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Tragedia na drodze

Podczas wyprzedzania stracił panowanie
nad pojazdem
Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w
Masłońskich. Kierowca BWM
podczas wyprzedzania na łuku
drogi, stracił panowanie nad
pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył czołowo w jadącego z przeciwka
mercedesa.
Do tego tragicznego zdarzenia
doszło we wtorek (26.02.) około
godziny 13.00 na drodze W 791
w Masłońskich. Ze wstępnych
ustaleń mundurowych wynika,
że kierujący BMW, jadąc w kierunku Żarek Letnisko, podczas
wyprzedzania na łuku drogi,
stracił panowanie nad pojaz-

dem, zjechał na przeciwny pas
ruchu i uderzył czołowo w jadącego w przeciwnym kierunku
mercedesa.
30-letni kierowca bmw i jego
31-letnia pasażerka na skutek
doznanych obrażeń, zginęli na
miejscu. Dwie osoby podróżujące mercedesem trafiły natomiast
do szpitala. Przez kilka godzin na
miejscu zdarzenia pod nadzorem
prokuratora pracowali stróże
prawa. Droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana przez
3 godziny. Policjanci wyznaczyli
objazdy. Ustalane są dokładne
przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Katarzyna Gwara

Spotkał się z mieszkańcami i samorządowcami

Myszków

Prezydent Andrzej Duda w Kłobucku Nastolatkowie
z narkotykami

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotkał się z samorządowcami i mieszkańcami Kłobucka. Nad zabezpieczeniem wizyty
głowy państwa czuwali m.in. kłobuccy policjanci wspierani przez mundurowych z katowickiej komendy
wojewódzkiej oraz stróżów prawa z
SPPP w Częstochowie. Wizyta przebiegła spokojnie i bezpiecznie, nie
odnotowano incydentów lub zakłóceń prawa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
przyjechał do Kłobucka na
zaproszenie Starosty Kłobuckiego. Głównym punktem
wizyty było spotkanie z samorządowcami i mieszkań-

cami w hali widowiskowo-sportowej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku.
Podczas wydarzenia, poza funkcjonariuszami z Służby Ochrony Państwa,
nad bezpieczeństwem głowy państwa
czuwali policjanci z kłobuckiej drogów-

ki, z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego i ogniwa patrolowo-interwencyjnego, a także dzielnicowi oraz
kryminalni.
Wraz z mundurowymi z KPP w Kłobucku w zabezpieczenie imprezy zaangażowani byli również policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Samodzielnego Pododdziału
Prewencji Policji w Częstochowie.
Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem prezydenta oraz licznie zgromadzonych uczestników spotkania. Policjanci zabezpieczali trasę przejazdu
kolumny prezydenckiej, jak również
dbali o płynność ruchu na drogach.
Wizyta przebiegła spokojnie i bezpiecznie, nie odnotowano incydentów
lub zakłóceń prawa.
Katarzyna Gwara

Policjanci z Myszkowa zajmujący się przestępczością wśród nieletnich zatrzymali
dwóch nastolatków, którzy mieli przy sobie
narkotyki. Za ich posiadanie odpowiedzą
przed sądem.
W ręce policjantów z zespołu ds. nieletnich
wpadło dwóch mężczyzn w wieku 17 i 18 lat. Do
zatrzymania młodych mieszkańców Myszkowa
doszło w piątek wieczorem na ulicy Plac Dworcowy. Stróże prawa podczas kontroli ujawnili przy
nich niedozwolone substancje. Przeprowadzone
badania potwierdziły że jest to marihuana i ekstazy. Młodzi mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty. Za posiadanie niedozwolonych
substancji odpowiedzą przed sądem.
Katarzyna Gwara
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Myszków

Charytatywnie dla Angeliki i Antosia
Dzielnicowy z myszkowskiej komendy zaangażował się w organizację charytatywnego biegu. Celem tego
sportowego przedsięwzięcia było finansowe
wsparcie
leczenia
dwóch małych mieszkańców gminy Żarki.
Mł. asp. Paweł Biedroń
już nie po raz pierwszy
bierze udział w sportowych akcjach na rzecz
osób
wymagających
specjalistycznego, bardzo często kosztownego leczenia.
Pomysł zorganizowania w Jaroszowie biegu charytatywnego
na rzecz Angeliki i Antosia, pojawił się podczas „Biegu z Żarkami”. To już czwarta tego typu ini-

cjatywa w gminie, w którą mocno zaangażował się dzielnicowy
myszkowskiej komendy mł. asp.
Paweł Biedroń.
We wsi Jaroszów, dzięki licznie zgromadzonym biegaczom

oraz dopingującej ich
publiczności, mimo niskiej temperatury, atmosfera było bardzo gorąca. Bieg rozpoczął się o
godzinie 10.00 i prowadził malowniczą trasą
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zawodnicy
mieli do pokonania dystans 5 lub 10 kilometrów. Na starcie stanęło
blisko 100 biegaczy.
Wszyscy sportowcy
otrzymali pamiątkowe
medale. Uroczystościom
towarzyszyły dodatkowe
atrakcje, takie jak loterie, zabawy oraz pokaz
sprzętu policyjnego. Najmłodsi
mieli także okazję zrobić sobie
zdjęcia z maskotką śląskiej policji - psem Sznupkiem.
Katarzyna Gwara

Częstochowa

Wyróżnienie za wspieranie
usług biznesowych
Fundacja Pro Progressio zajmującą się rozwojem branży
outsourcingu i nowoczesnych
usług biznesowych przyznała
coroczne wyróżnienia. Wśród
laureatów znalazł się prezydent Częstochowy, którego
doceniono za promocję branży usług dla biznesu w mieście
oraz elementy programu ,,Teraz Lepsza Praca”.
Pod koniec stycznia Fundacja
opublikowała na swojej stronie
„Raport roczny Pro Progressio
2018”. Jednym z jego elementów
jest lista „Tygrysów Biznesu” –
znaczących osobowości świata
outsourcingu, nowoczesnych
usług dla biznesu oraz otoczenia
branży BSS (Business Support
Solution). Obok przedsiębiorców

stojących na czele firm, wśród
laureatek i laureatów są także
m.in. osoby związane z samorządami, poprzez swoją działalność
wpływające na popularyzację i
rozwój branży.
Prezydentowi Częstochowy
Krzysztofowi Matyjaszczykowi tegoroczne wyróżnienie przypadło
za działania promujące branżę,
uchwałę zwalniającą z podatku
deweloperów tworzących nowoczesne powierzchnie biurowe, a
także elementy programu ,,Teraz
Lepsza Praca”, w nowatorski sposób zaznaczającego najważniejsze
kierunki CSR (Corporate Social
Responsibility), czyli społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Tegoroczna gala wręczenia
wyróżnień odbyła się w Łodzi.
Tworząc listę wyróżnionych or-

Lubliniec

Szukają sprawcy
śmiertelnego
wypadku
Policjanci poszukują świadków wypadku, do którego
prawdopodobnie
doszło
w dniach 16-21 lutego na trasie pomiędzy miejscowościami Panoszów a Ługi Radły
w rejonie mostu na rzece
Liswarta. W wyniku zdarzenia
zginął pieszy. Śledczy wciąż
nie znają jego tożsamości.
W jego ustaleniu mogą pomóc
charakterystyczne tatuaże.
Wszystkie osoby, które je rozpoznają, wiedzą coś na temat
tożsamości ofiary lub o okolicznościach zdarzenia, proszone są o kontakt z lublinieckimi funkcjonariuszami.
Kiedy dokładnie doszło do wypadku? Tego nie wiadomo. Policjanci ustalili, że prawdopodobnie
w dniach 16 - 21 lutego. Pieszy

ganizatorzy brali pod uwagę m.
in. obecność w mediach czy dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa, a w przypadku Częstochowy – ocenę gospodarczego rozwoju miasta.
Pro Progressio zajmuje się rozwojem branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w
Polsce. Współpracuje z sektorem
publicznym – a więc miastami,
agencjami rozwoju regionalnego,
specjalnymi strefami ekonomicznymi czy parkami naukowooraz przemysłowo-technologicznymi – a także podmiotami prywatnymi oraz organizacjami międzynarodowymi. Organizuje też
The BSS Forum – imprezę dla
branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w kraju.
Oprac. Katarzyna Gwara

został potrącony
na
trasie pom i ę d z y
miejscowościami Pan o s z ó w
a Ługi- Radły, w rejonie mostu
na
rzece
Liswarta.
Jego życia
nie udało się
uratować.
Lublinieccy śledczy
w celu ustalenia tożsamości potrąconego pieszego publikują poniżej
charakterystyczne tatuaże, które
miał
poszkodowany.
Wszystkie osoby,
które wiedzą
coś na temat tożsamości ofiary
wypadku, rozpoznają tatuaże lub
dysponują wiedzą co do okoliczności zdarzenia, proszone są
o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej
Policji w Lublińcu pod numerem
telefonu 34 3532255 bądź Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego lublinieckiej komendy Policji
pod numerem tel. 34 3532281.
Katarzyna Gwara

Filharmonia Częstochowska

Konkurs wokalny by uczcić pamięć Reszków
W Filharmonii Częstochowskiej rozpoczyna się VI Konkurs Wokalny im. Jana,
Edwarda i Józefiny Reszków.
Jest on szansą na zaprezentowanie się młodych wokalnych
talentów operowych. Ma także upamiętniać rodzeństwo
Reszków, śpiewaków światowej sławy, którzy na przełomie XIX i XX wieku byli związani z ziemią częstochowską.
Jan Reszke jest uznawany za
jednego z najbardziej znanych
operowych wykonawców męskich partii wokalnych końca
XIX wieku. Śpiewał między innymi w londyńskim Royal Opera House czy też Metropolitan
Opera w Nowym Jorku. Podobnie jak jego młodszy brat
Edward, który w 1876 roku zadebiutował pod batutą Giuseppe Verdiego. Z kolei młodsza od
braci Józefina, poza scenami
operowymi w Paryżu, Madrycie
czy Londynie, śpiewała także
we włoskiej La Scali.
Dotychczas w Częstochowie
poświęcono temu muzycznemu

rodzeństwu dwa Święta Muzyki
(w 2007 i 2008 roku), a w ich
obchody aktywnie włączyły się
podczęstochowskie gminy, na
terenie których Reszkowie osiedlili się w końcu XIX wieku. W
ramach IX Święta Muzyki, podczas seminarium naukowego
„Jak
przywrócić
sławę
Reszkom”, po raz pierwszy pojawiła się idea powołania konkursu wokalnego imienia Jana,
Edwarda i Józefiny Reszków.
Pomysł udało się zrealizować
dzięki wspólnej inicjatywie
„reszkowskich” gmin oraz Filharmonii
Częstochowskiej.
Dzięki temu w 2019 roku odbywa się już VI edycja tego konkursu. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do młodych śpiewaków i wokalistów,
studentów uczelni muzycznych,
którzy mają dzięki temu szansę
na sprawdzenie swoich umiejętności oraz zaprezentowanie ich
przed jury, złożonym z wybitnych wokalistów i dyrygentów.
W tym roku obradom przewodniczy Izabella Kłosińska, a w
skład zespołu oceniającego

wchodzą ponadto: Katarzyna
Suska-Zagórska, Kałudi Kałudow, Tadeusz Pszonka i
Adam Klocek. Poza atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi
(łączna pula nagród wynosi 36
tysięcy złotych), na laureatów
konkursu czekają również nagrody
pozaregulaminowe.
Wśród nich znajdują się koncerty z orkiestrami symfonicznymi
Filharmonii Częstochowskiej i
Filharmonii Kaliskiej.
Na początku lutego Komisja
Kwalifikacyjna VI edycji konkursu w składzie: Ewa Biegas,
Katarzyna Suska-Zagórska,
Adam Szerszeń oraz Ireneusz
Kozera rozpatrzyła zgłoszenia
nadesłane na VI Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda, Józefiny Reszków. Po zapoznaniu
się z nagraniami Komisja postanowiła dopuścić do I etapu
przesłuchań konkursowych 17
kandydatów. Są to:
1. Roman Chabaranok
2. Joseph Dahdah
3. Dominika Dobrolińska
4. Marta Huptas
5. Wiktor Jankowski

6. Nazarii Kachala
7. Milena Lange
8. Evelina Liubonko
9. Ewa Menaszek
10. Magda Miziołek
11. Mariana Poltorak
12. Nataliia Pyzhianova
13. Paulina Rogóż
14. Michał Rudziński
15. Nataliya Stepanska
16. Paweł Trojak
17. Wiktoria Wizner
25 lutego w sali kameralnej
częstochowskiej filharmonii nastąpiła oficjalna inauguracja
konkursu, połączona z koncertem inauguracyjnym. Na scenie
wystąpili Joanna Zawartko (sopran) i Michał Biel (fortepian).
Odbyło się też publiczne losowanie kolejności eliminacyjnych występów uczestników.
We wtorek rozpoczęły się
otwarte dla publiczności przesłuchania przy akompaniamencie fortepianu, po których
poznamy wyniki pierwszego
etapu. W czwartek (28 lutego)
zaplanowano występy w towarzystwie orkiestry i zamknięcie
drugiego etapu. Rozstrzygnięcie

konkursu i wręczenie nagród
laureatom nastąpi w piątkowy
wieczór, 1 marca, podczas uroczystego koncertu finałowego.
Na scenie poza tegorocznymi
zwycięzcami pojawią się również muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama
Klocka oraz laureaci poprzedniej edycji Hanna Okońska (sopran) i Hongyu Chen (baryton).
Na przesłuchania wstęp dla
publiczności jest wolny, na koncerty (zarówno na ten inauguracyjny, jak i na finałowy występ
laureatów) obowiązują bilety.
Głównym
organizatorem
Konkursu Wokalnego im. Jana,
Edwarda, Józefiny Reszków jest
Filharmonia Częstochowska
im. Bronisława Hubermana.
Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.
Więcej informacji na temat
konkursu i poszczególnych wydarzeń na stronie internetowej:
filharmonia.com.pl.
Katarzyna Gwara
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Pilotowali samochód
z rannym dzieckiem

Odzyskali samochody warte
milion złotych
Kryminalni z katowickiej komendy
wojewódzkiej wspólnie z policjantami
z Będzina odnaleźli 3 luksusowe samochody skradzione w Niemczech. Pojazdy o wartości ok. 1 mln złotych ukryte były w garażu na terenie Czeladzi.
Stróże prawa na gorącym uczynku zatrzymali 3 mężczyzn. Jeszcze dziś zostaną doprowadzeni do sądu. Policja
wnioskuje o areszt dla zatrzymanych.
Luksusowe samochody zostały odnalezione przez śledczych w jednym z garaży
w Czeladzi. Policjanci z Zespołu do Walki
z Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego KWP Katowice współ-

pracowali z kryminalnymi z Będzina.
Mundurowi odzyskali pojazdy marki:
Mercedes AMG, Mercedes GLE 350 oraz
BMW 540i, które zostały skradzione z terenu Niemiec. Na gorącym uczynku zatrzymano trzech mężczyzn – obywateli
Białorusi w wieku 45, 43 i 31 lat. Jeden
z samochodów był już częściowo zdemontowany, a jego części z usuniętymi cechami identyfikacyjnymi przygotowywano do
transportu. Mężczyźni zostali doprowadzeni do sądu. Policja wnioskuje dla nich
o areszt. Czynności w sprawie trwają,
a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Paserstwo samochodowe zagrożone
jest karą 5 lat więzienia.

Aresztowany za przemoc
domową

Do mundurowych prowadzących
kontrolę ciężarówki podjechała taksówka, w której znajdowało się dziecko wymagające natychmiastowej pomocy. Matka powiedziała policjantom, że jej córka bardzo mocno krwawi. Dziewczynka została poważnie
ranna w język w trakcie pobytu
w szkole i szybko musiała znaleźć się
w chorzowskim szpitalu. Policjanci
nie wahali się ani chwili i rozpoczęli
pilotaż.
Dwaj doświadczeni policjanci, mł.
asp. Dawid Mączka z rudzkiej drogówki
i sierż. sztab. Damian Kymona z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach, pełnili służbę związaną z kontrolą

ciężarówek na ulicy Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. W trakcie jednej z takich
kontroli przy ich radiowozie zatrzymała
się taksówka, z której kobieta poprosiła
ich o szybką pomoc. Jej córka została
ranna w język i bardzo krwawiła. Matka
z dzieckiem zostały odesłane do szpitala
dziecięcego w Chorzowie, a ze względu
na korki na drodze, czas działał na niekorzyść dziecka. Policjanci wiedzieli, że
każda minuta jest niezwykle ważna.
Mundurowi powiadomili dyżurnego o
podjęciu pilotażu i, używając sygnałów
dźwiękowych oraz świetlnych, pilotowali
auto do samego szpitala. Dzięki temu
dziewczynka szybko trafiła pod fachową
opiekę lekarzy, którzy udzielili jej specjalistycznej pomocy medycznej.

Najbliższe miesiące spędzi w areszcie 43-letni mężczyzna, który jest podejrzany o znęcanie się nad partnerką
i jej 16-letnim synem. Sprawca został
zatrzymany przez policjantów z komisariatu III w Bielsku-Białej. Jest już po
zarzutach. Bielski sąd, na wniosek
śledczych, podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Za obecne
czyny odpowie w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.
Grozi mu do 7,5 roku więzienia.
Policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań w Bielsku-Białej, gdzie nietrzeźwy mężczyzna wszczął
awanturę ze swoją partnerką i jej synem.

W czasie kłótni dotkliwie pobił kobietę
i groził jej śmiercią. Sprawca został szybko obezwładniony przez stróżów prawa.
Badanie alkomatem wykazało, że miał
w organizmie ponad promil alkoholu. Po
nocy spędzonej w policyjnym areszcie
usłyszał zarzuty i został doprowadzony do
prokuratury i sądu. Śledczy wnioskowali
o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd
przychylił się do tego wniosku. Najbliższe
miesiące zatrzymany spędzi w areszcie.
W przeszłości był on już karany za przemoc domową, za co został skazany na karę ponad roku więzienia. Za obecne czyny
odpowie w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa. Grozi mu do 7,5
roku pozbawienia wolności.

Wysadził budynek.
Teraz za to odpowie

Udaremnili próbę oszustwa
Pracownicy dwóch banków w Bytomiu udaremnili oszustowi wyłudzenie
pieniędzy. Fałszywy funkcjonariusz policji zadzwonił do dwóch seniorek z Bytomia chcąc, aby przelały one pieniądze na wskazane przez niego konto.
Kobiety poszły do swoich banków, jednak tam czujni pracownicy zorientowali się, że kobiety mogły paść ofiarą
oszustów i przekonały panie o wstrzymaniu przekazów pieniężnych. Oszustów poszukują bytomscy stróże prawa.
W poniedziałek do dwóch bytomianek
w wieku 84 i 72 lat zadzwonił mężczyzna
podający się za funkcjonariusza policji.
W obu przypadkach przedstawił się tym

samym stopniem oraz imieniem i nazwiskiem. Nieznajomy poinformował seniorki,
że ich pieniądze na koncie są zagrożone
i konieczne jest, aby zrobiły przelew na
wskazane przez niego konto. Kobiety zaufały rozmówcy i obie poszły do swoich
banków w Bytomiu. Na miejscu poinformowały obsługę, że chciały zrobić przelewy.
Podejrzliwi pracownicy banku zorientowali
się, że kobiety mogły paść ofiarą oszusta.
Seniorki zostały przekonane, aby nie robić
przelewów, a sprawę zgłosić policji. Teraz
śledczy z komisariatu przy ul. Chrzanowskiego szukają fałszywego funkcjonariusza. Szybka i sprawna reakcja pracowników banków udaremniła oszustwo, a kobiety nie straciły swoich oszczędności.

Nieodpowiedzialni
opiekunowie
Sosnowieccy policjanci interweniowali w jednym z mieszkań, w centrum
miasta. Zostali tam wezwani po tym,
jak pracownice MOPS ujawniły roczne
dziecko pod opieką dwojga pijanych
rodziców. O dalszym losie 39-letniej
matki i 40-letniego ojca zadecyduje
prokurator. Dziecko trafiło do placówki opiekuńczej.
Pracownice MOPS chciały sprawdzić informację, która do nich wpłynęła Wynikało z niej, że w jednym z mieszkań w centrum miasta może się znajdować 12-miesięczne niemowlę pod opieką dwojga rodziców, którzy nadużywają alkoholu. Kiedy opiekunki dotarły na miejsce zastały

dziecko, którym „opiekowała się” 39-letnia matka i 40-letni ojciec. Opiekunowie
na widok pracownic MOPS stali się agresywni, dlatego kobiety wezwały na pomoc
policjantów. Mundurowi szybko i stanowczo uspokoili dwoje awanturników. Zarówno matka dziecka (u której podczas
badania stwierdzono blisko 2,7 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu), jak
i ojciec malucha( blisko 1,6 promila) zostali przewiezieni do Izby Wytrzeźwień,
a niemowlę trafiło pod opiekę specjalistycznej placówki. O dalszym losie nieodpowiedzialnych rodziców zadecyduje prokurator, a sąd rodzinny, do którego trafi
sprawa, oceni czy są oni zdolni do sprawowania dalszej opieki nas swoim dzieckiem.

Policjanci z CBŚP i KMP w Bielsku-Białej zatrzymali 29-letniego Mateusza H. W wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach
przedstawiono podejrzanemu zarzuty
sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach i usiłowania sprowadzenia kolejnego zdarzenia. W wyniku zawalenia
się budynku nikt nie ucierpiał, ale
zniszczeniu uległ nowo wybudowany
budynek. Straty oszacowano na ponad
1,2 mln zł.
Do wybuchu bloku doszło 17 lipca
2018 roku w Bielsku-Białej przy ul. Sarni
Stok. Wówczas to, w wyniku eksplozji materiałów łatwopalnych całkowitemu zniszczeniu i zawaleniu uległ jeden segment
wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
Prawdopodobnie usiłowano również
uszkodzić dwa kolejne budynki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale straty
w mieniu były ogromne. Śledczy szacują
szkody na ponad 1,2 miliona złotych.
W celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zostało wszczęte śledztwo przez
Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej
w Katowicach. Do wyjaśnienia szczegó-

łów i ustalenia podejrzanych Komendant Główny Policji powołał grupę,
w skład której weszli policjanci z Zarządu w Katowicach z Wydziału w Bielsku-Białej Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Do działań włączyli się także
policyjni pirotechnicy z Wydziału do
zwalczania Aktów Terroru CBŚP.
Policjanci wspólnie z prokuratorami
zbierali i analizowali materiał dowodowy
przez kilka miesięcy. Wszystko wskazywało na to, że w sprawę może być zamieszany 29-letni Mateusz H. Policjanci podejrzewali, że mężczyzna może stwarzać
zagrożenie, dlatego został zatrzymany
w sposób bardzo dynamiczny. W prokuraturze przedstawiono mu zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach i usiłowania sprowadzenia takiego zdarzenia.
Czyn z art. 163 par. 1 pkt 3 kk zagrożony
jest karą do 10 lat pozbawiania wolności.
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia
prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec podejrzanego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy Katowice Wschód
w Katowicach zastosował wobec podejrzanego areszt na okres 3 miesięcy.
Oprac. Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

ZAMIANA

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta
Szybka i darmowa dostawa

tel. 34 365 53 14
l

Okna 5-kom.

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

1435 mm

1465 mm

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

ŚRODKI CZYSTOŚCI

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

WAGI

AKUMULATORY

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE
ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW
OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY
i wiele wiêcej...

ZAPRASZAMY!!!

LOMBARDY

MEBLE / MOTORYZACJA

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

n ZESTAW narciarski tradycyjny, młodzieżowy:
narty Mladost, dł. 140 cm; buty Salomon rozm.
35-36; wiązania Marker. Cena – 50 zł.
BALKONIK rehabilitacyjny kroczący z funkcją
kółek, nowy – cena 80 zł. Tel. 601 636 915

www.kapssc.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— KUPIĘ DOM —
n KUPIĘ część domu lub zamieszkam z kimś.
Tel. 784 634 476
— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM

ul. św. Rocha
(wjazd z dwóch stron)
na działalność gospodarczą.
Tel. 660 987 982

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

— KOREPETYCJE —

NAUKA

n JĘZYK polski, WOS – korepetycje,
przygotowanie do matury. Poziom podstawowy
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum.
www.matura.czest.pl Tel. 796 635 001

— KURSY —

USŁUGI

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m w
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102
2

KURSY na KWALIFIKOWANEGO
PRACOWNIKA OCHRONY
Kursy doskonalące dla kwalifikowanych
pracowników ochrony warunkujące
przedłużenie uprawnień.
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16
biuro@kursy-czestochowa.pl
www.kursy-czestochowa.pl
Tel. 34 3616 425

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e
– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI 	
– SPRZEDAM
– KUPIĘ
– MATRYMONIALNE
– INNE   
– PRACA
Treść ogłoszenia:

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................Nr tel. .....................................................
...................
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO
REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo,
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62A.
Tel. 509 876 249
n OPRAWA muzyczna na zabawy, wesela,
imprezy taneczne. Tel. 502 500 228
n NAPRAWA pomp wodnych –
samochodowych, cyrkulacyjnych
hydroforowych. Tel. 669 245 082
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
n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę,
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760
SPRZEDAM

n ANTYKI – francuski, 3-częściowy zestaw
gabinetowo-pokojowy z 1896 r. (komoda,
biblioteczka i duże lustro). Sygnowany,
drewno – dąb. Okucia oryginał. Kompleksowa
i komfortowa renowacja 2017/18. Rozsądna
cena. Tel. 34 367 65 56 w godz. 1700–2000
n SPRZEDAM stare gazety (również
przedwojenne). Tel. 790 819 855
n SPRZEDAM nowy programator do pralki
starego typu. Tel. 790 819 855
n SPRZEDAM nową odśnieżarkę elektryczną.
Tel. 792 07 06 47
n SPRZEDAM suknię ślubną „SINCERITY”
rozmiar 38, śnieżnobiałą (góra sukni bogato
zdobiona, dół tiulowy wielowarstwowy + welon,
halka); buty – gratis! Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM drzwi jasne harmonijkowe; drzwi
wejściowe obite boazerią – zamki „GERDA” –
3 kpl.; drzwi pokojowe białe z miodową szybą,
prawe i lewe. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM maszynę do szycia
przemysłowego MINERWA. Kiedyś szyłam na
tej maszynie torebki damskie i plecaki. Stan
bdb Tel. 603 521 686
n SPRZEDAŻ zakład produkcji materiałów
budowlanych. Lelów. Tel. 502 356 405
n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu –
kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową
Grudziądz. Tel. 669 245 082
PRACA
— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ pracowników do prac
wykończeniowych i pomocników budowlanych.
Tel. 501 448 791
MATRYMONIALNE

n SPRZEDAM maszynę do szycia
przemysłowego „Minerva”. Do szycia
torebek, damskich i plecaków. Stan bdb.
Tel. 603 521 686

n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna
kobietę, chętnie puszystą, starszą.
Tel. 511 224 410

n KATALOGI sukien i mody ślubnej – 11 szt.
(9 szt francuskie, 2 szt. polskie) – cena za
komplet – 80 zł.
BALKONIK rehabilitacyjny kroczący z funkcją
kółek, nowy – cena 80 zł. Tel. 601 636 915

n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo – pozna
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może
posiadać dzieci. Cel – stały związek.
Tel. 660 006 217

POGRZEBY

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56
603 471 221

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl
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AUTO
DLA
KA¯DEGO
skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing

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!

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

Wybrane samochody na dzień 21 lutego 2018 r.

TOYOTA COROLLA
1,6 E, rok prod. 2015
kraj., I – wł., serwis,
132 KM

49.900 zł

FORD FIESTA
1.4 D, rok prod. 2011,

FORD FOCUS 1.6 TDCi,
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., sedan,
hatchback, kombi

 28.900 – 33.900 zł

FORD MONDEO V 2,0
TDCI, rok prod. 2015,
kraj., I – wł., serwis.,
F. VAT

KIA VENGA 1,4E,
90kM rok prod. 2013,
kraj., I wł.

OPEL ASTRA IV
1.6CDTI, rok prod. 2015,
kraj., I wł., serwis.



27.900 zł

RENAULT CAPTUR
1.5 D, rok prod. 2016,
kraj., I – wł., serwis,
F. VAT


42.800 zł

kraj., serwis

 18.900 zł





47.900 zł

32.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E,
rok prod. 2016, kraj., I – wł.,
serwis., gwarancja



33.900 zł

n AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2011, 4x4, quattro 59.500 zł
n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
automat, gwarancja, navi, F. VAT
109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
1.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
5.800 zł
n FIAT STILO 1.6 E, rok prod. 2003
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,
19.900 zł
kraj., serwis.
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I –właśc., F. VAT
22.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
39.900 zł
I – wł.
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,
serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
47.900 zł
polski salon
14.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 24.900 zł
n OPEL ASTRA IV 1.6 E, rok prod. 2015, kraj.,
35.900 zł
I –wł., serwis, F-ra VAT 
12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,
31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
3.900 zł
n OPEL CORSA C 1.0 E, zakup 2003, kraj.
n OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
32.900 zł
n OPEL INSIGNIA 1.4 E, rok prod. 2012
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
11.800 zł
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006

3.900 zł
n OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999.
n OPEL ZAFIRA 1.8 E, rok prod. 2006. kraj., I –wł. 13.900 zł
n RENAULT CLIO 1.5 CDTi, rok prod. 2015,
24.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
8.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
10.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005
19.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
6.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,I – wł.  32.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj.,

39.800 zł
I – wł., serwis. F. VAT
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.800 zł
3.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,
29.900 zł
kraj., I – wł.
16.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
10.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,

kraj., I – wł., serwis., F. VAT

n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,

49.900 zł

29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
15.800 zł
VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005.
22.900 zł
VW JETTA 1.6 D, rok prod. 2010, kraj., I – wł.
18.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł.
VW PASSAT 2.0 E, rok prod. 2007,
18.900 zł
kraj., I – wł.
14.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
n
n
n
n
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P RO G R A M T V – Ś RO DA 2 7 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1

TVP2

POLSAT

TVN
05:10 Uwaga! (5624) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(11/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10
(14/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2421) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1012)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (901) program obyczajowy
13:00 Szkoła (664) program
14:00 19 + (365) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2
(13/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (665) program
16:30 19 + (366) - program
17:00 Szpital (902) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1013)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7756)
19:35 Sport (7739)
19:45 Pogoda (7736)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (129)
19:50 Uwaga! (5625) program
20:10 Doradca smaku 10
(15/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2848) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (246) program
21:30 Agent - Gwiazdy 4
(5/13) - program
22:30 Amok - film
sensacyjny 2017. We
Wrocławiu w Odrze
zostaje znalezione
zmasakrowane ciało
architekta Mariusza
Roszewskiego. Tajemnicze
zabójstwo zostaje
nagłośnione przez
wszystkie polskie media.
Jednak poszukiwanie
winnych okazuje się
trudną sprawą. Brakuje
dowodów i świadków. Po
czterech latach policja
otrzymuje anonimowy
donos, według którego
zabójstwo jest związane z
fabułą powieści „Amok”
Krystiana Bali (Mateusz
Kościukiewicz)…
00:45 American Horror Story
I: Murder House (8/12) serial, USA. Violet zaczyna
popadać w paranoję.
Hayden powraca, by
wykorzystać słabość
rywali. Zawiązuje również
dość niespodziewany
sojusz…
01:45 Uwaga! (5625) program
02:05 Moc Magii (437) program

TV PULS

TVP SERIALE

TVP ROZRYWKA

TVN7
04:45 Gotowe na wszystko
IV (8/17) - serial, USA
05:45 Ukryta prawda (519) program obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny (41/52) program sądowy
07:45 Szpital (239) program obyczajowy
08:45 Big Brother (7/65) program
09:40 Doradca smaku 10
(11/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka
(7/30) - program, live
09:55 Zakochani po uszy
(42/120) - program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (48/165) program
12:35 Ukryta prawda
(Zemsta kochanka) (303)
- program obyczajowy
13:35 Big Brother
Popołudnie (7/30) program, live
13:40 Sąd rodzinny (On
nienawidzi dzieci) (42/52)
- program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (Urlopowa
znajomość) (79/116) program sądowy
15:40 Szpital (240) program obyczajowy
16:40 Big Brother
Podwieczorek (7/30) program, live
16:45 Gotowe na wszystko
IV (9/17) - serial, USA
17:40 Przyjaciele (1/25) serial komediowy, USA
18:10 Singielka (14/57) serial
18:45 Singielka (15/57) serial
19:20 Doradca smaku 10
(15/40) - program
19:30 Zakochani po uszy
(43/120) - program
20:00 Big Brother (8/65) program
21:00 Teoria wszystkiego film obyczajowy, Japonia/
Wielka Brytania/
USA 2014. Historia
związku wybitnego fizyka
Stephena Hawkinga i Jane
Wilde. Małżeństwo
spędziło ze sobą prawie
trzydzieści lat i doczekało
się trójki dzieci…
23:35 Big Brother Nocą
(7/52) - program
00:10 Jonestown: Raj
utracony - film dokument,
Kanada/Francja/RPA 2007.
Relacja ostatnich 5 dni
poprzedzających masowy
mord i zbiorowe
samobójstwo członków
Świątyni Ludu Jima
Jonesa. Ten sądny dzień
nastąpił 18 listopada 1978
r. Zginęło wtedy ponad
900 mężczyzn, kobiet i
dzieci…
02:25 Moc Magii (437) program

TVN STYLE
05:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 2 (2/13) program lifestylowy
06:00 Nowa Maja w
ogrodzie 3 (4/39) program
06:30 Ugotowani 8 (45) program kulinarnorozrywkowy
07:05 Ugotowani 8 (46) program kulinarnorozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 7 (2/12) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 4
(8/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2
(9/10) - reality show
10:00 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (8) - reality
show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (9/13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje
16 (8/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Kto tu mieszka?
13:30 Panny młode ponad
miarę
14:35 Śluby marzeń
15:35 Kobieta na krańcu
świata 8 (5/6) - program
16:10 Ostre cięcie 6 (3/12) program
16:55 Nowa misja
ratunkowa (4/7) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje
15 (5/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (7/8) - reality
show
19:40 Afera fryzjera 6 (5/12)
- program rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni
21:25 No to lecę! (4) program
22:25 W roli głównej (4/6) talk show
23:00 Powrót Doktora
Szczyta
00:00 Walka o lżejsze życie
(1/5) - program
01:05 Okiełznać agresję
2 (4) - serial
dokumentalny, Wielka
Brytania
02:10 Wiem, co kupuję
(5/12) - program
lifestylowy
02:40 Wiem, co kupuję
(6/12) - program
lifestylowy
03:10 Najsztub słucha Maria Rotkiel (5) - talk
show
03:40 Najsztub słucha Paulina Krupińska (1/6) talk show
04:10 Najsztub słucha Dorota Wellman (2/6) talk show
04:40 Najsztub słucha Magdalena Cielecka (3/6)
- talk show
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05:10 Uwaga! (5625) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(12) - program kulinarnorozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10
(15/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2422) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1013)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (902) program obyczajowy
13:00 Szkoła (665) program
14:00 19 + (366) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2
(14) - program kulinarnorozrywkowy. Tawerna
Dominikańska znajduje się
przy Żurawiu w starej
części Gdańska…
15:30 Szkoła (666) program
16:30 19 + (367) - program
17:00 Szpital (903) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1014)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7757)
19:35 Sport (7740)
19:45 Pogoda (7737)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (130)
19:50 Uwaga! (5626) program
20:10 Doradca smaku 10
(16/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2849) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (247) program
21:30 Kuchenne rewolucje
19 (5/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:30 Disco polo komedia 2015. Tomek i
Rudy – chłopaki z
prowincji napędzani pasją
i marzeniami – żegnają
szarą rzeczywistość i
ruszają na podbój
discopolowych list
przebojów. Karierę
zaczynają od koncertów w
remizach i wiejskich
dyskotekach, by w końcu
jako grupa LASER
brawurowo wedrzeć się na
muzyczne salony, czyli do
wytwórni Alfa, w której
króluje jedyny prawdziwy
Polak – Daniel Polak. Tam
Tomek zakochuje się w
pięknej i ekscentrycznej
diwie Gensoninie,
zdobywa kasę i sławę, a
wszystkie dziewczyny
tańczą już tylko dla niego.
Lecz sukces ma swoją
cenę…
00:45 Odwróceni. Ojcowie i
córki (5/8) - program
01:50 Uwaga! (5626) program
02:10 Moc Magii (438) program

TV PULS

TVP SERIALE

TVP ROZRYWKA

TVN7
04:45 Gotowe na wszystko
IV (9/17) - serial, USA
05:45 Ukryta prawda (520) program obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny (42/52) program sądowy
07:45 Szpital (240) program obyczajowy
08:45 Big Brother (8/65) program
09:40 Doradca smaku 10
(15/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka
(8/30) - program, live
09:55 Zakochani po uszy
(43/120) - program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (49/165) program
12:35 Ukryta prawda (304) program obyczajowy
13:35 Big Brother
Popołudnie (8/30) program, live
13:40 Sąd rodzinny (43/52) program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (80/116) program sądowy
15:40 Szpital (241) program obyczajowy
16:40 Big Brother
Podwieczorek (8/30) program, live
16:45 Gotowe na wszystko
IV (10/17) - serial, USA
17:40 Przyjaciele (2/25) serial komediowy, USA
18:10 Singielka (16-17/57) serial
19:20 Doradca smaku 10
(16/40) - program
19:30 Zakochani po uszy
(44/120) - program
20:00 Big Brother (9/65) program
21:00 Naga broń - komedia,
USA 1988. Porucznik
Frank Drebin (Leslie
Nielsen), najgłupszy
wśród policjantów
służących w
amerykańskiej policji,
otrzymuje wyjątkowo
delikatne zadanie. Ma
zapewnić bezpieczeństwo
brytyjskiej królowej
podczas jej wizyty w
Stanach. Jak łatwo
zgadnąć, Jej Wysokość
zdana na opiekę szalonego
policjanta, nieuchronnie
wpada w poważne
tarapaty…
22:45 Big Brother Nocą
(8/52) - program
23:20 Imperium wilków film sensacyjny,
Francja 2005. Nieustępliwy
kapitan paryskiej policji,
Paul Nertaux (Jocelyn
Quivrin), prowadzi w
Dziesiątej Dzielnicy
śledztwo w sprawie
brutalnych morderstw 3
Turczynek…
01:55 Moc Magii (438) program
04:05 Druga strona medalu
(1/8) - talk show – Jolanta
Szczypińska

TVN STYLE
05:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 2 (3/13) program lifestylowy
05:55 Subiektywny ranking
naj… 2 (1/6) - program
06:30 Ugotowani 8 (47) program
07:05 Ugotowani 8 (48) program
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 7 (3/12) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 4
(9/12) - program
09:25 W czym do ślubu?
2 (10) - reality show
10:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (1/8) - reality
show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (10/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje
16 (9/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 3 (4/8) - program
13:20 Sztuka mięsa (12) program
13:50 Patenciary (4/8) program
14:25 Pogromcy
medycznych mitów
15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 6 (8/13) program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3 (2/10) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
15 (6/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (8) - reality
show
19:40 Ugotowani 8 (49) program
20:15 Ugotowani 8 (50) program
20:50 W czym do ślubu 4
(6/12) - reality show
21:20 Panny młode ponad
miarę
22:25 Pani Gadżet 17 (4/12)
- magazyn
23:00 Sablewska od stylu.
Na okazję (4/12) program rozrywkowy
23:45 Pogromcy
medycznych mitów
00:45 W roli głównej (4/6) talk show
01:15 Subiektywny ranking
naj… 2 (1/6) - program
01:45 Wiem, co jem 4
(8/15) - magazyn
02:15 Wiem, co jem 6
(10/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 6
(11/16) - magazyn
03:15 Najsztub słucha Katarzyna Bosacka (4/6) talk show
03:45 Najsztub słucha Margaret (5/6) - talk show
04:15 Najsztub słucha Roma Gąsiorowska (6) talk show
04:45 Najsztub słucha Anna Mucha (1/6) - talk
show
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