
Wkrótce na ławie oskarżo-
nych zasiądzie 19-letni Jan 
B., który oskarżony jest o spo-
wodowanie wypadku w Huci-
sku. W zdarzeniu ucierpiała 
4-letnia dziewczynka. Dziecko 
spędziło w szpitalu ponad trzy 
tygodnie. Niestety, mimo wy-
siłku lekarzy, życia 4-latki nie 
udało się uratować.

Do zdarzenia doszło 28 lipca 
ubiegłego roku około godz. 16.00. 
18-letni Jan B. jechał osobową 
dacią logan z Huciska do Kato-
wic. Warunki drogowe były do-

bre. Dojeżdżając do 
drogi DW792 Jan B. 
nie zachował szczegól-
nej ostrożności i wy-
jeżdżając z drogi pod-
porządkowanej, zaje-
chał drogę prawidłowo 
poruszającemu się 
peugeotowi 208, któ-

rym podróżowały 3 osoby. - W 
ten sposób oskarżony doprowa-
dził do zderzenia pojazdów, w 
wyniku którego 4-letnia pasażer-
ka peugeota doznała poważnych 
obrażeń głowy. Na ich skutek po-
krzywdzona zmarła 16 sierpnia 
2018 roku - mówi prokurator To-
masz Ozimek, rzecznik Prokura-
tury Okręgowej w Częstochowie.

W wyniku przeprowadzonych 
badań stwierdzono, że zarówno 
Jan B., jak i kierujący peugeo-
tem, byli trzeźwi.

- Na podstawie opinii biegłego 
ds. ruchu drogowego ustalono, 
że przyczyną wypadku drogowe-
go było zachowanie Jana B., któ-
ry poruszał się z nadmierną 
prędkością i nie zastosował się 
do znaku „ustąp pierwszeń-
stwa”. Ponadto biegły stwierdził, 
że kierujący peugeotem również 
poruszał się z prędkością więk-
szą niż dozwolona, jednak nie 

miało to wpływu na zaistnienie 
wypadku. Z opinii wynika bo-
wiem, że kierujący peugeotem, 
poruszając się z prędkością do-
zwoloną, także nie zdołałby zare-
agować na zagrożenie - wyjaśnia 
prokuratur Ozimek.

W śledztwie prokurator przed-
stawił Janowi B. zarzut spowo-
dowania śmiertelnego wypadku 
drogowego. Przesłuchany w cha-
rakterze podejrzanego Jan B. 
przyznał się do zarzucanego mu 
przestępstwa i wyjaśnił, że nie 
pamięta okoliczności zdarzenia.

Jan B. nie był w przeszłości 
karany.

Zarzucane oskarżonemu prze-
stępstwo jest zagrożone karą po-
zbawienia wolności od 6 miesięcy 
do 8 lat. Ponadto sąd może orzec 
wobec oskarżonego środek karny 
w postaci zakazu prowadzenia po-
jazdów na okres od roku do 15 lat.

Katarzyna Gwara

Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni 

Nowoczesny oddział ginekologiczno-położniczy
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Nie ustąpił pierwszeństwa

Czteroletnia dziewczynka nie żyje

Szpital im. Rudolfa Weigla 
w Blachowni rozwija się coraz 
prężniej. Właśnie oficjalnie 
otwarto Oddział Ginekologicz-
no-Położniczy z Pododdziałem 
Neonatologii.

Przypomnijmy, blisko sześciu 
lat szpitalem w Blachowni kieru-
je Polska Grupa Medyczna,. Sta-
rostwo Powiatowe w Częstocho-
wie podpisało z nią umowę na 25 
lat. Dzięki temu jedyny szpital 
działający na terenie powiatu 
częstochowskiego nie tylko nie 
jest zadłużony, ale ma także 
przed sobą perspektywę dalsze-
go rozwoju.

Na terenie szpitala działają 
między innymi oddziały chirurgii 
ogólnej, ortopedycznej i trauma-

tologii, pediatryczny, anestezjo-
logii i intensywnej terapii. Funk-
cjonuje też  tam całodobowo izba 

przyjęć. Część z nich zostało już 
wyremontowanych. Tym razem 
metamorfozę przeszedł oddział 
ginekologiczno-położniczy z po-
doddziałem neonatologii. – Skła-
da się on z czterech części – po-
łożnictwa, ginekologii, neonato-
logii i bloku operacyjnego, na 
którym są dwie sale porodowe, 
sala operacyjna i sala poporodo-
wa. W sumie oddział ma dzie-
więć sal, na których łącznie mo-
że przebywać około 20 pacjentek 
– wylicza Janusz Adamkiewicz, 
dyrektor szpitala w Blachowni. 
Wszystko jest wyposażone 
w najnowocześniejszy sprzęt 
spełniający standardy najwyż-
szej jakości. Inwestycja koszto-
wała 3,7 mln złotych.

W dalszych miesiącach szpi-
tal chce kontynuować plan 

związany z unowocześnieniem 
infrastruktury, remontem ko-
lejnych oddziałów i przygoto-
waniem nowoczesnych bloków 
operacyjnych. 

– W najbliższych miesiącach 
zamierzamy wyremontować 
oddział pediatryczny – zapo-
wiada Janusz Adamkiewicz.

Katarzyna Gwara, zdj. kg
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CZĘSTOCHOWY
I POWIATU 

www.zycieczestochowy.pl           www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

Nasi specjaliści z  dziedziny prawa, finansów, 
medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. 

Wystarczy wejść na stronę  
www.zycieczestochowy.pl  

i napisać do nas! 
Odpowiedzi publikować będziemy  
w  piątkowych wydaniach gazety  
Życie Częstochowy i Powiatu.

Masz problem?

Coraz bardziej wiosennie ro-
bi się w naszym mieście. Nie-
stety okazuje się, że kwiaty są 
łakomym kąskiem dla zło-
dziei...

Z donic  ustawionych po pół-
nocnej stronie Alei zniknęło  po-
nad 120 tulipanów. Ktoś ukradł 
je prawdopodobnie w celach za-
robkowych.  Sprawa zostanie 
przez Wydział Ochrony Środowi-
ska UM zgłoszona na policję.

Katarzyna Gwara

Sklep Auchan Częstochowa 
Północ wprowadza „ciche go-
dziny”. Co to oznacza? W tym 
czasie oświetlenie zostanie 
przyciemnione,  zamilknie 
muzyka, a telewizory na  dzia-
le z  elektroniką zgasną. 

W ten sposób częstochowski 
sklep chce stworzyć  warunki do 
robienia zakupów osobom ze 
spektrum autyzmu i pokrewny-
mi zaburzeniami. „Ciche godzi-
ny” będą w każdy wtorek od 
15.00 do 17.00. Dodatkowo wy-
dzielona zostania specjalna 
uprzywilejowana  kasa.

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Ktoś 
ukradł... 
miejskie 
tulipany!

We wtorki

Ciche 
godziny 
w C.H. 
Auchan
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Częstochowa

W ponad 80 szkołach 
i przedszkolach 
nadal strajkują

Kolejny dzień strajku 
szkolnego był jednocześnie 
drugim dniem egzaminu 
ósmoklasisty, który odbył się 
w Częstochowie zgodnie z 
planem. We wtorek nadal 
strajkowało 81 miejskich pla-
cówek oświatowych.

We wtorek w strajku uczest-
niczyło nadal ponad 1,5 tys. na-
uczycielek i nauczycieli z 81 
placówek oświatowych. 553 
osoby z różnych powodów (L4, 
opieka nad dzieckiem, urlopy 
dla poratowania zdrowia) było 
w szkole nieobecnych. Pozostali 
nie mieli tego dnia zajęć, nie 
przystąpili do strajku bądź nie 
pojawili się w szkole z innych 
powodów (łącznie 1115 osób).

W stosunku do ubiegłego ty-
godnia zmniejszyła się liczba 
strajkujących miejskich przed-
szkoli, strajk przerwały też poje-

dyncze szkoły. Część nauczycie-
li zawiesiła strajk na czas egza-
minów ósmoklasisty (wcześniej 
stało się tak również w czasie 
egzaminu gimnazjalnego).

W drugim tygodniu strajku 
zwiększa się liczba zgłoszeń od 
rodziców, dotyczących braku 
możliwości zapewnienia dalszej 
opieki dzieciom małym (zwłasz-
cza przedszkolakom) – we wła-
snym zakresie. M.in. dlatego 
kilka przedszkoli przerwało już 
akcję strajkową, pozostałe 
przyjmują dzieci w miarę możli-
wości związanych z aktualną 
liczbą pracowników pedago-
gicznych i obsługi.

16 kwietnia w placówkach 
objętych strajkiem w mieście 
przebywało 939 przedszkola-
ków i uczniów (nie licząc 
ósmoklasistów zdających egza-
min).   

Katarzyna Gwara

XII Festiwal im. Kaliny Jędrusik

Wyśpiewała zwycięstwo
Zakończyła się  XII Festi-

walu im. Kaliny Jędrusik. 
Wydarzeniu tradycyjnie to-
warzyszył „Konkurs Dobrej 
Piosenki”. Tym razem zwy-
ciężyła Karolina Łopuch.

Konkurs organizowany przez 
OPK ,,Gaude Mater” miał na ce-
lu prezentację i popularyzację 
dorobku artystycznego Kaliny 
Jędrusik, Agnieszki Osieckiej, 
promocję utalentowanych woka-
listek i wokalistów oraz nowych, 
dobrych piosenek.

W przesłuchaniach uczestni-
czyło 8 osób. Ich zadaniem było 
zaprezentowanie dwóch utworów 
– jednego z repertuaru Kaliny Ję-
drusik, drugiego – autorstwa 
Agnieszki Osieckiej. Jury, w 
skład którego weszli Lidia Po-
spieszalska (przewodnicząca), 
Robert Dorosławski oraz Marian 
Florek, przyznało następujące 
nagrody:

I Nagroda Prezydenta Miasta 
Częstochowy – Karolina Łopuch 
(akompaniował jej Maciej Zafo-
remski)

Nagroda Specjalna Jury – 
Magdalena Chołuj (Nagrodą 
Specjalną będzie zaproszenie na 
koncert w OPK ,,Gaude Mater” 
w ustalonym terminie)

Wyróżnienie Honorowe – Ida 
Szebla

Po głoszeniu wyników pu-
bliczność wysłuchała koncertu 
Martyny Kasprzyckiej i Macieja 
Czemplika – triumfatorów ubie-
głorocznego „Konkursu Dobrej 
Piosenki”.

Katarzyna Gwara  

AKTUALNOŚCI

Od Maskpolu

Mundury dla szkoły

Plac Biegańskiego 

Wielkanocne akcenty

Wjechał do rowu

Na łuku drogi stracił 
panowanie nad 

motocyklem

Zebrali prawie 10 l

Oddali krew 
na 100-lecie 

policji

Zespół Szkół Technicznych 
im. Jana Pawła II w Często-
chowie otrzymał 50 mundu-
rów polowych. Przekazało je 
Przedsiębiorstwo Sprzętu 
Ochronnego MASKPOL S.A.

Taka forma wsparcia to ele-
ment współpracy PSO MA-
SKPOL S.A. ze szkołami, w któ-
rych są klasy mundurowe. - 
Spółka z wielką satysfakcją 
wspiera swoimi wyrobami mło-
dzież, która być może w przyszło-
ści poprzez swoją pracę zawodo-
wą będzie odbiorcą produktów 
firmy MASKPOL – mówią przed-
stawiciele firmy. - Działania edu-
kacyjno-patriotyczne, prowadzo-
ne przez uczniów klasy mundu-
rowej ZST w Częstochowie zasłu-
gują na uwagę i wszelkie wspar-
cie, tym bardziej, że często są to 
projekty o charakterze ogólno-
miejskim - dodają. Uczniowie 

częstochowskiej „mundurówki” 
propagują wartości i idee patrio-
tyczne oraz kultywują pamięć o 
naszych rodakach na Kresach. - 
Jako szkoła jesteśmy niezmier-
nie wdzięczni Przedsiębiorstwu 
Sprzętu Ochronnego MASKPOL 
S.A. za wsparcie naszej placówki 
i mamy nadzieję, że nadal bę-
dziemy mogli realizować takie 
piękne projekty – powiedział Ra-
fał Piotrowski, Dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych w Często-
chowie.

PSO „MASKPOL” S. A. należy 
do elitarnego grona najwięk-
szych producentów szerokiej 
gamy wyrobów ochrony bali-
stycznej, produktów ochrony 
przeciwchemicznej oraz wyro-
bów ochrony prewencyjnej. Fir-
ma jest również producentem 
mundurów dla Sił Zbrojnych 
RP.

Katarzyna Gwara

Świąteczne akcenty pojawi-
ły się na placu Biegańskiego. 
Przygotowali je uczniowie z 
częstochowskich szkół. 

W akcji strojenia centrum 
miasta udział wzięło Przedszkole 
Sióstr Nazaretanek, Zespół Szkół 
im. W. Andersa, Zespół Szkół 
Specjalnych nr 23 im. J. Korcza-
ka, Zespół Szkół Specjalnych nr 
28, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 2, Szkoła Podstawowa nr 48 
im. Armii Krajowej, Zespół Szkół 

Samochodowo-Budowlanych, 
Fundacja św. Barnaby – Świetli-
ca środowiskowa, Liceum Samo-
rządowe, ZSS Zgromadzenie św. 
Józefa, Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkół Katolickich, Przedszkole nr 
41, Zespół Szkół Technicznych.

Pomysłodawczynią akcji była 
siostra Milena ze zgromadzenia 
św. Józefa. Wydarzenie współor-
ganizował Zespół Szkół Tech-
nicznych.

Katarzyna Gwara

Sezon dopiero się rozpoczął, a mamy kolejne zdarze-
nie z udziałem motocyklisty. Tym razem kierujący jed-
nośladem nie dostosował prędkości i na łuku drogi 
stracił panowanie nad pojazdem. Przejażdżkę zakoń-
czył w przydrożnym rowie.

Do zdarzenia doszło we wtorkowe (16.04.) popołudnie. 
29-latek jechał od strony Turowa w kierunku Olsztyna. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nie dostosował 
prędkości i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. 
W efekcie zjechał do przydrożnego rowu. Mężczyzna doznał 
obrażeń i trafił do szpitala - ma między innymi złamane po-
dudzie oraz obojczyk. Katarzyna Gwara

Zarząd Terenowy Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego Po-
licjantów w Częstochowie zorganizo-
wał akcję krwiodawstwa „100 litrów 
krwi na 100-lecie Policji”. Każdy, kto 
chciał wziąć udział w akcji, mógł to 
zrobić w specjalnym ambulansie do 
pobierania krwi, który stanął przed bu-
dynkiem Komendy Miejskiej w Często-
chowie. W sumie udało się zebrać pra-
wie 10 litrów krwi.

Inicjatorem akcji krwiodawstwa na te-
renie Komendy był przewodniczący Za-
rządu Terenowego Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego Poli-
cjantów w Częstochowie asp. Arkadiusz 
Kobiela. Z okazji zbliżającej się 100. 
rocznicy powstania policji, funkcjona-
riusze, pracownicy cywilni, a także 
przedstawiciele innych służb mogli od-
dać krew dla potrzebujących w mobil-
nym punkcie poboru krwi Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa z Katowic. W ciągu kilku godzin ze-
brano blisko  10 litrów  życiodajnego pły-
nu. Do akcji przyłączył się również  Klub 
Honorowych Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie.

  Aby zostać krwiodawcą, wystarczy 
mieć od 18 do 65 lat, ważyć więcej niż 50 
kilogramów oraz mieć ze sobą dokument 
stwierdzający tożsamość. Wskazane jest 
wcześniejsze zjedzenie lekkiego posiłku 
(nie zaleca się oddawania krwi na czczo).

Katarzyna Gwara

MZDiT

Wiosenne porządki na przystankach
Rozpoczęło się mycie i na-

prawa 408 wiat przystanko-
wych i tramwajowych. Prace 
potrwają do końca maja.

Na zlecenie Miejskiego Zarzą-
du Dróg i Transportu każda z 
istniejących w mieście wiat zo-
stanie oczyszczona z osadów, za-
brudzeń i aktów wandalizmu. 

Zostaną także uzupełnione lub 
naprawione elementy konstruk-
cji.

Dodatkowo mocowane są no-
we schematy komunikacyjne, 
znaki D-15 (oznaczające przy-
stanek) oraz odtwarzane specjal-
ne oznakowania ułatwiające po-
ruszanie się w obrębie przystan-
ków osobom niedowidzącym.

Proces związany z bieżącym 
utrzymaniem częstochowskiej 
infrastruktury przystankowej zo-
stanie ponowiony jesienią. Jed-
nocześnie podejmowane będą 
działania interwencyjne (głównie 
w okresie pielgrzymkowym).

Roczny koszt prac to 410 tys. 
zł.

Katarzyna Gwara



ŚRODA-CZWARTEK, 17-18 KWIETNIA 2019  3.ZDROWIE

Tegoroczne nagrody Pre-
zydenta Miasta Częstocho-
wy im. dra Władysława Bie-
gańskiego wręczono pod-
czas uroczystości w sali 
koncertowej Filharmonii 
Częstochowskiej.

Przy wyborze kandydatek i 
kandydatów uwzględniano 
m.in. pozytywne relacje z pa-
cjentami i współpracownika-
mi, postępowanie zgodne z 
etyką zawodową, umiejętność 
niesienia pomocy, profesjona-
lizm, działalność społeczną na 
rzecz środowiska lokalnego 
oraz osiągnięcia naukowe.

Nagrody i wyróżnienia za 
wybitną i znaczącą działalność 
w ochronie zdrowia i szczegól-
ny charakter pracy na rzecz 
pacjenta wręczyli prezydent 
Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk oraz przewodniczący 
Rady Miasta Zdzisław Wolski.

Po uroczystości wręczenia 
nagród i wyróżnień na scenie 
sali koncertowej wystąpił Ja-
cek Kawalec z zespołem towa-
rzyszących muzyków.

Sylwetki nagrodzonych i 
wyróżnionych.

  
NAGRODY IM. DOKTORA 

WŁADYSŁAWA 
BIEGAŃSKIEGO 2019
NAGRODY I STOPNIA

1. lek.med. GRZEGORZ BZ-
DON – Specjalista w zakre-
sie chorób płuc. Z często-
chowską służą zdrowia 
związany od 1992 roku. Ak-
tualnie pracuje w Oddziale 
Chorób Płuc Miejskiego 
Szpitala Zespolonego przy 
ul. Mirowskiej 15 oraz Po-
radni Domowego Leczenia 
Tlenem.

 Nagroda za duże zaangażo-
wanie w wykonywaniu za-
wodu lekarza, profesjona-
lizm i wzorową postawę 
etyczną.

2. mgr farmacji KRYSTYNA 
PUSZCZYŃSKA – Specjali-
sta farmacji aptecznej. Kie-
rownik apteki ogólnodo-
stępnej przy ul. Orkana 93. 
Przewodnicząca Okręgowe-
go Sądu Aptekarskiego.   

 Nagroda za całokształt su-
miennej i wyróżniającej się 
pracy na rzecz środowiska 
aptekarskiego.

3. pielęgniarka ALEKSAN-
DRA SEKUŁA – Od ponad 
40 lat pracuje w jako dyspo-
zytor medyczny w Zintegro-
wanym Stanowisku Dyspo-
zytorskimi i Koordynacji 
Medycznej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego przy ul. Si-
korskiego. Współtwórca 
systemu powiadamiania ra-
tunkowego w Częstochowie.  

 Nagroda za długoletnią, su-
mienną pracę nad wdraża-
niem systemu państwowe-
go ratownictwa medycznego 
raz pełne zaangażowanie w 
wykonywaniu zawodu.

NAGRODY II STOPNIA
1. lek. med. PIOTR JAKU-

BOWSKI – Specjalista z za-
kresu pediatrii. Z często-
chowską służbą zdrowia 
związany od 1984 roku. Od 
2013 roku pracuje jako pe-

diatra w Poradni Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej Przy-
chodni Lekarskiej NOVO-
MED przy ul. Bohaterów 
Katynia.

 Nagroda za całokształt su-
miennej pracy na rzecz ma-
łych pacjentów oraz działal-
ność społeczną na rzecz   
środowiska lekarskiego.

2. lek. med.   KRYSTYNA 
CUGLEWSKA – Specjalista 
chorób wewnętrznych. Od 
41 lat pracuje w Szpitalu 
Hutniczym kolejno na sta-
nowisku z-cy ordynatora 
oddziału wewnętrznego, ak-
tualnie jako z-ca koordyna-
tora obiektu szpitala przy 
al. Pokoju 44.

 Nagroda za nienaganną po-
stawę etyczną, pełny profe-
sjonalizm zawodowy oraz 
całkowite oddanie pacjen-
tom.

NAGRODY III STOPNIA
1. mgr pielęgniarstwa RE-

NATA WRÓŻ – Specjalista 
z zakresu pielęgniarstwa 
chirurgicznego, wykładow-
ca akademicki. Od 1990 ro-
ku pracuje na stanowisku 
pielęgniarki Oddziału Chi-
rurgii Urazowo-Ortopedycz-
nej Miejskiego Szpitala Ze-
spolonego przy ul. Mirow-
skiej 15.

 Nagroda za długoletnią od-
daną pracę na rzecz pacjen-
tów, zaangażowanie w 
kształceniu przyszłych 
adeptów sztuki pielęgniar-
skiej oraz aktywną działal-
ność na rzecz samorządu 
pielęgniarek i położnych.

2. licencjonowana pielę-
gniarka   ALICJA KRA-
KOWSKA – Z częstochow-
ską służbą zdrowia związa-
na od 28 lat. Aktualnie pra-
cuje w Przychodni Lekar-
skiej przy ul. Księżycowej 
jako pielęgniarka rodzinna.

 Nagroda za profesjonalizm, 
życzliwość w stosunku do 
pacjentów i współpracowni-
ków oraz działalność profi-
laktyczną na rzecz z ludzi 
starszych.

3. mgr pielęgniarstwa GRA-
ŻYNA CHATYS – Specja-

listka w dziedzinie pielę-
gniarstwa z opieki paliatyw-
nej. Z częstochowską służ-
bą zdrowia związana od 
1996 roku jako pielęgniar-
ka opieki paliatywnej i ho-
spicyjnej. Od 2002 roku 
pracuje w hospicjum domo-
wym i poradni opieki palia-
tywnej Specjalistycznej 
Przychodni Lekarskiej przy 
ul. Kopernika 34.

 Nagroda za profesjonalizm 
w niesieniu pomocy chorym 
i wyjątkową opiekę nad pa-
cjentami z chorobą nowo-
tworową i ich rodzinami.

4. lek. med. EDYTA GAJDA 
– Specjalista z zakresu cho-
rób wewnętrznych. Od 1995 
roku pracuje w Szpitalu im. 
L. Rydygiera, aktualnie na 
stanowisku starszego asy-
stenta w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych i Poradni 
Kardiologicznej Miejskiego 
Szpitala Zespolonego przy 
ul. Mirowskiej 15.

 Nagroda za pełne zaangażo-
wanie w wykonywaniu za-
wodu lekarza, profesjona-
lizm w niesieniu pomocy 
chorym oraz wzorową po-
stawę etyczną.

5. lek. med. MAREK HARA-
SIM – Specjalista ginekolo-
gii i położnictwa. Od 1996 r. 
pracuje na Oddziale Gine-
kologii i Położnictwa Miej-
skiego Szpitala Zespolonego 
przy ul. Mickiewicza 12 oraz 
pełni funkcję Pełnomocnika   
Dyrektora. Współorganiza-
tor Szkoły Rodzenia przy ul. 
Mickiewicza.

 Nagroda za długoletnią, su-
mienną pełną poświęcenia 
pracę na rzecz pacjentów 
oraz   wzorową postawę 
etyczną.

6. pielęgniarka BARBARA 
WOJTASIK – Z często-
chowską służbą zdrowia 
związana od 1979 roku. Ak-
tualnie pracuje na Oddziale 
Pediatrycznym Miejskiego 
Szpitala Zespolonego przy 
ul. Bony 1/3.

 Nagroda za całokształt   
pracy zawodowej i wielkie 
zaangażowanie w wykony-
waniu swych obowiązków.

7. lek. med. SŁAWOMIR 

STRZELCZYK – Specjalista 
chirurgii ogólnej i medycy-
ny ratunkowej. Z często-
chowską służbą zdrowia 
związany od 25 lat.   Od 
2012 roku pełni funkcję Or-
dynatora Oddziału Chirur-
gii Ogólnej Miejskiego Szpi-
tala Zespolonego przy ul. 
Mirowskiej 15. Członek 
Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Częstochowie oraz czło-
nek Krajowego Zespołu ds. 
Medycyny ratunkowej przy 
Ministrze Zdrowia.

 Nagroda za wyjątkowy pro-
fesjonalizm w pracy zawo-
dowej, działania   na rzecz 
poprawy sytuacji w służbie 
zdrowia oraz etyczną posta-
wę.

8. pielęgniarka LIDIA ŚLĘ-
ZAK – Od 26 lat pracuje w 
Miejskim Szpitalu Zespolo-
nym przy ul. Mirowskiej 15 
kolejno jako pielęgniarka 
oddziału laryngologii, pielę-
gniarki oddziałowej izby 
przyjęć oraz Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. Ak-
tualnie pełni funkcję Kie-
rownika Centralnej Steryli-
zatorni.

 Nagroda za całokształt rze-
telnej pracy zawodowej oraz 
profesjonalizm na pełnio-
nych stanowiskach.

9. lek. stom. PIOTR JANIK – 
Specjalista stomatologii za-
chowawczej. Z częstochow-
ską służbą zdrowia związa-
ny od 1983 roku. Od 18 lat 
pracuje w Przychodni Le-
karskiej przy ul. Kopernika 
45 kolejno jako Dyrektor 
Przychodni a od 14 lat jako 
Prezes Spółki SANUS. Czło-
nek Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Częstochowie.

 Nagroda za długoletnią, su-
mienną pracę na rzecz pa-
cjentów oraz aktywną dzia-
łalność na rzecz samorządu 
lekarskiego.

WYRÓŻNIENIA
1. lek. med. ANNA ŻELE-

CHOWSKA – Specjalista z 
zakresu neurologii i rehabi-
litacji medycznej. Z często-
chowską służbą zdrowia 
związana od 1981 roku. By-

ły kierownik Zakładu Reha-
bilitacji Woj. Szpitala Spe-
cjalistycznego. Aktualnie 
współpracuje z Centrum 
Medycznym ALFAMEDICA i 
KLARA.

 Nagroda za pełne zaangażo-
wanie w wykonywaniu za-
wodu lekarza oraz aktywną 
działalność na rzecz samo-
rządu lekarskiego.

2. lek. med. IZABELA PRU-
DŁO – Specjalista z zakre-
su radiologii onkologicznej 
oraz onkologii klinicznej. Z 
częstochowską służbą zdro-
wia   związana od 1992 ro-
ku, aktualnie pracuje na 
stanowisku Kierownika Od-
działu Onkologii z Podod-
działem Dziennym Chemio-
terapii Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego przy 
ul. Bialskiej.

 Nagroda za perfekcjonizm, 
zaangażowanie w pracy i 
nienaganną postawę etycz-
ną.

3. mgr pielęgniarstwa IRE-
NA SIKORA-MYSŁEK – 
Specjalista pielęgniarstwa 
rodzinnego, stypendystka 
Uniwersytetu Wiedeńskiego 
wieloletni wykładowca za-
wodów medycznych, dokto-
rantka   Uniwersytetu w 
Opolu. Przewodnicząca Ko-
ła Terenowego   Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniar-
skiego oraz Zastępca Dy-
rektora Medycznego Pielę-
gniarskiej Opieki Długoter-
minowej „HOSP-MED” przy 
alei Armii Krajowej 1/3.

 Nagroda za pełne oddanie i   
zaangażowanie w pracy na 
rzecz ludzi starszych, nie-
pełnosprawnych.   

4. tech. fizjoterapii JOLAN-
TA JĘDRASZKIEWICZ – 
Od 41 lat pracuje w zawo-
dzie technika fizjoterapii. 
Od 1993 roku zatrudniona 
w Miejskim Szpitalu Zespo-
lonym w Częstochowie przy 
ul. Mickiewicza 12, aktual-
nie na oddziale neurologii i 
udarowym przy ul. Mirow-
skiej 15.

 Nagroda za pełne oddanie i   
zaangażowanie w pracy na 
rzecz ludzi starszych, nie-
pełnosprawnych.

5. mgr biologii   ZOFIA KO-
NAT –   diagnosta laborato-
ryjny. Z częstochowską 
służbą zdrowia związana od 
37 lat.   Aktualnie pracuje 
na stanowisku Zastępcy 
Kierownika Laboratorium w 
Diagnostyce Sp. z.o.o. przy 
ul. Bony 1/3.

 Nagroda za pełne zaangażo-
wanie w wykonywaniu za-
wodu odpowiedzialność i 
sumienność w wypełnianiu 
obowiązków.

6. mgr farmacji TERESA HU-
BER – Specjalista farmacji 
aptecznej. Z częstochowską 
służbą zdrowia związana od 
1983 roku. Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej 
Częstochowskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej.

 Nagroda za całokształt pra-
cy zawodowej i wieloletnią 
aktywną działalność spo-
łeczną na rzecz samorządu 
aptekarskiego.

Oprac. Katarzyna Gwara,  
zdj. Zbigniew Burda

Filharmonia Częstochowska

Nagrodzeni za działanie na rzecz zdrowia
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Policjanci z Mikołowa zatrzy-
mali dwóch 18-latków, którzy 
w połowie lutego na terenie Ła-
zisk Górnych, zniszczyli krzyż 
kaplicznego. Sprawa ma szcze-
gólny charakter, gdyż krzyż 
wpisany jest do gminnego reje-
stru zabytków. O dalszym losie 
młodych mężczyzn zdecyduje 
sąd.

Przydrożny krzyż kamienny stoi 
na rogu ulic Piaskowej i Górniczej 
w Łaziskach Górnych. Jego po-
wstanie datuje się na rok 1817. W 
czasie II wojny światowej krzyż 
uległ częściowemu zniszczeniu, 
natomiast w roku 1967 został 
przeprowadzony jego gruntowny 
remont. Z końcem 2001 roku, 
obiekt został wpisany do Gminnej 
Ewidencji Zabytków. Nie tak daw-
no z kolei, bo w roku 2018, krzyż 
został poddany renowacji, której 
koszt poniesiony przez gminę wy-
nosił 35 tys. zł.

Do zniszczenia pomnika doszło 
19 lutego, kiedy to sprawcy uszko-
dzili go, malując na nim napisy 
farbą. Policjanci ustalili, kto jest odpowie-
dzialny za tą dewastację. Okazało się, że 
to dwa osiemnastoletni mieszkańcy Ła-
zisk i Mikołowa. Sprawa ma charakter 
szczególny z uwagi na to, że mężczyźni za 
ten czyn odpowiedzą z ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. „Grafi-
ciarze” usłyszeli prokuratorskie zarzuty, 
do których popełnienia obaj się przyznali. 
Za swoje zachowanie odpowiedzą przed 
mikołowskim sądem. Przepisy prawa w 
tej sytuacji przewidują karę do lat 8 wię-
zienia.

W ręce policjantów wpadł 36-letni 
gliwiczanin, który napadł na sklep 
spożywczy. Sprawca sterroryzował 
ekspedientkę i zażądał wydania pie-
niędzy. Kobieta zachowała jednak 
zimną krew i... zamknęła napastnika 
w sklepie. Mężczyźnie grozi 12 lat 
więzienia.

Do zdarzenia doszło przy ul. Chorzow-
skiej w Gliwicach. Około godziny 17.30 za 
ladę wbiegł mężczyzna, który chwycił eks-
pedientkę za włosy i grożąc pistoletem, za-
żądał gotówki. Na wołanie o pomoc zare-
agował 70-latek, który chwilę później 
wszedł do sklepu. Kiedy jednak został 

uderzony przez sprawcę, przestraszył się 
i uciekł. Świadkiem zajścia była przecho-
dząca obok kobieta, która o wszystkim 
powiadomiła mundurowych.

Napastnik rozkazał ekspedientce by za-
mknęła drzwi. Wtedy też 26-latka wyko-
rzystała chwilę nieuwagi i zamknęła go 
w sklepie. Na miejscu szybko pojawiły się 
radiowozy. Policjanci obezwładnili i za-
trzymali sprawcę. Policyjna ekipa docho-
dzeniowo-śledcza podczas oględzin znala-
zła atrapę pistoletu, którą posługiwał 
mężczyzna. Podejrzany trafił do policyjne-
go aresztu. O jego dalszych losach zdecy-
duje prokurator i sąd. Grozi mu kara 12 
lat więzienia.

Zamknęła w sklepie sprawcę 
napadu

Pijany operator koparki

Zniszczyli krzyż kapliczny

Sprzedał samochody, które 
wcześniej wypożyczył

Śledczy z Szombierek zatrzymali 
22-latka, który w marcu wypożyczył 
dwa samochody, a następnie sprzedał 
je jako swoje. Mieszkaniec Czeladzi 
usłyszał już zarzuty oszustwa. Grozi 
mu za to nawet 8 lat więzienia.

Z ustaleń śledczych z komisariatu 
w Szombierkach wynika, że 22-latek 
w marcu wypożyczył z bytomskiego ko-
misu bmw warte 20 tys. zł. Miał tym au-
tem jeździć tydzień. Jak się okazało, 
sprzedał ten samochód jako swoją wła-

sność do innego komisu w Bytomiu. No-
wy właściciel auta szybko zorientował 
się jednak, że został oszukany. Mieszka-
niec Czeladzi został zatrzymany przez 
policjantów z Szombierek. W trakcie 
ustaleń okazało się, że 22-latek wypoży-
czył również fiata z wypożyczalni aut 
w Gliwicach. Samochód warty 8 tysięcy 
złotych również sprzedał jak swoją wła-
sność. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. 
Oba samochody wróciły do swoich pra-
wowitych właścicieli. Sprawcy grozi kara 
do 8 lat więzienia.

Napadali na kobiety

Kryminalni z chorzowskiej komendy 
zakończyli śledztwo przeciwko dwóm 
mężczyznom, którzy napadali na ko-
biety w Chorzowie. W sumie agresorzy 
usłyszeli 12 zarzutów. O ich losie za-
decyduje sąd. Za te przestępstwa grozi 
im 12-letni pobyt w więzieniu.

Pod koniec listopada 64-letnia miesz-
kanka Chorzowa wracając wieczorem do 
domu została napadnięta przez dwóch 
młodych mężczyzn, którzy najpierw ją 
przewrócili, a następnie ukradli jej toreb-
kę. Gdy tylko informacja o tym zdarzeniu 
dotarła do chorzowskich policjantów, do 
akcji wkroczyli kryminalni. Między inny-

mi dzięki współpracy z dzielnicowymi 
z chorzowskiej jedynki, śledczy namierzy-
li i zatrzymali sprawców tego przestęp-
stwa. Nie było to prostą sprawą, gdyż 19 
i 20-latek nie mieli swojego mieszkania 
i praktycznie każdego dnia zmieniali swo-
je miejsce pobytu. Jak się okazało, nie by-
ło to jedyne przestępstwo, jakiego się do-
puścili. Wnikliwa analiza zebranego ma-
teriału dowodowego pozwoliła na posta-
wienie mężczyznom kolejnych zarzutów, 
m.in. popełnienia podobnych przestępstw 
oraz kradzieży.  Mężczyźni nadal przeby-
wają w areszcie, gdzie oczekują na kolej-
ną rozprawę. Grozi im nawet 12-letni po-
byt w więzieniu.

Oprac. Katarzyna Gwara

Wodzisławscy policjanci z ruchu dro-
gowego zatrzymali 43-letniego mężczy-
znę, który prowadził koparkę, mając 
ponad 2,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Kierowca w tym stanie wykony-
wał roboty drogowe na pasie ruchu. Po-
nadto nie posiadał przy sobie upraw-
nień do kierowania koparkami, które 
i tak były już nieważne od… 5 lat.

Dyżurny wodzisławskiej policji odebrał 
zgłoszenie od mężczyzny, który przekazał, 
że kierowca koparki wykonujący prace 
budowlane, prawdopodobnie jest pod 
wpływem alkoholu. Na skrzyżowanie ulic 

Jana Pawła z Witosa wysłany został patrol 
ruchu drogowego. Po przyjeździe na miej-
sce mundurowi zauważyli maszynę, któ-
rej operator wykonywał prace budowlane. 
W trakcie kontroli policjanci przebadali 
stan trzeźwości operatora koparki. W or-
ganizmie 43-latka stwierdzono ponad 2,5 
promila alkoholu. Kierujący nie posiadał 
przy sobie uprawnień do kierowania tego 
typu maszynami. Po sprawdzeniu w poli-
cyjnym systemie okazało się, że od 5 lat są 
one nieważne. Policjanci zatrzymali męż-
czyźnie prawo jazdy. Usłyszy zarzut kiero-
wania pojazdem w stanie nietrzeźwości, 
za co grożą 2 lata więzienia.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A

Sprzedawał gry komputerowe...
Policjanci z mikołowskiej policji 

zwalczający przestępczość gospodar-
czą zakończyli postępowanie w sprawie 
rozpowszechniania za pośrednictwem 
jednego z portali aukcyjnych gier oraz 
posiadania nielegalnych programów 
komputerowych. W wyniku prowadzo-
nych czynności, 34-letniemu miesz-
kańcowi Mikołowa przedstawili łącznie 
35 zarzutów. Za to przestępstwo męż-
czyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Policjanci zwalczający przestępczość go-
spodarczą z mikołowskiej komendy, pro-
wadzili postępowanie w sprawie rozpo-
wszechniania przez 34-latka gier na konso-
lę. Jak dowiedzieli się stróże prawa, męż-
czyzna sprzedawał dostęp do swojej konso-
li innym osobom za pośrednictwem jedne-
go z portali aukcyjnych. Podczas przeszu-
kania mieszkania mężczyzny, policjanci za-
bezpieczyli konsolę, komputer oraz dwa 

dyski twarde, na których, jak się później 
okazało, zainstalowanych było pięć niele-
galnych oprogramowań. Ponadto dyski te 
zawierały dane potwierdzające proceder 
rozpowszechniania gier innym osobom.

Prowadzone postępowanie pozwoliło 
przedstawić podejrzanemu łącznie 35 za-
rzutów. Mieszkaniec Mikołowa rozpo-
wszechniał dostęp do 30 różnych tytułów 
gier na konsolę innym osobom, czyniąc 
sobie z tego stałe źródło dochodu. Oprócz 
tego, 34-latek usłyszał 5 zarzutów za po-
siadanie nielegalnego programu kompu-
terowego. Straty powstałe w wyniku niele-
galnego procederu oszacowano na 45 ty-
sięcy złotych.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych 
mu czynów i dobrowolnie poddał się karze 
zaproponowanej przez prokuratora Pro-
kuratury Rejonowej w Mikołowie. O dal-
szym losie mikołowianina zadecyduje 
sąd.

Odnaleźli trzylatka, który 
oddalił się od babci

W jednym ze sklepów w Knurowie 
3-letni chłopiec zniknął z oczu pilnują-
cej go babci. Przerażona kobieta na uli-
cy Szpitalnej spostrzegła policyjny pa-
trol i opowiedziała mundurowym o za-
ginięciu dziecka. Stróże prawa nie-
zwłocznie ruszyli na poszukiwania 
malca, przy okazji informując napo-
tkanych przechodniów o jego zaginię-
ciu. 20 minut później cały i zdrowy 
3-latek został odnaleziony przez męż-
czyznę, z którym wcześniej rozmawia-
li policjanci.

Policjanci przekazali informację o zagi-

nięciu 3-latka dyżurnemu KMP Gliwice, 
który natychmiast skierował w teren 
wszystkie dostępne siły. Tymczasem 
mundurowi poszukiwali malca i informo-
wali o jego zaginięciu napotykanych na 
swojej drodze przechodniów. Dzięki temu 
po 20 minutach poszukiwań 3-latek zo-
stał znaleziony przez przechodnia, który 
wiedział o całej akcji. Okazało się, że chło-
piec dzielnie kroczył do miejsca swojego 
zamieszkania w jednym z bloków przy uli-
cy Dywizjonu 303. Na szczęście nic mu 
się nie stało - całego i zdrowego zwrócono 
go babci, którą z kolei pouczono, aby nie 
traciła wnuka z oczu.



ŚRODA-CZWARTEK, 17-18 KWIETNIA 2019  5.REKL AMA

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
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

— 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

— KURSY —

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA�GOTÓWKA�za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE    – PRACA
Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

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

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 stół drewniany rozkładany, nogi 

przykręcane. Tel. 692 515 893
n SPRZEDAM szlifierkę stołową – prawie nową. 

Pilarkę poprzeczno-wzdłużną DMPA-40. 
Programator typ 770 nowy. Tel. 790 819 855

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —

Pracowników bez doświadczenia  
do pomocy na budowie w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek  

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

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

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

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

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...

ŚRODKI CZYSTOŚCI
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 11 kwietnia 2018 r.

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

49.900 zł

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

 
 28.900 – 33.900 zł

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

 
18.900 zł  

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

 42.800 zł  

AUDI A6 3.0 D, 4x4, 
rok prod. 2014, kraj., I – wł., 
serwis., F-ra VAT

  128.900 zł

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

 47.900 zł  

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

 35.900 zł  

NISSAN QASHQAI  
1.2 E, rok prod. 2005, kraj., 
I – wł., serwis.

  
 56.900 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,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł
n CVEVROLET CRUZE 1.6 E, zakup 2012, 

kraj., I – wł., przebieg 56 tys. km   26.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   1.900 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016  32.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002  5.900 zł
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
n HONDA HR-V 1.6 E, rok prod. 2003 9.900 zł
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 

serwis, F. VAT 31.900 zł
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
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
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
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł

n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2007 12.900 zł
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999. 3.900 zł
n RENAULT MEGANE 1.6 E, rok prod. 2013, 

kraj., I – wł., serwis. 28.700 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E,  

rok prod. 2005 9.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 5.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001 6.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., I – wł.  27.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł., serwis. F. VAT 39.800 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2016,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 33.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW PASSAT 1.9 TDI, rok prod. 2005,  

nawigacja 16.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł. 55.900 zł  
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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PROGRAM TV – ŚRODA 17 KWIETNIA 2019 r.

05:05 Jeden z dziesięciu; 6/112; teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 156; 

serial; Turcja (2015)
07:05; s.III; odc. 467; serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.V; odc. 60 - Australijski 

kapelusz; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IX; odc. 112 - 

Podwójna śmierć; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 76 - 

Jacek; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 207; 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 mokradeł: serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2014)

14:00; s.III; odc. 468; serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 114
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 157; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3472; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 208; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 7/112; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Leśniczówka; odc. 115
20:55 Liga Mistrzów - 1/4F; Wielka Brytania 

(2019)
23:00 Liga Mistrzów - skróty; Wielka 

Brytania (2019)
00:25 Warto rozmawiać; program 

publicystyczny
01:25 Głębia ostrości; /14/; cykl reportaży
01:50 wojsko – polskie.pl; odc. 48; 

reportaż
02:25 Zabójczy widok; film sensacyjny; 

Wielka Brytania, USA (1985)
04:40 Notacje – Elżbieta Ficowska. 

Zaczarowana łyżeczka szczęścia; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 283 ed. 5; 
teleturniej

05:55 M jak miłość; odc. 1438; serial TVP
06:50 1000 lat historii Żydów Polskich; 

reportaż
07:15 Na sygnale; odc. 42 „Prosto w 

serce”; serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (32)
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (343)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 156 

„Dżambalaja” sezon 6; serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2045; serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 284 ed. 5
13:15 Miłosne potyczki; odc. 66; serial 

obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1438; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 76; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 481 ed. 6; 

teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2144; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 42; Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.II; odc. 50 „Boscy u 

doktora”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (33)
19:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /28/ - 

„Cichosza” - Grzegorz Turnau
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /26/ - 

„Dumka na dwa serca” - Edyta Górniak, 
Mietek Szcześniak

19:30 Barwy szczęścia; odc. 2045; serial 
obyczajowy TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 2046; serial 
obyczajowy TVP

20:35 Kulisy seriali Na dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 44; felieton

20:50 Na dobre i na złe; odc. 740; serial 
TVP

21:50 Na sygnale; odc. 228 „Dym”; serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks – Wyszłam za mąż, 
zaraz wracam; komedia romantyczna; 
Francja (2012)

00:25 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
7/13; serial komediowy TVP

01:20 Świat bez tajemnic – Sto lat 
Brytyjskiego Vogue’a; odc. 1; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

02:20 Codzienna 2 m. 3; odc. 62; serial 
komediowy TVP

02:50 Codzienna 2 m. 3; odc. 63; 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 (712) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (713) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(119) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (602) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (163) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (864) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2866) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (910) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (333) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (323) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2867) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (59) 

serial komediowy
20:00 Świat według Kiepskich (547) 

serial komediowy
20:30 Śpiewajmy razem. All Together 

Now (7); program muzyczny
22:05 Ślad (58) serial kryminalny
23:10 Szalony lot; dramat sensacyjny, 

Rumunia/Wielka Brytania/USA 2007. 
Trudna misja tajnego agenta. Tylko on 
może zapobiec wielkiej tragedii.

1:30 Nasz nowy dom (63) reality show. 
Pani Beata samotnie wychowuje 
czworo dzieci. Mieszkanie kobiety jest 
w katastrofalnym stanie: brak w nim 
wentylacji, a piec spowodował 
pożar....

2:30 Nasz nowy dom (64) reality show. 
Pan Andrzej mieszka razem z synem, 
pasierbem, niepełnosprawnym 
szwagrem i schorowanym teściem. 
Od śmierci żony jest jedynym 
żywicielem rodziny, która...

3:30 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad 
widzom dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5645) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (11/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Stella Cafe (Lębork)

07:50 Doradca smaku 10 (26/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2436) - 
magazyn

11:00 Ukryta prawda (1027) - program 
obyczajowy

12:00 Szpital (916) - program 
obyczajowy

13:00 Szkoła (679) - program
14:00 19 + (380) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (2/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Steak House Rodeo 
(Kwidzyn)

15:30 Szkoła (680) - program
16:30 19 + (381) - program
17:00 Szpital (917) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1028) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7777) - informacje, Polska
19:35 Sport (7760) - informacje 
19:45 Pogoda (7757) - informacje 
19:50 Uwaga! (5646) - program
20:10 Doradca smaku 10 (27/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej17 (2860) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (258) - program
21:30 Agent - Gwiazdy 4 (8/13) - 

program
22:30 Wyścig śmierci - film sensacyjny, 

USA/Niemcy/Wielka Brytania 2008. 
Wielokrotny zwycięzca wyścigów 
samochodowych, Jansen Ames, 
zostaje oskarżony o brutalne 
morderstwo żony i skazany na 
więzienie. Za murami okazuje się, że 
będzie mógł on znacznie poprawić 
swoją sytuację biorąc udział w 
morderczych wyścigach 
samochodowych. Ames powoli 
zaczyna wyjaśniać tajemnicę 
morderstwa żony i dochodzić 
sprawiedliwości na jego sprawcach. 

00:40 American Horror Story I: Murder 
House (11/12) - serial, USA. Vivian 
rodzi. Tate i Violet zamierzają pozbyć 
się duchów raz na zawsze. 

01:40 Uwaga! (5646) - program
02:00 Moc Magii (458) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 23

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 201

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
183

09:00 Rodzinny interes; odc. 32
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2008; odc. 48
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 12
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 13
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2013; odc. 21
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2013; odc. 22
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

59
16:00 Rodzinny interes; odc. 32
17:00 Rodzinny interes; odc. 33
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

183
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

184
20:00 Replikant; akcja, USA 2001. 

Garrott  (Jean-Claude Van Damme) - 
chory psychicznie, seryjny zabójca 
pozostaje na wolności. Nosi 
przydomek „Pochodnia”. Schwytać 
go może tylko naprawdę wyszkolony 
człowiek - detektyw Jake Riley 
(Michael Rooker). Jake łapie jego trop 
w momencie gdy morderca zabija 
kolejną ofiarę. Zabójca pozostaje 
bezkarny, co przeraża Jake’a…

22:00 Potrójne zagrożenie; akcja, Chiny, 
USA 2019. Deveraux (Micheal Jai 
White) wysyła dwóch najemników – 
Payu (Tony Jaa) i Long Fei (Tiger Hu 
Chen) – na misję humanitarną, 
podczas której mają uwolnić 
więźniów. Nie wiedzą jednak o tym, że 
prawdziwym zamiarem Deveraux i 
jego zespołu jest uwolnienie ich 
przywódcy…

00:00 Legionista; akcja, USA 1998
01:55 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 

serial fabularny, USA 1997; odc. 12
03:00 Taki jest świat; factual, 2019
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual, 

2015
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 11
05:00 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 
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05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 11

05:50 Korona królów; odc. 160; telenowela 
historyczna TVP

06:20 Na sygnale; odc. 39 „Pomogę 
zdecydowanej parze”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 40 „Ryzyko 
zawodowe”; serial fabularyzowany TVP

07:30 Czterdziestolatek; odc. 1/21 - Toast, 
czyli bliżej niż dalej; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1031; serial 
TVP

09:20 Na dobre i na złe; odc. 739; serial 
TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.III; odc. 68 „Rodzice 
na zawsze”; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 69 „Słowa, 
słowa, słowa”; serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.IV; odc. 40 - Szok 
poporodowy; serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.IV; odc. 41 - Sztormy 
emocjonalne; serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 183 - 
Siłownia; serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 184 - 
Sekretny układ; serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 273 Goście z 
przeszłości; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 40 „Ryzyko 
zawodowe”; serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.IV; odc. 42 - Śluby i 
rozstania; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.IV; odc. 43 - Agent; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 67 - Nepal; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 185 - 
Rave Party; serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.XI; odc. 140 - 
Zespół gra rocka; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IV; odc. 44 - Polityka i 
czary; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IV; odc. 45 - Wymiana 
międzypokoleniowa; serial obyczajowy 
TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 186 - 
Złomiarze; serial kryminalny TVP

00:15 Rodzinka.pl; odc. 258 „Damy radę” 
sezon 14; serial komediowy TVP

00:45 Na sygnale; odc. 227 „Mądrzejszy 
ustępuje”; serial fabularyzowany TVP

01:20 Londyńczycy II; odc. 1/16; serial 
obyczajowy TVP

02:15 Londyńczycy II; odc. 2/16; serial 
obyczajowy TVP

03:05 Czterdziestolatek; odc. 1/21 - Toast, 
czyli bliżej niż dalej; serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 1031; serial 
TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.III; odc. 68 „Rodzice 
na zawsze”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:45 Familiada; odc. 2502; teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy – Ogórkowa 

kuchnia; magazyn kulinarny
07:50 Postaw na milion; s.II; odc. 142; 

teleturniej
08:50 Zakochaj się w Polsce; odc. 49 

Dolinki Krakowskie; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 456 ed. 6; 

teleturniej
09:55 Sanatorium miłości; odc. 7; reality 

show
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /124/ - 

„Rebeka”
11:10 Familiada; odc. 2502; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /14/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Humor Jacka 

Fedorowicza; program rozrywkowy
13:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki – Kabaret Ani Mru Mru 
„Premiery, prapremiery i prawie 
premiery”; widowisko

14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /33/; 
teleturniej

15:10 Herbatka z kabaretem (24); program 
rozrywkowy

15:40 Kabaretowa Mapa Polski – Opole 
- Kabareton

16:35 Kabaretowa Mapa Polski – 34. 
Wieczory Humoru i Satyry – Lidzbark 
Warmiński (1-2); widowisko 
rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Francuskie 
inspiracje; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (88) Kopalnia złota; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 46 - 
Węgry (178) „Budapeszt - jubileuszowy”; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /15/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.II; odc. 145; 

teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy (3); program rozrywkowy
22:25 Dwoje i ich boje (7); program 

rozrywkowy
23:20 KabareTOP Story; /13/ - „Animator 

kultury”; program rozrywkowy
23:40 Koło fortuny; odc. 455 ed. 6; 

teleturniej
00:20 Sierocki na sobotę; odc. 14; program 

rozrywkowy
01:20 Niezapomniane Koncerty – Sopot na 

bis – Lady Pank; koncert
02:20 Olga Lipińska zaprasza (40); talk-

show
03:15 Rozrywka Retro – Kabaret Potem 

przedstawia: Trąbka dla gubernatora

05:00 Prawo Agaty (6/15) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (540) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Zły dom) (56) - 
program sądowy

07:55 Szpital (254) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (22/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (23/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (54/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (69/165) - program
12:45 19 + (70/165) - program
13:15 Ukryta prawda (318) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (23/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Chłopcy z ferajny) (57) 

- program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Edward Nożycoręki) (94/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (255) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (23/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty (7/15) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (3/12) - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (55/120) - 

program
20:00 Big Brother (23/65) - program
21:00 Czas na miłość - komedia, Wielka 

Brytania 2013. Młody prawnik odkrywa, 
że mężczyźni w jego rodzinie posiadają 
niezwykłą umiejętność- potrafią 
podróżować w czasie. Dar ten 
postanawia wykorzystać, by zdobyć 
serce ukochanej. Wkrótce zrozumie 
jednak, że wszystkie jego działania mają 
swoje konsekwencje…

23:35 Big Brother Nocą (19/52) - program 
(od lat 18)

00:10 Hedy Lamarr: Genialna i piękna - 
film dokument, USA 2017. Kobieta 
zagadka. Ikona stylu, błyskotliwy 
wynalazca i sześciokrotnie zamężna 
„najpiękniejsza kobieta na świecie”. 
Hedy Lamarr to także znana skandalistka 
i genialna pomysłodawczyni technologii, 
pomocnej w walce z hitlerowcami…

02:00 Moc Magii (458) - program
04:10 Druga strona medalu 3 (7/8) - talk 

show – prof. Andrzej Bochenek

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
3(2/8) - program lifestylowy

06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3(7/39) - 
program 

06:30 Ugotowani 8(57) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:05 Ugotowani 8(58) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób na modę 
8(5/12) - program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość(1/8) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu 4(2/12) - reality 
show 

10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 
5(7/10) - reality show 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5(11/13) 
- program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 15(10/14) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:45 Kto tu mieszka?
13:30 Panny młode ponad miarę
14:35 Śluby marzeń 
15:35 Kobieta na krańcu świata 10(2/5) 

- program 
16:10 Ostre cięcie 6(6/12) - program 
16:55 Nowa misja ratunkowa(7) - 

program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 14(11/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

4(1/8) - reality show 
19:40 Afera fryzjera 6(8/12) - program 

rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni
21:25 Eks-tra zmiana 2(3/8) - program 

lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 4(1/8) - 

program lifestylowy
23:00 Powrót Doktora Szczyta
00:00 Walka o lżejsze życie(4/5) - 

program
01:05 Dzieci na rozstaju(3) - miniserial 

dokumentalny,Wielka Brytania
02:10 Wiem, co jem 5(5/10) - magazyn 
02:40 Wiem, co jem 3(16) - magazyn
03:10 W roli głównej - Katarzyna 

Montgomery(3/8) - talk show
03:40 W roli głównej - Urszula(4/8) - 

talk show
04:10 W roli głównej - Bogusław 

Linda(5/8) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:00 podnoszenie ciężarów - ME Batumi- 

109 kg Mężczyźni
07:45 gimnastyka sportowa - ME Szczecin
09:50 hokej na lodzie- PHL: finał
11:45 Strongman - Liga Mistrzów; odc. 16; 

relacja; Wielka Brytania (2018)
12:50 Pełnosprawni; odc. 296; magazyn dla 

niepełnosprawnych
13:15 piłka nożna - Eliminacje EURO 2020: 

Austria - Polska
15:30 RETRO TVP SPORT; magazyn
17:20 piłka ręczna kobiet - Ekstraklasa, 

runda finałowa, Na żywo
19:20 - magazyn piłkarski
20:00 (studio) piłka nożna - Liga Mistrzów, 

Na żywo
20:55 piłka nożna - Liga Mistrzów, Na żywo
23:00 piłka nożna - Liga Mistrzów skróty
00:25 Esport - Pro Liga - mecz polskiego 

zespołu
02:40 boks - Gala Filadelfia
04:05 Gala MMA Wilanów

6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (15) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (30) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (13) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (113) reality show. 
Listonoszka Magda i jej nastoletnie 
dzieci marzą o remoncie domu. 
Łazienka została wydzielona z części 
kuchni. Wymiany wymaga nieszczelny 
piec....

9:00 Septagon (61) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna 

Kuchnia 2 (16) reality show. 
Kulinarna rywalizacja rozkręca się na 
dobre. W Hell’s Kitchen aż kipi od 
emocji. Tym razem zawodnicy muszą 
przygotować posiłki dla...

11:25 Sekrety sąsiadów (5) serial 
obyczajowy

11:55 Galileo (739); program 
popularnonaukowy. Napady 
obżarstwa czy uzależnienie od 
słodkich przekąsek da się naukowo 
wytłumaczyć. Eksperci wyjaśniają 
zasady funkcjonowania naszego ciała, 
dzięki czemu łatwiej...

13:00 Detektywi w akcji (161) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (526) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator 4 (63) serial 
kryminalny

17:00 Joker (63) teleturniej
18:00 Septagon (62) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (527) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (287) serial kryminalny
21:05 Wykonać wyrok; film sensacyjny, 

Kanada/USA 1990
23:00 Wściekła pięść: Powrót Chen 

Zenga; film sensacyjny, Hongkong/
Chiny 2010

1:15 Żona dla milionera (11) reality 
show

2:15 Interwencja; magazyn reporterów
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

06:50 Był taki dzień – 17 kwietnia; odc. 
535; felieton

07:00 Dziennik telewizyjny – 17.04.1989
07:50 Przedwiośnie; odc. 3/6 - Przyjaciele; 

serial TVP
08:50 Archiwum zimnej wojny – Wolna 

Europa wczoraj i dzisiaj; magazyn
09:35 Historia Polski – On wierzył w 

Polskę; film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku – Księga 

szpiegów – Dulles; cykl dokumentalny
10:55 Dotknięcie anioła; film dokumentalny
12:05 Polska Kronika Filmowa 1991 - 

Wydanie 11
12:20 Czas honoru; odc. 23 „Niemiecka 

ruletka”; s. II; serial TVP
13:20 Wszystkie kolory świata – Quebec. 

Inna Ameryka; serial dokumentalny; 
Francja (2008)

14:20 Kazimierz Greger – Kronikarz 
Niepodległości; film dokumentalny

14:50 Śladami historii – Małopolska 47; 
cykl dokumentalny

15:25 Ocalić Titanica; film dokumentalny; 
USA (2012)

16:35 Historia Polski – Ostatni świadek; 
film dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Tarcza 
Rzeczypospolitej

18:15 Ryngraf; film dokumentalny
18:45 Polska Kronika Filmowa 1992 - 

Wydanie 11; cykl dokumentalny
19:00 Przedwiośnie; odc. 4/6 - Staw i 

kapliczka; serial TVP
20:00 Tajne akta III Rzeszy – Biologiczna 

broń nazistów; odc. 4/6; Wielka Brytania 
(2015)

21:00 Warszawa. Zmartwychwstałe 
Miasto; Wielka Brytania (2015)

22:00 Weterani. Wyrwani śmierci; reportaż
22:35 Generał Nil; dramat historyczny; 

Polska (2008); reż.:Ryszard Bugajski; 
wyk.:Olgierd Łukaszewicz, Alicja 
Jachiewicz, Magdalena Emilianowicz, 
Anna Cieślak, Zbigniew Stryj, Jacek 
Rozenek, Leszek Lichota, Adam 
Woronowicz

00:50 Sensacje XX wieku – Skarby 
Trzeciej Rzeszy; widowisko kameralne

01:55 Encyklopedia II wojny światowej – 
Eben Emael; cz. 1; cykl dokumentalny

02:30 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Tarcza 
Rzeczypospolitej

03:00 Dziennik telewizyjny – 17.04.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz o 11. miejsce: Chemik 
Bydgoszcz - Cuprum Lubin

8:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz o 5. miejsce

11:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 2. rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 3. rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 3. rundy gry pojedynczej

17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz półfinałowy fazy play-off

20:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki 
Kobiet; mecz półfinałowy fazy play-
off: Chemik Police - Grot Budowlani 
Łódź

23:00 Making of Armia Fight Night; 
reportaż

23:30 Boks
1:00 Sporty walki: KSW
3:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 

mecz fazy play-off

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 Jeden z dziesięciu; 7/112
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 157; 

serial; Turcja (2015)
07:05; s.III; odc. 468; serial; Turcja 

(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.V; odc. 61 Kobiety 

tego nie rozumieją; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IX; odc. 113 - 

Śmierć za kratami; serial kryminalny 
TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 77 - 
Kolekcjoner; serial kryminalny TVP

11:30 Korona królów; odc. 208; 
telenowela historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Wielka 

wyprawa żenety; film dokumentalny; 
Niemcy (2016)

14:00; s.III; odc. 469; serial; Turcja 
(2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 115
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 158; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3473; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 209; 

telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 8/112
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 271; 

serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

/110/
23:00 Magazyn kryminalny 997
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat; talk-
show

01:40 Kompania X; s.III; odc. 28; serial; 
Kanada (2015)

02:35 Sprawa dla reportera
03:30 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

/110/; magazyn
04:00 Notacje – Józef Skwark. 

Wielkanocne Jajko; cykl dokum.

05:10 Koło fortuny; odc. 285 ed. 5; 
teleturniej

05:50 Na dobre i na złe; odc. 740; serial 
TVP

06:45 Operacja Zdrowie!; /24/ 
Neotechmed; magazyn medyczny

07:15 Na sygnale; odc. 43 „Pozory mylą”; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia (33)
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (344)
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 157 „Jajo i 

kura” sezon 7; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2046; serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 286 ed. 5; 

teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 67; serial 

obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc. 740; serial 

TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 77; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 482 ed. 6; 

teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2145; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 43; Turcja 

(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.II; odc. 51 „Golono - 

strzyżono”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (34)
19:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /64/ - 

„Pamiętajcie o ogrodach” - Jonasz Kofta
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /59/ - 

„Koncert jesienny na dwa świerszcze i 
wiatr w kominie” - Magda Umer

19:35 Barwy szczęścia; odc. 2046; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 2047; serial 
obyczajowy TVP

20:45 Dance Dance Dance (13)
21:55 Dance Dance Dance (14)
23:00 Big Music Quiz (5); teleturniej 

muzyczny
24:00 Na sygnale; odc. 228 „Dym”; serial 

fabularyzowany TVP
00:30 Wyszłam za mąż, zaraz wracam; 

komedia romantyczna; Francja (2012)
02:20 La La Poland; s.II; odc. (8); program 

rozrywkowy
02:50 Riviera; odc. 5; serial; Wielka 

Brytania (2017)
03:45 Art Noc – „Siedem słów” Sofii 

Gubajduliny; koncert

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (714) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (715) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(120) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (603) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (164) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (865) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2867) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (911) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (334) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (324) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2868) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (431) 

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 (138) reality 
show

21:10 Przyjaciółki (154) serial 
obyczajowy

22:15 Ślad (59) serial kryminalny
23:20 Szkoła uwodzenia; film 

obyczajowy, USA 1999
1:25 Chirurdzy (153) serial obyczajowy
2:25 Chirurdzy (154) serial obyczajowy
3:25 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! (5646) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (12/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Nałęczów to perła Lubelszczyzny, 
słynąca z wód i świeżego powietrza.
Od 3 lat działa tutaj Karczma 
Nałęczowska, którą prowadzi pan 
Wojciech ze swoją długoletnią 
narzeczoną Mariolą. On jest szefem, 
ona zarządza. Niestety…

07:50 Doradca smaku 10 (27/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2437) - 
magazyn

11:00 Ukryta prawda (1028) - program 
obyczajowy

12:00 Szpital (917) - program 
obyczajowy

13:00 Szkoła (680) - program
14:00 19 + (381) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (3/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Panorama (Nowogród)

15:30 Szkoła (681) - program
16:30 19 + (382) - program
17:00 Szpital (918) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1029) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7778) - informacje, Polska
19:35 Sport (7761) - informacje 
19:45 Pogoda (7758) - informacje 
19:50 Uwaga! (5647) - program
20:10 Doradca smaku 10 (28/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej17 (2861) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (259) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 19 (8/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Nad życie - film obyczajowy, 

Polska 2012. Przez lata poznajesz 
tysiące osób, aż pewnego dnia 
spotykasz kogoś, kto zmienia twoje 
życie. Na zawsze. Tak było z Agatą 
(Olga Bołądź). Odnosząca 
międzynarodowe sukcesy siatkarka 
zakochuje się bez pamięci w Jacku 
(Michał Żebrowski). O takiej miłości 
marzyła przez całe życie. Wszystko 
miało być jak w bajce - piękny ślub, 
dzieci i dom w górach. Te plany 
przerywa jeden telefon…

00:30 Odwróceni. Ojcowie i córki (8) - 
program

01:35 Uwaga! (5647) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 24

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 202

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
184

09:00 Rodzinny interes; odc. 33
10:00 Zaklinaczka duchów; fabularny, 

2008; odc. 49
11:00 Kobra – oddział specjalny; 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 13
12:00 Kobra – oddział specjalny; 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 14
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; 

fabularny, USA 2013; odc. 22
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; 

fabularny, USA 2013; odc. 23
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 60
16:00 Rodzinny interes; odc. 33
17:00 Rodzinny interes; odc. 34
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

184
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

185
20:00 Taxi 2; akcja, Francja 2000. Japoński 

minister obrony kraju odwiedza Francję. 
Zostaje jednak porwany przez ludzi 
pracujących dla yakusa, mafii z Japonii. 
Daniel, taksówkarz z Marsylii o 
umiejętnościach rajdowego kierowcy i 
Emil, policjant z Paryża, który nadal nie 
może uzyskać prawa jazdy, łączą siły, 
żeby uratować japońskiego ministra…

21:45 Latynoski ogier; komedia, 2017. 
Maximo przed laty był uwodzicielem, 
któremu nie oparła się żadna kobieta. 
Dzięki temu udało mu się nawet 
poślubić starszą od siebie milionerkę. 
Dzięki temu mógł żyć w luksusie. 
Jednak pewnego dnia Maximo odkrywa, 
że jego 80-letnia żona nie jest mu 
wierna…

00:05 Chłopcy pani Brown; fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 4

00:50 Chłopcy pani Brown; fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 5

01:30 Chłopcy pani Brown; fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 6

02:00 Chłopcy pani Brown; fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 7

02:40 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
fabularny, USA 1997; odc. 13

03:40 Taki jest świat; factual, 2019
04:20 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
04:55 Dyżur; factual, 2009; odc. 14
05:20 Dyżur; factual, 2009; odc. 15

05:50 Korona królów; odc. 161; telenowela 
historyczna TVP

06:25 Na sygnale; odc. 40 „Ryzyko 
zawodowe”; serial fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 41 „Deklaracja 
woli”; serial fabularyzowany TVP

07:30 Czterdziestolatek; odc. 2/21 - Walka 
z nałogiem, czyli labirynt; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1032; serial 
TVP

09:25 Stulecie Winnych; odc. 6; serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.III; odc. 69 „Słowa, 

słowa, słowa”; serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 70 „Bratnia 

dusza”; serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.IV; odc. 41 - Sztormy 

emocjonalne; serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.IV; odc. 42 - Śluby i 

rozstania; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 184 - 

Sekretny układ; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 185 - 

Rave Party; serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc. 274 

Przyszłość Krzysia; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 41 „Deklaracja 

woli”; serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.IV; odc. 43 - Agent; serial 

obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.IV; odc. 44 - Polityka i 

czary; serial obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 68 - Kapcie; serial 

komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 186 - 

Złomiarze; serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.XI; odc. 141 - 

Amnezja; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.IV; odc. 45 - Wymiana 

międzypokoleniowa; serial obyczajowy 
TVP

22:20 Ranczo; s.IV; odc. 46 - Dzieci śmieci; 
serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 187 - 
Uciekinier; serial kryminalny TVP

00:15 Echo serca; odc. 8; serial TVP
01:10 Instynkt; odc. 12 „Hycel”; serial 

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

kryminalny TVP
02:55 Czterdziestolatek; odc. 2/21 - Walka 

z nałogiem, czyli labirynt; serial TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc. 1032; serial 

TVP
04:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 69 „Słowa, 

słowa, słowa”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:35 Familiada; odc. 2503; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – 

Francuskie inspiracje; magazyn 
kulinarny

07:40 Postaw na milion; s.II; odc. 143; 
teleturniej

08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 
2 (odc. 5) - Haremy nie tylko męskie; 
reportaż

09:10 Koło fortuny; odc. 457 ed. 6; 
teleturniej

09:45 Dwoje i ich boje (6); program 
rozrywkowy

10:45 Muzeum Polskiej Piosenki; /115/ - 
„Grajmy Panu” - Anna Szałapak

10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /125/ - 
„Walc Embarras” - Irena Santor

11:10 Familiada; odc. 2503; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /15/; 

teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaret Hrabi 

„Pojutrze” (1-2); widowisko
14:25 The Wall. Wygraj marzenia; /34/; 

teleturniej
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 

OPOLE na bis - Z PRL do Polski; /
cz. 2/

16:25 Kabaretowa Mapa Polski – XVII 
Festiwal Kabaretu Koszalin - Bitwa 
na czary (1-2)

18:20 Okrasa łamie przepisy – Różne 
smaki wieprzowiny z grilla; magazyn 
kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (102) - Śmiały; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Polska 
(152) Wielkanoc na Kaszubach; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /16/; 
teleturniej

20:30 Big Music Quiz (12); teleturniej 
muzyczny

21:35 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy (6); program rozrywkowy

22:30 Kabaret za kulisami (6); program 
rozrywkowy

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.IV 
(11); program rozrywkowy

00:40 Koło fortuny; odc. 456 ed. 6; 
teleturniej

01:20 Kabaretowa Mapa Polski – 
superPAKA czyli Kabareton 30 
– lecia (Przegląd Kabaretów PaKA); 
widowisko

04:25 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie – Irena Santor; /
cz. 2/; widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty (7/15) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (541) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Chłopcy z ferajny) (57) 
- program sądowy

07:55 Szpital (255) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (23/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (24/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (55/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (71/165) - program
12:45 19 + (72/165) - program
13:15 Ukryta prawda (319) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (24/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Zła siostra) (58) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Zdradzona miłość) (95/116) - program 
sądowy

16:20 Szpital (256) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (24/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty (8/15) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (4/12) - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (56/120) - 

program
20:00 Big Brother (24/65) - program
21:00 Charlie St. Cloud - film obyczajowy, 

USA 2010
23:10 Big Brother Nocą (20/52) - program 

(od lat 18)
23:45 Zemsta cieciów - komedia, 

USA 2011. Pracownicy postanawiają 
zemścić się na nieuczciwych bankierach 
z Wall Street. Gdy dowiadują się, że 
milioner ukradł pieniądze przeznaczone 
na ich emerytury planują odwet i 
odzyskanie tego, co zostało im 
zabrane…

01:55 The Dog: Historia prawdziwa - film 
dokumentalny, USA 2013. Słodko-
gorzka historia Johna Wojtowicza, 
znanego szerzej jako „The Dog”. 22 
sierpnia 1972 roku John wraz ze swoim 
kolegą Robertem Westenbergiem, 
dokonał jednego z najsłynniejszych 
napadów na bank, w którym jak się 
później okazało nie było pieniędzy. 
Sytuacja szybko wymknęła się spod 
kontroli…

04:00 Druga strona medalu 4 (3/8) - talk 
show – Tomasz Gollob

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
3(3/8) - program lifestylowy

06:00 Co za tydzień(897) - magazyn
06:30 Ugotowani 8(59) - program 
07:05 Ugotowani 8(60) - program 
07:40 Sablewskiej sposób na modę 

8(6/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość(2/8) - program 

rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu 4(3/12) - reality 

show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

5(8/10) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5(12/13) 

- program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 5(12/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy, język 
migowy [JM]

12:45 Wielkanoc ze smakiem - program
13:50 Patenciary(7/8) - program
14:25 Pogromcy medycznych 

mitów(5/8) - reality show
15:25 Miłość od kuchni(6/10) - program 

rozrywkowy
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

7(1/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3(5/10) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 14(12/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

4(3/8) - reality show
19:40 Ugotowani 8(61) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:15 Ugotowani 8(62) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:50 W czym do ślubu 4(12) - reality 

show
21:20 Panny młode ponad miarę(7/8) - 

program rozrywkowy
22:25 Pani Gadżet EXTRA 5
23:00 Sablewska od stylu. Na 

okazje(7/12) - program rozrywkowy
23:45 Pogromcy medycznych 

mitów(5/8) - reality show
00:45 Gwiazdy prywatnie 4(1/8) - 

program lifestylowy
01:15 Subiektywny ranking naj… 2(4/6) 

- program
01:45 Wiem, co jem 6(5/16) - magazyn 
02:15 Wiem, co jem 6(6/16) - magazyn 
02:45 Wiem, co jem 2(1/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Natalia 

Kukulska(6/8) - talk show
03:45 W roli głównej - Aleksandra 

Kwaśniewska(1/7) - talk show
04:15 W roli głównej - Jarosław 

Kuźniar(2/7) - talk show

06:00 podnoszenie ciężarów - ME Batumi - 
87 kg Kobiety

07:40 gimnastyka sportowa - ME Szczecin
09:35 RETRO TVP SPORT; magazyn
11:30 piłka nożna - mecze towarzyskie 

reprezentacji U20: Polska - Japonia i 
Polska - Niemcy

13:05 piłka nożna - Eliminacje EURO 2020: 
Polska - Łotwa

15:20 piłka nożna - 2.liga, 28. kolejka
17:20 - magazyn piłkarski
18:00 piłka nożna - Liga Mistrzów - 1/4 

finału
20:00 piłka nożna - Liga Mistrzów - skróty, 

Na żywo
21:20 Sportowy Wieczór
22:00 Esport - Pro Liga - mecz polskiego 

zespołu, Na żywo
00:25 hokej na lodzie - skróty meczów
01:00 hokej na lodzie - NHL:, Na żywo
04:05 boks - World Boxing Super Series, 

Chicago: Głowacki - Własow

6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (16) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (31) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (14) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (116) reality show. 
Róża mieszka wraz z trójką dzieci w 
Pile. Cała czwórką przebywa w 
jednym pokoju. Dzieci świetnie się 
uczą. Niestety, niewielka...

9:00 Septagon (62) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna 

Kuchnia 2 (17) reality show. Robaki, 
larwy, karaczany - niby niezbyt 
apetyczne, a można z nich 
wyczarować kulinarne cuda. Kucharze 
wylosują składniki, z których będą...

11:25 Sekrety sąsiadów (6) serial 
obyczajowy

11:55 Mecenas Lena Barska 2 (12) 
serial obyczajowy

13:00 Detektywi w akcji (162) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (527) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator 4 (64) serial 
kryminalny

17:00 Joker (64) teleturniej
18:00 Septagon (63) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (528) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (288) serial kryminalny
21:00 Zwierzak; komedia, USA 2001. 

Marvinowi wszczepiono zwierzęce 
organy. Zyskuje superzdolności.

22:50 Ameryka pod ostrzałem (7) serial 
dokumentalny

23:55 Ameryka pod ostrzałem (8) serial 
dokumentalny

1:15 Żona dla milionera (12) reality 
show. Patti Stanger jest 
doświadczoną swatką, założycielką 
ekskluzywnego Klubu Milionerów, w 
którym mężczyźni sukcesu poznają 
swoje przyszłe żony.

2:15 Interwencja; magazyn reporterów
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

CZWARTEK 18.04.2019 TVP Historia
06:50 Był taki dzień – 18 kwietnia; odc. 

536; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 

18.04.1987
07:40 Przedwiośnie; odc. 4/6 - Staw i 

kapliczka; serial TVP
08:45 Historia Polski – Ostatni świadek; 

film dokumentalny
09:50 Po PRLu; odc. 7
10:25 Sensacje XX wieku – Księga 

szpiegów – Cycero; cykl 
dokumentalny

10:55 Amerykańska broń; odc. 6 II 
Wojna światowa; serial dokumentalny; 
Kanada (2013)

12:00 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 11; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 24 „Przerwana 
depesza”; s. II; serial TVP

13:20 Grecka odyseja Joanny Lumley; 
odc. 4/4; Wielka Brytania (2011)

14:20 Złoto Jukonu; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

15:25 Era kosmiczna: historia NASA; 
odc. 2/4; cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

16:25 Historia Polski – Odtajnione 
powstanie; film dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Małych 
miasteczek historia sekretna

18:15 Taśmy bezpieki  
– Grudzień 1970 r.

18:45 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 11; cykl dokumentalny

18:55 Przedwiośnie; odc. 5/6 - Bal w 
Odolanach; serial TVP

20:00 Instynkt przetrwania; odc. 4/6 
Krwawi wojownicy; esej 
dokumentalny; USA (2012)

21:05 Opowieść o Chinach; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; Wielka Brytania 
(2016)

22:05 Spór o historię – Władcy polscy: 
Władysław IV; debata

22:50 Polskie życie – polska śmierć; 
film dokumentalny

23:30 Tajne akta III Rzeszy – 
Biologiczna broń nazistów; odc. 4/6; 
Wielka Brytania (2015)

00:30 Sensacje XX wieku – Czerwona 
orkiestra; widowisko

01:35 Encyklopedia II wojny światowej 
– Eben Emael; cz. 2; cykl 
dokumentalny

02:05 Kościół i świat Jana Pawła II; 
cykl dokumentalny

02:45 Dziennik telewizyjny – 
18.04.1987

6:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
Car Gwarant Start Gniezno - ROW 
Rybnik

8:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz półfinałowy fazy play-off

11:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 3. rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 3. rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 3. rundy gry pojedynczej

17:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 3. rundy gry pojedynczej

19:00 7. strefa; magazyn siatkarski. W 
programie poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki 
Kobiet i Champions League. Znajdą 
się w nim także materiały 
poświęcone...

20:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki 
Kobiet; mecz półfinałowy fazy play-
off: Developres SkyRes Rzeszów - 
ŁKS Commercecon Łódź

23:00 Boks
1:00 Sporty walki: Gala FEN 24 w 

Warszawie
3:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 

mecz półfinałowy fazy play-off
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