkryli jeszcze coś innego... Otóż 

w pomieszczeniach gospodarczych obok 
domu przechowywanych było 51 butelek z 
przezroczystą cieczą o charakterystycznej 
woni alkoholu, a także 30-litrowy baniak, 
do połowy wypełniony cieczą, również 
przypominającą alkohol. Policjanci znaleź-
li także kilkanaście domowych nalewek 
owocowych. Śledczy wszczęli dochodzenie 
w sprawie podejrzenia kradzieży prądu. 
Wyjaśniana jest również kwestia alkoholu 
bez polskich znaków akcyzy. Sprawę prze-
kazano gliwickiej prokuraturze, a z uwagi 
na uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa z art. 65. Kodeksu karnego 
skarbowego, powiadomione zostaną także 
służby skarbowe.  

9-latek siedział na parapecie

Ponad 8 tysięcy porcji 
amfetaminy nie trafi na rynek

Groził, że wysadzi mieszkanie

W ręce bytomskich 
policjantów wpadli 
dilerzy narkotyków. 
Kryminalni z komi-
sariatu w Miechowi-
cach przejęli amfeta-
minę wartą na czar-
nym rynku ponad 20 
tysięcy złotych. Z za-
bezpieczonych środ-
ków można było 
przygotować ponad 8 
tysięcy porcji diler-
skich. 48-letni miesz-
kaniec Rudy Śląskiej 
oraz jego 24-letnia 
partnerka usłyszeli 
już zarzuty posiada-
nia oraz handlu nar-
kotykami. Grozi im 
10 lat więzienia.

Kryminalni z komisariatu w Miechowi-
cach zajmujący się zwalczaniem przestęp-
czości narkotykowej uzyskali informację o 
osobie, która może handlować narkotyka-
mi. Stróże prawa wkroczyli do akcji. W 
mieszkaniu przy ulicy Dzierżonia zatrzy-
mali 24-latkę, która handlowała narkoty-
kami. W ręce policjantów wpadł również 

jej 48-letni partner. Mundurowi prze-
chwycili amfetaminę, z której można przy-
gotować ponad 8 tysięcy działek diler-
skich. Czarnorynkowa wartość przejętych 
narkotyków to ponad 20 tysięcy złotych. 
Zatrzymani spędzili noc w policyjnym 
areszcie, a później usłyszeli zarzuty posia-
dania oraz handlu narkotykami. Prokura-
tor objął ich policyjnym dozorem oraz za-
stosował poręczenie majątkowe. Grozi im 
kara do 10 lat więzienia.

34-latek najpierw 
sterroryzował naj-
bliższych nożem, a 
potem zagroził jego 
użyciem munduro-
wym. Zabarykado-
wał się w mieszka-
niu i zapowiadał, że 
wysadzi je w powie-
trze. Uległ po roz-
mowach z katowic-
kimi negocjatorami, 
którzy przybyli do 
Żor na prośbę miej-
scowych policjan-
tów.

Oficer dyżurny żor-
skiej komendy otrzy-
mał zgłoszenie od dyspozytora Wojewódz-
kiego Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego w Katowicach o tym, że na osiedlu 
Sikorskiego mężczyzna zamknął się z bli-
skimi w mieszkaniu i grozi im nożem.

Oficer dyżurny błyskawicznie na miej-
sce skierował patrol. Policjantom drzwi 
otworzył mężczyzna, który wymachując 
ostrym narzędziem zaczął kierować pod 
ich adresem groźby. Gdy udało się im 
uniknąć ciosów agresor trzasnął drzwia-
mi i zamknął je na klucz. Wówczas dyżur-
ny wysłał dodatkowe patrole, gdyż inter-
weniujący policjanci w międzyczasie usły-
szeli, że 34-latek zamierza „wysadzić w 
powietrze mieszkanie”.

Pod blokiem wraz z kolejnymi patrola-
mi pojawiło się pięć zastępów straży po-
żarnej, pogotowie gazowe i karetka pogo-
towia. Z budynku ewakuowano ponad 20 
mieszkańców klatki schodowej, w tym 

braci i ojca 34-latka. Ci ostatni, po tym 
jak ukryli się w pokoju, opuścili domo-
stwo przez okno położonego na parterze 
mieszkania.

Po ewakuacji mieszkańców, którym 
zaproponowano schronienie w Centrum 
Organizacji Pozarządowych w Żorach, i 
odcięciu dopływu gazu do mieszkań do 
akcji przyłączyli się policyjni negocjato-
rzy z Katowic. To dzięki rozmowie z nimi 
34-latek przed godziną 2.00 zdecydował 
się na dobrowolne opuszczenie mieszka-
nia, po czym trafił pod opiekę medyczną. 
Po zbadaniu mężczyzny przez specjali-
stów został zatrzymany przez żorskich 
stróżów prawa.

Mundurowi przeszukali mieszkanie, 
jednak nie znaleźli w nim żadnych niebez-
piecznych przedmiotów, czy materiałów, 
których użyciem groził 34-latek. Wkrótce  
śledczy w porozumieniu z prokuratorem  
ustalą, jakie mężczyzna usłyszy zarzuty.

Kolejny pseudokibic rozliczony

Użył noża i paralizatora. 
Został aresztowany

Cały czas trwa proces rozliczania 
osób, które zakłóciły porządek pod-
czas marcowych derbów pomiędzy Pia-
stem Gliwice a Górnikiem Zabrze. Za-
padły kolejne decyzje w sprawie sta-
dionowych chuliganów. Po zebraniu 
przez policjantów mocnych dowodów 
przeciwko trzydziestemu już pseudo-
kibicowi, prokurator zastosował wobec 
niego dozór policyjny oraz poręczenie 
majątkowe w wysokości 20 tysięcy 
złotych.

Kryminalni zatrzymali 26-letniego 
mieszkańca Gliwic, który na stadionie 
miejskim, podczas meczu piłki nożnej, 

dokonał czynnej napaści na funkcjona-
riusza publicznego, pełniącego obowiązki 
służbowe.  Równolegle, wydział prewencji 
realizuje sprawy dotyczące wykroczeń po-
pełnionych przez kibiców w czasie der-
bów. 42 młodych mężczyzn jest obwinio-
nych w związku z wykroczeniami.  

Policjanci nadal pracują nad materia-
łem dowodowym i kolejni pseudokibice 
mogą spodziewać się ich wizyty bądź we-
zwania na przesłuchanie.  Sprawców 
przestępstw czekają procesy przed sądem 
karnym i wyroki, natomiast sprawcy wy-
kroczeń zazwyczaj dobrowolnie poddają 
się karze i zostają ukarani grzywnami 
oraz zakazami stadionowymi.  

W ręce siemianowickich poli-
cjantów wpadł 35-latek podejrza-
ny o rozbój. Mężczyzna zaatako-
wał 32-letnią kobietę nożem i pa-
ralizatorem, a następnie zażądał 
pieniędzy. Stróże prawa zatrzy-
mali sprawcę po tym, jak nie za-
trzymał się do kontroli drogowej. 
Mężczyzna został już tymczasowo 
aresztowany.

W ubiegłym tygodniu siemiano-
wiccy mundurowi zostali powiado-
mieni o napaści na 32-latkę. Kobie-
cie skradzione zostały pieniądze, te-
lefony komórkowe oraz kluczyki do 
samochodu.  Mężczyzna  najpierw szar-
pał się z  32-latką w jej mieszkaniu  i wy-
kręcał ręce,  po czym  użył wobec niej pa-
ralizatora, przystawiłnóż do szyi  i  żądał 
wydania pieniędzy. Gdy sprawca uciekł,  
kobieta powiadomiła o  wszystkim  poli-
cjantów. Prokuratura wszczęła w tej 
sprawie śledztwo,  a policjanci gromadzi-
li  materiał dowodowy. Po kilku dniach 
od napadu, tyscy policjanci w wyniku 
podjętego pościgu zatrzymali mężczyznę. 

35-latek nie zatrzymał się do kontroli 
drogowej. Okazało się, że miał przy sobie 
narkotyki. Po wykonaniu czynności z ty-
skimi śledczymi,  trafił  do siemianowic-
kiej jednostki. Został mu ogłoszony za-
rzut popełnienia rozboju z użyciem nie-
bezpiecznego przedmiotu. Prokuratura 
wraz ze śledczymi wystąpiła do sądu z 
wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 
35-latka. Sąd przychylił się do złożonego 
wniosku. Podejrzany został tymczasowo 
aresztowany.
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Mieszkanka Żor zauważyła siedzące-
go na parapecie chłopca i wezwała po-
licję. Podejrzewała też, że rodzice 
dziecka są pijani. Kiedy do mieszkania 
przybyli policjanci okazało się, że mat-
ka jest upojona alkoholem, a syn nie 
może jej dobudzić.

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w 
centrum miasta na parapecie siedzi chło-
piec, a jego rodzice najprawdopodobniej 
są pijani. Kiedy mundurowi przybyli na 
miejsce dziecko zdążyło z powrotem wejść 
do mieszkania.

Stróże prawa ruszyli na drugie piętro 
by sprawdzić, co tam się dzieje. Choć 
przez dłuższą chwilę nikt nie odpowiadał 
na ich pukanie, po pewnym czasie drzwi 

otworzył 9-letni chłopiec. Wyjaśnił poli-
cjantom, że mama śpi, a on nie może jej 
dobudzić.

Mundurowi jednak „ocucili” kobietę 
i wówczas okazało się, że jest kompletnie 
pijana. Gdy zorientowała się, że w mieszka-
niu pojawił się patrol wszczęła awanturę.

Nietrzeźwa matka trafiła na komendę, 
gdzie została poddana badaniu na alko-
macie. Urządzenie wykazało u niej ponad 
1,5 promila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 9-letni syn natomiast został od-
danym pod opiekę rodzinie zastępczej peł-
niącej funkcję pogotowia opiekuńczego.

Policjanci wyjaśniają szczegółowe oko-
liczności zdarzenia, poinformowali też 
sąd, który zadecyduje o dalszym losie 
9-latka.
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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 1600 m2. 

Kolonia Borek. Tel. 506 787 261 
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

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik” w Częstochowie, ul. 
Limbowa 47/71. Sala na 100 osób, zaplecze 

kuchenne, zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Kontakt tel. 668 983 067
— 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

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego 
i trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

n NAPRAWA pomp wodnych – 
samochodowych, cyrkulacyjnych                                               
hydroforowych. Tel. 669 245 082

n USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, 
gipsówka, karton-gips, montaż paneli, inne 
usługi wykończeniowe. Tel. 508 703 286

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

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

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

OPIEKA

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ krawcową do szycia bluz z 

dzianiny. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. 
Umowa o pracę. Tel. 34 365 72 12

n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub 
udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb. 
665013836

— 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 10 maja 2018 r.

AUDI A4 2.0 TDi, 
zakup 2014, kraj., 
automat, I – wł.

 
65.900 zł

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

109.500 zł netto  
CITROEN C5 1.6 E, 
rok prod. 2013, krajowy,  
I – wł. 

  35.000 zł

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 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, 
navi, czujniki 99.000 zł

n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł

n FIAT SEICENTO 1.1 E+LPG, rok prod. 1999 2.900 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



PROGRAM TV – ŚRODA 16 MAJA 2018 r.

05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 243; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 2 

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

odc. 3833; teleturniej muz.
09:15 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 22; serial TVP
10:10 Klan; odc. 3309; 

telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu; 

12/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 

2/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce –  

24 godziny w Indiach; 
serial dokumentalny; 
Nowa Zelandia (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 244; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
80; telenowela histor. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3834; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3310; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

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

13/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:08 Trzecia połowa; odc. 

9; serial komediowy TVP
20:35 Piłka nożna - Liga 

Europy (studio)
20:40 Piłka nożna - Liga 

Europy - FINAŁ
23:10 Orły Nawałki; odc. 5; 

cykl reportaży
23:40 Ocaleni; reality show
00:45 Całujesz jak bóg; 

komedia; Czechy (2009); 
reż.:Marie Polednakova; 
wyk.:Kamila Mágalová, Jiri 
Bartoska, Eva Holubova, 
Oldrich Kaiser

02:55 Labirynt; odc. 3/7; 
serial kryminalny; Czechy 
(2015)

04:05 Sfora; odc. 2/9
05:05 Notacje – Antoni 

Łapiński. To był 
podwójny cud; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 185 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1373; serial TVP

07:00 Program gminy 
żydowskiej

07:20 Na sygnale; odc. 57 
„Dzień kobiet”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

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

84 „W jakim wieku?”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1863; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 188 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Ziemia. Podwodny 
świat; cz. 10. Upierzony 
Wąż i Wyspa Skał; cykl 
dokumentalny

14:55 M jak miłość; odc. 
1373; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2364; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 232 
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. 

85 „Praca Tomka”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 58 
„Szarlatan”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1863; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1864; serial obyczajowy 
TVP

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

21:45 Na sygnale; odc. 190 
„Nic z tego nie będzie”; 
serial fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – 
American Pie; komedia; 
USA (1999)

00:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 „Małe 
przyjemności” sezon 12; 
serial komediowy TVP

00:40 Świat bez tajemnic – 
Pod białoruskim kloszem; 
film dokumentalny; Litwa, 
Irlandia, USA (2012)

02:05 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV odc. 
17/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

02:50 Glina; odc. 2/25; serial 
kryminalny TVP

04:00 Miasto skarbów; odc. 
2 Twarz Marylin Monroe; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (681); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (36); serial 
paradokumentalny 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi. W każdym odcinku 
ukazane zostaną dwie 
szokujące historie.

11:00 Dlaczego ja? (809); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (160); serial 
paradokumentalny. Na 
policję dzwoni kobieta 
z prośbą o pomoc. 
Detektywi znajdują ją 
pobitą i nieprzytomną 
w mieszkaniu. Ofiara 
odmawia przyjęcia 
pomocy...

13:00 Trudne sprawy (726); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2692); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (772); 
serial paradokumentalny 
inspirowany jest 
prawdziwymi historiami 
zwykłych ludzi. Każdy 
odcinek to inna opowieść 
o osobach, dla których 
życie nie zawsze bywa...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (234); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (224); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2693); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (179); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
„interesy” sąsiadów.

20:10 Nie zadzieraj 
z fryzjerem; komedia, 
USA 2008

22:40 Wieczny student 2; 
komedia obyczajowa, USA 
2006

0:45 Jeźdźcy Apokalipsy; 
komediodramat, Wielka 
Brytania/USA 2003

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5311) - 
program.   

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

(8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2250) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (914) - 

program obyczajowy.  
12:00 Szkoła (566) - 

program.  
13:00 19 + (267) - program
13:30 Szpital (803) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy.  

15:30 Szkoła (567) - 
program.  

16:30 19 + (268) - program
17:00 Ukryta prawda (915) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (804) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7441) 
19:35 Sport (7424) 
19:45 Pogoda (7421) 
19:50 Uwaga! (5312) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2680) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (166) - 

program
21:30 Agent - Gwiazdy 3 (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. Im wcześniej 
to zrobi, tym większa 
będzie jego szansa na 
wygranie trzeciej edycji 
programu

22:30 Krucjata Bourne’a - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy 2004.  Jason 
zostaje zaatakowany w 
Indiach, gdzie się ukrywał 
ze swoją przyjaciółką. 
Dziewczyna ginie w ataku, 
Bourne postanawia 
wyjaśnić wszystkie sprawy 
raz na zawsze i wraca do 
Europy…

00:50 Zimne światło dnia - 
film sensacyjny, USA 
2012. Młody makler 
giełdowy Will Shaw 
(Henry Cavill) jedzie z 
rodziną na wakacje do 
Hiszpanii. Spędza tam 
urocze chwile, żeglując po 
morzu w promieniach 
słońca. Pewnego dnia Will 
samotnie płynie do miasta 
na zakupy – a po powrocie 
zastaje żaglówkę pustą…

02:50 Uwaga! (5312) - 
program.   

03:15 Moc Magii(TVN noc) 
(130/150) - program

04:30 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 57

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 43

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

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 13

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 15

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 18

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 65. Julka to 
dziewczyna, która na 
skutek urazu ma problemy 
neurologiczne i padaczkę. 
Aby uzbierać pieniądze na 
wynajęcie mieszkania ze 
swoim chłopakiem 
Tomkiem, zastawia w 
lombardzie biżuterię…

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

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

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

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 43

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 44

20:00 Patrol; akcja, USA 
2006

22:50 Arena; akcja, USA 
2011. Słynny biznesmen 
(Samuel L. Jackson) z 
sadystycznym zacięciem 
zbudował swoje imperium 
na brutalnej stronie 
internetowej, gdzie 
gladiatorzy  walczą na 
śmierć i życie…

00:50 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 16. Flota Björna 
płynie naprzód i 
rozpoczyna 
niespodziewany atak…

01:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9

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

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

05:50 Korona królów; odc. 
52; telenowela histor. TVP

06:25 Na sygnale; odc. 17; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 18; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Doktor Ewa; odc. 6/9 - 
Dwie prawdy; serial TVP

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

09:10 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial 
komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

10:20 Za marzenia; odc. 9; 
serial TVP

11:15 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 8

11:30 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 194 - Pałac; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 195 - Medium; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
41 - Echa przeszłości

16:15 Na sygnale; odc. 18; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 11; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 196 - O mały włos; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 304; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 197 - Bransoletka; 
serial kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 10/13; 
serial komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 9; serial 
policyjny TVP

01:50 Pitbull; odc. 10; serial 
policyjny TVP

02:50 Doktor Ewa; odc. 6/9 - 
Dwie prawdy; serial TVP

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

04:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2415
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia warszawska
06:30 Śpiewające fortepiany 

(52)
07:30 Kabaretowy Klub 

Dwójki (27) - Zagłębie
08:25 Jeden z dziesięciu; 

17/101; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 155 

ed. 3; teleturniej
09:40 Big Music Quiz (7); 

teleturniej muz.
10:35 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /4/ - „Tyle samo 
prawd ile kłamstw” - 
Izabela Trojanowska

10:55 Familiada; odc. 2415; 
teleturniej

11:25 KabareTOP Story /4/ - 
„Z tyłu sklepu”

11:40 Życie to Kabaret – M 
jak majówka (1-2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(53)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (1); 
widowisko rozrywkowe

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia na 
przedwiośniu; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (72) - 
Maniok; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 43 Kanada - 
Quebeck (164) Słodkie 
klonowanie; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 9 Manewry miłosne; 
serial komediowy TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(54)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (23) - ZOO; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 10) - Mąż 2; 
widowisko

23:15 Koło fortuny; odc. 154 
ed. 3; teleturniej

23:50 Na festiwalowej 
scenie – Ewa Demarczyk; 
widowisko rozrywkowe

00:25 Złota sobota odc. 7; 
widowisko rozrywkowe

01:20 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2016 na 
bis - Koncert piosenek 
filmowych; cz. 2; koncert

02:25 Kierunek Kabaret; /54/ 
- Międzynarodowa Stacja 
Kosmiczna

03:30 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (12); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (228) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (315) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (34/52) - 
program sądowy

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

09:20 Przepis na życie 4 (9) 
- serial obyczajowy. 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (35/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (489) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (316) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(11) - serial S-F, USA. 
Melinda doświadcza 
dziwnych wizji – duch 
zmienia jej otoczenie w 
gęsta dżunglę pełną 
niezrozumiałych symboli. 
Kobieta nie potrafi 
porozumieć się z duchem, 
który komunikuje się w 
dziwnym języku…

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

18:00 Belle Epoque (4/10) - 
serial

19:00 Ukryta prawda
20:00 Kroll - film sensacyjny.  

1991. Marcin Kroll (Olaf 
Lubaszenko), młody 
chłopak, odbywający 
służbę wojskową, 
pewnego dnia ucieka z 
jednostki. W tym samym 
czasie zostają znalezione 
zwłoki innego żołnierza. 
Powiesił się w łaźni, 
ponieważ kaprale znęcali 
się nad nim…

22:10 Olimp (1/13) - serial, 
Wielka Brytania/Kanada. 
Heros ryzykuje życiem, 
aby uratować Wyrocznię 
Gai przed Cyklopami. 
Tylko ona może mu 
pomóc poznać prawdę o 
pełnej tajemnic 
przeszłości. Prawda jest 
zdumiewająca i zmienia 
życie Herosa na zawsze…

23:10 42: Prawdziwa 
historia amerykańskiej 
legendy - film 
obyczajowy, USA 2013. 
Historia Jackie Robinson i 
legendarnego menadżera 
Brancha Rickeya, którego 
postawa przeciwko 
uprzedzeniom na zawsze 
odmieniła świat baseballa. 
W 1946 roku Rickey 
przyłączył do drużyny 
Robinsona, sprzeciwiając 
się segregacji rasowej w 
sporcie…

01:50 Moc Magii (TVN7 noc) 
(130/150) - program. 

04:00 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

04:35 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

05:35 Wiem, co kupuję 
(11/12) - program

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

06:35 Nowa Maja w 
ogrodzie 2 (11/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:05 Ostre cięcie 5 (1/10) - 
program

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

program rozrywkowy
09:20 Afera fryzjera (10) - 

program rozrywkowy
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 7 (5/12) - 
program rozrywkowy

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

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

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

13:35 Zaskocz mnie! (2/10) - 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (7/8) - 
program lifestylowy

14:55 W roli głównej - 
Patryk Vega (2/8) - talk 
show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (3/8) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 5 
(11/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 8 
(9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (6/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(4/12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (11/12) - 
program

21:40 Misja ratunkowa 
(1/10) - program

22:25 Pani Gadżet 15 
(20/24) - magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 4 
(11/12) - reality show

23:55 Ożeń się ze mną 
teraz! (5/7) - program 
rozrywkowy

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

01:35 Najsztub słucha - 
Anna Czartoryska-
Niemczycka (3/5) - talk 
show, 

audiodeskrypcja
02:10 W roli głównej - 

Małgorzata Foremniak 
(1/6) - talk show

02:40 W roli głównej - Kuba 
Wojewódzki (7/16) - talk 
show

03:10 Wiem, co jem 5 
(1/10) - magazyn

03:40 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

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

04:40 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Wschodniej 
(3)

09:00 Bayern Monachium 
TV - FC Bayern - VfB 
Stuttgart

10:00 Bayern Monachium 
TV - FC Bayern - VfB 
Stuttgart

11:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 2 runda (1) 

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

15:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 2 runda (3) 

17:00 Kapitan Tsubasa; odc. 
28; serial animowany; 
Japonia (2018)

17:35 Jedziemy na Mundial; 
odc. 12; magazyn

18:35 Barca TV - Levante - 
FC Barcelona

21:15 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
podsumowanie fazy 
grupowej

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Rzym - 2 runda (2) 
01:00 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
Rosja - Szwecja

02:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (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
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 ABC pacjenta
11:25 Jan Paweł II i Jego 

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

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

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

reportaży
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 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 Jan Paweł II i Jego 

przyjaciel; film dokum.
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; cykl 

reportaży
06:00 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 16 
maja. odc. 564; felieton

07:00 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (89) 
Kabokle; cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – Jan z 
Czerniny i Biała Dama; 
cykl reportaży

09:05 Korona królów; odc. 
13; telenowela histor. TVP

09:35 Korona królów; odc. 
14; telenowela histor. TVP

10:15 Dzikie Chiny; odc. 2 
Shangri - La; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:10 Spór o historię – 
Królestwo Polskie; debata

11:50 Opowieść o Indiach – 
Szlak Korzenny i Szlak 
Jedwabny; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:30 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie; cz. 
3; cykl dokumentalny

14:00 Sensacje XX wieku – 
Bitwa o Anglię; cykl 
dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Narodziny 
wojny - polityka; cz. 3; 
cykl dokumentalny

15:00 Niosła Go Polska; cz. 
2; film dokumentalny

16:25 Historia Polski – 
Urodziłam się pierwszego 
września; film 
dokumentalny

17:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; odc. 
13 Ziemia Radzyńska; cykl 
reportaży

17:45 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
1 Pułkownik cesarza; 
serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajna wojna; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

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

20:30 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Inteligentna 
bomba. odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

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

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

22:35 Kabaret Śmierci; film 
dokum.; Polska (2013)

00:25 Jeszcze nie wieczór; 
film obycz.; Polska (2008)

02:15 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (89) 
Kabokle; cykl reportaży

02:45 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
1 Pułkownik cesarza; 
serial TVP

7:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Brazylia - Niemcy

8:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Dominikana - Korea 
Południowa

9:00 Piłka nożna; Nice 1. liga
11:00 Siatkówka kobiet; 

Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: USA - Polska

13:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Chiny - Belgia

16:00 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 3. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off: Stelmet Enea BC 
Zielona Góra - Anwil 
Włocławek

19:55 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Brazylia - Japonia

22:30 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW; KSW 33 - 
walka: Mamed Khalidov - 
Michał Materla

23:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Włochy - Polska

1:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: USA - Turcja
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 244; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 3 

Kradzież w stadninie; 
serial TVP

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

odc. 3834; teleturniej muz.
10:10 Klan; odc. 3310; 

telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu; 

13/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 

3/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Agropogoda; magazyn
12:25 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce – 

Wiosenne opowieści; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2016); reż.:Anette 
Scheurich

13:45 Elif; s.II; odc. 245; 
serial; Turcja (2014)

14:50 Korona królów; odc. 
81; telenowela histor. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3835; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3311; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

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

14/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; 

odc. 249; serial 
kryminalny TVP

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

Gargas; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:45 Ocaleni; reality show
00:50 wojsko – polskie.pl
01:25 Raz w życiu; dramat 

obyczajowy; USA (1996); 
reż.:Michael Miller; 
wyk.:Lindsay Wagner, 
Barry Bostwick, Rex 
Smith

03:00 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; magazyn

03:35 Sprawa dla reportera
04:30 Pożegnanie Józefa 

Piłsudskiego 12 - 18 maja 
1935 Warszawa Kraków

05:10 Koło fortuny; odc. 189 
ed. 4; teleturniej

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

06:50 Podróże z historią; s.I; 
odc. 11 Legenda „Czarnej 
Wołgi”; cykl dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 58 
„Szarlatan”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

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

85 „Praca Tomka”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1864; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 190 
ed. 4; teleturniej

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

13:55 Nabożeństwo Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w 
Radości

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

16:00 Familiada; odc. 2367; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 233 
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. 

86 „Dziewczyna Kuby”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 59 
„Prawdziwe męstwo”; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1864; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1865; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Szpieg D’83; ep. 4; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

21:40 Zawód: Amerykanin; 
s.I; odc. 10; serial; USA 
(2013)

22:40 Za marzenia; odc. 10; 
serial TVP

23:40 Młoda i piękna; film 
obyczajowy; Francja 
(2013); reż.:Francois 
Ozon; wyk.:Marine Vacth, 
Geraldine Pailhas, Frederic 
Pierrot, Charlotte 
Rampling, Fantin Ravat; 
Dozwolone od lat 18

01:20 American Pie; 
komedia; USA (1999); 
reż.:Chris Weitz, Paul 
Weitz; wyk.:Jason Biggs, 
Chris Klein

03:05 Art Noc: „Zapatrzeni 
w siebie” - piosenki 
Marka Grechuty (28 
Przegląd Piosenki 
Aktorskiej - Koncert 
Galowy)

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (682); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (37); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (810); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (161); serial 
paradokumentalny. Zwłoki 
zakonnicy zostają 
znalezione w pobliżu 
domu samotnej matki, 
gdzie pracowała. W jej 
telefonie policjanci 
odkrywają SMS-y od 
tajemniczego 
mężczyzny......

13:00 Trudne sprawy (727); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2693); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (773); 
serial paradokumentalny 

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (235); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (225); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2694); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (13); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny, ich syna 
oraz sąsiadów Paździocha 
i Boczka.

20:05 Nasz nowy dom (118); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (134); 
serial obyczajowy. Losy 
czterech przyjaciółek: Anki 
(Magdalena Stużyńska-
Brauer), Ingi (Małgorzata 
Socha), Zuzy (Anita 
Sokołowska) i Patrycji 
(Joanna Liszowska).

22:10 Wyjdź za mnie (9); 
reality show. Na kilka 
tygodni sześć kobiet i 
sześciu mężczyzn 
zamieszka w luksusowej 
nadmorskiej rezydencji w 
Hiszpanii. Wzajemne 
poznawanie się ułatwią 
im...

23:30 Błękitna laguna: 
Przebudzenie; film 
przygodowy, USA 2012

1:00 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5312) - 
program.   

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

(9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2251) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (915) - 

program obyczajowy.  
12:00 Szkoła (567) - 

program.  
13:00 19 + (268) - program
13:30 Szpital (804) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (568) - 
program.  

16:30 19 + (269) - program
17:00 Ukryta prawda (916) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (805) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7442) 
19:35 Sport (7425) 
19:45 Pogoda (7422) 
19:50 Uwaga! (5313) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2681) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (167) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy.   
W Krakowie, pomimo 
sprzeciwu rodziny, 
powstaje restauracja 
zapalonej organizatorki 
wystawnych kolacji dla 
przyjaciół oraz miłośniczki 
dobrej kuchni. Sama 
miłość do gotowania i 
dobry smak nie wystarczą 
jednak, aby prowadzić 
biznes…

22:30 Nigdy w życiu! - 
komedia, Polska 2004. 
Judyta teoretycznie jest 
szczęśliwa. Bezpieczny 
świat wali się w gruzy, 
gdy mąż porzuca ją dla 
innej i, wbrew 
wcześniejszym 
obietnicom, wyrzuca wraz 
z córką z mieszkania…

00:45 Krucjata Bourne’a - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy 2004. Jason 
Bourne, tajny agent, który 
zrezygnował ze służby, 
znowu w akcji. Jason 
zostaje zaatakowany w 
Indiach, gdzie się ukrywał 
ze swoją przyjaciółką. 
Dziewczyna ginie w ataku, 
Bourne postanawia 
wyjaśnić wszystkie sprawy 
raz na zawsze i wraca do 
Europy…

03:00 Uwaga! (5313) - 
program.   

03:25 Moc Magii(TVN noc) 
(131/150) - program

04:45 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 58

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 44

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

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

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 16

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 19

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 66

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

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

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

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 44

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 45

20:00 American Pie: 
Wesele; komedia, USA 
2003. Grupa najlepszych 
przyjaciół z liceum 
przygotowuje się do 
wesela Jimiego i Michelle. 
Przyszła Panna Młoda 
pragnie doskonałego 
ślubu, jednak nic nie idzie 
zgodnie z planem…

22:00 Wieczny student; 
komedia, USA, Niemcy 
2002. Val Wilder – to 
wieczny student. Ze swoją 
uczelnią związany jest od 
siedmiu lat. Uważa, że 
studia, nie przygotowują 
do życia, one są życiem…

00:00 Telemaniak; komedia, 
USA 1996. Steven Kovacs 
przeprowadza się do 
nowego mieszkania, gdzie 
chce podłączyć kablówkę. 
Szybko okazuje się, że 
pomysł ten nie skończy 
się na większym 
abonamencie 
telewizyjnym…

01:55 Najśmieszniejsi – 
Kabaret OT.TO.; odc. 10

02:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:15 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

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

06:30 Na sygnale; odc. 18; 
serial fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 19; 
serial fabularyzowany TVP

07:30 Doktor Ewa; odc. 7/9 - 
Stawka o życie; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
801; serial TVP

09:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

09:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
83 „Orzeł czy pilot”; serial 
komediowy TVP

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

11:20 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 9

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 195 - Medium; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 196 - O mały włos; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
42 - Wyrok

16:20 Na sygnale; odc. 19; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 12; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 197 - Bransoletka; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 305; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 198 - Psina; serial 
kryminalny TVP

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

01:15 Instynkt; odc. 13 
„Oster”; serial kryminalny 
TVP

02:05 Prokurator; odc. 1/10; 
serial kryminalny TVP; 
Polska (2015)

02:55 Doktor Ewa; odc. 7/9 - 
Stawka o życie; serial TVP

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

04:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2416
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia na 
przedwiośniu

06:30 Śpiewające fortepiany 
(53)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (23) - ZOO

08:25 Jeden z dziesięciu; 
18/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 156 
ed. 4; teleturniej

09:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (20) - Ksiądz

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /1/ - „Śpiewać 
każdy może” - Jerzy Stuhr

10:50 Familiada; odc. 2416
11:20 Mariolka Prawdę ci 

powie
11:45 Życie to Kabaret – 

Lubię to - kabaret Hrabi 
(1-2)

13:50 Śpiewające fortepiany 
(54)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (1); 
widowisko rozrywkowe

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (2)

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Różne smaki barszczu; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (73) - 
Łódź; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 43 Kanada - 
Quebeck (165) Z pól i 
sadów; magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 10 Wykrywacz; serial 
komediowy TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(55)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (24) - Na fali; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /55/ 
- Wchodzimy na rynek 
pracy

23:20 Olga Lipińska 
zaprasza (38); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 155 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty /1/

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności /2/

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1)

03:55 Rozrywka Retro – 
Teatrzyk Studia Gama

05:20 Ukryta prawda (229) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (316) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (35/52) - 
program sądowy

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

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

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (36/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (490) - 
program sądowy

14:55 Szpital (317) - 
program obyczajowy

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

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

18:00 Belle Epoque (5/10) - 
serial. Dwóch chłopców 
na nasypie przy torach 
kolejowych znajduje 
mocno uszkodzone zwłoki 
mężczyzny, bez fragmentu 
czaszki…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Mała miss - komedia, 

USA 2006. Nieco 
zwariowana opowieść o 
wyprawie, jaką podejmują 
rodzice, żeby zawieźć 
swoją kilkuletnią córkę na 
wybory małych miss. W 
podróż udaje się cała 
rodzina - kandydatka na 
miss, sfrustrowany ojciec, 
rozczarowana matka, 
dziadek wyrzucony z 
domu starców za branie 
heroiny, wujek, który 
właśnie wyszedł ze 
szpitala psychiatrycznego 
po załamaniu po rozstaniu 
z partnerem i starszy brat, 
który złożył śluby 
milczenia - nastąpią 
wielkie zmiany w ich 
życiu…

22:10 Lucyfer (12/18) - 
serial, USA

23:10 American Horror 
Story: Asylum (12/13) - 
serial, USA 

00:10 Władza - film 
sensacyjny, USA 2013. 
Były policjant, a obecnie 
prywatny detektyw Billy 
Taggart otrzymuje zlecenie 
od burmistrza Nowego 
Jorku, wszechwładnego 
Nicholasa Hostetlera. 
Sprawa wydaje się być 
banalna. Burmistrz 
podejrzewa swą żonę o 
zdradę, a zadaniem 
Taggarta jest zdobycie 
kompromitujących ją 
dowodów…

02:30 Moc Magii (TVN7 noc) 
(131/150) - program. 

04:40 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

05:25 Rodzice pod ostrzałem
06:25 Klinika urody 7 (9/13) 

- program lifestylowy
07:05 Warsztat urody (7/8) - 

program lifestylowy
07:50 #Sława 2 (5/8) - 

program rozrywkowy
08:20 Apetyt na miłość 2 

(1/10) - program 
rozrywkowy

09:20 Afera fryzjera 2 (1/12) 
- program rozrywkowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (6/12) - 
program rozrywkowy

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

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Afera fryzjera 6 
(11/12) - program 
rozrywkowy

13:35 SOS - Sablewska od 
stylu (9/10) - program 
rozrywkowy

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(3/8) - program 
lifestylowy

14:50 Ostre cięcie 5 (2/10) - 
program

15:35 Sekrety lekarzy 4 
(11/12) - reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu 3
17:10 Co nas truje (9/12) - 

program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 8 

(10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (7/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(5/12) - reality show

20:40 W roli głównej - 
Patryk Vega (2/8) - talk 
show

21:10 W czym do ślubu? 3 
(11/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 
(21/24) - magazyn

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(3/8) - program 
lifestylowy

23:25 SOS - Sablewska od 
stylu (9/10) - program 
rozrywkowy

00:10 Terapia dla par (12) - 
program

01:15 Detektywi od zdrad 2 
(11/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:10 W roli głównej - Piotr 
Polk (2/6) - talk show

02:40 W roli głównej - 
Magdalena Środa (8/16) - 
talk show

03:10 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

03:40 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn

04:10 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn

07:55 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (3)

08:30 Barca TV - FC 
Barcelona - Villarreal CF

11:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 2 runda 

15:00 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
podsumowanie fazy 
grupowej

16:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
1/4F - 1

18:40 Kapitan Tsubasa; odc. 
29; serial animowany; 
Japonia (2018)

19:10 Jedziemy na Mundial; 
odc. 12; magazyn

20:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
1/4F - 2

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

WTA Rzym - 2 runda (5) 
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - Finał 
Konferencji Wschodniej 
(4)

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 Faszyzm w kolorze; 

film dokum.;  Wielka 
Brytania (2005)

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; 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; 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 Faszyzm w kolorze; 

film dokum.;  Wielka 
Brytania (2005)

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
06:00 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 17 
maja; felieton

06:55 Historia Polski – 
Urodziłam się pierwszego 
września; film 
dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (90) 
Statek; cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Kościół Pokoju, 
templariusze i stracony 
błazen; cykl reportaży

09:05 Korona królów; odc. 
15; telenowela histor. TVP

09:40 Korona królów; odc. 
16; telenowela histor. TVP

10:10 Jak było?; program 
publicystyczny

10:50 Flesz historii; cykl 
reportaży

11:10 Archiwum zimnej 
wojny

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

kronika zwiadowców 
historii. - Niedokończona 
historia

13:15 Sensacje XX wieku – 
Tajna wojna; cz. 1; cykl 
dokumentalny

13:45 Sensacje XX wieku – 
Tajna wojna; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Narodziny 
wojny - rok 1939; cz. 4; 
cykl dokumentalny

15:05 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Inteligentna 
bomba. odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:05 Historia Polski – 
Tońko, czyli legenda o 
ostatnim baciarze; film 
dokumentalny

17:05 Taśmy bezpieki
17:35 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy; odc. 
2 Lancet i pług; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajna wojna; cz. 3; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Dwa pociski; cykl 
dokumentalny

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

20:30 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

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

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

22:35 Spór o historię – 
Przesiedlenia cena 
pokoju?; debata

23:20 Żołnierskie dni; film 
dokum.; Polska (1977)

00:30 Miasto skarbów; odc. 
9; serial kryminalny TVP

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (90) 
Statek; cykl reportaży

01:50 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
2 Lancet i pług; serial TVP

7:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Brazylia - Japonia

8:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Dominikana - Belgia

9:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: USA - Turcja

11:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Włochy - Polska

13:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Chiny - Korea 
Południowa

16:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii tej 
dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga. 4. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off: Polski Cukier 
Toruń - BM Slam Stal 
Ostrów Wielkopolski

19:55 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Brazylia - Serbia

22:30 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW. KSW 24 - 
walka: Paweł Nastula - 
Karol Bedorf

23:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Turcja - Polska

1:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: USA - Włochy
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