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Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Fikcyjne scenariusze i fikcyjne faktury
pomysłem na biznes...
Monika R., właścicielka jednej z częstochowskich firm
budowlanych, wystawiała faktury za rzekome pisanie scenariuszy do imprez artystycznych. Opiewały one na kwotę
ponad 1 100 000 zł. Fikcyjne
dokumenty trafiały do 31-letniej właścicielki firmy z Gliwic
i służyły do obniżenia podatków należnych Skarbowi Państwa. W tej sprawie pięć osób
zostało zatrzymanych. Wszystkie usłyszały już zarzuty.
Od 2018 roku Prokuratura
Okręgowa w Częstochowie pro-

wadzi śledztwo dotyczące wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT przez właścicielkę jednej z firm w Częstochowie. - W toku postępowania
ustalono, że w okresie od maja
2017 roku do czerwca 2018 roku Monika R. i jej partner wystawili dla firmy z Gliwic szereg faktur. Dokumenty te dotyczyły
usług rzekomego pisania scenariuszy do imprez artystycznych i
opiewały łącznie na kwotę około
1.100.000 zł - mówi prokurator
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej. Fikcyjne faktury VAT zostały użyte przez wła-

ścicielkę firmy z Gliwic Małgorzatę Sz. i kierującego firmą jej
męża Michała Sz. do obniżenia
podatków należnych Skarbowi
Państwa.
Pod koniec marca, na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy
Miejskiej Policji w Częstochowie
zatrzymali w tej sprawie 5 osób.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty wystawiania i używania
poświadczających nieprawdę
faktur VAT, prania brudnych
pieniędzy oraz zarzuty popełnienia przestępstw karnych skar-

bowych. W przypadku Moniki R.
i jej partnera przyjęto, że z wystawiania fikcyjnych faktur VAT
uczynili sobie stałe źródło dochodu.
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w
postaci poręczenia majątkowego
w wysokości od 20.000 zł do
120.000 zł, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.
- Przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną za wystawianie lub używanie poświadczających nieprawdę faktur obowiązują od 1 marca 2017 roku.
Przestępstwo wystawiania lub
używania poświadczających nieprawdę faktur jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6

miesięcy do 8 lat. Jeżeli jednak
wartość wystawionych faktur
jest większa niż 5 mln zł lub
sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło
dochodu, przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat (tzw. zbrodnia vatowska). Natomiast w
przypadku, gdy wartość wystawionych faktur jest większa niż
10 mln zł, przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 5 do 15 lat lub karą 25
pozbawienia wolności. W razie
skazania za takie przestępstwo
sąd może wymierzyć karę grzywny w wysokości do 6 mln zł - wyjaśnia prokurator Ozimek.
Katarzyna Gwara

Masz czworonoga?

Możesz go wysterylizować lub wykastrować...
z miejskich pieniędzy!
Ruszył program sterylizacji
i kastracji psów i kotów mających właścicieli. Aby z niego
skorzystać, opiekunowie zwierzaków wypełniają zgłoszenie,
a po jego pozytywnej
weryfikacji
otrzymują skierowanie do lecznicy ustalonej przez miasto
dla danej dzielnicy.
– Program obejmuje całą Częstochowę, a

rozliczanie funduszy na jego cel
będzie się odbywało dla każdej z
20 dzielnic oddzielnie - mówi
Marcin Breczko z biura prasowego magistratu. Pula środków finansowych na każdą dzielnicę
wynosi 5100 zł. - Dla 13 dzielnic
finansowanie odbywa się ze środków budżetu obywatelskiego; dla
pozostałych 7 dzielnic – ze środków budżetu miasta, którymi
dysponuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miasta - wyjaśnia.

Aby skorzystać z miejskiej
propozycji, czworonóg musi posiadać książeczkę zdrowia oraz
mieć ukończone 6 miesięcy. W
przypadku psów wymagane jest
ponadto zaświadczenie o ostatnim szczepieniu przeciwko
wściekliźnie.
- O zabiegu sterylizacji/kastracji decydują lekarze weterynarii z 7 lecznic wybranych i
ustalonych przez miasto dla danej dzielnicy. Właściciel zwierzaka zobowiązany jest zapoznać

się z zasadami programu i wypełnić stosowne zgłoszenie. Po
pozytywnej weryfikacji otrzymuje skierowanie do wybranej lecznicy dla zwierząt celem umówienia się na zabieg - tłumaczy Marcin Breczko.
Treść zasad oraz zgłoszenia
(wnioski) zamieszczone są na
stronie czestochowa.pl w zakładce Miasto – Środowisko,
pod hasłem „sterylizacja zwierząt właścicielskich”.
Ponadto druki zasad programu

sterylizacji i kastracji psów oraz
kotów posiadających właścicieli
oraz druki zgłoszenia do udziału
w programie będą do pobrania w
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. Z kolei szczegółowych
informacji na temat programu
udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM
w pokoju nr 215, na II piętrze
Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej
11/13, tel. (34) 370 74 16.
Katarzyna Gwara
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Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

15 czerwca

Dzień w kolorze Kolejny wykonawca
na frytkowej imprezie
niebieskim
Duet Xxanaxx dołączył
do grona wykonawców,
którzy zawładną częstochowską sceną podczas festiwalu Frytka OFF-jazd.
Frontmankę obdarzoną
zmysłowym głosem - Klaudię Szafrańską – w towarzystwie Michała Wasilewskiego usłyszymy w parku
Lisiniec 15 czerwca.
Xxanaxx powstał w 2012
roku w Warszawie z inicjatywy Klaudii Szafrańskiej i Michała Wasilewskiego. Klaudia rozglądała się za właściwym producentem, a Michał – za wokalistką o nietypowym głosie. Od pierwszych chwil spędzonych w
studiu, oboje wiedzieli, że

chcą razem grać.
Dwójka artystów sama
określa swoją twórczość jako future chillout bądź
chillwave – mieści się więc
w szerokim nurcie współczesnej elektroniki. Pierwszy singel formacji, ,,Disappear”, ujrzał światło dzienne
w grudniu 2012 roku. Debiutancką EP-kę zespół wydał w sierpniu następnego
roku. Portal ,,Brand New
Anthem” nagrodził duet tytułem ,,Debiut Roku 2013”.
Xxanaxx był nominowany w
wielu plebiscytach za 2013
rok w kategoriach ,,debiut”
oraz ,,odkrycie roku”. Pierwszy długogrający album,
,,Triangles”, grupa wypuściła w maju 2014 roku. Na ko-

lejną studyjną płytę fanki i
fani duetu musieli czekać
następne dwa lata – w
czerwcu 2016 roku ukazał
się album ,,FWRD”, na którym synthpop ustąpił nieco
miejsca brzmieniom kojarzonym bardziej z popem, a
jako gość pojawił się raper
Ten Typ Mes.
Xxanaxx prezentował się
już podczas licznych koncertów i festiwali, takich jak:
Open’er, Audioriver, Tatarak, Selektor czy The Great
Escape. Ma też na koncie
współpracę z Markiem Bilińskim –
jednym z mistrzów polskiej muzyki elektronicznej – jej efektem jest
kompozycja ,,Duch”.
Katarzyna Gwara

Poważny wypadek za Opatowem

Częstochowa aktywnie włącza się
w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 2 kwietnia, kulminacyjnym punktem tegorocznej
akcji „Zapal się niebiesko dla autyzmu”
był koncert Cleo na placu
Biegańskiego oraz podświetlenie –
po raz pierwszy w historii – wieży
Jasnej Góry. Wcześniej, na placu
Biegańskiego, odbył się wyjątkowy
happening dla przedszkolaków „Przystanek Autyzm”.
Celem jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także
kształtowanie wśród częstochowianek
i częstochowian postaw poszanowania
dla „inności”, tolerancji i akceptacji dla
osób z niepełnosprawnościami.
W dniach 2-6 kwietnia organizatorzy
akcji zaplanowali różnorodne imprezy,
spotkania, a także konferencję naukową

upowszechniającą wiedzę o autyzmie.
Od 3 do 5 kwietnia, we współpracy
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Częstochowie, Fundacją dla Rozwoju
oraz Dzielnicowymi Ośrodkami Społeczności Lokalnej, mieszkanki i mieszkańcy zostaną zaproszeni do punktów DOSL na spotkania pod hasłem „Autyzm?
Wytłumaczymy!”. Odbędzie się także
happening na Starym Mieście, a 6
kwietnia organizatorzy zapraszają na
Maraton Zumby „Tanecznym krokiem
w niebieski świat autyzmu”.
Organizatorem akcji „Zapal się na
niebiesko dla autyzmu” jest Stowarzyszenie „Daj Mi Czas”. Współorganizatorzy to: Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, Fundacja dla Rozwoju, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie.
Katarzyna Gwara

Droga całkowicie
zablokowana
Kierowca dostawczego
busa z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala
po wypadku, do którego
doszło w Iwanowicach
Małych. Droga krajowa nr
43 była całkowicie zablokowana.
Do zdarzenia doszło we
wtorkowy poranek (2.04.)
na drodze krajowej nr 43 w
Iwanowicach Małych, tuż
za Opatowem. - Informację
o zdarzeniu wpłynęła do
oficera dyżurnego około godziny 7.05 - mówi mł. asp.

Kamil Raczyński, oficer
prasowy kłobuckich policjantów. Kierowca dostawczego busa - z niewyjaśnionych, jak na razie przyczyn
- uderzył w bok jadącego w
przeciwnym kierunku samochodu ciężarowego. Siła
uderzenia była ogromna. Z
busa niewiele zostało. Wszystko wskazuje na to,
że w busie wybuchła opona
i dlatego kierowca utracił
panowanie nad pojazdem relacjonują świadkowie.
Dokładnym wyjaśnieniem
przyczyn i okoliczności tego

zdarzenia zajmują się kłobuccy policjanci z drogówki
i technik kryminalistyki.
Busem w sumie jechały
trzy osoby. Najpoważniej
ranny został kierowca. Z relacji świadków wynika, że
jego stan jest ciężki. Mężczyzna został przewieziony do
częstochowskiego szpitala.
Jadący z nim pasażerowie
nie odnieśli obrażeń zagrażających życiu. Kierowca i
pasażer samochodu ciężarowego nie wymagali natomiast hospitalizacji.
Katarzyna Gwara

Są objazdy

Kolejny sezon Roweru Miejskiego

Przejazd na ulicy Bugajskiej
nieprzejezdny!

Częstochowianie
na rowery!

Polskie Koleje Państwowe we wtorek,
2 kwietnia, rozpoczęły prace remontowe
przy przejeździe kolejowym w ul. Bugajskiej w Częstochowie. W związku z tym
kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w ciągu DK-46. Przejazd ul. Bugajską jest niemożliwy. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
Remont rozpoczął się 2 kwietnia, a zakończy 15 kwietnia. Przejazd kolejowy na ulicy
Bugajskiej został wyłączony z ruchu kołowego. Oznakowany objazd, zamkniętego odcinka Drogi Krajowej 46, prowadzi Drogami Wojewódzkimi od skrzyżowania DK 1 z
DW 791 w Poczesnej przez Poraj, Masłońskie-Natalin, Nową Wieś Żarecką, Żarki, Potok Złoty, Janów, Przymiłowice do Olsztyna.
Użytkownicy dróg z Częstochowy i okolic
podróżujący do Olsztyna, mogą skorzystać
z możliwości dojazdu od skrzyżowania al.
WP + ul.Legionów,
ulicami: Legionów,
Brzyszowską i dalej przez Srocko, Brzyszów
do Olsztyna. Z tej trasy mogą też skorzystać
mieszkańcy terenu po wschodniej stronie
przejazdu.
- Zwracamy uwagę, że ulica Korfantego,
pozwalająca wcześniej na skorzystanie z
krótszej trasy objazdu (do tzw. „starej drogi
na Olsztyn”), jest w przebudowie, pracuje
tam wahadłowa sygnalizacja świetlna i ko-

rzystanie z niej wiąże się z bardzo długimi
czasami oczekiwania, w długich kolejkach.
(Przebudowa ul.Korfantego potrwa do lipca br.) - przypomina Maciej Hasik, rzecznik
prasowy MZDiT w Częstochowie.
W związku z remontem zmienione zostały też trasy autobusów linii nr 31, 57, 58,
59 i 67.
Linia nr 31 została skrócona do pętli
STADION RAKÓW i w obu kierunkach nie
będzie kursować ulicą Bugajską do Kręciwilka. Dla linii nr 31 zostają zawieszone
przystanki: ŻARECKA, BUGAJSKA, WEYSSENHOFF i KRĘCIWILK.
Linie nr 57, 58, 59 i 67 od Estakady jeżdżą przez aleję Pokoju, ulicę Korfantego i
osiedle pod Wilczą Górą w Odrzykoniu, a
następnie zależności od trasy linii kursują
do Kusiąt lub do trasy DK-46 i dalej bez
zmian do Olsztyna i Biskupic. Trasa objazdowa obowiązuje w obu kierunkach. Żadna
z tych linii nie kursuje aleją Wojska Polskiego i ulicą Bugajską. Dla linii nr 57, 58, 59
i 67 zostają zawieszone przystanki: CH JAGIELLOŃCZYCY, OKRZEI, MIRECKIEGO,
RAKOWSKA, BUGAJSKA, WEYSSENHOFF
i KRĘCIWILK.
Na trasie objazdu obsługa pasażerów
obowiązuje na wszystkich przystankach.
Autobusy powinny wrócić na stare trasy 16
kwietnia.

1 kwietnia rozpoczął się sezon
Częstochowskiego Roweru Miejskiego. W sumie na mieszkańców naszego miasta czeka 185 zielonych jednośladów. Mapa stacji i szczegółowe
informacje dotyczące korzystania z
systemu znajdują się na stronie
www.rower.czestochowa.pl, w aplikacji i na terminalu każdej ze stacji.
Operator systemu jest Nextbike Polska. Po zeszłorocznym, intensywnym
sezonie, rowery przeszły przegląd i konserwację, usunięto wykryte usterki.
Przypomnijmy, że przez siedem miesięcy 2018 roku częstochowskie rowery
wypożyczono 175 tysięcy razy. - Częstochowski Rower Miejski jest doceniany przez użytkowników, cieszy nas też,
że spełnia oczekiwania miasta. Jesteśmy bardzo zadowoleni z minionego sezonu, widzimy też rosnące zainteresowanie kolejnych użytkowników. Tych,
którzy nie mają jeszcze konta, namawiamy do rejestracji w systemie i przesiadki na rowery – mówi Robert Lech,
prezes Nextbike Polska.
Rejestracji można dokonać m.in. na
stronie rower.czestochowa.pl lub w
aplikacji mobilnej Częstochowskiego

Roweru Miejskiego. Należy pamiętać,
że aby wypożyczyć rower, stan konta
użytkownika musi wynosić co najmniej
15 złotych. Z tej kwoty są pobierane
ewentualne opłaty za przyszłe wypożyczenia, ale uwaga – pierwsze 30 minut
każdego wypożyczenia jest bezpłatne.
Po ich przekroczeniu opłaty są naliczane zgodnie z cennikiem – od 2 zł za nieprzekraczającą godziny przejażdżkę.
Rower wypożyczamy korzystając z
aplikacji Częstochowskiego Roweru
Miejskiego – wystarczy po zalogowaniu
wpisać numer roweru lub zeskanować
kod QR – lub terminala stacji wypożyczeń. Wpisujemy w nim swój numer telefonu, PIN i numer roweru. Potem należy wypiąć rower z elektrozamka i
można udać się na przejażdżkę. Rower
zwracamy na dowolnej stacji Częstochowskiego Roweru Miejskiego wpinając w elektrozamek lub – jeżeli stacja
jest pełna – przypinając do innego roweru za pomocą linki z zamkiem szyfrowym. W takim wypadku trzeba potwierdzić zwrot w systemie za pomocą
aplikacji lub terminala. Z miejskich rowerów będzie można korzystać do końca października.
Katarzyna Gwara
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Pobili na śmierć
Na wniosek policji i prokuratury, będziński sąd wydał postanowienie o
tymczasowym aresztowaniu dwóch
sprawców śmiertelnego pobicia. 29 i
39-letni mężczyźni, mieszkańcy Czeladzi i Sosnowca, 21 marca w jednym z
mieszkań w Czeladzi dotkliwie pobili
33-latka. Mężczyzna po trzech dniach
zmarł. Dalszym losem aresztowanych
zajmie się sąd. Grozi im 10 lat więzienia.

Nie taki przykład do naśladowania
powinien dawać przyszłym kierowcom
instruktor nauki jazdy. Zatrzymany w
Wojkowicach Kościelnych 36-letni dąbrowianin miał w organizmie prawie
dwa promile w chwili, gdy jazdę swoją
toyotą zakończył na przydrożnych barierkach. Pijany kierowca zaatakował
nie tylko 33-letnią kobietę, która widziała zdarzenie, ale i policjantów z będzińskiej drogówki.
Do zdarzenia doszło w Wojkowicach Kościelnych. Jadący drogą krajową nr 86
w kierunku Częstochowy świadkowie, zauważyli toyotę, której kierowca poruszał
się całą szerokością drogi, wykonując przy
tym bardzo gwałtowne manewry. Swoje
podejrzenia dotyczące stanu trzeźwości
inni kierowcy przekazali oficerowi dyżur-

nemu będzińskiej komendy, który na
miejsce skierował patrole policyjne. Świadkowie kontynuowali jazdę za toyotą do
momentu, gdy jej kierowca skręcił z DK86 na ulicę Dąbrowską. Po kilku chwilach, kierowca stracił jednak panowanie
nad autem i uderzył w przydrożne barierki. Moment ten chcieli wykorzystać świadkowie. Kierowca toyoty zaczął się szarpać
z interweniującą 33-letnią kobietą. Po
chwili na miejscu pojawili się mundurowi
z będzińskiej drogówki, którzy zatrzymali
36-latka. Jak się okazało, pracujący jako
instruktor nauki jazdy mężczyzna, w chwili zdarzenia miał w organizmie prawie 2
promile alkoholu. Co więcej, w takcie
czynności wykonywanych w siewierskim
komisariacie, zaatakował policjantów.
Dalszym losem 36-latka zajmie się sąd
i prokurator. Grozi mu 5 lat więzienia.

Areszt dla fałszywego
policjanta
Właściwa reakcja pracowników banku i zawiadomienie
bytomskich policjantów doprowadziło do zatrzymania 38-latka, który
podszywał się pod funkcjonariusza policji. Mężczyzna chciał wyłudzić
od 79-latki 30 tys. zł.
Na wniosek śledczych
został już tymczasowo
aresztowany. Grozi mu
kara do 8 lat więzienia.
Po południu do 79-letniej bytomianki mieszkającej w centrum miasta
zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Przedstawił się stopniem
oraz imieniem i nazwiskiem. Nieznajomy
wypytywał bytomiankę o jej majątek.
Twierdził, że prowadzi sprawę przeciwko
oszustom. Następnie przekonał seniorkę, aby pojechała do banku po pieniądze
i przekazała mu 30 tysięcy złotych. Bytomianka zaufała rozmówcy i zrobiła, o co
prosił. Na szczęście podejrzliwi pracownicy banku zorientowali się, że kobieta
mogła paść ofiarą oszusta. Seniorka zo-

Znęcał się nad dziećmi
konkubiny
Mężczyzna podejrzany o znęcanie
się nad dziećmi konkubiny, został zatrzymany przez zabrzańskich policjantów. Na czas trwającego postępowania
podejrzany został objęty policyjnym
dozorem, zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych i nakazem opuszczenia
mieszkania. 35-latkowi grozi kara do 5
lat więzienia.
Policjanci z III komisariatu w Zabrzu
prowadzą czynności w sprawie znęcania
się nad dziećmi. O podejrzeniach dotyczących przemocy wobec małoletnich,
zabrzańską policję zawiadomił lekarz, do

Tragiczne w skutkach zdarzenia miało
miejsce w czwartek po południu w mieszkaniu przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. W
zakrapianym alkoholem spotkaniu brało
udział 5 mężczyzn. W pewnym momencie
doszło między nimi do nieporozumień.

którego zgłosiła się matka z dziećmi. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że to właśnie
matka zauważyła zasinienia na ciele
swoich dzieci i zgłosiła się na badania do
lekarza. Życiu i zdrowiu małoletnich
w wieku 2 i 5 lat nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. 35-letni mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym
areszcie. Decyzją prokuratury, na czas
trwającego postępowania, został objęty
policyjnym dozorem, nakazem opuszczenia mieszkania i zakazem zbliżania
się do pokrzywdzonych. Czynności w tej
sprawie trwają, a mężczyźnie grozi kara
do 5 lat więzienia.

Podczas kłótni 28-letni mieszkaniec Czeladzi zaatakował swoją 33-letnią ofiarą.
Mężczyzna został najpierw pobity przez
młodszego napastnika, do którego po
chwili dołączył 39-letni sosnowiczanin. W
następstwie obrażeń doznanych wskutek
pobicia 33-latek zmarł po 3 dniach w
szpitalu. Bezpośrednio po zdarzeniu policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca
Sosnowca. Natomiast w minioną sobotę w
ręce mundurowych wpadł poszukiwany
29-latek. Obaj sprawcy zostali doprowadzeni do prokuratora, który postawił im
zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym.
Na wniosek policji i prokuratury będziński sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu sprawców pobicia na
trzy miesiące. Grozi im 10 lat więzienia.

Nietypowy sposób
na „poznanie” sąsiadów
Niechlubny sposób na „poznanie”
swoich sąsiadów znalazł 35-letni
mieszkaniec Rudy Śląskiej. Mężczyzna
przebił opony w 15 samochodach zaparkowanych na osiedlowym parkingu. Jego wybryk zauważyli mieszkańcy, którzy najpierw gonili uciekającego przed nimi sąsiada, a następnie go
ujęli i przekazali w ręce policjantów.
Policyjny patrol zatrzymał się na ulicy
Wolności, tuż przy grupie mężczyzn, którzy trzymali kompletnie pijanego innego
mężczyznę. Po chwili mieszkańcy ulicy
Brańskiego wyjaśnili mundurowym, że
zaniepokoiło ich dziwne zachowanie osoby przemieszczającej się pomiędzy zaparkowanymi samochodami. Gdy jeden z
mieszkańców zapytał mężczyznę o powód

jego „spaceru” pomiędzy autami, ten zaczął uciekać. Sąsiedzi nie odpuścili, zaczęli go gonić i ujęli kilkaset metrów od
swoich bloków. Jak się okazało, mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie, a w kieszeni scyzoryk. Natomiast w 15 autach na ulicy Brańskiego
stróże prawa ujawnili przebite opony.
Wśród nich także opony w markowym,
drogim samochodzie, których wymiana
będzie kosztowała, aż 12 tys. zł. Ogólna
suma strat, będzie znana dopiero po oszacowaniu ich przez poszczególnych właścicieli samochodów. Co ciekawe, odpowiedzialny za to zniszczenie 35-latek jest ich
sąsiadem. Po wytrzeźwieniu będzie musiał wyjaśnić śledczym z rudzkiej jedynki
powody swojego czynu, za który grozi do
5 lat więzienia.

Wypadek motolotniarza
Śledczy z wodzisławskiej komendy
wyjaśniają przyczyny i okoliczności
wypadku motolotniarza, do którego
doszło w sobotę w Lubomi. Jak wynika
ze wstępnych ustaleń, tuż po starcie, z
nieoczekiwanych jak dotąd przyczyn,
maszyna pilotowana przez 66-latka runęła na ziemię. Motolotniarz został
przetransportowany śmigłowcem do
szpitala. Policjanci ustalili już, że mężczyzna nie posiadał licencji na wykonywanie takich lotów.

stała przekonana, aby nie wypłacać
oszczędności, a sprawę zgłosić policji.
Powiadomieni stróże prawa przygotowali zasadzkę na oszusta. W ich ręce wpadł
38-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu. Oszust usłyszał już zarzut. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 8 lat więzienia. Kolejny prawidłowa reakcja pracowników
banków udaremniła oszustwo, a kobieta
nie straciła gotówki.

3.

W sobotę o 15.00 mundurowi z wodzisławskiej komendy zostali wezwani do
zdarzenia z udziałem motolotniarza. Po
dotarciu w okolice Wielikąta w Lubomi

okazało się, że doszło tam do wypadku
podczas startu motolotni. Policjanci ustalili, że tuż po wzniesieniu się na wysokość
około 10 metrów, maszyna nagle runęła
na ziemię. Na miejsce skierowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało pilotującego mężczyznę
do szpitala w Katowicach. Według lekarzy
stan 66-latka jest ciężki, ale stabilny. Ma
obrażenia kręgosłupa, miednicy i wstrząs
mózgu. Badanie alkomatem wykazało, że
motolotniarz był trzeźwy. W szpitalu pobrano mu krew do badań. Wiadomo na
pewno, że nie posiadał stosownych
uprawnień do pilotowania motolotni i była to jego pierwsza próba latania na takiej
maszynie.

Areszt za napad na nastolatków
Kryminalni z chorzowskiej komendy
namierzyli i zatrzymali
34-letniego
mieszkańca Chorzowa, który napadł na
dwóch nastoletnich
chłopców. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Na wniosek
śledczych sąd zastosował wobec niego
tymczasowy areszt.
Na początku marca,
w pobliżu ulicy Opolskiego doszło do napadu na 11-letniego
mieszkańca Chorzowa.
Kilka dni później,
w tym samym rejonie doszło do podobnego
zdarzenia. Tym razem, ofiarą napastnika
padł 12-latek. Sprawą zajęli się kryminalni
z chorzowskiej komendy. Dzięki zebranym
dowodom ustalili, że za przestępstwami
stoi 34-letni mieszkaniec Chorzowa. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzu-

ty. Jeden z chłopców odzyskał swój telefon,
który 34-latek zdążył już sprzedać. Jak się
okazało, nie był to jego pierwszy konflikt
z prawem, bowiem ma już na swoim koncie
podobne przestępstwo. Na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec zatrzymanego
tymczasowy areszt. Za to przestępstwo
grozi mu 12 lat więzienia.
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

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
USŁUGI

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo,
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62A.
Tel. 509 876 249
n NAPRAWA pomp wodnych –
samochodowych, cyrkulacyjnych
hydroforowych. Tel. 669 245 082
n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów
komórkowych oraz nawigacji GPS.
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 14 99 69
NAUKA

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)

— KOREPETYCJE —

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 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

n SPRZEDAM nowy programator do pralki
starego typu. Tel. 790 819 855

— KURSY —

n PRACA opieka w Niemczech, WYSOKIE
zarobki – do 1650 €, tel. 61 666 2993

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
SPRZEDAM
n SPRZEDAM samochód ford focus rocznik
1998. Przebieg 147 tys. km. Cena 1200 zł.
Tel. 692 234 971
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
n SPRZEDAM maszynę do szycia
przemysłowego „Minerva”. Do szycia
torebek, damskich i plecaków. Stan bdb.
Tel. 603 521 686
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 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

POGRZEBY

PRACA
— DAM PRACĘ —

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

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:
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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

AUDI A6 3.0 D, 4x4,
rok prod. 2014, kraj., I – wł.,

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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serwis., F-ra VAT

 128.900 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 
5.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,
19.900 zł
kraj., serwis.
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

Wybrane samochody na dzień 28 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 1.5 CDTi, rok prod. 2015,
27.900 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
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 1.0 E, rok prod. 2016,
33.900 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 3 K W I E T N I A 2 0 1 9 r.
TVP1

TVP2

POLSAT

TVN

TV PULS

05:05 Jeden z dziesięciu; 17/111;
teleturniej
05:35 Jaka to melodia?; odc. 4056;
teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 146;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 457; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 50 - Ujawnione
tajemnice; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 102 Feralna impreza; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 67 Sonata; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 199; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Najmłodsi
mieszkańcy plaży; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014); reż.:Veronica
Fury
14:00 Elif; s.III; odc. 458; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 108
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 147;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4057;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3462; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 200; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 18/111;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 109
21:00 Wielki test
22:25 Na własne oczy – Mała Zagłada;
film dokum.; Polska (2018)
23:40 Bez tożsamości; odc. 28; serial;
Hiszpania (2016)
00:30 Warto rozmawiać; program
publicystyczny
01:25 Głębia ostrości; cykl reportaży
01:55 wojsko – polskie.pl
02:30 Ośmiorniczka; film sensacyjny;
Wielka Brytania, USA (1983)
04:35 Notacje – Aleksander Doba. Albo
sam, albo wcale; cykl dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 261 ed. 5;
teleturniej
05:55 M jak miłość; odc. 1434; serial TVP
06:50 Pożyteczni.pl; magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 32 „Powrót
Wiktora”; serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (22)
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl s.VI; odc. 146
„Podejmowanie decyzji” sezon 6; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2035; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 262 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 57; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1434; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 66; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 467 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości; odc. 32; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 40 „Dorosłe
nastolatki”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (23)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2035; serial
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2036; serial
TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 42; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc. 738; serial
TVP
21:55 Na sygnale; odc. 226 „Nigdy nie
wiesz”; serial fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks – Uziemieni; komedia;
Belgia, Francja (2013)
00:15 O mnie się nie martw; s. X odc.
5/13; serial komediowy TVP
01:10 Świat bez tajemnic – Transport
morski – prawdziwe koszty; film
dokumentalny; Francja (2015)
02:10 Codzienna 2 m. 3; odc. 58; serial
TVP
02:45 Codzienna 2 m. 3; odc. 59; serial
komediowy TVP

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (694) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (695) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(109) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (872) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (153) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (854) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2856) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (900) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (323) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (313) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2857) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (50) serial
komediowy
20:00 Świat według Kiepskich (545) serial
komediowy
20:30 Śpiewajmy razem. All Together
Now (5); 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 (50) serial kryminalny.
Dziennikarka zostaje ugodzona nożem w
mieszkaniu przyjaciółki. Mąż ofiary ma
alibi. Śledczy z CWŚ podejrzewają brata
właścicielki lokalu. Sądzą, że...
23:25 44 minuty; dramat sensacyjny, USA
2003
1:05 Nasz nowy dom (59) reality show. We
Strzyżynie na Mazowszu w maleńkim
domku letniskowym mieszka pan
Wojciech z synami. Rodzinę czeka zima
bez ogrzewania i łazienki....
2:05 Nasz nowy dom (60) reality show.
Pan Tadeusz z Nowego Modlina
samotnie wychowuje ośmioletnią
Martynkę. Oboje mieszkają w
nieremontowanym od 20 lat mieszkaniu
pełnym usterek. Ekipa...
3:05 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom

05:10 Uwaga! (5631) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (3/14) program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (18/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2426) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1017) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (906) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (669) - program
14:00 19 + (370) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 3 (4/12) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (670) - program
16:30 19 + (371) - program
17:00 Szpital (907) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1018) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7763) - informacje, Polska
19:35 Sport (7746) - informacje
19:45 Pogoda (7743) - informacje
19:50 Uwaga! (5632) - program
20:10 Doradca smaku 10 (19/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2852) - serial
obyczajowy. Żaneta w drastyczny
sposób rozwiązuje problem Wojtka i
Mira! Wojtek i Miro spotykają się w
warsztacie. Po wczorajszych offroadowych wyczynach Miro ma złamaną
rękę…
20:55 Milionerzy (250) - program
21:30 Agent - Gwiazdy 4 (6/13) - program
22:30 Dziewczyna z tatuażem - film
sensacyjny, USA/Szwecja/
Norwegia 2011. Dyskredytowany
dziennikarz Mikael Blomkvist (Daniel
Craig) otrzymuje prywatne zlecenie od
bogatego przemysłowca (Christopher
Plummer). Ma wyjaśnić ponurą
rodzinną tajemnicę. W jej rozwikłaniu
pomaga mu niezwykła dziewczyna,
Lisbeth (Rooney Mara), która sama
skrywa mroczną przeszłość…
01:40 American Horror Story I: Murder
House (9/12) - serial, USA. Ofiara
głośnego morderstwa z w974 powraca
na teren posiadłości, nieświadoma tego
co jej się przytrafiło. Moira podejmuje
kolejną próbę, by uwieść Bena. Vivien
trafia do szpitala psychiatrycznego.
Hayden powraca, by rozdzielić Bena i
jego ciężarną żonę. Constance zwraca
się do medium, by znaleźć ukojenie po
szokującym odkryciu na temat śmierci
syna. Ben nie może pogodzić się z
prawda na temat ciąży Vivien.
02:40 Uwaga! (5632) - program
03:00 Moc Magii (444) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 13
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998, ; odc. 191
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
173
09:00 Rodzinny interes; odc. 22
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2006
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2003
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2003
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 11
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 12
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 49
16:00 Rodzinny interes; odc. 22
17:00 Rodzinny interes; odc. 23
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
173
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
174
20:00 Nikomu ani słowa; thriller, 2001.
Nathan Conrad (Michael Douglas) to
ceniony nowojorski psychiatra.
Mężczyzna prowadzi spokojne życie u
boku ukochanej żony Aggie (Famke
Janssen) i córeczki Jessie (Skye McCole
Bartusiak). Pewnego dnia Nathan
zostaje poproszony o zbadanie Elisabeth
Burrows (Brittany Murphy) –
dziewczyny, z którą nie można nawiązać
kontaktu i która ma niekontrolowane
wybuchy agresji…
22:15 Akt odwagi; akcja, USA 2012.
Żołnierze elitarnej jednostki Navy Seals
dostają wezwanie do akcji odbicia
porwanej agentki CIA. Okazuje się, że
rozpracowywała ona międzynarodową
operację terrorystyczną wymierzoną w
USA, a której zapobiec muszą teraz
komandosi.
00:20 Code Black: Stan krytyczny; serial
fabularny, USA 2015; odc. 17
01:15 Flash; serial fabularny, USA 2014;
odc. 13
02:10 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997
03:05 Taki jest świat; factual, Polska 2019
04:00 Biesiada na cztery pory roku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 12
05:00 Dyżur; factual, Polska 2009; odc. 15
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
Polska 2010; odc. 11

TVP ROZRYWKA

TVN7

TVN STYLE

TVP SPORT

TV4

06:45 Familiada - odcinek specjalny 2492;
teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy – W krainie
dźwięków i smaków
07:50 Postaw na milion; s.II; odc. 136;
teleturniej
08:50 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 42
Puszcza Kampinoska; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 442 ed. 6;
teleturniej
09:55 Sanatorium miłości; odc. 5; reality
show
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /120/ „Tolerancja” - Stanisław Soyka
11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /106/ „Kiedy powiem sobie dość” - ONA
11:15 Familiada - odcinek specjalny 2492;
teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /4/; teleturniej
12:20 Życie to Kabaret – Łowcy śmiechu –
Artur Andrus (5); program kabaretowy
13:20 Życie to Kabaret – Scena Dobrego
Humoru - „Z młodymi jak najbardziej”
(2)
14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /23/;
teleturniej
15:10 Gwiazdy opolskich kabaretonów –
Maciej Stuhr
15:25 Kabaretowa Mapa Polski – 30.
Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry „30 lat minęło” - kabareton [2]
16:25 Kabaretowa Mapa Polski – XXI
Festiwal Kabaretu w Koszalinie
(1-2)
18:20 Okrasa łamie przepisy – Piernikowa
kuchnia Kopernika
18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (80) - Łódka Pana Makarona; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 44 Sardynia (170) Koral, korek i langusta
19:55 Rodzina wie lepiej; /5/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.II; odc. 138;
teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub Dwójki (43) - PKP
22:30 Dwoje i ich boje (5); program
rozrywkowy
23:30 Koło fortuny; odc. 441 ed. 6;
teleturniej
00:05 Opole na bis – Marcin Daniec;
koncert
00:35 Sierocki na sobotę; odc. 12
01:35 Niezapomniane Koncerty – Sopot
2006 na bis – Perfect i goście
02:35 Olga Lipińska zaprasza (38); talkshow
03:20 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM –
Bajki dla potłuczonych (1)

04:55 Gotowe na wszystko IV (13/17) serial, USA
05:55 Ukryta prawda (Koleżanki) (526) program obyczajowy
06:55 Sąd rodzinny (Nic już nie jest
możliwe) (46/52) - program sądowy
07:50 Szpital (244) - program obyczajowy
08:45 Big Brother (12/65) - program
09:40 Doradca smaku 10-Risotto z
portobello i parmezanem (15/40) program
09:50 Big Brother Pobudka (13/64) program
09:55 Zakochani po uszy (46/120) program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (53/165) - program
12:35 Doradca smaku 10-Trecki burek ze
szpinakiem (16/40) - program
12:45 Ukryta prawda (Nowy Adam) (308)
- program obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (13/64) program
13:50 Sąd rodzinny (Sine dziecko) (47/52)
- program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Dzień zapłaty) (84/116) - program
sądowy
15:50 Szpital (245) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (13/64) program
16:55 Gotowe na wszystko IV (14/17) serial, USA
17:50 Przyjaciele (6/25) - serial
komediowy, USA
18:20 Singielka (23/57) - serial
18:55 Singielka (24/57) - serial
19:30 Zakochani po uszy (47/120) program
20:00 Big Brother (13/65) - program
21:00 Uczciwa gra - film obyczajowy,
USA/Zjednoczone Emiraty
Arabskie 2010. Valerie Plame Wilson
(Naomi Watts) jest agentką CIA, a przy
okazji żoną amerykańskiego dyplomaty
Josepha (Sean Penn). Kiedy jej mąż na
łamach New York Timesa oskarża
prezydenta Busha o okłamywanie opinii
publicznej w sprawie posiadania przez
Irak broni masowego rażenia, do
mediów zaczynają przeciekać
informacje o działalności Valerie...
23:15 Big Brother Nocą (11/52) - program
23:50 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. Po kilku
tygodniach do Bena telefonuje Alison i
informuje go, że zostanie ojcem…
02:30 Moc Magii (444) - program

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
2(6/13) - program lifestylowy
06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3(5/39) program
06:30 Ugotowani 8(49) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 8(50) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę
7(7/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 5(3/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 3(4/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
6(5/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5(1/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne Rewolucje
12:45 Kto tu mieszka?
13:30 Panny młode ponad miarę
14:35 Śluby marzeń
15:35 Kobieta na krańcu świata 8(6) program
16:10 Ostre cięcie 6(4/12) - program
16:55 Nowa misja ratunkowa(5/7) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 15(10/14) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
5(3/10) - reality show
19:40 Afera fryzjera 6(6/12) - program
rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni
21:25 Eks-tra zmiana 2(1/8) - program
lifestylowy
22:25 W roli głównej(5/6) - talk show
23:00 Powrót Doktora Szczyta
00:00 Walka o lżejsze życie(2/5) - program
01:05 Dzieci na rozstaju(1/3) - miniserial
dokum., Wielka Brytania
02:15 Wiem, co jem 5(1/10) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 3(2/16) - magazyn
03:15 W roli głównej - Kuba
Wojewódzki(7/16) - talk show
03:45 W roli głównej - Magdalena
Środa(8/16) - talk show
04:15 W roli głównej - Sebastian Karpiel
Bułecka(9/16) - talk show

06:00 Retro TVP Sport
08:05 piłka nożna - Eliminacje EURO 2020:
Polska - Łotwa
10:15 piłka nożna - 2.liga, 26.kolejka
12:20 boks - Gala Knock Out Promotion
Łomża
14:30 boks - Gala Knock Out Promotion
Łomża
15:35 Pełnosprawni
16:05 Legia TV - magazyn piłkarski
16:45 piłka nożna - Lotto Ekstraklasa 28.
kolejka: Lech Poznań - Pogoń Szczecin
(studio), Na żywo
17:55 piłka nożna - Lotto Ekstraklasa 28.
kolejka: Lech Poznań - Pogoń Szczecin
21:20 Sportowy Wieczór, Na żywo
22:00 set 1, gem 1-3 tenis - Turniej WTA
Charleston
23:55 Z kamerą TVP
00:20 Gala MMA Wilanów
02:10 boks - GAla Grande Synthe
03:15 boks - Gala w Grande Synthe
04:20 Boks - Gala Filadelfia
05:15 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Piłka nożna: MLS; mecz: Los Angeles
Galaxy - Portland Timbers
8:10 Cafe Futbol; magazyn piłkarski.
Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy związane z
piłką nożną.
10:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
12:10 Atleci; magazyn dla wszystkich,
którzy kochają sport. W programie
relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami,
a także praktyczne porady,...
12:50 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
ŁKS Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała
15:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
17:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
PGE FKS Stal Mielec - Sandecja Nowy
Sącz
20:15 Sporty walki: Z archiwum UFC
20:55 Piłka nożna: Puchar Francji; mecz
półfinałowy: Paris Saint-Germain - FC
Nantes
23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW 26: Materla vs.
Silva III; waga średnia: Michał Materla Jay Silva. Przypomnienie gali z 2014
roku w Warszawie

6:00 Buffy, postrach wampirów (61) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w Butach (78) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (3) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (83) reality show.
Edyta samotnie wychowuje Kacpra i
Nikolę. Jej mąż alkoholik znęcał się nad
rodziną. Pilną potrzebą matki i dzieci jest
remont...
9:00 Septagon (55) serial kryminalny.
Detektywi przyjmują zlecenie od
rodziców dziewczyny, którzy
podejrzewają, że ktoś chciał skrzywdzić
ich córkę podczas treningu na ściance.
Zarządca obiektu...
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 6
(6) reality show
11:25 Anatomia głupoty (8) serial
dokumentalny
11:55 Galileo (735); program
popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (151) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (516) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator: Gdyby nie
troska (21) serial kryminalny
17:00 Joker (53) teleturniej
18:00 Septagon (56) serial kryminalny.
Dwunastoletni Grześ chce rozmawiać z
Lili, która pracowała przy sprawie jego
matki. Chłopiec nie pamięta ojca, który
odszedł, kiedy on...
19:00 Policjantki i Policjanci (517) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(279) serial kryminalny. Wach i Walczak
wyjaśniają sprawę próby samobójczej
młodego mężczyzny. Ustalają, że kilka
miesięcy wcześniej, podczas imprezy
firmowej, wydarzyło się coś,...
21:00 Uciekający pociąg; dramat
sensacyjny, Izrael/USA 1985. Dwaj
zbiegowie zostają uwięzieni w
rozpędzonym pociągu bez maszynisty.
23:15 Traffik; thriller, USA 2018.
Dziennikarka Brea i jej chłopak John
wybierają się na romantyczną wyprawę
w góry. Po drodze natykają się na
członków gangu...
1:25 Żona dla milionera 5 (7) reality show
2:25 Interwencja; magazyn reporterów
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
05:35 Korona królów; odc. 150; telenowela
historyczna TVP
06:05 Na sygnale; odc. 29 „Fachowiec”;
serial fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 30 „Oddajcie mi
dziecko”; serial fabularyzowany TVP
07:10 Na kłopoty... Bednarski; odc. 5/7 Znak węża; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1021; serial
TVP
09:20 Na dobre i na złe; odc. 737; serial
TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.III; odc. 58 „Pstrykasz
więc jesteś”; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 59 „Młodość
nie zna strachu”; serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.III; odc. 30 - Fakt prasowy;
serial obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.III; odc. 31 - Radio
interaktywne; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 173 Ostatnie dni; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 174 Panaceum; serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc. 263
Niedokończona rozmowa; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 30 „Oddajcie mi
dziecko”; serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.III; odc. 32 - Wielkie
odkrycie; serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.III; odc. 33 - Sprawca;
serial obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 57 - Świadkowie;
serial komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 175 Drift; serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.X; odc. 130 - Trzeci
człowiek; serial kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.III; odc. 34 - Odsiecz;
serial obyczajowy TVP
22:25 Ranczo; s.III; odc. 35; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 176 ;
serial kryminalny TVP
00:20 Rodzinka.pl; odc. 256; sezon 14;
serial TVP
00:50 Na sygnale; odc. 225; serial
fabularyzowany TVP
01:25 Londyńczycy; odc. 12/13; serial TVP
02:20 Londyńczycy; odc. 13/13; serial TVP
03:15 Na kłopoty... Bednarski; odc. 5/7 Znak węża; serial TVP
04:30 M jak miłość; s.I; odc. 1021; serial
TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 3 kwietnia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 03.04.1989
07:50 Czarne chmury; odc. 3/10 - Zawiść;
serial TVP
08:45 Ale nam się wydarzyło... Jan Paweł
II; odc. 11; rozmowa
08:55 Archiwum zimnej wojny – Krucjata
wolności; magazyn; Polska (2018);
reż.:Jan Sosiński
09:30 Historia Polski – Jan Paweł II i Jego
przyjaciel; film dokumentalny; Polska
(1999)
10:25 Sensacje XX wieku – Tragedia i
nadzieja; cz. 2; cykl dokumentalny
11:00 Święty uśmiechnięty; film dok.;
Polska (2012)
12:00 Polska Kronika Filmowa 1991
- Wydanie 9
12:20 Czas honoru; odc. 13 Władek; serial
TVP
13:20 Wszystkie kolory świata – Tunezja.
Gwiazda Afryki; serial dokum.; Francja
(2008)
14:25 Ira Goetz; reportaż; Polska (2018)
15:25 Wojna stuletnia; odc. 2/3; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
16:30 Historia Polski – Wielcy znani i
nieznani – Eugeniusz Kwiatkowski; film
dok; Polska (1978)
17:45 Było, nie minęło - kronika
zwiadowców historii. – Śląska bitwa o
benzynę
18:15 Niezwykłe Dwudziestolecie. Historia
gospodarcza II RP – Kolej linowa; odc.
5
18:45 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 9; cykl dokumentalny
18:55 Czarne chmury; odc. 4/10; serial TVP
20:00 Tajne akta III Rzeszy; odc. 2/6;
Wielka Brytania (2015)
21:00 Szkocki sen o Kanadzie; film
dokum.; Wielka Brytania (2017)
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci;
reportaż
22:35 Polana pośród brzeziny; dramat;
Francja, Niemcy, Polska (2003)
00:15 „Sensacje XX wieku” – Enigma; cz.
2; widowisko; Polska, Wielka Brytania
(2015)
01:10 Encyklopedia II wojny światowej –
M – Maginota Linia; cykl dokumentalny
01:40 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Śląska bitwa o
benzynę
02:15 Dziennik telewizyjny – 03.04.1989
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05:00 Jeden z dziesięciu; 18/111;
teleturniej
05:35 Jaka to melodia?; odc. 4057;
teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 147;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 458; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.IV; odc. 51; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VIII; odc. 103;
serial TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.V; odc. 68; serial
TVP
11:30 Korona królów; odc. 200; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Najmłodsi
mieszkańcy afrykańskiej sawanny;
serial dokumentalny; Wielka Brytania
(2014); reż.:Veronica Fury
14:00 Elif; s.III; odc. 459; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 109
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 148;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4058;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3463; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 201; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 19/111;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda, Na żywo
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 269 Powołanie; serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas;
magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz i Kłopotowski
komentują świat; talk-show
01:40 Bez tożsamości; odc. 28; serial;
Hiszpania (2016)
02:30 Kompania X; s.III; odc. 26; serial;
Kanada (2015)
03:25 Sprawa dla reportera
04:20 Magazyn śledczy Anity Gargas;
magazyn

05:10 Koło fortuny; odc. 263 ed. 5;
teleturniej
05:50 Na dobre i na złe; odc. 738; serial
TVP
06:45 Operacja Zdrowie!; magazyn
medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 33 „Dobry łotr”;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 147 sezon 6;
serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2036; serial
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 264 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 58; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc. 738; serial
TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 67; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 468 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości; odc. 33; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 41 „Kryzys”;
serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki czyli
historia jednego przeboju
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2036; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2037; serial
obyczajowy TVP
20:45 The Good Doctor; s.II; odc. 33; serial
obyczajowy; USA (2017)
21:40 Duff [#ta brzydka i gruba]; USA
(2015); reż.:Ari Sandel; wyk.:Mae
Whitman, Robbie Amell, Bella Thorne,
Skyler Samuels
23:30 Na sygnale; odc. 226 „Nigdy nie
wiesz”; serial fabularyzowany TVP
00:05 Uziemieni; komedia; Belgia, Francja
(2013); reż.:Alexandre Coffre;
wyk.:Valerie Bonneton, Dany Boon,
Denis Menochet, Albert Delpy
01:45 La La Poland; s.II; odc. (6); program
rozrywkowy
02:25 Riviera; odc. 3; serial; Wielka
Brytania (2017)
03:20 Art Noc

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (696) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (697) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(110) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (873) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (154) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (855) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2857) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (901) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (324) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (314) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2858) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (421) serial
komediowy. Ciąg dalszy perypetii
Ferdynanda Kiepskiego, jego rodziny i
sąsiadów. Ferdynand i Halina będą
obchodzić m.in. czterdziestą rocznicę
ślubu.
20:05 Nasz nowy dom (136) reality show
21:10 Przyjaciółki (152) serial obyczajowy
22:15 Ślad (51) serial kryminalny
23:20 Mój chłopak się żeni; komedia
romantyczna, USA 1997
1:40 Chirurdzy (149) serial obyczajowy. W
ósmym sezonie lekarzy ze szpitala
Seattle Grace czekają kolejne poważne
decyzje. Rozpoczyna się piąty rok
rezydentury.
2:40 Chirurdzy (150) serial obyczajowy
3:40 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom dzwoniącym do
studia. Występują eksperci

05:10 Uwaga! (5632) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (4/14) program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (19/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2427) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1018) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (907) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (670) - program
14:00 19 + (371) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 3 (5/12) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (671) - program
16:30 19 + (372) - program
17:00 Szpital (908) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1019) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7764) - informacje, Polska
19:35 Sport (7747) - informacje
19:45 Pogoda (7744) - informacje
19:50 Uwaga! (5633) - program
20:10 Doradca smaku 10 (20/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2853) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (251) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 19 (6/13) program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Wkręceni - komedia, Polska 2014.
Opowieść o trójce przyjaciół ze Śląska.
Franczesko (Piotr Adamczyk), Fikoł
(Bartosz Opania) i Szyja (Paweł
Domagała) znają się od lat, razem
pracują i razem spędzają wolny czas.
Kiedy tracą pracę w lokalnej fabryce,
postanawiają spędzić szalony weekend
w stolicy. Jednak prawdziwa przygoda
ma się dopiero zacząć, gdy - podczas
przymusowego postoju w urokliwych
okolicach Zarzecza - trzech kumpli
zostaje omyłkowo wziętych za
niemieckich inwestorów.
00:30 Odwróceni. Ojcowie i córki (6/8) program. Gołąbek jest nadal
przekonany, że to nie Mnich stoi za
zabójstwami byłych gangsterów. Lato
namierza ciężarówkę, która zepchnęła
Blachę i Kaśkę z drogi. Daniel proponuje
Kaśce, żeby razem gdzieś daleko zaczęli
nowe życie. Lidka przeprasza swojego
partnera Latę za to, że nie mówiła mu
pewnych rzeczy. Lato przyjmuje
przeprosiny, razem przeglądają raz
jeszcze nagranie z dworca. Laura
postanawia sprzedać firmę – Daniel
prosi ją, żeby się jeszcze zastanowiła.
Stan Laury ciągle się pogarsza – Kaśka
robi wszystko, żeby Laura wyzdrowiała.
01:40 Uwaga! (5633) - program
02:00 Moc Magii (445) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 14
07:05 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 192
08:00 Lombard. Życie pod zastaw;
odc. 174
09:00 Rodzinny interes; odc. 23
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2006
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2003
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2013; odc. 12-13
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 50
16:00 Rodzinny interes; odc. 23
17:00 Rodzinny interes; odc. 24
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
174
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
175
20:00 Wakacje Jasia Fasoli; komedia,
Great Britain 2007. Pewnego popołudnia
Jaś Fasola dowiaduje się, że został
szczęśliwcem, który w loterii parafialnej
wygrał tygodniową wycieczkę do Francji
oraz kamerę. Okazuje się, że podróżnik
trafia prosto na festiwal filmowy w
Cannes, gdzie rozpoczynają się jego
przygody. Sytuacja staje się coraz
bardziej absurdalna, gdy jego produkcja
trafia na ekrany ekspertów festiwalu, a
on sam zostaje oskarżony o porwanie
nieletniej osoby.
21:55 Twarda laska; komedia, Australia,
USA 2001. Darren (Jason Biggs),
Wayne (Steve Zahn) i J.D. (Jack Black)
mimo że są przyjaciółmi, traktują się jak
bracia. Niespodziewanie w ich życiu
pojawia się piękna Judith (Amanda
Peet), w której zakochuje się Darren. Od
tej chwili pomiędzy trójką przyjaciół
coraz częściej dochodzi do konfliktów…
23:55 American Pie: Księga miłości;
komedia, USA 2009
01:50 Chłopcy pani Brown; serial
fabularny, Irlandia, Wielka Brytania
2012; odc. 3
02:25 Chłopcy pani Brown; serial
fabularny, Irlandia, Wielka Brytania
2012; odc. 4
03:00 Chłopcy pani Brown; serial
fabularny, Irlandia, Wielka Brytania
2012; odc. 5
03:40 Chłopcy pani Brown; serial
fabularny, Irlandia, Wielka Brytania
2012; odc. 6
04:25 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze;
serial fabularny, USA 1997
05:25 Dyżur; factual, Polska 2009; odc. 16

TVP ROZRYWKA
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TVN STYLE

TVP SPORT

TV4

06:35 Familiada; odc. 2493; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Piernikowa
kuchnia Kopernika; magazyn kulinarny
07:40 Postaw na milion; s.II; odc. 137;
teleturniej
08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 Haremy nie tylko męskie; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 443 ed. 6;
teleturniej
09:45 Dwoje i ich boje (4); program
rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej Piosenki; /118/ „Niepokonani” - Perfect
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /121/ „Jak się masz kochanie” - Happy End
11:10 Familiada; odc. 2493; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /5/; teleturniej
12:10 Życie to Kabaret – Historia literatury
według Kabaretu Moralnego Niepokoju
(1-2); widowisko
14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /24/;
teleturniej
15:10 KabareTOP Story – „Sęk” - kabaret
Dudek
15:30 Kabaretowa Mapa Polski – IX
Mazurska Noc Kabaretowa – „Dwójki,
pary, duety” (1-3); widowisko
rozrywkowe
18:20 Okrasa łamie przepisy – Gotowanie
dla strażaków; magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat (100) - Cywilizacje; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży – Makłowicz
w podróży. Podróż 44 - Sardynia (171)
Górska Barbagia; magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /6/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz (8); teleturniej
muzyczny
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki (45) Wesołe jest życie staruszka; widowisko
rozrywkowe
22:35 Kabaret za kulisami (4); program
rozrywkowy
23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.IV (6);
program rozrywkowy
00:45 Koło fortuny; odc. 442 ed. 6;
teleturniej
01:25 Kabaretowa Mapa Polski – Płocka
Noc Kabaretowa – Jestem Gwiazdą!;
program rozrywkowy
03:35 Kabaretowa Mapa Polski – OPOLE
na bis – Z PRL do Polski; /cz. 1/
04:30 Rozrywka Retro – Na festiwalowej
scenie – Izabela Trojanowska;
widowisko rozrywkowe

04:55 Gotowe na wszystko IV (14/17) serial, USA
05:55 Ukryta prawda (Walka o spadek)
(527) - program obyczajowy
06:55 Sąd rodzinny (Sine dziecko) (47/52)
- program sądowy
07:50 Szpital (245) - program obyczajowy
08:45 Big Brother (13/65) - program
09:40 Doradca smaku 10-Trecki burek ze
szpinakiem (16/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka (14/64) program
09:55 Zakochani po uszy (47/120) program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (54/165) - program
12:35 Doradca smaku 9 - Ciasto
kokosowe z orzechami (24/40) program
12:45 Ukryta prawda (Po aborcji) (309) program obyczajowy
13:45 Big Brother Popołudnie (14/64) program
13:50 Sąd rodzinny (Policjantka) (48/52) program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Niekochane dziecko) (85/116) program sądowy
15:50 Szpital (246) - program obyczajowy
16:50 Big Brother Podwieczorek (14/64) program
16:55 Gotowe na wszystko IV (15/17) serial, USA
17:50 Przyjaciele (7/25) - serial
komediowy, USA
18:20 Singielka (25/57) - serial
18:55 Singielka (26/57) - serial
19:30 Zakochani po uszy (48/120) program
20:00 Big Brother (14/65) - program
21:00 Failure to Launch - komedia,
USA 2006. Tripp (Matthew
McConaghuey) ma ciekawą pracę,
dobry samochód, jest zapalonym
żeglarzem, ale wciąż mieszka z
rodzicami. Jego rodzice zaś ze
wszelkich sił starają się, by się
usamodzielnił. Postanawiają zgłosić się
do ekspertki w takich sprawach - Pauli
(Sarah Jessica Parker)…
23:05 Big Brother Nocą (12/52) - program
23:40 Wyrolowani - komedia, USA 2008.
Danny i Wheeler podróżują po stanach
ciężarówką z ogromnym napojem
energetyzującym na dachu, zachwalając
swój specyfik. Pewnego dnia rozbijają
swoją machinę i dostają do wyboru
więzienie lub 150 godzin opieki nad
niesfornymi dziećmi. . .
01:45 Moc Magii (445) - program
03:55 Druga strona medalu (3/8) - talk
show – Aleksander Gawronik

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
2(7/13) - program lifestylowy
05:55 Subiektywny ranking naj… 2(2/6) program
06:30 Ugotowani 8(51) - program
07:05 Ugotowani 8(52) - program
07:40 Sablewskiej sposób na modę
7(8/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 5(4/12) - program
09:25 W czym do ślubu? 3(5/12) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
6(6/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5(2/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 15(1/14) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler 3(5/8)
- program
13:20 Sztuka mięsa(1/12) - program
13:50 Patenciary(5/8) - program
14:25 Pogromcy medycznych mitów
15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
6(10/13) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3(3/10) - program
lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 15(11/14) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
5(4/10) - reality show
19:40 Ugotowani 8(53) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:15 Ugotowani 8(54) - program
kulinarno20:50 W czym do ślubu 4(8/12) - reality
show
21:20 Panny młode ponad miarę
22:25 Pani Gadżet 17(5/12) - magazyn
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje(5/12)
- program rozrywkowy
23:45 Pogromcy medycznych mitów
00:45 W roli głównej(5/6) - talk show
01:15 Subiektywny ranking naj… 2(2/6) program
01:45 Wiem, co jem na diecie(5/12) program
02:15 Wiem, co jem na diecie(6/12) program
02:45 Wiem, co jem 3(3/16) - magazyn
03:15 W roli głównej - Iwona
Pavlovicz(10/16) - talk show
03:45 W roli głównej - Maryla
Rodowicz(11/16) - talk show
04:15 W roli głównej - Katarzyna
Figura(12/16) - talk show

06:00 piłka nożna - mecz towarzyski
reprezentacji U20: Polska - Japonia
08:10 piłka nożna - mecz towarzyski
reprezentacji U20: Polska - Niemcy
10:15 tenis ziemny - Turniej WTA
Charleston
12:00 Oko w oko - Mateusz Ponitka
12:35 boks - Gal Filadelfia: Sułęcki - Rosado
13:35 piłka nożna - Ekstraklasa: Lech
POznań - Pogoń Szczecin
15:40 Legia TV - magazyn piłkarski
16:15 Retro TVP Sport
17:45 Hokej na lodzie - PHL: finał, Na żywo
20:35 piłka nożna - Ekstraklasa: Lech
Poznań - Pogoń Szczecin
22:30 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:00 set 1, gem 1-3 tenis - Turniej WTA
Charleston, Na żywo
01:00 hokej na lodzie - NHL:, Na żywo
04:00 Boks - Gala Filadelfia: pozostałe walki
05:20 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
8:30 Magazyn Fortuna 1. ligi; magazyn
piłkarski. Podsumowanie wydarzeń
kolejki na zapleczu Ekstraklasy.
Widzowie zobaczą bramki ze wszystkich
meczów oraz wywiady z zawodnikami i
trenerami. Nie zabraknie...
10:40 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz:
Car Gwarant Start Gniezno - Zdunek
Wybrzeże Gdańsk
12:50 Piłka nożna: Fortuna 1. liga; mecz:
PGE FKS Stal Mielec - Sandecja Nowy
Sącz
15:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
17:30 Siatkówka mężczyzn: 1. liga; mecz
półfinałowy fazy play-off
20:30 7. strefa; magazyn siatkarski. W
programie poruszane są tematy
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki
Kobiet i Champions League. Znajdą się
w nim także materiały poświęcone...
22:00 Boks: Gala w Liverpoolu; waga
półśrednia: Liam Smith - Sam Eggington
1:00 Sporty walki: KSW 31: Materla vs.
Drwal; waga średnia: Michał Materla Tomasz Drwal

6:00 Buffy, postrach wampirów (62) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w Butach (21) serial
animowany
7:35 Dragon Ball Super (4) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (90) reality show.
Dom Moniki i Roberta został zniszczony
przez wichurę. Razem z dziećmi para
przeniosła się do mieszkania socjalnego.
Dzięki ciężkiej pracy...
9:00 Septagon (56) serial kryminalny.
Dwunastoletni Grześ chce rozmawiać z
Lili, która pracowała przy sprawie jego
matki. Chłopiec nie pamięta ojca, który
odszedł, kiedy on...
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 6
(7) reality show
11:25 Anatomia głupoty (9) serial
dokumentalny
11:55 Mecenas Lena Barska (8) serial
obyczajowy. Lena niepokoi się o Aśkę,
która późno wraca do domu. Jurek
obiecuje, że przemówi córce do
rozsądku. Prawniczka prowadzi
sprawę...
13:00 Detektywi w akcji (152) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (517) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator: Doprowadzasz
mnie do szału (22) serial kryminalny
17:00 Joker (54) teleturniej
18:00 Septagon (57) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (518) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
(280) serial kryminalny
21:00 Nasza niania jest agentem;
komedia, USA 2010
23:00 Ameryka pod ostrzałem (3) serial
dokumentalny. Serial przybliża m.in.
strzelaniny w miasteczku Aurora stanie
Kolorado, w San Bernardino, Charleston,
Waszyngtonie...
0:05 Ameryka pod ostrzałem (4) serial
dokumentalny
1:10 Żona dla milionera 5 (8) reality show.
Patti Stanger jest doświadczoną swatką,
założycielką ekskluzywnego Klubu
Milionerów, w którym mężczyźni
sukcesu poznają swoje przyszłe żony.
2:15 Zagadkowe zgony (4) serial
dokumentalny
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. 151; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 30 „Oddajcie mi
dziecko”; serial fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 31 „Mały książę”;
serial fabularyzowany TVP
07:25 Na kłopoty... Bednarski; odc. 6/7 Ostatnie lato; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1022; serial
TVP
09:25 Ojciec Mateusz; s.XIII; odc. 173 Ostatnie dni; serial kryminalny TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.III; odc. 59 „Młodość
nie zna strachu”; serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 60 „Gwiazda
rocka”; serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.III; odc. 31 - Radio
interaktywne; serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.III; odc. 32 - Wielkie
odkrycie; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 174 Panaceum; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 175 Drift; serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc. 264 Bolesna
nieśmiałość; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 31 „Mały książę”;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.III; odc. 33 - Sprawca;
serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.III; odc. 34 - Odsiecz;
serial obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 58 - Mezalians;
serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 176 Świadek oskarżenia; serial kryminalny
TVP
20:20 Komisarz Alex; s.XI; odc. 131; serial
TVP
21:20 Ranczo; s.III; odc. 35 - Upadek
obyczajów; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.III; odc. 36 - Miedź
brzęcząca; serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 177 Amfetamina; serial kryminalny TVP
00:10 Echo serca; odc. 6; serial TVP
00:55 Instynkt; odc. 10 „Łagodna”; serial
kryminalny TVP
01:55 Instynkt; odc. 11; serial kryminalny
TVP
02:50 Na kłopoty... Bednarski; odc. 6/7 Ostatnie lato; serial TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc. 1022; serial
TVP
04:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 59; serial
komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 4 kwietnia; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 04.04.1989
07:40 Czarne chmury; odc. 4/10; serial TVP
08:45 Historia Polski – Wielcy znani i
nieznani – Eugeniusz Kwiatkowski; film
dokumentalny; Polska (1978)
09:55 Po PRLu; odc. 5
10:30 Sensacje XX wieku – Zemsta; cykl
dokum.
11:05 Amerykańska broń; odc. 4 Broń
która podbiła Dziki Zachód; serial
dokum.; Kanada (2013)
12:00 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 9; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 14; s. II; serial
TVP
13:20 Grecka odyseja Joanny Lumley;
odc. 2/4; Wielka Brytania (2011)
14:20 Bizancjum: opowieść o trzech
miastach; odc. 3/3; film dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
15:25 Zaginiona flota Kolumba; film
dokumentalny; USA (2010)
16:30 Historia Polski – Racławice 1794;
film dokum.; Polska (1979)
17:55 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – To wzgórze
kryje skarb
18:25 Taśmy bezpieki – Rozliczenie
zbrodniarzy hitlerowskich po II wojnie
światowej
18:50 Polska Kronika Filmowa 1993 Wydanie 9; cykl dokumentalny
19:05 Czarne chmury; odc. 5/10; serial TVP
20:05 Instynkt przetrwania; odc. 2/6
Pustynni łowcy; esej dokum.; USA
(2012)
21:05 Opowieść o Chinach; odc. 2/6; serial
dokum.; Wielka Brytania (2016)
22:05 Spór o historię – Władcy polscy:
Stefan Batory; debata
22:45 Szerokie tory – Szerokie tory. Sekta
wyznawców Putina; reportaż
23:20 Tajne akta III Rzeszy; odc. 2/6;
Wielka Brytania (2015)
00:20 „Sensacje XX wieku” – Enigma; cz.
3; widowisko; Polska, Wielka Brytania
(2015)
01:15 Encyklopedia II wojny światowej –
Niezwykłe rozkazy Hitlera; cykl
dokumentalny
01:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – To wzgórze
kryje skarb
02:20 Dziennik telewizyjny – 04.04.1989

