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Inwestycja rusza w połowie kwietnia

Umowa na przebudowę Starego Rynku
podpisana
Najstarszy fragment naszego miasta – Stary Rynek –
przejdzie metamorfozę. Umowa na rewitalizację została już
podpisana. Prace rozpoczną
się w drugiej połowie kwietnia, a zakończą w czerwcu
przyszłego roku. Inwestycja
pochłonie blisko 24 miliony
złotych. Na ten cel udało się
pozyskać środki zewnętrzne.
O tym, że Stary Rynek jest w
naszym mieście potrzebny nikogo nie trzeba przekonywać. Przez
dłuższy czas nie mogliśmy z niego korzystać ze względu na prowadzone w tym miejscu prace
archeologiczne. Później, niestety
bardziej odstraszał niż przyciągał. Wreszcie Stary Rynek zyska
nowe oblicze. Jednym z jego najważniejszych elementów będzie
szklany pawilon (nawet konstrukcja będzie ze szkła, a nie ze
stali), który powstanie dla potrzeb Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Zastosowanie
szkła i paneli lustrzanych ma
tworzyć wrażenie lekkości poprzez liczne odbicia zabytkowych pierzei. - To innowacyjny
projekt. Jego twórcy twierdzą, że
w Polsce jest tylko kilka tego ty-

pu obiektów. Sam jako budowlaniec z chęcią będę przyglądał się
tej realizacji – podkreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Po rewitalizacji Starego Rynku
wyeksponowana zostanie część
podziemna, gdzie zobaczymy to,
co do tej pory udało się odkryć
archeologom - między innymi
fundamenty dawnego ratusza.
To również w tym miejscu znajdzie się część usługowa, kawiarnią i toaletami publicznymi. Do
tego będzie sporo zieleni, nowoczesna fontanna, a także miejsce
do wypoczynku i rekreacji.
Funkcję amfiteatru dla kameralnych imprez na terenie Starego
Rynku pełnić będą schody prowadzące do muzeum. Całość
mają dopełnić balansujące rzeźby w formie teatru przedstawiające sceny z historii miasta. Przy
okazji realizacji prac, zmieni się
również oblicze niektórych okolicznych ulic - w tym Mirowskiej
i Senatorskiej. Oprócz zmiany
nawierzchni, w ich obrębie zostaną przebudowane istniejące
media, a także wykonane niezbędne przyłącza. - Liczę na to,
że Stary Rynek stanie się kolejną
ważną i piękną wizytówką naszego miasta. Mam nadzieję, że

częstochowianie będą dumni z
tego miejsca, będą chcieli spędzać tam swój czas, a także
chwalić się nim przyjeżdżającym
do nas turystom – dodaje
Krzysztof Matyjaszczyk.
Inwestycję zrealizuje konsorcjum składające się z trzech lokalnych firm - Zakładu Remontowo-Budowlano- Instalatorskiego Budo-Max z Częstocho-

wy, FUH Maciej Dobosz z Kuźniczki oraz Żelbet Montex z siedzibą w Częstochowie. Prace rozpoczną się w drugiej połowie
kwietnia. - Chciałbym, żeby po
zakończeniu prac mieszkańcy
Częstochowy z chęcią wracali na
Star Rynek. Teraz, nie ukrywajmy tego, ta część miasta śpi. Mamy nadzieję, że dzięki tej inwestycji Stare Miasto zacznie żyć

swoim życiem – mówi Radosław
Marks, prezes firmy Budo Max,
która jest liderem konsorcjum. Mamy świadomość, że czeka nas
niełatwe zadanie. Liczymy jednak na to, że podczas prowadzonych prac nie znajdziemy niczego, co wstrzymałoby nasze działania. Chyba, że będzie to sztabka złota, którą i tak będziemy
musieli oddać – dodaje ze śmiechem.
Inwestycja pochłonie 23 miliony 889 tysięcy złotych. Taką
kwotę uzyskano w drugim przetargu wykonawczym. Na jego
rozstrzygnięcie trzeba było poczekać nieco dłużej, ale udało się
w nim uzyskać kwotę korzystniejszą o kilka milionów złotych
od najkorzystniejszej oferty w
pierwszym,
unieważnionym
ostatecznie postępowaniu. Ponad 16 milionów to dofinansowanie unijne, a blisko 2 miliony
pochodzić będą z budżetu państwa. Ostateczne kwoty dofinansowania będą znane po podpisaniu stosownych aneksów, w
związku z kwotą uzyskaną w
przetargu wykonawczym. Zakończenie prac zaplanowano na
czerwiec przyszłego roku.
Katarzyna Gwara

Wydział Ochrony Środowiska wyjaśnia

Śnięte ryby w stawie w parku jasnogórskim
– W weekend wybraliśmy
się na spacer do parku Staszica. Podeszliśmy do znajdującego się tam stawu i przeżyliśmy szok. Nie dość, że w wodzie pływały śmieci to naszym
oczom ukazało się mnóstwo
martwych ryb – alarmowali
nasi czytelnicy. O sprawie natychmiast poinformowaliśmy
częstochowski
magistrat.
Śnięte ryby zostały już zebrane i zutylizowane.
Parki podjasnogórskie – Staszica i 3 Maja – są własnością
miasta. Znajdujące się tam
zbiorniki są płytkie i dość mocno
zamulone. – W weekend nie dość, że woda
była brudna i pełna
śmieci to na dodatek
naszym oczom ukazały się ryby... pływające
do góry brzuszkami.
To straszne! Już nawet kaczki coraz rza-

dziej zaglądają w te okolice - zaznaczali nasi czytelnicy.
O sprawie poinformowaliśmy
częstochowski urząd miasta. Po sprawdzeniu informacji odnośnie martwych ryb w stawie
w Parku Staszica, stwierdzono
około 100 sztuk padłych ryb.
Natychmiast wydano dyspozycje
wykonawcy, wskutek czego ryby

zostały zebrane i zutylizowane –
informuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
– Problem martwych ryb
w okresie zimowym to efekt ich
bardzo dużej populacji, żyjącej
w zbiorniku, którego głębokość
nie przekracza 160 cm. W okresie zimowym, w okresach występowania grubej pokrywy lodowej, występuje zjawisko podduszania ryb. W tym roku, pomimo
kilkukrotnego wycinania przerębli w lodzie, doszło do takiego
zjawiska – jego skala jest jednak
bardzo niewielka w stosunku do
wielkości stawu i bardzo dużej
ilości żyjących w nim ryb – wyjaśnia Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Co ciekawe, stawu miasto nigdy nie zarybiało. Nie do końca
więc wiadomo, czy ryby w tym
miejscu to efekt działania natury
– ikra mogła zostać przeniesiona
na przykład na łapach kaczek –
czy też ktoś z mieszkańców celo-

wo je tam wpuszcza. Fakt jest taki, że w miesiącach wiosennych
i letnich populacja się rozrasta
w zastraszającym tempie.
– W przyszłości Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa rozważy wszelkie
możliwości zgodnego z przepisami prawa regulowania stanu za-

rybienia zbiornika oraz stworzenia korzystniejszych dla egzystowania ryb warunków, w tym np.
podniesienie poziomu wody
w stawie, aby ograniczyć do minimum możliwość występowania zimowego niedotlenienia wody – podsumowuje wydział.
Katarzyna Gwara

2.

AKTUALNOŚCI

ŚRODA-CZWARTEK, 27-28 MARCA 2019

Wyprzedzał we mgle

Policjant po służbie

Motorowerzystka
nie żyje
Tragiczny wypadek w miejscowości Lipicze. Kierowca
opla podczas wyprzedzania
zderzył się czołowo z prawidłowo jadącą motorowerzystką. 42-letniej kobiety nie
udało się uratować...
Do zdarzenia doszło w piątek
(22.03.) po godzinie 21.00 w
miejscowości Lipicze na drodze
DK-91. Warunki do jazdy były
trudne. Z powodu gęstej mgły
widoczność ograniczona była
do około 4 metrów. Mimo to
47-letni kierowca opla zdecydował się na manewr wyprzedzania. Wtedy też czołowo zderzył
się z prawidłowo 42-letnią motorowerzystką. W wyniku do-

znanych obrażeń kobieta zginęła na miejscu.
Poruszanie się po drodze w
warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza wymaga od
uczestników ruchu zachowania
szczególnej ostrożności. Mgła
znacząco ogranicza widoczność
i utrudnia bezpieczną jazdę,
dlatego ważne jest, aby poruszać się z prędkością dostosowaną do panujących warunków, pozwalającą kierowcy
kontrolować sytuację na drodze. Należy również pamiętać o
tym, że podczas mgły nawierzchnia jezdni może być mokra, co niebezpiecznie wydłuża
drogę zatrzymania pojazdu.
Katarzyna Gwara

Myszków

Zaczęło się od
czekoladowych
cukierków...
Do 5 lat więzienia grozi
60-latkowi
zatrzymanemu
przez myszkowskich policjantów. Mężczyzna wpadł podczas kradzieży w jednym z
marketów. Jego łupem padło... 5 kilogramów cukierków. Szybko jednak wyszły na
jaw jego wcześniejsze wyczyny. Za sprawą nowelizacji kodeksu karnego, za kilka drobniejszych kradzieży, podejrzany odpowie jak za przestępstwo.
Policjanci z ogniwa patrolowointerwencyjnego myszkowskiej
komendy zatrzymali 60-latka,
który był już wcześniej wielokrot-

nie karany za kradzieże. Tym razem podejrzany wpadł na kradzieży 5 kg cukierków czekoladowych. W czasie interwencji stróże
prawa ustalili, że od 1 marca do
chwili obecnej złodziej dokonał...
28 kradzieży. Łupem 60-latka
padł na przykład alkohol o łącznej wartości ponad 2 tys. złotych,
a także czajniki elektryczne o
wartości 550 złotych. Mężczyzna
zawsze kradł towar do kwoty
kwalifikującej czyn jako wykroczenie. Po nowelizacji kodeksu
karnego, 60-latek odpowie za te
czyny jak za przestępstwo. W
efekcie w więzieniu może spędzić
w więzieniu do 5 lat.
Katarzyna Gwara

Zatrzymał pijanego kierowcę...

Pracujący na co dzień w wydziale ruchu drogowego st.
sierż. Ariel Dąbrowski zatrzymał pijanego kierowcę. Policjant akurat wracał od znajomych. W pewnym momencie
zauważył seata wykonującego
dziwne manewry. Okazało się,
że siedzący za kierownicą mężczyzna miał 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Grożą mu 2 lata więzienia.
- Jestem wyczulony na kierowców, którzy wsiadają za kierownicę po alkoholu. Nie ma u
mnie dla nich sentymentów mówi st. sierż. Ariel Dąbrowski,
który od 7 lat pełni służbę w ru-

chu drogowym. Wielokrotnie
miał do czynienia z nietrzeźwymi
kierowcami i zna skutki zdarzeń
drogowych, spowodowanych
przez pijanych, którzy wsiadali
za kierownicę. W swojej policyjnej karierze zatrzymał prawo jazdy wielu nieodpowiedzialnym
kierowcom.
W sobotni wieczór miał wolne.
Wracając od znajomych drogą
krajową nr 46, zauważył seata,
który wykonywał dziwne manewry na drodze. Samochód zwalniał, przyspieszał i hamował bez
powodu, ponadto poruszał się od
krawędzi jezdni do osi drogi, nie
mogąc utrzymać prawidłowego
toru jazdy. Zachowanie kierują-

cego od razu wzbudziło u policjanta podejrzenia, że może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. Mundurowy poinformował
dyżurnego miasta o pościgu, który podjął i pojechał za podejrzanym samochodem. Gdy pojazd
się zatrzymał, policjant natychmiast podbiegł do niego, wyciągnął kluczyki ze stacyjki i obezwładnił kierującego, który próbował uciekać. Okazało się, że
mężczyzna miał 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mężczyzna za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie może trafić do więzienia na 2 lata.
Katarzyna Gwara

Obraz na aukcję

Wspólne dzieło Tomasza
Sętowskiego i najmłodszych
Wybitny plastyk, Tomasz Sętowski, wspólnie z dziećmi z Artystycznego Przedszkola
Olka Klepacza stworzył
wyjątkowy obraz. Właścicielem dzieła może
stać się każdy z nas trafiło ono bowiem na
aukcję. Dochód z niej
zostanie przeznaczony
na operację i rehabilitację Pastela, psa z częstochowskiego schroniska
dla bezdomnych zwierząt.
Warsztaty z Tomaszem
Sętowskim w przedszkolu
Olka Klepacza odbywają
się cyklicznie. - Wpadliśmy na pomysł, żeby oprócz
oczywistych walorów spotkań z
Tomkiem, nadać też funkcję
praktyczną dziełu, które artysta
namalował z dziećmi - informują przedstawiciele placówki. Naszym celem jest budowanie i
wzmacnianie szeroko pojmowa-

nej moralności w naszych dzieciach – podkreślają. Dlatego też
obraz został wystawiony na aukcję - https://allegro.pl/oferta/7921244723. Zebrane środki
zostaną przeznaczone na operację i rehabilitację Pastela, psa z
częstochowskiego schroniska
dla bezdomnych zwierząt. Czwo-

ronóg zachorował na złośliwego czerniaka błony
śluzowej oka. Potrzebuje
operacji, która zahamuje
rozwój choroby. Czeka na
nowy dom od 7 marca
2014 r.
Dzięki zabiegowi, Pastel będzie w lepszej kondycji fizycznej, a jego szanse na adopcję znacznie
wzrosną.
Finał akcji zaplanowano na 7 kwietnia na placu
Biegańskiego. Początek o
godzinie 15.00. Szczęśliwy
zwycięzca licytacji odbierze obraz z rąk autorów.
Tytuł: „Salonowe Akwarium Dziecięcej Naiwności”- akryl na płótnie.
Autor: Tomasz Sętowski &
Grupa „ŻYRAFEK”: Marysia,
Borys, Ada, Kacper, Lena, Julia,
Luca, Piotruś, Weronika, Aleksander, Pola, Julian, Tymek, Dominik, Pola, Max, Emilka, Hania, Tomek.
Katarzyna Gwara

Zespół Szkół Technicznych

Zachęcali do kontynuowania nauki w ich szkole
Zespół Szkół Technicznych
otworzył swoje drzwi dla
ośmioklasistów i gimnazjalistów. Okazją do tego był cyklicznie organizowany Festiwal Techniki – warsztaty, prezentacje i… rywalizacja podczas ,,Turnieju Zawodowca”.
Festiwal jest doskonałą okazją
do zaprezentowania kierunków
kształcenia w technikum i w
szkole branżowej, a także przybliżenia specyfiki nauczanych
zawodów oraz realizowanych
projektów. W ramach dnia
otwartego uczniowie i zaproszeni
goście zwiedzali między innymi
ogród dydaktyczny ZST. - Zgromadziliśmy bogatą kolekcję roślin ozdobnych i użytkowych.
Zaplecze w postaci szklarni ogrodowej i domku gospodarczego
pomaga w organizowaniu zajęć
praktycznych dla młodzieży mówi Rafał Piotrowski, dyrektor
ZST w Częstochowie.
Z kolei uczniowie technikum
architektury krajobrazu, pod
nadzorem nauczycieli przedmio-

tów zawodowych, prowadzili
warsztaty plastyczne, projektowe
i florystyczne. Ich uczestnicy wykonywali prace plastyczne oraz
ozdoby z kwiatów – „biżuterię florystyczną”. Poza tym zaprezentowano prace projektowe, plastyczne i malarskie uczniów, stoiska z
zielenią czy ekologiczne elementy
wyposażenia ogrodu. Na szkolnym patio odbył się pokaz sprzętu ogrodniczego i cięcia roślin.
Nauczyciele i młodzież z klas
technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej przedstawili gościom prezentację
pt.”Ciepło i prąd z odnawialnych
źródeł energii”. W ramach warsztatów “Młodzi Zawodowcy”, konstruowano wiatraki. Zorganizowany został także konkurs ze
znajomości paliw stałych.
Informatycy zaprezentowali
nowoczesne urządzenia wykorzystywane w nauczaniu tego
kierunku. Młodzież brała udział
w warsztatach, podczas których
mogła dowiedzieć się o wykorzystaniu minikomputerów na bazie raspberry w celach programi-

stycznych. Odbyła się także prezentacja na temat retrogier,
współpracy sieci lokalnych oraz
możliwości wykorzystania wizualizacji w praktyce. Warto wspomnieć, że ZST ma już dwie pracownie informatyczne; szkoła
pozyskała także środki unijne na
doposażenie jeszcze trzech pracowni zawodowych.
Dla zainteresowanych zawodem technik inżynierii sanitarnej oraz monter sieci i instalacji
sanitarnych odbyły się warsztaty
dotyczące techniki łączenia rur.
Młodzież poznała materiały instalacyjne oraz technologie ich
łączenia. Następnie pod opieką
nauczycieli samodzielnie wykonywała połączenia rur PP metodą zgrzewania polifuzyjnego.
Z kolei w ramach prezentacji
zawodów budowlanych tworzono układy funkcjonalne w pomieszczeniach mieszkalnych
oraz składano nowoczesne modele maszyn. Zorganizowano
także ciekawe warsztaty modelarskie i projektowe zatytułowane „Murale – ginące zawody”.

Na stanowisku odlewniczym
odbył się pokaz, który polegał na
wykonaniu form z masy formierskiej, wytapianiu stopu cynku w
piecu indukcyjnym i odlewaniu z
niego medali, również z logo szkoły. Na stoisku prezentowane były
również inne odlewy wykonane z
żeliwa, mosiądzu i aluminium.
Odwiedzający szkołę kibico-

wali także jej zawodniczkom i zawodnikom podczas rozgrywek
,,Turnieju Zawodowca”. Drużyny reprezentujące poszczególne
zawody rywalizowały o tytuł
„Złotej Rączki ZST”. Liczne konkurencje teoretyczne i praktyczne przybliżyły specyfikę poszczególnych profesji.
Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA
6-latek uratował życie
3-letniemu bratu
Do tego niecodziennego zdarzenia
doszło w Czechowicach-Dziedzicach
na ul. Kochanowskiego. Gdy tylko
6-letni chłopczyk zauważył stojącego
w oknie 3-latka, który próbował skoczyć na trawnik, natychmiast podbiegł
i złapał dziecko. O wszystkim powiadomił swoją matkę. Na szczęście dzieciom nic się nie stało. Wezwani na
miejsce policjanci zatrzymali 37-letnią
kobietę – matkę 3-latka. Badanie alkomatem wykazało, że miała ona w organizmie blisko 3 promile alkoholu.
Policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kochanowskiego, gdzie matka pozostawiła bez opieki
swojego 3-letniego syna. W rozmowie ze
zgłaszającymi mundurowi ustalili, że
3-latek wspiął się na parapet mieszkania
usytuowanego na tzw. wysokim parterze
na wysokości I piętra. Przez okno zobaczył
bawiące się dzieci i chciał przyłączyć się
do zabawy. Na szczęście zauważył go ba-

wiący się na podwórku 6-latek. Chłopczyk
natychmiast podbiegł pod okno i złapał
3-latka, który skoczył z wysokości około 3
metrów na trawnik. Na szczęście żadne z
dzieci nie odniosło obrażeń ciała.
Rezolutny 6-latek zaprowadził kolegę do
swojej mamy i opowiedział, co się wydarzyło. Po chwili na miejsce przyjechali policjanci. Po krótkim pukaniu do drzwi
mieszkania, z okna którego wypadło dziecko, wybudzili ze snu jego matkę i dziadka.
Oboje opiekunowie byli nietrzeźwi. Badanie alkomatem wykazało, że 37-letnia kobieta miała w organizmie prawie 3 promile alkoholu, a jej 58-letni ojciec o promil
mniej. Policjanci zatrzymali kobietę, a jej
synek został oddany pod opiekę krewnych. Sprawczyni została przewieziona do
policyjnego aresztu. Kiedy wytrzeźwieje
usłyszy zarzuty. Za narażenie dziecka na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
grozi jej do 5 lat więzienia. Jednocześnie
materiały w tej sprawie zostały już skierowane do sądu rodzinnego.

Kradli towar z przesyłek
kurierskich
Dwaj magazynierzy wyjątkowo
„sumiennie” wypełniali swoje obowiązki. Oprócz ewidencjonowania i
przepakowywania towaru, sukcesywnie wynosili sprzęt elektroniczny i inne wartościowe rzeczy z jednej z firm przewozowych w Rybarzowicach. Ukradli nowoczesną
elektronikę, specjalistyczny sprzęt,
biżuterię i odzież o wartości ponad
50 tys. zł. Sprawcy zostali zatrzymani przez policjantów z wydziału
kryminalnego bielskiej komendy.
Grozi im do 5 lat więzienia.
Policjanci wydziału kryminalnego komendy miejskiej w Bielsku-Białej zajmowali się sprawą kradzieży przesyłek kurierskich, do których dochodziło w jednej
z firm przewozowych w Rybarzowicach.
Kryminalni dokładnie rozpracowali przestępczy proceder, w który zamieszani byli
dwaj magazynierzy.
Sprawcy wpadli w zaplanowaną zasadzkę wpadli. 48-latek i jego 20-letni
wspólnik oprócz ewidencjonowania i przepakowywania towaru, sukcesywnie kradli
sprzęt elektroniczny i inne wartościowe
rzeczy. Były to głównie kamery, akcesoria
służące do fotografii, specjalistyczne
przedmioty do wykonywania tatuaży,
markowa odzież i biżuteria. Przestępczy

3.

Nielegalne papierosy
w sklepie... zoologicznym
Zawierciańscy
policjanci zatrzymali 58-letniego
mężczyznę, który
handlował papierosami bez polskich
znaków
akcyzy.
Śledczy u właściciela sklepu zoologicznego zabezpieczyli ponad 1500
paczek nielegalnych papierosów.
Za takie przestępstwo grozi do 3 lat
więzienia i wysoka
grzywna.
Zawierciańscy policjanci zajmujący
się
zwalczaniem
przestępczości gospodarczej ustalili,
że w jednym ze sklepów zoologicznych
na terenie Zawiercia sprzedawany był nielegalny towar. 58-letni właściciel oferował
swoim zaufanym klientom oprócz artykułów zoologicznych także papierosy. Na zapleczu sklepu policjanci znaleźli kilkaset
paczek papierosów z podrobionymi etykietami i oczywiście bez polskich znaków

akcyzy. Pozostałą część lewego towaru zawiercianin ukrywał w swoim mieszkaniu.
Mężczyzna usłyszał już zarzut. Jak ustalili mundurowi, dochody Skarbu Państwa
zostały w tym przypadku uszczuplone
o prawie 26 tys. zł. Kodeks Karny Skarbowy przewiduje dla sprawcy tego czynu
grzywnę lub do 3 lat więzienia.

Policyjne uderzenie
w pseudokibiców.
Przejęli narkotyki warte
blisko 2 miliony!

proceder trwał blisko rok, a suma strat
sięga ponad 50 tys. zł. Mężczyźni skonstruowali nawet w swoich domach specjalne skrytki do przechowywania skradzionych łupów. W czasie przeszukania
samochodów i domów należących do zatrzymanych, policjanci odnaleźli część
skradzionych przedmiotów.
Kryminalni ustalili też, co stało się z
resztą skradzionego towaru. Okazało się,
że żona jednego z mężczyzn oferowała go
do sprzedaży na portalu społecznościowym. 40-latka również została zatrzymana. Odpowie za paserstwo.
Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Za kradzieże grozi im do 5 lat więzienia. O ich dalszym losie rozstrzygnie
wkrótce prokurator.

Rzucał cegłami i wiadrami
w policjantów
Pijany za kierownicą audi, bez
uprawnień do kierowania a ponadto
poszukiwany do odbycia kary. 44-letni mieszkaniec Sączowa, chcąc uniknąć odpowiedzialności, zaatakował
wojkowickich stróżów prawa. Mężczyzna zabarykadował się na piętrze
budynku i z balkonu rzucał w policjantów cegłami oraz wiadrami. Dalszym losem mężczyzny zajmie się
sąd i prokurator. Grożą mu 3 lata więzienia.
Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, około godziny 1.00 w Sączowie. Stróże prawa z wojkowickiego komisariatu
zostali wezwani w związku ze zgłoszeniem jazdy pod wpływem alkoholu.
Amatorem jazdy na „podwójnym gazie”
okazał się 44-letni syn zgłaszającego,
który mimo jego sprzeciwu, wybrał się
samochodem na przejażdżkę. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, mężczyzna, który do tego czasu wrócił już do
domu, zabarykadował się w mieszkaniu
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i zaczął rzucać z balkonu w mundurowych cegłami i wiadrami budowlanymi,
chcąc zmusić ich do odstąpienia od
czynności. Stróże prawa dostali się do
mieszkania i obezwładnili furiata. Okazało się, że 44-latek nie tylko nie ma prawa jazdy, ale jest poszukiwany przez
sąd w Tarnowskich Górach i Będzinie.
Co więcej, w związku z popełnionymi już
przestępstwami, ma do odbycia karę 7
miesięcy pozbawienia wolności. Oprócz
tego, mężczyźnie grożą 3 lata więzienia.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przejęli narkotyki o wartości
prawie 2 mln zł, które miały trafić do
grup przestępczych śląskich kiboli. To
największy transport środków odurzających przejętych w tym roku w województwie śląskim. Z kolei funkcjonariusze CBŚP rozbili dwa gangi założone
przez stadionowych przestępców, zajmujące się kradzieżami na dużą skalę
i przemytem. Łącznie policjanci zatrzymali 13 osób.

W ostatnich dniach w województwie śląskim przeprowadzono dwie operacje wymierzone w środowisko pseudokibiców.
W trakcie pierwszej z nich policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości
Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej
Policji wkroczyli do firmy w Sosnowcu zajmującej się m.in. hurtową sprzedażą artykułów spożywczych. W trakcie przeszukania znaleziono tam kilkadziesiąt zafoliowanych paczek, w których było aż 65 kilogramów marihuany o czarnorynkowej wartości 1 950 000 zł. To największy jednorazowy transport środków odurzających przejętych w tym roku w naszym regionie.
Podczas akcji w sosnowieckiej firmie
zatrzymano jej 19-letniego właściciela,
39-letniego mieszkańca Szczecina, a także towarzyszącą im 39-letnią mieszkankę
Będzina. Cała trójka jest powiązana z
pseudokibicami kilku śląskich drużyn
piłkarskich.
39-latkowi oraz jego 19-letniemu koledze przedstawiono zarzuty m.in. posiadania znacznych ilości narkotyków. Grozi
im za to 10 lat więzienia. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Sosnowiec Południe
starszy z podejrzanych został aresztowany na trzy miesiące, a jego wspólnik został oddany pod policyjny dozór. 39-latek,
który usłyszał ponadto zarzut udzielania
środków odurzających innym osobom,
musi się liczyć z surowszą karą. W przeszłości mężczyzna był już karany za przestępstwa narkotykowe. Dodatkowo oka-

zało się, że jest poszukiwany, gdyż musi
odbyć karę więzienia za uchylanie się od
ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.
W trakcie akcji w sosnowieckiej firmie
policjantów z Wydziału ds. Zwalczania
Przestępczości Pseudokibiców wspierał
funkcjonariusz Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego wraz z psem szkolonym do
wykrywania środków odurzających.
Drugą operację przeciwko pseudokibicom przeprowadzili policjanci z katowickiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymali 10 członków dwóch
działających w latach 2015-2017 w naszym regionie grup przestępczych. Pięciu
z nich na przesłuchania doprowadzono z
aresztów. Liderem obu był 46-letni Adam
S. ps. Apacz. Mężczyzna jest związany z
pseudokibicami jednego z klubów piłkarskich.
W Śląskim Wydziale Zamiejscowego
Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Z kolei Adam
S. odpowie za kierowanie dwoma gangami. Trzej podejrzani zostali aresztowani
na trzy miesiące.
Policjanci ustalili, że członkowie pierwszego gangu Apacza kradli naczepy samochodów ciężarowych. Wstępnie zebrany
materiał dowodowy wskazuje, że mogło
dojść do co najmniej 20 takich kradzieży.
Dodatkowo łupem gangsterów padły dwa
ciągniki siodłowe wraz z naczepami o
łącznej wartości 2 mln zł. Pojazdy te trafiały do właściciela złomnicy.
Z kolei druga kierowana przez Apacza
grupa przestępcza zajmowała się przemytem marihuany. Kurierzy przewozili
narkotyki z Holandii. Szacuje się, że w
latach 2015-2016 gang przemycił na teren województwa śląskiego co najmniej
30 kilogramów marihuany o wartości
około 600 tys. zł,
Śledztwo w tej sprawie jest rozwojowe i
policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
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
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM MIESZKANIE M-3

w ścisłym centrum Częstochowy
(dwa pokoje z oddzielną kuchnią, łazienka
razem z toaletą) o pow. 50,18 m2.
Do mieszkania przynależy piwnica o pow.
5,28 m2. Zamknięte podwórko z możliwością
parkowania samochodu.
Cena 240 tys. zł. Tel. 509 048 588
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102
PRZYJMĘ

n PZYJMĘ krzyżyki, różańce, medaliki, stare
telefony komórkowe, klucze, srebro (może być
złom). Tel. 667 499 164, 663 626 576
USŁUGI
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

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:

...................................................................................................

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
NAUKA
— KURSY —

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
— KOREPETYCJE —
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
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 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 PRACA opieka w Niemczech, WYSOKIE
zarobki – do 1650€ + 100€ premii na
Wielkanoc, tel. 61 666 2993

...................................................................................................

n SPRZEDAM płaszcz, rozmiar 38.
Tel. 667 499 164, 663 626 576

...................................................................................................

n SPRZEDAM serwisy kawowo-obiadowe z
duraleksu i z kamionki. Tel. 504 230 153

...................................Nr tel. .....................................................

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

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

POGRZEBY

MATRYMONIALNE

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

O NAS:

REKL AMA

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

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

49.900 zł

HYUNDAI TUCSON
1.6 E, rok prod. 2017,

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

DACIA SANDERO 1,5D,
rok prod. 2013, kraj.,
nawigacja

OPEL ASTRA IV 1.6 E,
rok prod. 2015, kraj.,
I – wł., serwis., F. VAT

18.900 zł

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


42.800 zł

5.

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!
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kraj., I – wł., gwarancja

 77.900 zł





47.900 zł

35.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 D,
rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
serwis., F. VAT



31.900 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4
20.900 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
9.900 zł
n CITROEN C4 1.6 E, rok prod. 2005, automat 
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
1.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,
19.900
zł
kraj., serwis.
28.900 zł
n FORD GRAND C-MAX 1.6 D, rok prod. 2012
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
kraj., I –właśc., F. VAT
49.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
39.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,
rok prod. 2017, 9-osobowy
69.900 zł netto
9.900 zł
n HONDA HR-V 1.6 E, rok prod. 2003
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,
polski salon
47.900 zł
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 NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT 34.900 zł
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

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Wybrane samochody na dzień 21 marca 2018 r.
OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2007
12.900 zł
OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
8.800 zł
OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999.
3.900 zł
RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2008, kraj.
12.200 zł
RENAULT CLIO 1.5 CDTi, rok prod. 2015,
24.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
RENAULT MEGANE 1.6 E, rok prod. 2013,
28.700 zł
kraj., I – wł., serwis.
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
RENAULT SCENIC 1.6 E,
8.900-9.900 zł
rok prod. 2004-2005
19.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
5.900 zł
SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.
6.900 zł
SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., I – wł.  27.900 zł
4.900 zł
SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2000, kraj.
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj.,
39.800 zł
I – wł., serwis. F. VAT
3.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
17.800 zł
SUZUKI SX4 1.6 E, rok prod. 2008, 4x4
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł. 55.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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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
04:40 TELEZAKUPY
05:15 Jeden z dziesięciu; 12/111;
teleturniej
05:50 Jaka to melodia?; odc. 4048;
teleturniej muz.
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 141;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 452; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 45; serial
TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 97;
serial TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 61 Krowy tłuste, krowy chude; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 195;
telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – Australia.
Inwazja obcych; film dokumentalny;
Francja (2016)
13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 453; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 105
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 142;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4049;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3457; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 196;
telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 13/111;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 106
21:00 Wielki test
22:25 Na własne oczy – Miasto duchów.
Rakka; film dokumentalny; USA
(2017)
24:00 Bez tożsamości; odc. 27; serial;
Hiszpania (2016)
00:50 Warto rozmawiać; program
publicystyczny
01:50 Głębia ostrości; /11/; cykl
reportaży
02:25 wojsko – polskie.pl
02:50 Tylko dla twoich oczu; film
sensacyjny; USA (1981)
04:55 Notacje – Andrzej Sikorowski.
Wyznania Krakauera; cykl
dokumentalny

TVP ROZRYWKA
06:50 Familiada; odc. 2487; teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy – Z
paleniska i z fajerki
07:50 Postaw na milion; s.I; odc. 132;
teleturniej
08:50 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 39
Reszel; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 435 ed. 6;
teleturniej
09:55 Sanatorium miłości; odc. 4; reality
show
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /118/ „Niepokonani” - Perfect
11:05 KabareTOP Story; /4/ - „Z tyłu
sklepu”; program
11:20 Familiada; odc. 2487; teleturniej
11:50 Rodzina wie lepiej; /80/; teleturniej
12:25 Życie to Kabaret – Historia
literatury według Kabaretu Moralnego
Niepokju - Zabawy przyjemne i
pożyteczne
(1-2); widowisko
14:30 The Wall. Wygraj marzenia; /18/;
teleturniej
15:25 Kabaretowa Mapa Polski – 30.
Lidzbarskie Wieczory Humoru i
Satyry - „30 lat minęło” - kabareton
[1]; widowisko rozrywkowe;
16:20 Kabaretowa Mapa Polski – IX
Płocka Noc Kabaretowa. Gra o
żyrandol (1-2)
18:20 Okrasa łamie przepisy – Jabłka ze
Starych Jabłonek; magazyn kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (76) Kosmici; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 43
Kanada - Quebeck (166) Win ogrody i
jagody; magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /81/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.II; odc. 135;
teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub Dwójki (41) Fiesty i festyny; widowisko rozrywkowe
22:30 Dwoje i ich boje (4); program
rozrywkowy
23:30 Koło fortuny; odc. 434 ed. 6;
teleturniej
00:15 Sierocki na sobotę; odc. 11;
program rozrywkowy
01:15 Niezapomniane Koncerty – Sopot
na bis - Kayah; koncert
02:10 Taka to robota czyli kabaretowy
przegląd zawodów - Lekarz; program
rozrywkowy
02:30 Olga Lipińska zaprasza (37); talkshow
03:20 Rozrywka Retro – Kabaret
„Potem”. Robin Hood - czwarta
strzała; widowisko

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 250 ed. 4;
teleturniej
05:50 M jak miłość; odc. 1432; serial
06:45 Pożyteczni.pl; magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 28; serial
fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (17)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (325)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 141 „Zima
zła”; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 251 ed. 4;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 52; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1432; serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 61; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 460 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2479; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 27; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 35 „Koniec
świata”; serial komediowy TVP
19:10 Przepis dnia (18)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /41/ „Czarny blues o czwartej nad ranem” Stare Dobre Małżeństwo
19:25 Muzeum Polskiej Piosenki; /27/ „Statki na niebie” - De Mono
19:35 Barwy szczęścia; serial TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre i na złe i
Na sygnale; odc. 41; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc. 737; serial
TVP
21:55 Na sygnale; odc. 225; serial
fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks – Zakochani w
Rzymie; komedia romantyczna; USA,
Włochy (2012)
00:35 O mnie się nie martw; s. X; odc.
4/13; serial komediowy TVP
01:35 Świat bez tajemnic – Nasz świat w
2050 r. – Marzenia o przyszłości.
Dom; serial dokumentalny; Francja
(2016)
02:30 Codzienna 2 m. 3; odc. 56; serial
komediowy TVP
03:05 Codzienna 2 m. 3; odc. 57; serial
komediowy TVP

TVN7
04:55 Gotowe na wszystko IV (8/17) serial, USA
05:55 Ukryta prawda (519) - program
obyczajowy
06:55 Sąd rodzinny (41/52) - program
sądowy
07:50 Szpital (239) - program obyczajowy
08:45 Big Brother (7/65) - program
09:40 Doradca smaku 10-Kurczak coq au
vin (10/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka (8/64) program
09:55 Zakochani po uszy (42/120) program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (48/165) - program
12:35 Doradca smaku 10-Solianka
rosyjska (11/40) - program
12:45 Ukryta prawda (303) - program
obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (8/64) program
13:50 Sąd rodzinny (42/52) - program
sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(79/116) - program sądowy
15:50 Szpital (240) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (8/64) program
16:55 Gotowe na wszystko IV (9/17) serial, USA
17:50 Przyjaciele (1/25) - serial
komediowy, USA
18:20 Singielka (14/57) - serial
18:55 Singielka (15/57) - serial
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 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

POLSAT

TVN

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (685) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (686) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(104) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (867) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (148) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (849) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2851) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (895) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (318) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (308) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2852) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (38) serial
komediowy. Głową rodziny Kiepskich
jest Ferdynand, od zawsze bezrobotny,
pijak i leń. Jego żona Halina z pensji
pielęgniarki musi utrzymywać cały...
20:00 Świat według Kiepskich (544)
serial komediowy
20:30 Śpiewajmy razem. All Together
Now (4); program muzyczny.
Wokaliści mają swoim występem
poderwać z krzeseł jak największą
liczbę jurorów. Na czele panelu
sędziowskiego, w którym zasiądą m.in.
Anja...
22:05 Ślad (47) serial kryminalny
23:05 12 rund 2; film sensacyjny, USA
2013. Chory psychicznie Patrick
zmusza sanitariusza do udziału w
makabrycznej grze. Musi on wykonać
12 zadań.
1:05 28 dni; komediodramat, USA 2000
3:30 Tajemnice losu; program
rozrywkowy emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia. Występują
eksperci, zajmujący się między innymi
tarotem...

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

TVN STYLE

TVP SPORT

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
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 8 (46) - program
kulinarno-rozrywkowy
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

06:00 Piłka nożna - Eliminacje EURO
2020: Polska - Łotwa
08:15 PN - Eliminacje Euro 2020 podsumowanie meczów 1 i 2 kolejki
10:05 Hokej na lodzie - NHL: Vanvouver
Canucks - Calgary Flames
12:15 Tenis ziemny - Turniej WTA Miami - 1/4F
13:35 Pełnosprawni
14:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata,
Japonia - GALA
16:00 PN -Eliminacje Euro 2020
Podsumowanie meczów 1 i 2
18:00 Tenis ziemny - Turniej WTA Miami - 1/4F
19:50 Hokej na lodzie - PHL, 2.runda
play - off
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Tenis ziemny - Turniej WTA Miami - 1/4F
24:00 Tenis ziemny - Turniej WTA Miami - 1/4F
02:00 Piłka nożna - Eliminacje EURO
2020: Francja - Islandia
03:00 Piłka nożna - Eliminacje EURO
2020: Francja - Islandia
04:05 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz: Trefl Gdańsk - MKS Będzin
8:30 Magazyn poświęcony koszykarskiej
ekstraklasie mężczyzn. Skróty spotkań
ostatniej kolejki, analizy i zapowiedzi
meczów oraz wywiady.
9:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw
Europy; mecz: Polska - Łotwa
11:30 Trans World Sport; magazyn
12:30 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw
Europy; mecz: Norwegia - Szwecja
15:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw
Europy; mecz: Szwajcaria - Dania
17:00 Atleci; magazyn
17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz fazy play-off
20:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz fazy play-off
22:30 Boks
2:00 Tenis: Turniej ATP w Miami; 2.
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej
4:00 Sporty walki: KSW; relacja z gali

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 8
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 186
08:00 Lombard. Życie pod zastaw;
odc. 168
09:00 Rodzinny interes; serial, Polska;
odc. 17
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, 2006
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial,
2018
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 7
14:00 Lombard. Życie pod zastaw;
odc. 44
15:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, 2006
16:00 Rodzinny interes; serial, Polska;
odc. 17-18
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
168
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
169
20:00 Cena powrotu; akcja, USA 2009.
Rolland Sallinger (Steven Seagal)
zatrudnia się u starego znajomego –
bogatego przedsiębiorcy naftowego –
jako ochroniarz jego córki Nikity (Liezl
Carstens). Kiedy dziewczyna zostaje
porwana przez gangsterów dla okupu
Rolland wyrusza, aby ją odnaleźć i
uwolnić…
21:55 Siła rażenia; akcja, Rumunia,
Wielka Brytania 2006. Obcy gatunek
nawiązał sekretne kontakty ze Stanami
Zjednoczonymi. Przybysze ustalają z
amerykańskim rządem porozumienie,
którego ceną jest pewna wymiana…
23:55 Code Black: Stan krytyczny; serial
fabularny, USA 2015; odc. 16
00:50 Flash; serial fabularny, USA 2014;
odc. 11
01:30 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997
02:15 Dyżur; factual; odc. 18
02:45 Biesiada na cztery pory roku;
factual, Polska
03:10 Niesamowite!; factual, Polska
2014; odc. 16
03:35 Taki jest świat; factual, Polska
2019
04:15 Biesiada na cztery pory roku;
factual, Polska
04:40 Z archiwum policji; serial
fabularny, Polska 2010; odc. 12
05:10 Dyżur; factual; odc. 19
05:35 Niesamowite!; factual, Polska
2014; odc. 11

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów (22)
serial przygodowy
7:05 Przygody Kota w Butach (72) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w Butach (73) serial
animowany
7:55 Nasz nowy dom (77) reality show.
Marianna wychowała wnuczkę Monikę.
Teraz ona opiekuje się babcią oraz
dwojgiem swoich dzieci. Jej mąż zginął
w wypadku. Ich dom...
8:55 Septagon (54) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia
(51) reality show
11:25 Anatomia głupoty (3) serial
dokumentalny
11:55 Galileo (732); program
popularnonaukowy. Reporterzy pokażą
rower, który bardzo trudno ukraść.
Okrągły placek ciasta z dodatkami robi
furorę na całym świecie. Nie wszędzie
przypomina...
12:55 Detektywi w akcji (146) serial
fabularno-dokumentalny
13:55 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
14:55 Gliniarz i prokurator (55) serial
kryminalny
15:55 Gliniarz i prokurator (56) serial
kryminalny
16:55 Policjantki i Policjanci (511) serial
obyczajowy
18:00 Septagon (55) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (512) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział
Kryminalny (275) serial kryminalny
21:00 Jarhead 3: Oblężenie; dramat
wojenny, USA 2016
23:05 Wywiad z wampirem; horror, USA
1994. Louis, który po stracie
najbliższych został wampirem,
opowiada historię swojego życia.
1:40 Żona dla milionera (5) reality show.
Patti Stanger jest doświadczoną
swatką, założycielką ekskluzywnego
Klubu Milionerów, w którym mężczyźni
sukcesu poznają swoje przyszłe żony.
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc. 145;
telenowela historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 24; serial
fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 25; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Czarne chmury; odc. 10/10 Pościg; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1016; serial
TVP
09:25 Na dobre i na złe; odc. 736; serial
TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.III; odc. 53 „Praca,
dom, kanapki”; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 54
„Prawko”; serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.II; odc. 25 - Plan
awaryjny; serial obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.II; odc. 26 - Zgoda po
polsku; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 168 Reportaż z domu; serial kryminalny
TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 169 Portret psychologiczny; serial
kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 258 Bez
odwrotu; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 25; serial
fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.III; odc. 27 - Płomień
duży i mały; serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.III; odc. 28 - Powrót
demona; serial obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 52 - Domek letni;
serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 170 Stan zagrożenia; serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.X; odc. 125 Wirtualne życie, prawdziwa śmierć;
serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.III; odc. 29 - W
kleszczach terroryzmu; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.III; odc. 30 - Fakt
prasowy; serial obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 171 Cień podejrzeń; serial kryminalny TVP
00:15 Rodzinka.pl; odc. 255; sezon 14;
serial komediowy TVP
00:45 Na sygnale; odc. 224 „Dużo
miłości”; serial fabularyzowany TVP
01:20 Londyńczycy; odc. 11/13; serial
obyczajowy TVP
02:20 Londyńczycy; odc. 12/13; serial
obyczajowy TVP
03:15 Czarne chmury; odc. 10/10 Pościg; serial TVP
04:20 M jak miłość; s.I; odc. 1016; serial
TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 27 marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 27.03.1989
07:40 Chłopi; odc. 10/13 - Śmierć
Boryny; serial TVP
08:35 Ale nam się wydarzyło... Jan
Paweł II; odc. 9; rozmowa
08:50 Archiwum zimnej wojny –
Terroryści na zlecenie; magazyn
09:35 Historia Polski – Sokoły wolności;
film dokumentalny; Polska, USA
(2017)
10:30 Sensacje XX wieku – Zadanie
specjalne; cykl dokumentalny
11:05 Polskie Państwo Podziemne 1939
- 1945; film dokumentalny
12:15 Polska Kronika Filmowa 1991 Wydanie 8
12:30 Czas honoru; odc. 8 Odwet; serial
TVP
13:30 Wszystkie kolory świata –
Holandia. Bez pośpiechu; serial
dokumentalny; Francja (2008)
14:35 Karski i władcy ludzkości; film
dokumentalny
15:40 Wojna stuletnia; odc. 1/3; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
16:45 Historia Polski – Przez
Wilhelmshaven i Maczków; film
dokumentalny
17:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Na poboczach
frontowych dróg
18:10 Niecała nieprawda czyli PRL w
DTV; odc. 68; magazyn
18:40 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 8; cykl dokumentalny
18:55 Chłopi; odc. 12/13 - Powroty; serial
TVP
20:00 Tajne akta III Rzeszy; odc. 1/6
Narkotyki w armii Hitlera; Wielka
Brytania (2015)
21:00 Ostatnia bitwa Wikingów; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci;
reportaż
22:35 Chopin. Pragnienie miłości;
dramat
00:40 Lanckorońskie okopy konfederacji
01:10 Sensacje XX wieku – Najwyższa
stawka; cykl dokumentalny
02:10 Encyklopedia II wojny światowej –
Inwazja; cz. 3; magazyn historyczny
02:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Na poboczach
frontowych dróg
03:20 Dziennik telewizyjny – 27.03.1989

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 2 8 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
04:40 TELEZAKUPY
05:20 Jeden z dziesięciu; 13/111;
teleturniej
05:50 Jaka to melodia?; odc. 4049;
teleturniej muz.
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 142;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 453; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 46; serial
09:40 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 98
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 62 Paragraf 23; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 196
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca; magazyn
13:00 Natura w Jedynce – Namorzyny
świata Majów; film dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
14:00 Elif; s.III; odc. 454; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 106
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 143;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4050
18:00 Klan; odc. 3458; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 197
18:55 Jeden z dziesięciu; 14/111;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 268;
serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas;
/107/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 997;
magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz i
Kłopotowski komentują świat; talkshow
01:40 Bez tożsamości; odc. 27; serial;
Hiszpania (2016)
02:35 Kompania X; s.III - III,; odc. 7;
serial; Kanada (2015)
03:30 Sprawa dla reportera
04:25 Magazyn śledczy Anity Gargas;
magazyn

TVP ROZRYWKA
06:35 Familiada; odc. 2488; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Jabłka ze
Starych Jabłonek; magazyn kulinarny
07:40 Postaw na milion; s.I; odc. 133;
teleturniej
08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2
(odc. 2) - Być atrakcyjnym; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 436 ed. 6;
teleturniej
09:45 Dwoje i ich boje (3); program
rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej Piosenki; /90/ „Ściernisko” - Golec uOrkiestra
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /119/ „Krakowski spleen” - Maanam
11:10 Familiada; odc. 2488; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /81/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Mariolka
Prawdę ci powie (1-2); widowisko
rozrywkowe
14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /19/;
teleturniej
15:10 Herbatka z kabaretem (17);
program rozrywkowy
15:40 Kabaretowa Mapa Polski – 34.
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark
Warmiński (1-2); widowisko
rozrywkowe;
17:30 Kabaretowa Mapa Polski – Opole Kabareton
18:20 Okrasa łamie przepisy –
Żołnierskie dzieje ziemniaka; magazyn
kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (99) - Tepui; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 43
Kanada - Quebeck (167) Ville de
Quebec; magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /1/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz (6); teleturniej
muzyczny
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki (42) Wirtualny świat; widowisko
rozrywkowe
22:35 Kabaret za kulisami (3); program
rozrywkowy
23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.IV (3);
program rozrywkowy
00:45 Koło fortuny; odc. 435 ed. 6;
teleturniej
01:25 Kabaretowa Mapa Polski – IX
Mazurska Noc Kabaretowa - „Dwójki,
pary, duety” (1-3); widowisko
rozrywkowe
04:10 Rozrywka Retro – Na festiwalowej
scenie - 2 plus 1; widowisko
rozrywkowe

TVP2
05:10 Koło fortuny; odc. 252 ed. 4;
teleturniej
05:45 Na dobre i na złe; odc. 737; serial
TVP
06:45 Operacja Zdrowie!; magazyn
medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 29 „Fachowiec”;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (18)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (326)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 142
„Śmierć w ogrodzie”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 253 ed. 4;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 53; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc. 737; serial
TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 62; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 461 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2480; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 28; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 36 „Czy
siedzi z nami pilot”; serial TVP
19:05 Przepis dnia (19)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /73/ „Czerwony jak cegła” - Dżem
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /53/ „Jeszcze będzie przepięknie” - Tilt
19:35 Barwy szczęścia; serial TVP
20:10 Barwy szczęścia; serial TVP
20:45 The Good Doctor; s.II; odc. 32;
serial obyczajowy; USA (2017)
21:40 Teoria chaosu; komedia; USA
(2008)
23:15 Na sygnale; odc. 225 „Wszyscy
kłamią”; serial fabularyzowany TVP
23:45 Zakochani w Rzymie; komedia
romantyczna; USA, Włochy (2012)
01:40 La La Poland; program
rozrywkowy
02:20 Riviera; odc. 2; serial; Wielka
Brytania (2017)
03:15 Art Noc – Enej akustyczno
elektrycznie. 55 lat Domu Muzyki
i Tańca w Zabrzu; koncert

TVN7
04:55 Gotowe na wszystko IV (9/17) serial, USA
05:55 Ukryta prawda (Fanka) (520) program obyczajowy
06:55 Sąd rodzinny (On nienawidzi dzieci)
(42/52) - program sądowy
07:50 Szpital (240) - program obyczajowy
08:45 Big Brother (8/65) - program
09:40 Doradca smaku 10-Solianka
rosyjska (11/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka (9/64) program
09:55 Zakochani po uszy (43/120) program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (49/165) - program
12:35 Doradca smaku 9 - Spaghetti z
krewetkami i chorizo (12/40) - program
12:45 Ukryta prawda (Ulubieniec kobiet)
(304) - program obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (9/64) program
13:50 Sąd rodzinny (Wesola wdowa)
(43/52) - program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(80/116) - program sądowy
15:50 Szpital (241) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (9/64) program
16:55 Gotowe na wszystko IV (10/17) serial, USA
17:50 Przyjaciele (2/25) - serial
komediowy, USA
18:20 Singielka (16/57) - serial
18:55 Singielka (17/57) - serial
19:30 Zakochani po uszy (44/120) program
20:00 Big Brother (9/65) - program
21:00 Wpadka - komedia, USA 2007.
Alison (Katherine Heigl) chce zrobić
karierę jako dziennikarka telewizyjna.
Ben (Rogen) nie ma specjalnych
ambicji na przyszłość. Alison i Ben
spędzają noc razem. Rozchodzą się i
zapominają o sobie. Po kilku
tygodniach do Bena telefonuje Alison i
informuje go, że zostanie ojcem…
23:35 Big Brother Nocą (8/52) - program
00:10 Imperium wilków - film sensacyjny,
Francja 2005. Annę Heymes (Arly
Jover) od miesiąca dręczą ją okropne
halucynacje i regularne napady amnezji.
Kapitan paryskiej policji, Paul Nertaux
(Jocelyn Quivrin), prowadzi śledztwo w
sprawie morderstw 3 Turczynek.
Pomocą w kontaktach z miejscową
ludnością służy mu Jean-Louis Schiffer
(Jean Reno), niegdyś jeden z
najtwardszych gliniarzy w stolicy…
02:45 Moc Magii (438) - program

POLSAT

TVN

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (687) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (688) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(105) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (868) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (149) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (850) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2852) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (896) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (319) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (309) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2853) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (416)
serial komediowy. Ciąg dalszy perypetii
Ferdynanda Kiepskiego i jego rodziny
oraz sąsiadów Paździochów i Boczka.
Kiepscy obchodzą 40. rocznicę ślubu.
20:05 Nasz nowy dom (135) reality show
21:10 Przyjaciółki (151) serial
obyczajowy. Dalsze losy czterech
przyjaciółek: Anki (Magdalena
Stużyńska-Brauer), Ingi (Małgorzata
Socha), Zuzy (Anita Sokołowska) i
Patrycji (Joanna Liszowska). Seria liczy
12...
22:15 Ślad (48) serial kryminalny
23:15 28 dni; komediodramat, USA 2000
1:30 Chirurdzy (147) serial obyczajowy.
Lekarze ze szpitala Seattle Grace wciąż
przekonują się, że tak w medycynie, jak
i w związkach międzyludzkich, nic nie
jest...
2:30 Chirurdzy (148) serial obyczajowy
3:30 Tajemnice losu; program
rozrywkowy emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia. Występują
eksperci, zajmujący się między innymi
tarotem,...

05:10 Uwaga! (5625) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 (12) program kulinarno-rozrywkowy
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 kulinarno-rozrywkowy.
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

TVN STYLE

TVP SPORT

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

05:55 Piłka nożna - Eliminacje EURO
2020: Francja - Islandia
08:05 Piłka nożna - Eliminacje EURO
2020: Austria - Polska
10:10 Piłka nożna - Eliminacje EURO
2020: Anglia - Czechy
12:20 Tenis ziemny - Turniej WTA Miami - 1/4F
14:05 Piłka nożna - Eliminacje EURO
2020: Polska - Łotwa
16:15 Skoki Narciarskie - Puchar Świata
- Planica - konkurs indywidualny
18:00 Tenis ziemny - Turniej WTA Miami - 1/2F
20:05 Skoki Narciarskie - Puchar Świata
- Podsumowanie sezonu 2018/19
22:20 Sportowy Wieczór
23:00 Biegi narciarskie - Puchar Świata,
Quebec - Finał sezonu 2018/19
00:20 Tenis ziemny - Turniej WTA Miami - 1/2F
02:00 Tenis ziemny - Turniej WTA Miami - 1/2F
04:10 Boks
05:05 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz fazy play-off
8:30 Atleci; magazyn dla wszystkich,
którzy kochają sport. W programie
relacje z imprez, rozmowy z
gwiazdami, a także praktyczne
porady,...
9:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw
Europy
11:30 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw
Europy
13:00 Magazyn narciarski; poświęcony
narciarstwu alpejskiemu. Widzowie
znajdą w nim analizy i zapowiedzi
zawodów Pucharu Świata, rozmowy z
zawodnikami oraz ciekawostki z...
13:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga;
mecz fazy play-off
16:00 7. strefa; magazyn siatkarski. W
programie poruszane są tematy
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki
Kobiet i Champions League. Znajdą się
w nim także materiały poświęcone...
17:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz fazy play-off
20:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki
Kobiet; mecz fazy play-off
22:30 Boks
0:00 Tenis: Turniej ATP w Miami; 4.
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej
1:00 Boks
2:00 Boks

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 9
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 187
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
169
09:00 Rodzinny interes; serial, Polska;
odc. 18
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, 2006
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial,
2018
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial,
2018
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 8
14:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
45
15:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, 2006
16:00 Rodzinny interes; serial, Polska;
odc. 18
17:00 Rodzinny interes; serial, Polska;
odc. 19
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
169
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
170
20:00 Asy bez kasy; komedia, 2016.
David Ghnatt (Zach Galifianakis) to
kierowca opancerzonej ciężarówki.
Razem z kolegami z pracy postanawia
okraść swojego pracodawcę. Ich akcja
kończy się powodzeniem. Jednak to
nie koniec, od tej pory muszą uciekać
przed policją. Czy im się to uda i będą
mogli cieszyć się zrabowaną gotówką?
22:00 Boski żigolo w Europie; komedia,
USA 2005. Deuce Bigalow zapisuje się
do szkoły dla żigolaków w Wielkiej
Brytanii, gdzie rozwinie swoje
nieprzeciętne umiejętności. Nie obędzie
się bez zabawnych sytuacji!
23:30 Siła rażenia; akcja, Rumunia,
Wielka Brytania 2006
01:25 Chłopcy pani Brown; serial,
Irlandia, Wielka Brytania 2011; odc. 5
01:55 Chłopcy pani Brown; serial,
Irlandia, Wielka Brytania 2011; odc. 6
02:20 Chłopcy pani Brown; serial,
Irlandia, Wielka Brytania 2012; odc. 1
02:50 Chłopcy pani Brown; serial,
Irlandia, Wielka Brytania 2012; odc. 2
03:20 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997
04:10 Taki jest świat; factual, Polska
2019
04:45 Dyżur; factual; odc. 20
05:35 Niesamowite!; factual, Polska
2014; odc. 12

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów (1) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w Butach (73) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w Butach (74) serial
animowany
7:55 Nasz nowy dom (78) reality show.
Pani Dorota jest pielęgniarką. Po
śmierci męża została sama z dwójką
dzieci. Nieco ponad rok temu na świat
przyszła jej...
8:55 Septagon (55) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia
(52) reality show. Kolejna edycja
kulinarnego show. Wojciech Modest
Amaro znowu rzuci wyzwanie
doświadczonym kolegom po fachu i
amatorom gotowania. Czternaścioro
zawodników staje...
11:25 Anatomia głupoty (4) serial
dokumentalny. Zaprezentowanych
zostanie dwadzieścia nowych
kompilacji z serii „Anatomia głupoty”.
W zestawieniu znajdą się najlepsze
filmiki z różnych sezonów programu.
11:55 Galileo (733); program
popularnonaukowy. Reporterzy
udowadniają, że gotówka to przeżytek.
Wyjaśniają, kto oprócz ratowników dba
o bezpieczeństwo w aquaparku...
12:55 Detektywi w akcji (147) serial
fabularno-dokumentalny
13:55 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
14:55 Gliniarz i prokurator (57) serial
kryminalny
15:55 Gliniarz i prokurator (58) serial
kryminalny
16:55 Policjantki i Policjanci (512) serial
obyczajowy
18:00 Septagon (56) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (513) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział
Kryminalny (276) serial kryminalny
21:00 Gliniarz w przedszkolu 2; komedia
obyczajowa, USA 2016
23:10 Ameryka pod ostrzałem (1) serial
dokumentalny
0:25 Ameryka pod ostrzałem (2) serial
dokumentalny
1:30 Żona dla milionera (6) reality show
2:30 Graffiti; program publicystyczny
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 – lista przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 – lista przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc. 146;
telenowela historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 25; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 26; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Na kłopoty... Bednarski; odc. 1/7 Kurier z Ankary; serial TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1017; serial
TVP
09:30 Stulecie Winnych; odc. 3; serial
TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.III; odc. 54
„Prawko”; serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.III; odc. 55
„Wirtualni przyjaciele”; serial
komediowy TVP
11:30 Ranczo; s.II; odc. 26 - Zgoda po
polsku; serial obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.III; odc. 27 - Płomień
duży i mały; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 169 Portret psychologiczny; serial
kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 170 Stan zagrożenia; serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 259
Gorączkowa noc
16:20 Na sygnale; odc. 26; serial
fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.III; odc. 28 - Powrót
demona; serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.III; odc. 29 - W
kleszczach terroryzmu; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 53 - Piramida;
serial komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 171 Cień podejrzeń; serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.X; odc. 126 Szkoła strachu; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.III; odc. 30 - Fakt
prasowy; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.III; odc. 31 - Radio
interaktywne; serial obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 172 Złoty saganek; serial kryminalny TVP
00:20 Echo serca; odc. 5; serial TVP
01:15 Instynkt; odc. 9 „Sąsiedzi”; serial
kryminalny TVP
02:05 Instynkt; odc. 10 „Łagodna”; serial
kryminalny TVP
02:55 Na kłopoty... Bednarski; odc. 1/7 Kurier z Ankary; serial TVP
04:05 M jak miłość; s.I; odc. 1017; serial
TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.III; odc. 54
„Prawko”; serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 28 marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 28.03.1989
07:50 Chłopi; odc. 11/13 - Scheda; serial
TVP
08:55 Historia Polski – Przez
Wilhelmshaven i Maczków; film
dokum.
09:50 Po PRLu
10:25 Sensacje XX wieku – Osaczeni;
odc. 1; cykl dokumentalny
11:00 Amerykańska broń; odc. 3 Broń
strzelecka wojny secesyjnej; serial
dokumentalny; Kanada (2013)
11:55 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 8; cykl dokumentalny
12:15 Czas honoru; odc. 9 W matni; serial
TVP
13:15 Grecka odyseja Joanny Lumley;
odc. 1/4; Wielka Brytania (2011)
14:15 Bizancjum: opowieść o trzech
miastach; odc. 2/3; film dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
15:20 Pancerni pogromcy Hitlera; odc.
2/2; film dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
16:25 Historia Polski – Bolesław
Wieniawa Długoszowski – żołnierz i
poeta; film dokumentalny
17:05 Śladami historii – Ostra Brama;
cykl dokum.
17:40 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Na
rozstajnych drogach
18:10 Taśmy bezpieki; odc. 14
Zwalczanie Kościoła przez SB
18:40 Polska Kronika Filmowa 1993 Wydanie 8; cykl dokumentalny
18:55 Chłopi; odc. 13/13 - Zemsta; serial
TVP
20:00 Instynkt przetrwania; odc. 1/6
Mistrzowie z lasu deszczowego; esej
dokum.; USA (2012)
21:05 Opowieść o Chinach; odc. 1/6;
serial dokum.; Wielka Brytania (2016)
22:10 Spór o historię – Władcy polscy:
Anna Jagiellonka; debata
22:45 Szerokie tory – Potiomkinowska
wioska
23:20 Tajne akta III Rzeszy; odc. 1/6
Narkotyki w armii Hitlera; Wielka
Brytania (2015)
00:25 „Sensacje XX wieku” – Krew,
miłość, zdrada; widowisko; Polska,
Wielka Brytania (2015)
01:15 Encyklopedia II wojny światowej –
Skazani; cz. 1; cykl dokumentalny
01:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Na
rozstajnych drogach
02:20 Dziennik telewizyjny – 28.03.1989

