
Gdyby strajk nauczycielski zna-
cząco się przedłużył, w części czę-
stochowskich szkół średnich może 
być kłopot ze skompletowaniem ze-
społów nadzorujących do matural-
nych egzaminów ustnych. 

Matury pisemne, nawet w przypadku 
kontynuacji obecnej sytuacji strajko-
wej, powinny rozpocząć się we wszyst-
kich szkołach. Część dyrektorów zwra-

ca jednak uwagę, że w przy-
padku trwania protestu na-
uczycieli w dotychczasowej 
formie, może być problem ze 
skompletowaniem zespołów 
nadzorujących do egzami-
nów ustnych, w tym szcze-
gólnie do egzaminów z języka 
obcego. Przepisy wymagają, 

aby te egzaminy były przeprowadzane 
przez egzaminatora z danego języka, 
a obecnie większość osób z kwalifika-
cjami do egzaminowania z języków ob-
cych (a także języka polskiego), bierze 
udział w akcji strajkowej. Na takie moż-
liwe zagrożenie wskazuje 14 szkół, na-
tomiast w opinii dyrektorów 7 szkół ma-
tury - zarówno pisemne, jak i ustne - 
powinny się u nich odbyć, nawet w sy-
tuacji przedłużenia się nauczycielskiego 
protestu. Takie deklaracje złożyły 
wstępnie: VI LO im. Dąbrowskiego, Ze-
spół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących im. Żeromskiego, Zespół 
Szkół im. Reymonta, Zespół Szkół Sa-
mochodowo-Budowlanych i Zespół 
Szkół Technicznych.

Katarzyna Gwara

Zginęły dwie osoby

Tragiczny wypadek w Kalei
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Groźne dla zdrowia i życia mieszkańców

Kolejne zatrzymania w związku  
ze składowaniem niebezpiecznych 

odpadów
Częstochowscy poli-

cjanci zatrzymali kolejne 
osoby, które składowały 
niebezpieczne odpady. 
39-letni mieszkaniec Ra-
dostkowa od listopada 
2017 roku do czerwca 
2018 roku zgromadził 
w Kokawie i Częstocho-
wie ponad 4 miliony li-
trów niebezpiecznych 
substancji. W przestęp-
czym procederze pomógł 
mu 53-latek z Częstocho-
wy, który udostępnił swo-
ją nieruchomość pod nie-
legalną działalność.

Zatrzymany 39-latek 
z nielegalnego składowania 

niebezpiecznych śmieci 
uczynił sobie stałe źródło do-
chodu. W listopadzie 2017 
roku rozpoczął swój prze-
stępczy proceder, polegający 
na sprowadzaniu odpadów 
wbrew przepisom ustawy. 
Do czerwca 2018 roku na 
otwartym terenie w Kokawie 
zgromadził łącznie ponad 4 
mln litrów substancji nie-
wiadomego pochodzenia. 
W Częstochowie na wynaję-
tej posesji przechowywał 
przeszło 80 tys. litrów nie-
bezpiecznych substancji. 
Trujące śmieci składowane 
były w plastikowych mauze-
rach oraz w beczkach. Bada-
nia laboratoryjne wykazały, 

że znajdowały się w nich 
substancje silnie toksyczne, 
wywołujące nowotwory, mu-
tacje i zaburzenia czynności 
układu rozrodczego i en-
dokrynnego. W związku 
z tym, że były one niewłaści-
wie przechowywane, stano-
wiły realne zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi.

Mężczyzna najbliższe 3 
miesiące spędzi w areszcie. 
Grozi mu kara do 10 lat wię-
zienia. Wobec mieszkańca 
Częstochowy, który z kolei 
wynajął swoją posesję pod 
przestępczą działalność, za-
stosowano dozór policyjny 
i poręczenie majątkowe.

Katarzyna Gwara

Dwie osoby nie żyją - to tra-
giczny skutek wypadku, do 
którego doszło we wtorek 
(23.04.) w miejscowości Kalej. 
Kierowca opla podczas skrętu 
w lewo zderzył się z jadącym 
z przeciwka volkswagenem, 
który następnie uderzył 
w skodę. Pasażerka opla była 
reanimowana na miejscu zda-
rzenia przez ponad 30 minut. 
Niestety nie udało się jej ura-
tować. W szpitalu natomiast 
zmarł kierowca opla...

Do zdarzenia doszło w miej-
scowości Kalej. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów z drogówki 
wynika, że kierujący oplem – ja-
dąc od Częstochowy – podczas 
manewru skrętu w lewo, w ulicę 

Krótką, zderzył się z jadącym 
z przeciwka volkswagenem, któ-

ry następnie uderzył w – również 
jadącą od strony Częstochowy – 
skodę.

66-letnia pasażerka opla była 
reanimowana na miejscu zda-
rzenia przez ponad 30 minut. 
Niestety nie udało się przywrócić 
jej czynności życiowych. 79-letni 
kierowca został przewieziony do 
szpitala. Mimo wysiłków lekarzy, 
jego życia również nie udało się 
uratować. Oboje byli mieszkań-
cami Częstochowy.

Volkswagenem kierował  
41-letni mieszkaniec powiatu lu-
blinieckiego, skodą 42-letni 
mieszkaniec powiatu oleskiego. 
Kierowcy tych pojazdów nie od-
nieśli obrażeń ciała. W chwili 
zdarzenia byli trzeźwi.

Na miejscu, pod nadzorem 

prokuratora, policjanci prze-
prowadzili oględziny z udziałem 
technika kryminalistyki. Tra-
giczne zdarzenie będzie zbada-
ne przez biegłego z zakresu re-

konstrukcji przebiegu wypad-
ków drogowych, którego opinia 
zostanie wykorzystana w toczą-
cym się postępowaniu. Dodat-
kowo miejsce wypadku zbada 
zespół, w skład którego wcho-
dzą policjanci z drogówki oraz 
przedstawiciele Zarządu Dróg 
Wojewódzkich.

Szczegółowe okoliczności tego 
wypadku sprawdzają śledczy 
z Kłobucka pod nadzorem czę-
stochowskiego prokuratora.

Wszystkie osoby będące 
świadkami tego wypadku pro-
szone są o kontakt z Komendą 
Powiatową Policji w Kłobucku 
pod nr telefonu (34) 3109200, 
997, 112 lub z najbliższą jed-
nostką policji.

Katarzyna Gwara

ŚRODA-CZWARTEK, 24-25 KWIETNIA 2019 Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Nr 48 (1007)
Nr ISSN 22 99 4440

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?



2. ŚRODA-CZWARTEK, 24-25 KWIETNIA 2019

Częstochowa

Handlował narkotykami, 
miał materiały 

wybuchowe
Kryminalni z Często-

chowy zatrzymali 32-lat-
ka, który w jednym z do-
mów w centrum miasta 
sprzedawał narkotyki. Po-
licjanci znaleźli u niego 
amfetaminę, marihuanę i 
tabletki ecstasy. Oprócz 
narkotyków, mieszkaniec 
Częstochowy miał także 
materiały pirotechniczne, 
urządzenia elektroniczne 
do detonacji i kilkadzie-
siąt sztuk amunicji różne-
go kalibru. Decyzją sądu, 
najbliższe 3 miesiące spędzi w 
areszcie.

Pod koniec minionego tygo-
dnia kryminalni z Częstochowy 
natrafili na trop 32-letniego 
mieszkańca tego miasta, który w 
wynajmowanym domu przecho-
wywał narkotyki i substancje 
wybuchowe. Policjanci znaleźli 
też kilka urządzeń inicjujących 
oraz amunicję różnego kalibru. Z 
uwagi na dużą ilość materiałów 
pirotechnicznych, na miejscu 

pracowali policyjni komandosi z 
Katowic, którzy zabezpieczyli 
znalezione substancje do dal-
szych badań. Decyzją sądu, 
mężczyzna spędzi najbliższe trzy 
miesiące w areszcie. Odpowie za 
handel dużymi ilościami narko-
tyków, posiadanie nielegalnej 
amunicji oraz substancji wybu-
chowych i urządzeń inicjują-
cych, mogących sprowadzić nie-
bezpieczeństwo dla zdrowia i ży-
cia wielu osób. Grozi mu kara do 
10 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

Zgodnie z planem

Poczta dostarczyła arkusze 
egzaminacyjne

Poczta Polska doręczyła w  
tym roku ponad  23  tys. pa-
czek  z  testami dla uczniów 
kończących gimnazja oraz 
ponad 38 tys. paczek z  te-
stami ósmoklasistów. Dorę-
czanie przesyłek przebiegło 
zgodnie z  planem i  ucznio-
wie na czas mogli przystąpić 
do rozwiązywania zadań.

Dostarczanie przesyłek z  te-
stami egzaminacyjnymi wymaga 
precyzyjnego działania. W  Pol-
sce jest blisko 8 tys. gimnazjów, 
do których 10, 11 i  12 kwietnia 
kurierzy i  listonosze Poczty Pol-
skiej od godziny 5:00 wyjeżdżali, 
aby doręczyć przesyłki z  testami 
egzaminacyjnymi. Wszystkie   
musiały trafić do odbiorców na 
czas tak, aby dyrektorzy szkół 
mogli jeszcze sprawdzić, czy licz-
ba testów w  paczkach jest pra-
widłowa. W  sytuacji stwierdze-
nia braków, proces doręczania 
uwzględnia procedurę awaryjną, 
dodatkowe testy muszą być do-
starczone do szkoły przed 9:00, 
kiedy zaczynają się egzaminy.

–   Poczta Polska już po raz 
15. doręczyła wszystkie przesył-
ki egzaminacyjne. Cały proces  
przebiegł zgodnie z  przyjętymi 
wymogami i  procedurami. W  
podobnych przypadkach należy 
wykazać się stuprocentową 
skutecznością. Tę skuteczność 
zawdzięczamy mobilizacji na-
szych pracowników, którzy za-
dbali o  bezpieczne i  pewne do-
starczenie testów  – mówi Jerzy 
Garycki, dyrektor zarządzający 
Pionem Operacji Logistycznych 
Poczty Polskiej.

Doręczanie testów dla 
ósmoklasistów trwało od ponie-
działku, 15 kwietnia br., przez 
kolejne trzy dni, codziennie do-
starczano ok.   13 tys. przesyłek.

Przygotowania do realizacji te-
go zadania Poczta Polska rozpo-
częła ponad miesiąc temu.   
Wszyscy doręczający je kurierzy 
i  listonosze musieli przejść od-
powiednie szkolenie. Testy to 
szczególne przesyłki, zarówno 
sposób ich doręczania jak i  prze-
chowywania w  placówkach 
Poczty jest ściśle określony. Po-

dobnie jak w  ubiegłych latach   
doręczenie testów przesyłkami 
Pocztexu odbyło się zgodnie z  
planem.

Współpraca Poczty Polskiej z  
drukarniami   realizującymi zle-
cenia dla   CKE (Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej) trwa od 
15 lat. Spółka jest jedynym ope-
ratorem logistycznym w  Polsce, 
który spełnia warunki realizacji 
umowy   na doręczanie przesyłek 
z  zawartością tak wrażliwej za-
wartości jak testy egzaminacyjne 
do szkół. Do realizacji takich za-
dań potrzebna jest odpowiednia 
sieć dobrze skomunikowanych 
sortowni i  placówek, a  także 
sztab logistyków, listonoszy i  
kurierów. Niezbędne jest też od-
powiednie planowanie, koordy-
nacja i  nadzór nad całym proce-
sem. Tego typu przesyłkę trudno 
porównać do innych  usług ku-
rierskich. Muszą być dostarczo-
ne jednocześnie do tysięcy szkół 
w  dniach, w  których odbywają 
się egzaminy, i  to w  ściśle okre-
ślonych godzinach.

Oprac. Katarzyna Gwara

Świadek zareagował

Młodzi wandale wyrwali 
stojaki rowerowe

Dzięki reakcji świadka, w ręce 
częstochowskich strażników miej-
skich wpadł 15-letni chłopiec, któ-
ry wraz z czterema kolegami zde-
wastował plac rekreacji ruchowej 
w centrum Częstochowy i wy-
rwał... stojaki na rowery.

We wtorek ok. godz. 20:30 dyżurny 
częstochowskiej straży miejskiej 
otrzymał telefoniczne zgłoszenie o 
grupie 5 osób, która dewastuje plac 
rekreacji ruchowej w centrum Czę-
stochowy. Pod wskazany adres na-
tychmiast zostali zadysponowani 
strażnicy miejscy. Na miejscu do 
funkcjonariuszy straży miejskiej pod-
szedł świadek zdarzenia, który ujął 
jednego z pięciu sprawców. Okazał 
się nim być... 15-letni mężczyzna, 

który do Częstochowy przyjechał na 
przepustkę świąteczną, bo przebywa 
w jednym z ośrodków młodzieżo-
wych. Strażnicy miejscy przewieźli 
15-letniego wandala na I Komisariat 
Policji. Trwa ustalanie personaliów 
pozostałych uczestników zajścia.

Wyrwane stojaki rowerowe zostały 
zabezpieczone przed kradzieżą i zde-
ponowane w komendzie straży miej-
skiej. Informację o zniszczeniu stoja-
ków strażnicy miejscy przekazali też 
do Miejskiego Zarządu Dróg i Trans-
portu, który finansował inwestycję. 
MZDiT zapowiedział natychmiastowe 
zgłoszenie aktu dewastacji na policję 
i niezwłoczny ponowny montaż stoja-
ków. Plac rekreacji jest też ubezpie-
czony.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie akcji

Bezpieczna Wielkanoc
W święta wielkanocne nad bez-

pieczeństwem na częstochow-
skich drogach od piątku do ponie-
działku czuwało ponad 120 poli-
cjantów oraz 10 strażników miej-
skich. W tym czasie doszło do 26 
niegroźnych kolizji. Wobec osób, 
które nie dostosowały się do prze-
pisów ruchu drogowego policjanci 
zastosowali 357 środków praw-
nych i zatrzymali 8 kierujących, 
którzy prowadzili swoje pojazdy 
pod wpływem alkoholu.

Akcja „Bezpieczny  weekend  
-Wielkanoc” rozpoczęła się w pią-
tek, a zakończyła w poniedziałek 
późnym wieczorem. Podczas świą-
tecznych dni nad bezpieczeństwem 
osób podróżujących czuwali poli-
cjanci z drogówki oraz funkcjona-
riusze straży miejskiej. Na trasach 
wylotowych z miasta można było 
spotkać więcej patroli. Stróże prawa 

sprawdzali, czy kierujący poruszają 
się zgodnie z przepisami i dozwolo-
ną prędkością. Kontrolowali także 
stan trzeźwości kierowców, stan 
techniczny pojazdów oraz spraw-
dzali czy wszyscy podróżujący mają 
zapięte pasy, a dzieci przewożone są 
w fotelikach.

Nad bezpieczeństwem na często-
chowskich drogach czuwało w su-
mie ponad 120 policjantów.   W tym 
czasie stróże prawa odnotowali 26 
niegroźnych kolizji. Podczas działań 
policjanci przeprowadzili 513 kon-
troli pojazdów. Wobec kierowców, 
którzy nie stosowali się do przepi-
sów ruchu drogowego policjanci za-
stosowali 357 środków prawnych, 
zatrzymali 11 uprawnień do kiero-
wania pojazdami za przekroczenie 
prędkości i 8 kierujących, którzy 
prowadzili swoje pojazdy pod wpły-
wem alkoholu.

Katarzyna Gwara

Zespół Interdyscyplinarny

Przeciw przemocy w rodzinie
22 osób liczy skład kolejnej 

kadencji Zespołu Interdyscypli-
narnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na terenie 
miasta Częstochowy. Podczas 
spotkania w Urzędzie Miasta, 
nowi członkowie grupy odebrali 
powołania.

Podczas spotkania zdano spra-
wozdanie z działalności poprzed-
niej kadencji, funkcjonującej w 
latach 2015-2019. Efektem spra-
wozdania było wskazanie pod-
stawowych kierunków działań, 
które powinny być realizowane w 
najbliższych latach. Zastępca 
prezydenta Częstochowy Ryszard 
Stefaniak wręczył podziękowania za dotych-
czasową działalność ustępującemu zespoło-
wi i wręczył powołania członkom nowego 
składu. Wybrano też zarząd zespołu. Prze-
wodniczącym został Daniel Zych, a wiceprze-
wodniczącymi Karolina Bednarek i Sylwia 
Polańska.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie to powoływana 
przez prezydenta grupa fachowców, zajmują-
ca się m.in. diagnozą problemu przemocy w 
rodzinie, podejmowaniem działań w środowi-
sku zagrożonym oraz interweniowaniem w 
przypadku występowania zjawisk patologicz-
nych. W skład zespołu wchodzą przedstawi-
ciele jednostek pomocy społecznej, komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, Po-
licji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji 
pozarządowych, a także kuratorzy sądowi, 
prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji 
działających na rzecz przeciwdziałania prze-
mocy.

Oprac. Katarzyna Gwara

SKŁAD ZESPOŁU:
Karolina Bednarek – Ośrodek Pomocy Oso-

bom z Problemami Alkoholowymi w Często-
chowie,

Joanna Biczak – Szkoła Podstawowa nr 12 
im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie,

Joanna Blukacz – Terenowy Komitet Ochrony 
Praw Dziecka w Częstochowie,

Monika Borkowska-Dłużniak – CARITAS Ar-
chidiecezji Częstochowskiej w Częstocho-
wie,

Małgorzata Długosz – Miejska Komisja Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych w  
Częstochowie,

Andżelika Dmitruczuk - Sąd Okręgowy w Czę-
stochowie,

Alina Gruszka – Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Częstochowie,

Zbigniew Jadczak – Miejska Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Czę-
stochowie,

Halina Jaros – Sąd Rejonowy w Częstochowie,
Elena Karpuszenko – Stowarzyszenie absty-

nenckie „Północ” w Częstochowie,
Piotr Kidawa – Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Częstochowie,
Anna Nocuń – Prokurator Prokuratury Rejo-

nowej w Częstochowie,
Katarzyna Piaskowska – Zespół Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznych w Częstocho-
wie,

Monika Pohorecka – Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Częstochowie,

Sylwia Polańska – Częstochowskie Stowarzy-
szenie ETOH,

Dorota Sikora – Zespół Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznych w Częstochowie,

Magdalena Tomczyk – Miejski Szpital Zespo-
lony w Częstochowie,

Agata Tutajewicz – Stowarzyszenie na rzecz 
pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” 
w  Częstochowie,

Edyta Widawska – Polski Instytut Mediacji i 
Integracji Społecznej,

Agata Wierny – Urząd Miasta Częstochowy,
Agnieszka Wydymus – Miejski Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Częstochowie,
Daniel Zych – Komenda Miejska Policji w Czę-

stochowie
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Zatrzymali... poszukiwacza 
skarbów

Raciborscy policjanci zatrzymali 
46-letniego mężczyznę, który bez od-
powiedniej zgody, poszukiwał zabyt-
kowych „skarbów”. Do tego celu uży-
wał wykrywacza metali. Zatrzymane-
mu grożą zarzuty karne, bowiem nie-
legalne poszukiwanie zabytków jest 
przestępstwem zagrożonym karą 8 lat 
więzienia.

Dyżurny raciborskiej policji otrzymał 
w Wielkanocny Poniedziałek niecodzien-
ne zgłoszenie. Świadek telefonicznie 
przekazał informację, że po polu przy uli-
cy Gamowskiej spaceruje mężczyzna z wy-
krywaczem metali i szuka „skarbów”. Dy-
żurny na miejsce skierował patrol prewen-
cji. Jak ustalili mundurowi 46-latek nie 
posiadał zgody od wojewódzkiego konser-
watora zabytków na prowadzenie poszuki-
wań zabytkowych przedmiotów. Mężczy-

zna został zatrzymany i trafił do policyjne-
go aresztu. O jego dalszym losie zadecydu-
je sąd, bowiem czyn, jakiego się dopuścił 
jest przestępstwem za które grozi kara do 
8 lat więzienia. Jak oświadczył racibor-
skim stróżom prawa, mężczyzna nie wie-
dział, że popełnia przestępstwo, a na takie 
hobby musi mieć odpowiednie pozwolenie.

Spowodował kolizję, uciekł, 
po czym... zasnął

Lekarz oskarżony o gwałt. 
Jest akt oskarżenia

Miał ponad 4 promile.  
Wsiadł za kierownicę...

Do Sądu Rejonowego w Zabrzu skie-
rowano akt oskarżenia przeciwko gine-
kologowi, podejrzanemu o zgwałcenie 
i molestowanie seksualne 26 pacjen-
tek. Mężczyzna został zatrzymany 
przez zabrzańskich policjantów 
w sierpniu 2018 roku, a na wniosek 
prokuratury sąd tymczasowo go aresz-
tował. Oskarżonemu grozi kara do 20 
lat więzienia.

Zabrzańscy policjanci w toku śledztwa 
prowadzonego pod nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Zabrzu  zatrzymali gi-
nekologa w sierpniu 2018 roku. Mężczy-
zna jest podejrzany o zgwałcenie, a tak-
że molestowanie seksualne 26 pacjen-

tek. Na czas trwającego postępowania, 
decyzją zabrzańskiego sądu, 50-letni 
mężczyzna został tymczasowo areszto-
wany. Ponadto zastosowano zakaz wy-
konywania zawodu lekarza ginekologa, 
zakaz zbliżania się i kontaktowania z po-
krzywdzonymi oraz poręczenie majątko-
we. Na poczet przyszłych kar i zadość-
uczynienia dla pokrzywdzonych, zabez-
pieczono dwa samochody i gotówkę. 
Łączna wartość zabezpieczonego mienia 
to 90 tys. złotych. Podejrzany przybywa 
w areszcie do chwili obecnej. Do Sądu 
Rejonowego w Zabrzu właśnie skierowa-
no akt oskarżenia przeciwko lekarzowi. 
Za popełnione przestępstwa grozi mu 
kara do 20 lat więzienia.

Ponad 4 promile miał w or-
ganizmie kierowca opla, któ-
rego zatrzymali cieszyńscy 
policjanci. Podczas prze-
jażdżki, 39-latek uszkodził 
inne samochody i uciekł z 
miejsca kolizji. Co więcej, 
okazało się, że mężczyźnie 
cofnięto uprawnienia do jaz-
dy i orzeczono wobec niego 
zakaz prowadzenia pojazdów. 
Do zatrzymania przyczynili 
się świadkowie zdarzenia.

Policjanci cieszyńskiej ko-
mendy zostali powiadomieni 
przez jednego ze świadków o tym, że uli-
cami Cieszyna porusza się kierowca opla 
z uszkodzonym przednim kołem. Stan był 
na tyle zły, że ledwie jadący samochód w 
końcu odmówił posłuszeństwa, blokując 
jezdnię. Okazało się, że chwilę wcześniej 
mężczyzna doprowadził do co najmniej 
dwóch kolizji na ul. Michejdy. Munduro-
wi, którzy przyjechali na miejsce spraw-
dzili stan trzeźwości kierowcy. 39-latek 

miał w organizmie przeszło 4 promile. 
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do 

policyjnego aresztu. Odpowie za jazdę pod 
wpływem alkoholu pomimo sądowego za-
kazu, spowodowanie kolizji i ucieczkę z 
miejsca zdarzenia. Mężczyzna był już 
wcześniej karany za podobne przestęp-
stwa. O jego dalszym losie zadecyduje 
sąd. Grozi mu dożywotni zakaz prowadze-
nia pojazdów, wysoka grzywna oraz na-
wet 5 lat więzienia.

Stworzył sobie kryjówkę

Przejęli podróbki warte 
prawie 400 tysięcy

Jastrzębscy Policjanci zatrzymali 
poszukiwanego, który od czterech lat 
ukrywał się przed organami ścigania. 
37-letni mężczyzna przebywał w domu 
swoich rodziców w specjalnie wydzie-
lonym pomieszczeniu. Do kryjówki 
prowadziły drzwi znajdujące się w jed-
nej z łazienek, które były zasłonięte 
różnymi przedmiotami. Miało to suge-
rować, że nikt z nich nie korzysta. Mi-
mo tak wielu przygotowań poszukiwa-
ny wpadł w ręce mundurowych.

Policjanci z jastrzębskiego wydziału 
kryminalnego wraz ze swoimi kolegami z 
zespołu wywiadowczego wydziału pre-
wencji oraz z wydziału dochodzeniowego 
zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. 
37-latek od czterech lat ukrywał się przed 
wymiarem sprawiedliwości. Stróże prawa 
uzyskali informację, że mieszkaniec Ja-
strzębia ma przebywać w domu swoich 
rodziców. Pod wskazanym adresem było 

zameldowanych wielu domowników. 
Przybyli na miejsce policjanci zastali m.in. 
ojca poszukiwanego, który oświadczył, że 
syna nie ma w domu. Mundurowi nie da-
li jednak za wygraną. W jednej z części 
budynku mieściły się drzwi prowadzące 
do jednej z łazienek. Drzwi były zasłonięte  
różnymi przedmiotami. Miało to sugero-
wać, że przejście od dawna nie jest użyt-
kowane. Nie zmyliło to jednak stróżów 
prawa. Po usunięciu przedmiotów i wej-
ściu do łazienki mundurowi ujrzeli kolej-
ne drzwi. Okazało się, że prowadzą one do 
pomieszczenia, w którym ukrywa się po-
szukiwany 37-latek. Mężczyzna miał tam 
urządzony pokój i prawdopodobnie nie 
spodziewał się, że zostanie  odnaleziony-w  
trakcie jego zatrzymania policjanci ujaw-
niono na stoliku narkotyki. Jak ustalili 
śledczy, jastrzębianin podczas czterech 
lat ukrywania się przed organami ściga-
nia wyjeżdżał za granicę do pracy, a po 
powrocie ukrywał się w domu rodziców.

Policjanci z Bytomia przejęli ponad 
250 sztuk towarów z podrobionymi 
znakami firmowymi znanych świato-
wych marek o czarnorynkowej warto-
ści ok 100 tys. zł. Podróbki zabezpie-
czono w sklepie w centrum miasta, 
prowadzonym przez 32-letnią byto-
miankę. Właścicielce „lewego” towaru 
może grozić do 5 lat więzienia. Produ-
cenci swoje straty oszacowali wstępnie 
na 400 tys. złotych.

Stróże prawa z wydziału zwalczającego 
przestępczość gospodarczą bytomskiej 
komendy skontrolowali sklep w centrum 
miasta pod kątem handlu podróbkami. W 

lokalu tym stróże prawa zatrzymali ponad 
250 sztuk towarów z podrobionymi zna-
kami firmowymi znanych światowych 
marek. Ich czarnorynkowa wartość, to 
około 100 tys. zł. Były to ubrania, obuwie 
oraz damskie torebki. Przedmioty te zo-
stały już sprawdzone przez przedstawicie-
li pokrzywdzonych firm, którzy potwier-
dzili ich nieautentyczność. Łączna suma 
strat producentów jest w trakcie szacowa-
nia i wynieść może nawet 400 tys. zł. 
32-letnia bytomianka, która jest właści-
cielką sklepu, odpowie za wprowadzenie 
do obrotu towarów z podrobionymi zna-
kami firmowymi, za co grozi jej kara do 5 
lat więzienia.

Oprac. Katarzyna Gwara

Jastrzębscy policjanci zatrzymali 
kolejnego pijanego kierowcę. Mężczy-
zna spowodował kolizję i uciekł z miej-
sca zdarzenia. Uszkodzone audi i śpią-
cego w nim kierowcę zauważyła miesz-
kanka miasta. Szybko wyszło na jaw, 
że to sprawca kolizji. Dzięki reakcji 
kobiety, nieodpowiedzialny 42-latek 
nie pozostanie bezkarny. Mężczyzna 
miał w organizmie blisko 3 promile al-
koholu.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o zda-
rzeniu drogowym na ulicy Kościuszki.  
27-letni kierowca dostawczego citroena 
zaparkował swój pojazd, aby przepako-
wać towar do innego pojazdu, wtedy po-
czuł uderzenie i poszedł zobaczyć co się 
stało.  Jak się okazało, w jego samochód 

uderzył kierowca srebrnego audi A6, po 
czym uciekł z miejsca zdarzenia w kierun-
ku ulicy Broniewskiego. Zdenerwowany 
sytuacją świadek będący na miejscu zda-
rzenia, zadzwonił do swojej znajomej, aby 
opowiedzieć o całym zajściu. Zbieg oko-
liczności sprawił, że kobieta zauważyła 
uszkodzone audi na ulicy Marusarzówny. 
Policjanci natychmiast pojechali spraw-
dzić przekazaną przez jastrzębiankę infor-
mację. Okazało się, że kierowca uszko-
dzonej osobówki... śpi za kierownicą. Kie-
dy policjanci podeszli do niego, 42-latek 
przyznał, że spowodował kolizję i uciekł. 
Jak się okazało, jastrzębianin miał w or-
ganizmie blisko 3 promile alkoholu. Nie-
odpowiedzialny kierowca stracił już pra-
wo jazdy, a za popełnione przestępstwo 
grozi mu do 2 lat więzienia.

Pijany zdewastował siedem 
samochodów

Nietrzeźwy 22-latek zdewastował 
siedem pojazdów zaparkowanych 
przed jednym z bloków na żorskim 
osiedlu Sikorskiego. O incydencie po-
wiadomili mieszkańcy, których ze snu 
wyrwał hałas i dźwięk tłuczonych sa-
mochodowych szyb. Dzięki ich telefo-
nom wandal wpadł w ręce munduro-
wych i trafił do policyjnego aresztu. 
22-latek tłumaczył później, że zrobił 
to, gdyż nie układało mu się z dziew-
czyną...

Dyżurny żorskiej komendy otrzymał 
zgłoszenie od mieszkańców osiedla Sikor-
skiego o młodym mężczyźnie, który zde-
wastował kilka samochodów. Dzięki nim 

wandal błyskawicznie wpadł w ręce mun-
durowych - policjanci zatrzymali go, gdy 
szedł w stronę miejsca swojego zamiesz-
kania. Jak się okazało, 22-latek uszkodził 
siedem pojazdów. Powybijał w nich szyby, 
zniszczył lusterka i porysował lakier, 
a także uszkodził karoserię. Jak później 
tłumaczył, zrobił to, gdyż nie układało mu 
się z dziewczyną...

22-latek był pijany, badanie alkoma-
tem wykazało u niego ponad 1,5 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. Męż-
czyzna trzeźwiał w policyjnym areszcie, 
a wkrótce usłyszy zarzuty. Za zniszczenie 
samochodów i spowodowanie strat sięga-
jących wstępnie 15 tys. złotych grozi mu 
do 5 lat więzienia.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A

http://www.zabrze.slaska.policja.gov.pl/k29/informacje/wiadomosci/240084,Ginekolog-podejrzany-o-zgwalcenie-tymczasowo-aresztowany.html?search=82979424
http://www.zabrze.slaska.policja.gov.pl/k29/informacje/wiadomosci/240084,Ginekolog-podejrzany-o-zgwalcenie-tymczasowo-aresztowany.html?search=82979424


4. ŚRODA-CZWARTEK, 24-25 KWIETNIA 2019 REKL AMA

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM dom na Grabówce. Pow. 104 m2, 

działka 618 m2. Tel. 787 896 669
— 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 18 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 CHEVROLET AVEO 1.4 E, rok prod. 2006   8.900 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 D, rok prod. 2008  16.800 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 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 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 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 JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 18.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 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 24 KWIETNIA 2019 r.

05:00 Jeden z dziesięciu; 10/112; 
teleturniej

05:35 Jaka to melodia?; odc. 4073; 
teleturniej muzyczny

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 160; 
serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 471; serial; Turcja 
(2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:40 Blondynka; s.V; odc. 64 - Będzie 

tak, jak chcesz.; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IX; odc. 116 - 

Opętanie; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 80 - 

Adrenalina; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 210; 

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 – Brytyjski 

ogród: życie i śmierć na twoim 
trawniku 2; cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 472; 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. 161; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4074; 

teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3475; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 211; 

telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 11/112; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:30 Piłka nożna – Puchar Włoch, 1/2 

finału: AC Milan – Lazio Rzym 
23:00 Na własne oczy – Miłość i puste 

słowa; film dokumentalny
00:30 Bez tożsamości; odc. 29; serial; 

Hiszpania (2016)
01:20 Warto rozmawiać; program
02:15 wojsko – polskie.pl; odc. 49; 

reportaż
02:40 W obliczu śmierci; film sensacyjny; 

Wielka Brytania, USA (1987)

05:15 Koło fortuny; teleturniej
05:55 M jak miłość; odc. 1439; serial TVP
06:50 Pożyteczni.pl; magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 46 „Drobnym 

drukiem”; serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (36)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (348)
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 159 „Ból 

głowy” sezon 7; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2049; serial 
12:30 Koło fortuny; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 69; serial 

obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1439; serial TVP
15:00 Miniaudycja F1
15:00 Mini audycja (zapowiedź)
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 81; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 487 ed. 6
16:35 Familiada; s.I; odc. 2147
17:15 Więzień miłości; odc. 45; Turcja
18:00 Panorama
18:20 Dżingiel Panorama 18.00 1
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 53 „Praca, 

dom, kanapki”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (37)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /31/ - 

„Zakręcona” - Reni Jusis
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /112/ - 

„Ruchome piaski” - Varius Manx
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2049; serial
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2050; serial
20:40 Kulisy seriali Na dobre i na złe i 

Na sygnale; odc. 45; felieton
20:45 Program rozrywkowy - mini 

audycja
20:55 Na dobre i na złe; odc. 741; serial
21:50 Program rozrywkowy - audycja
21:55 Na sygnale; odc. 229 „Kocham cię, 

Martyna”; serial fabularyzowany TVP
22:30 Miniaudycja F1
22:35 Kino relaks – Oświadczyny po 

irlandzku; komedia romantyczna; 
Irlandia, USA, Wielka Brytania (2010)

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

01:25 czołówka – Świat bez tajemnic
01:25 Świat bez tajemnic – Sto lat 

Brytyjskiego Vogue’s; odc. 2; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

02:25 Codzienna 2 m. 3; odc. 64; serial 
komediowy TVP

02:55 Codzienna 2 m. 3; odc. 65; serial 
komediowy TVP

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

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (719) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (720) serial 

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

(123) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (606) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (167) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (868) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2870) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (914) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (337) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (327) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2871) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (61) serial 

komediowy. Perypetie mieszkańców 
starej kamienicy: bezrobotnego 
piwosza Ferdynanda Kiepskiego, jego 
żony Haliny, ich syna i sąsiadów...

20:00 Świat według Kiepskich (548) 
serial komediowy

20:30 Śpiewajmy razem. All Together 
Now (8) program muzyczny. Finał 
drugiej edycji show

22:05 Ślad (62) serial kryminalny
23:10 Pociąg z forsą; film sensacyjny, 

USA 1995
1:40 Nasz nowy dom (65) reality show. 

W Jamielniku na Warmii mieszka pan 
Piotr, który samotnie wychowuje 
dzieci. Jego zarobki nie pozwalają na 
godne utrzymanie rodziny. W...

2:40 Nasz nowy dom (66) reality show. 
Pani Natalia mieszka razem z mamą i 
synkiem w Grodźcu na Opolszczyźnie. 
Ich dom ma nieszczelny dach, a sufity 
grożą...

 3:40 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo

05:10 Uwaga! (5652) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (1/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy.  
W podbrzeskiej dzielnicy Skarbimierz 
swoją restaurację „Kapitan Nemo” 
prowadzą bowiem dwie siostry. Nazwa 
lokalu przedziwna, ale jak tłumaczą 
właścicielki – to z miłości do morza, 
które jest kilkaset kilometrów od 
Brzegu. Ale nie tylko nazwą i 
wystrojem kobiety nawiązały do 
ukochanych morskich klimatów. 
„Kapitana Nemo” bowiem częściej niż 
wygłodniali goście nawiedzają burzliwe 
sztormy… 

07:50 Doradca smaku 10 (29/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2440) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1031) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (920) - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła (683) - program
14:00 19 + (384) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (6/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (684) - program
16:30 19 + (385) - program
17:00 Szpital (921) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1032) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7784) - informacje, Polska
19:35 Sport (7767) - informacje 
19:45 Pogoda (7764) - informacje 
19:50 Uwaga! (5653) - program
20:10 Doradca smaku 10 (30/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej17 (2863) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (261) - program
21:30 Agent - Gwiazdy 4 (9/13) - 

program
22:30 Jestem legendą - film S-F, 

USA 2007. Robert Neville (Will Smith) 
to genialny naukowiec, który... został 
stworzony ludzką ręką. Neville, z 
niewiadomego powodu odporny na 
działanie wirusa, jest ostatnim 
pozostałym przy życiu człowiekiem w 
ruinach Nowego Jorku... a być może 
jest nawet jedyną żyjącą istotą ludzką 
na całym świecie…

00:35 American Horror Story I: Murder 
House (12) - serial, USA

01:45 Uwaga! (5653) - program
02:05 Moc Magii (460) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 27

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 205

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
188

09:00 Rodzinny interes; odc. 36
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2008; odc. 52
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004; odc. 2-3
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2014; odc. 1-2
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 63
16:00 Rodzinny interes; odc. 36-37
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

188-189
20:00 Król Artur; przygodowy, Irlandia, 

USA, Wielka Brytania 2004. Opowieść o 
losach siedmiu zasłużonych rycerzy 
Okrągłego Stołu z Arturem na czele, 
którzy po 15 latach służby pragną 
opuścić Wielką Brytanię i wrócić do 
Rzymu. Teraz, wszyscy mają otrzymać 
obiecaną wolność. Wkrótce jednak 
biskup Germanius każe im wykonać 
jeszcze jedną misję: muszą przejść przez 
kraj Celtów, z którego mają 
przyprowadzić potencjalnego kandydata 
na biskupa – Aleca…

22:25 Pompeje; katastroficzny, 2014. Milo 
(Kit Harington), zwany Celtem jest 
niezwyciężonym gladiatorem. Jego pan 
wysłać mężczyznę na zbliżające się 
igrzyska w Pompejach. W drodze na nie 
poznaje piękną córkę zamożnego kupca 
– Cassię (Emily Browning). Milo od razu 
się w niej zakochuje. Wkrótce okazuje 
się jednak, że kobieta ma wyjść za 
rzymskiego senatora – Corvusa (Kiefer 
Sutherland). Niespodziewanie dzieje się 
jednak coś, co odmienia bieg wydarzeń 
– wybucha wulkan Wezuwiusz…

00:45 Piła mechaniczna 3D; horror, USA 
2013. Przed dwudziestoma laty w 
miasteczku Newt w Teksasie doszło do 
strasznej tragedii. Rodzina Sawyerów 
zwabiała i mordowała przybyłych do 
nich gości. Okoliczni mieszkańcy 
dokonali jednak samosądu i zabili tę 
rodzinę…

02:25 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial fabularny, USA 1997; odc. 17

03:40 Taki jest świat; factual, 2019
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 7
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 26
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 2

05:40 Korona królów; odc. 164; 
telenowela historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 44; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 45 „Leśny 
zabójca”; serial fabularyzowany TVP

07:20 Czterdziestolatek; odc. 6/2; serial 
TVP

08:20 M jak miłość s.I; odc. 1035; 
serial TVP

09:20 Na dobre i na złe; odc. 740; serial 
TVP

10:15 Rodzinka.pl s.III; odc. 73; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl s.III; odc. 74 „Wolna 
chata”; serial komediowy TVP

11:25 Ranczo s.IV; odc. 45; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo s.IV; odc. 46 - Dzieci 
śmieci; serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 188 - 
Przeznaczenie; serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 189 - 
Przemiana; serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 277 
Jesienna burza; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 45 „Leśny 
zabójca”; serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo s.IV; odc. 47 - W samo 
południe; serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo s.IV; odc. 48 - Bohaterski 
strajk; serial obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 70 - 
Grzybobranie; serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 190 - 
Weryfikacja; serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex s.XII; odc. 144 - 
Intruz; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo s.IV; odc. 49 - Debata; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo s.IV; odc. 50 - Kontratak; 
serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 191 - 
Upadek; serial kryminalny TVP

00:10 Na sygnale; odc. 227 „Mądrzejszy 
ustępuje”; serial fabularyzowany TVP

00:40 Na sygnale; odc. 228 „Dym”; 
serial fabularyzowany TVP

01:20 Londyńczycy II; odc. 2/16; serial 
obyczajowy TVP

02:05 Londyńczycy II; odc. 3/16; serial 
obyczajowy TVP

02:55 Czterdziestolatek; odc. 6/21 - 
Włosy Flory, czyli labirynt; serial TVP

03:55 M jak miłość s.I; odc. 1035; 
serial TVP

04:55 Rodzinka.pl s.III; odc. 73 „Rodzic 
uczy, rodzic radzi, rodzic nigdy Cię nie 
zdradzi”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Familiada; odc. 2509; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Ser, wino 

i to coś; magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 146; 

teleturniej
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 51 

Koszalin; magazyn
09:15 Koło fortuny; odc. 461 ed. 6; 

teleturniej
09:55 Sanatorium miłości; odc. 8; reality 

show
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; 

/126/ - „Znamy się tylko z widzenia” - 
Trubadurzy

11:05 Familiada; odc. 2509; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /19/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki – Jak się zakochać; 
widowisko

13:20 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki – Jak się rozstać; 
widowisko

14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /2/; 
teleturniej

15:10 Mariolka Prawdę ci powie; 
widowisko rozrywkowe

15:30 Kabaretowa Mapa Polski – IX 
Mazurska Noc Kabaretowa – „Dwójki, 
pary, duety” (1-3); widowisko 
rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Kulinarne 
wspomnienia z dzieciństwa w PGR; 
magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (92) Macho; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 47 
Chorwacja „Peljeac i Konavle” (181); 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /20/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; odc. 149; 

teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy (7); program rozrywkowy
22:25 Dwoje i ich boje (8); program 

rozrywkowy
23:20 Kabaretowe Hity – Kabaret Ani 

Mru Mru; program rozrywkowy
23:40 Koło fortuny; odc. 460 ed. 6; 

teleturniej
00:25 Sierocki na sobotę; odc. 15; 

program rozrywkowy
01:25 Niezapomniane Koncerty – Sopot 

na bis – Brathanki i goście; koncert
02:25 Olga Lipińska zaprasza (1); talk-

show
03:15 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 

przedstawia – Z Kolbergiem przez 
świat

05:00 Prawo Agaty (10/15) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (547) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Złoty strzał) (60) - 
program sądowy

07:55 Szpital (258) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (27/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (28/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (57/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (77/165) - program
12:45 19 + (78/165) - program
13:15 Ukryta prawda (322) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (28/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Łazęga) (61) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Oblany wrzątkiem) (98/116) - program 
sądowy

16:20 Szpital (259) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (28/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty (11/15) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (7/12) - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (58/120) - 

program
20:00 Big Brother (28/65) - program
21:00 Był sobie chłopiec - komedia, Wielka 

Brytania/USA/Francja/Niemcy 2001. 
Dobiegający czterdziestki Will (Hugh 
Grant) prowadzi beztroskie życie 
kawalera. Dzięki pieniądzom jakie 
zostawił mu ojciec nie musi martwić się 
o pracę. Podrywa dziewczyny, ale z 
żadną nie chce się związać na stałe. 
Wszystko się zmienia, kiedy Will poznaje 
dwunastoletniego Markusa, samotnego i 
nieszczęśliwego. Powoli między nimi 
rodzi się prawdziwa przyjaźń, która na 
zawsze zmieni życie Willa… 

23:10 Big Brother Nocą (23/52) - program 
(od lat 18)

23:45 Zimowa opowieść - film 
melodramat, USA 2014. Historia dzieje 
się w mitycznym Nowym Jorku na 
przestrzeni ponad stu lat. To opowieść o 
cudach, przeplatających się losach i 
odwiecznej walce dobra ze złem.

02:20 Moc Magii (460) - program

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
3(7/8) - program lifestylowy

06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3(8/39) - 
program 

06:30 Ugotowani 8(61) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:05 Ugotowani 8(62) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób na modę 
8(10/12) - program rozrywkowy

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

09:25 W czym do ślubu 4(7/12) - reality 
show 

10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 
4(3/8) - reality show 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu(3/10) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 14(1/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:50 Kto tu mieszka?
13:35 Panny młode ponad miarę
14:40 Śluby marzeń 
15:40 Kobieta na krańcu świata 10(4/5) - 

program 
16:15 Misja ratunkowa 2(3/10) - program 

rozrywkowy
17:05 Ostre cięcie 6(7/12) - program 
17:50 Kuchenne rewolucje 8(1/15) - 

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

4(6/8) - reality show 
19:40 Afera fryzjera 6(9/12) - program 

rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni
21:25 Eks-tra zmiana 2(4/8) - program 

lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 4(2/8) - 

program lifestylowy
23:00 Powrót Doktora Szczyta
00:00 Walka o lżejsze życie(5) - program
01:05 Rodzice pod ostrzałem(5/20) - 

program rozrywkowy
02:10 Wiem, co jem 5(7/10) - magazyn 
02:40 Wiem, co jem 2(7/15) - magazyn
03:10 W roli głównej - Jan Englert(5/8) - 

talk show
03:40 W roli głównej - Szymon Majewski 

(6/8) - talk show
04:10 W roli głównej - Jacek Braciak(7/8) 

- talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:00 Tenis ziemny - Turniej WTA 

Stuttgart - 1 runda 
09:25 Piłka nożna - 1/2 finału (1B): AC 

Milan - Lazio Rzym 
11:30 Tenis ziemny - Turniej WTA 

Stuttgart - 2 runda 
13:30 Tenis ziemny - Turniej WTA 

Stuttgart - 2 runda 
15:35 Rad-Wań-Ska mój mecz
16:30 - magazyn piłkarski
17:10 piłka nożna (studio), Na żywo
17:55 piłka nożna (I połowa), Na żywo
20:35 Piłka nożna - 1/2 finału (2B): 

Atalanta Bergamo - Fiorentina (studio) 
20:55 Piłka nożna - 1/2 finału (2B): 

Atalanta Bergamo - Fiorentina 
23:15 Sportowy Wieczór
23:50 Piłka nożna
00:50 Piłka nożna
02:00 Piłka nożna - 1/2 finału (2B): 

Atalanta Bergamo - Fiorentina 
02:55 Piłka nożna - 1/2 finału (2B): 

Atalanta Bergamo - Fiorentina 
04:00 Boks - mecz towarzyski mężczyzn, 

Cetniewo: Polska - Białoruś cz 2

6:00 Żona dla milionera 5 (14) reality 
show

7:05 Przygody Kota w Butach (35) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (18) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (1) reality show. 

Aneta i Krzysztof są rodzicami małej 
Martynki i rodziną zastępczą dla 
czworga dzieci z sąsiedztwa. Mieszkają 
oni razem z Jolą,...

9:00 Septagon (64) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 

(20) reality show. O zwycięstwo walczy 
troje uczestników. Dwoje z nich 
weźmie udział w ostatecznej 
rywalizacji. Zwycięży kucharz, który 
najlepiej przygotuje risotto. Nagrodą...

11:25 Sekrety sąsiadów (8) serial 
obyczajowy. Zaskakujące historie, 
które dzieją w na pozór zwyczajnych 
domach. Opowieści o sąsiedzkich 
tajemnicach, romansach, zdradach czy 
przemocy.

11:55 Galileo (740) program 
popularnonaukowy. Do ekipy 
czuwającej nad bezpieczeństwem 
kopiących się dołącza dron. Nad 
Bałtykiem testowany jest także 
bezzałogowiec, który pomaga w 
szybkim docieraniu...

13:00 Detektywi w akcji (165) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (531) serial 
obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator 4 (1) serial 
kryminalny

17:00 Joker (67) teleturniej
18:00 Septagon (65) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (532) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (291) serial kryminalny
21:00 Z podniesionym czołem; dramat 

sensacyjny, USA 2004
22:55 Wzgórza mają oczy; horror, USA 

2006. Rodzice zabierają dzieci w 
podróż do Kalifornii. Wyprawa zmienia 
się w koszmar.

1:10 Żona dla milionera 5 (14) reality 
show

2:15 Interwencja; magazyn reporterów
2:30 Graffiti; program publicystyczny
2:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

06:50 Był taki dzień – 24 kwietnia; 
felieton

07:00 Dziennik telewizyjny – 
24.04.1989

07:45 Polonia Restituta; odc. 1; serial 
TVP

08:45 Archiwum zimnej wojny – Czy 
zimna wojna trwa nadal?; magazyn

09:20 Historia Polski – Betar; film 
dokumentalny

10:20 Sensacje XX wieku – Ostatnia 
narada; cz. 1; cykl dokumentalny

10:50 Inka. Są sprawy ważniejsze niż 
śmierć; film dokumentalny; reż.:Jacek 
Frankowski

11:55 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 12

12:20 Czas honoru; odc. 27 seria III 
„Kolega z Rochester”; serial TVP

13:30 Wszystkie kolory świata – 
Turcja. Zapachy Orientu; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:35 Czego nie mogliśmy wykrzyczeć; 
film dokumentalny; Polska (2017)

15:40 Odtajnione akcje szpiegowskie; 
odc. 1/8; film dokum.; USA (2016)

16:35 Historia Polski – Ewangelia i 
bunt; film dokumentalny

17:30 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – 
Niedokończona historia

18:00 Zapomniany bohater; film 
dokumentalny; Polska (2018); 
reż.:Marcin Tomaszewski

18:35 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 12; cykl dokumentalny

18:45 Polonia Restituta; odc. 2; serial 
TVP

20:00 Armenian Genocide; film 
dokumentalny; USA (2018); 
reż.:Andrew Goldberg

21:05 Latająca maszyna amerykańskich 
konfederatów; film dokumentalny; 
USA (2012); reż.:Emily Bernhard

22:05 Weterani. Wyrwani śmierci; 
reportaż

22:40 El Dorado; western; USA (1967); 
reż.:Howard Hawks; wyk.:John 
Wayne, Robert Mitchum, James Caan

00:55 Sensacje XX wieku – Syndykat 
zabójców

01:55 Encyklopedia II wojny światowej 
– Szlak życia; cykl dokumentalny

02:20 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – 
Niedokończona historia

02:55 Dziennik telewizyjny – 
24.04.1989

6:00 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki 
Kobiet; mecz o 3. miejsce

8:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki 
Kobiet; mecz finałowy fazy play-off

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

12:30 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz półfinałowy fazy play-off: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Aluron Virtu Warta 
Zawiercie

20:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz półfinałowy fazy play-off: ONICO 
Warszawa - Jastrzębski Węgiel

23:00 Boks: Walka o pas WBO World w 
Nowym Jorku; waga półśrednia: 
Terence Crawford - Amir Khan

1:00 Boks
3:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 

mecz półfinałowy fazy play-off: ONICO 
Warszawa - Jastrzębski Węgiel

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 Jeden z dziesięciu; 11/112
05:35 Jaka to melodia?; odc. 4074; 

teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 161; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 472; serial; Turcja 

(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:40 Blondynka; s.V; odc. 65 - 

Spotkajmy się tu i teraz; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IX; odc. 117 - 

Zemsta; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 81;  

serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 211; 

telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – Chiński dziki 

zachód; serial dokumentalny; Niemcy
14:00 Elif; s.III; odc. 473; serial; Turcja 

(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 162; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4075; 

teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3476; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 212; 

telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 12/112
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 272; 

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

/111/; 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. 29; serial; 
Hiszpania (2016)

02:30 Krew z krwi; odc. 1/8; serial TVP
03:40 Sprawa dla reportera
04:35 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

/111/; magazyn

05:10 Koło fortuny; teleturniej
05:45 Na dobre i na złe; odc. 741; serial 

TVP
06:45 Operacja Zdrowie!; /25/ 

Naczyniówka; magazyn medyczny
07:15 Na sygnale; odc. 47 „Kubeł zimnej 

wody”; serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (37)
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (349)
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 160 

„Sprzątanie” sezon 7; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2050; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 70; serial 

obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc. 741; serial 
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 82; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 488 ed. 6; 

teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2148; 

teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 46; Turcja 

(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 54 

„Prawko”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (38)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /92/ 

- „Bardzo smutna piosenka retro” - 
Grupa Pod Budą

19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /39/ - 
„Pierwszy siwy włos” - Marta Mirska

19:35 Barwy szczęścia; odc. 2050; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 2051; serial 
obyczajowy TVP

20:45 Dance Dance Dance (15)
22:00 Dance Dance Dance (16)
23:15 Big Music Quiz (6); teleturniej 

muzyczny
00:10 Na sygnale; odc. 229 „Kocham cię, 

Martyna”; serial fabularyzowany TVP
00:40 Oświadczyny po irlandzku; 

komedia romantyczna; Irlandia, USA, 
Wielka Brytania (2010)

02:25 La La Poland; program rozrywkowy
02:55 Riviera; odc. 6; serial; Wielka 

Brytania (2017)
03:55 Art Noc – Mocny skład - Europejski 

Stadion Kultury Rzeszów 2017 (cz. 
1); koncert

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

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (721) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (722) serial 

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

(124) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (607) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (168) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (869) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2871) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (915) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (338) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (328) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2872) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (433) 

serial komediowy. W 16. sezonie 
Ferdek (Andrzej Grabowski) i Halinka 
(Marzena Kipiel-Sztuka) postanawiają 
sprzedać mieszkanie i wyjechać do 
ciepłych krajów.

20:05 Nasz nowy dom (139) reality show
21:10 Przyjaciółki (155) serial 

obyczajowy. Dalsze losy czterech 
przyjaciółek: Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi (Małgorzata 
Socha), Zuzy (Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna Liszowska). Seria liczy 
12...

22:15 Ślad (63) serial kryminalny
23:30 Szkoła uwodzenia 2; 

komediodramat, USA 2000
1:10 Zakończenie programu (przerwa 

techniczna)

05:10 Uwaga! (5653) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (2/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Karczma u Bartka (Bukowina 
Tatrzańska). W Bukowinie karczma ze 
smacznym jedzeniem to złoty interes. 
Tak myślał Bartek – góral, który po 
dziesięcioletnim pobycie zagranicą 
postanowił wrócić do domu na stałe i 
otworzyć własną restaurację. Niestety 
interes okazał się trefny…

07:50 Doradca smaku 10 (30/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2441) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1032) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (921) - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła (684) - program
14:00 19 + (385) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (7/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy.  
W Tarnowie na robotniczym osiedlu 
znajduje się restauracja „Braterska”, 
którą odwiedzana jest głównie podczas 
transmisji meczów żużlowych. 
„Braterską prowadzi Bogdan, którego 
wspiera żona Małgosia. Małżeństwo do 
pomocy ma jeszcze pięć kobiet. Tłum 
personelu, ale pustka na sali…

15:30 Szkoła (685) - program
16:30 19 + (386) - program
17:00 Szpital (922) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1033) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7785) - informacje, Polska
19:35 Sport (7768) - informacje 
19:45 Pogoda (7765) - informacje 
19:50 Uwaga! (5654) - program
20:10 Doradca smaku 10 (31/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej17 (2864) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (262) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 19 (9/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Last Minute - komedia, 

Polska 2013. Pełne słońce, 
wypoczynek, palmy, piramidy, opaska 
all inclusive. I do tego wszystko za 
darmo! Wygrana wycieczka do Egiptu 
miała być dla Tomka, jego pełnej 
energii matki, nastoletniej córki i 
sprytnego syna przygodą życia…

00:20 Para w remont 2 (1/8) - program
01:20 Uwaga! (5654) - program
01:40 Moc Magii (461) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 28

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 206

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
189

09:00 Rodzinny interes; odc. 37
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2008; odc. 53
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004; odc. 3
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004; odc. 4
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2014; odc. 2
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2014; odc. 3
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 64
16:00 Rodzinny interes; odc. 37
17:00 Rodzinny interes; odc. 38
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

189
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

190
20:00 Ślubne wojny; komedia, USA 2009. 

Liv (Kate Hudson) i Emma (Anne 
Hathaway) to najlepsze przyjaciółki. 
Dziewczyny od zawsze marzyły o 
wspaniałych ślubach w nowojorskim 
hotelu Plaza. Niestety wkrótce okazuje 
się, że jest jeden mały problem…

21:50 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019; 
program rozrywkowy! 

22:20 Kabaretowe Gogle i Boks
22:50 American Pie: Wakacje; komedia, 

USA 2005. Matt, młodszy brat Stiflera, 
któremu grozi wydalenie ze szkoły, 
zostaje wysłany na letni obóz muzyczny. 
Początkowo próbuje zamontować w 
obozie sieć ukrytych kamer, aby 
podglądać atrakcyjne koleżanki i 
nakręcić „unikalny” film wideo…

00:45 Chłopcy pani Brown; serial fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 8

01:20 Chłopcy pani Brown; serial fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2011; odc. 1

01:55 Chłopcy pani Brown; serial fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2011; odc. 2

02:40 Chłopcy pani Brown; serial fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2011; odc. 3

03:20 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial fabularny, USA 1997; odc. 18

04:10 Taki jest świat; factual, 2019
05:00 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 4

05:40 Korona królów; odc. 165; 
telenowela historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 45 „Leśny 
zabójca”; serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 46 „Drobnym 
drukiem”; serial fabularyzowany TVP

07:20 Czterdziestolatek; odc. 7/21 - 
Judym, czyli czyn społeczny; serial 
TVP

08:20 M jak miłość s.I; odc. 1036; 
serial TVP

09:20 Stulecie Winnych; odc. 7; serial 
TVP

10:15 Rodzinka.pl s.III; odc. 74 „Wolna 
chata”; serial komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl s.III; odc. 75 
„Przelotne miłostki”; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo s.IV; odc. 46 - Dzieci 
śmieci; serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo s.IV; odc. 47 - W samo 
południe; serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 189 - 
Przemiana; serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 190 - 
Weryfikacja; serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 278 
Koncert życzeń; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 46 „Drobnym 
drukiem”; serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo s.IV; odc. 48 - Bohaterski 
strajk; serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo s.IV; odc. 49 - Debata; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 71 - Romans; 
serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 191 - 
Upadek; serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex s.XII; odc. 145 - 
Zamach; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo s.IV; odc. 50 - Kontratak; 
serial obyczajowy TVP

22:25 Ranczo s.IV; odc. 51 - Fałszerze 
uczuć; serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz s.XV; odc. 192 
- Matczyne serce; serial kryminalny 
TVP

00:20 Echo serca; odc. 9; serial TVP
01:20 Instynkt; odc. 13 „Oster”; serial 

kryminalny TVP
02:15 Mrok; odc. 1/8 - Interes życia; 

serial kryminalny TVP
03:15 Czterdziestolatek; odc. 7/21 - 

Judym, czyli czyn społeczny; serial 
TVP

04:20 M jak miłość s.I; odc. 1036; 
serial TVP

05:10 Rodzinka.pl s.III; odc. 74 „Wolna 
chata”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:35 Familiada – odcinek specjalny 
2510; teleturniej

07:10 Okrasa łamie przepisy – Kulinarne 
wspomnienia z dzieciństwa w PGR

07:40 Postaw na milion; odc. 148; 
teleturniej

08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 
(odc. 6) - Wędrówki; reportaż

09:10 Koło fortuny; odc. 462 ed. 6; 
teleturniej

09:45 Dwoje i ich boje (7); program 
rozrywkowy

10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /26/ - 
„Dumka na dwa serca” - Edyta Górniak, 
Mietek Szcześniak

11:05 Familiada - odcinek specjalny 
2510; teleturniej

11:40 Rodzina wie lepiej; /20/; teleturniej
12:10 Życie to Kabaret – Kabaret Ani Mru 

Mru „Premiery, prapremiery i prawie 
premiery”; widowisko

13:15 Życie to Kabaret – Humor Jacka 
Fedorowicza; program rozrywkowy

14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /3/; 
teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa Polski – 
superPAKA czyli Kabareton 30 - lecia; 
widowisko

16:25 Kabaretowa Mapa Polski – 
superPAKA czyli Kabareton 30 - lecia

17:25 Kabaretowa Mapa Polski – 
superPAKA czyli Kabareton 30 - lecia; 
widowisko

18:20 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia 
płynąca winem; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (104) - Mato Grosso; cykl 
reportaży

19:20 Makłowicz w podróży. Podróż 47 
Chorwacja „Lastovo i Mljet” (182); 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /21/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz (15); teleturniej 

muzyczny
21:35 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy (4); program rozrywkowy
22:25 Kabaret za kulisami (7); program 

rozrywkowy
23:30 Dzięki Bogu już weekend; s.I; 

program rozrywkowy
00:30 Koło fortuny; odc. 461 ed. 6; 

teleturniej
01:10 Kabaretowa Mapa Polski – XIV 

Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 
(1-3); widowisko rozrywkowe

04:15 Rozrywka Retro – Na festiwalowej 
scenie – Katarzyna Sobczyk; 
widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty (11/15) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (548) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Łazęga) (61) - 
program sądowy

07:55 Szpital (259) - program obyczajowy. 
Na oddział ratunkowy trafia 5-letnia Lena 
Bartnicka. Dziewczynka była pod opieką 
starszej siostry. Kiedy bawiła się w 
ogrodzie pocałowała ropuchę i zatruła 
się toksyną zawartą w jej śluzie. Chwilę 
później zaczęła wymiotować i straciła 
kontakt z rzeczywistością…

08:50 Big Brother (28/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (29/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (58/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (79/165) - program
12:45 19 + (80/165) - program
13:15 Ukryta prawda (323) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (29/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Wyrodny brat) (62) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Horror w wieżowcu) (99/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (260) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (29/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty (12/15) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (8/12) - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (59/120) - 

program
20:00 Big Brother (29/65) - program
21:00 Nieoczekiwana zmiana miejsc - 

komedia, USA 1983. Dwóch chciwych i 
nieuczciwych biznesmenów wpada na 
pomysł, jak pozbyć się Louisa 
Winthorpa, niewygodnego świadka ich 
machlojek. Postanawiają zamienić go 
miejscami z Billym Ray’em (Eddie 
Murphy), drobnym złodziejaszkiem, 
który wiele razy popadał w konflikt z 
prawem. Tak oto udaje im się upiec dwie 
pieczenie na jednym ogniu…

23:25 Big Brother Nocą (24/52) - program 
(od lat 18)

23:55 Nadchodzi Polly - komedia, 
USA 2004

01:55 Moc Magii (461) - program
04:05 Druga strona medalu 4 (5/8) - talk 

show – Henryk Blida

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
3(8) - program lifestylowy

05:55 Subiektywny ranking naj… 2(5/6) 
- program 

06:30 Ugotowani 8(63) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:05 Ugotowani 8(64) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób na modę 
8(11/12) - program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość(7/8) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu 4(8/12) - reality 
show 

10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 
4(4/8) - reality show 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu(4/10) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 14(2/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler 3(8) 
- program 

13:20 Sztuka mięsa(4/12) - program 
13:50 Patenciary(8) - program 
14:25 Pogromcy medycznych mitów
15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

8(6/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3(6/10) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 8(2/15) - 

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

4(7/8) - reality show 
19:40 Ugotowani 7(1) - program 
20:10 Ugotowani 7(2) - program 
20:50 W czym do ślubu? 3(2/12) - reality 

show 
21:20 Panny młode ponad miarę
22:25 Pani Gadżet 17(8/12) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na 

okazje(8/12) - program rozrywkowy
23:45 Pogromcy medycznych mitów
00:45 Gwiazdy prywatnie 4(2/8) - 

program
01:15 Subiektywny ranking naj… 2(5/6) 

- program 
01:45 Wiem, co jem 6(11/16) - magazyn 
02:15 Wiem, co jem 6(12/16) - magazyn 
02:45 Wiem, co jem 2(8/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Katarzyna 

Niezgoda(8) - talk show
03:45 W roli głównej - Wojciech 

Cejrowski (1/6) - talk show
04:15 W roli głównej - Michel Moran(2/6) 

- talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Tenis WTA
07:45 Tenis WTA -
09:25 PN - Puchar Włoch
10:25 PN - Puchar Włoch
11:30 (set 1, gem 1-3) tenis ziemny - 

Turniej WTA Stuttgart, Na żywo
13:30 (set 1, gem 1-3) tenis ziemny - 

Turniej WTA Stuttgart, Na żywo
15:30 set 1, gem 1-3 tenis - Turniej WTA  

Stuttgart, Na żywo
17:30 set 1, gem 1-3 tenis - Turniej WTA  

Stuttgart, Na żywo
19:30 Piłka nożna
20:25 Piłka nożna
21:30 Sportowy Wieczór
22:15 Tenis WTA
23:15 Tenis WTA
00:25 hokej na lodzie - skróty meczów
01:00 hokej na lodzie - NHL, Na żywo
04:05 retransmisja

6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (18) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (36) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (19) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (2) reality show. 

Edyta i Jacek wychowują ośmioro 
dzieci. Budynek, w którym mieszkają, 
wymaga remontu. Jest zawilgocony i 
brak w nim ciepłej wody....

9:00 Septagon (65) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 

3 (21) reality show. Wojciech Modest 
Amaro znowu rzuca wyzwanie mniej 
doświadczonym kolegom po fachu i 
amatorom gotowania. Zwycięzca 
otrzyma 100 tysięcy złotych.

11:25 Sekrety sąsiadów (9) serial 
obyczajowy

11:55 Galileo (741) program 
popularnonaukowy. Łowcy gradu 
rozpylają w przestworzach mieszankę 
chemiczną, która powoduje, że zamiast 
lodowych kul na ziemię spada deszcz. 
W programie pojawi...

13:00 Detektywi w akcji (166) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (532) serial 
obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator 4 (2) serial 
kryminalny

17:00 Joker (68) teleturniej. Uczestnicy 
odpowiadają na 10 pytań. Pomagają 
im w tym specjalne karty. Gracze mają 
do dyspozycji osiem atutów, które 
pozwalają zachować...

18:00 Septagon (49) serial kryminalny. 
Do Septagonu przychodzi Bartek, 
kolega z wojska Serba. Dowiedział się, 
że w biurze jest szansa na pracę. Max 
dziwnie na...

19:00 Policjantki i Policjanci (533) serial 
obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (292) serial kryminalny

21:00 Park jurajski 3; film przygodowy, 
USA 2001

23:00 Śmierć na talerzu (1) serial 
dokumentalny

0:00 Śmierć na talerzu (2) serial 
dokumentalny

1:00 Zakończenie programu (przerwa 
techniczna)

06:50 Był taki dzień – 25 kwietnia; 
felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 25.04.1989
07:35 Polonia Restituta; odc. 2; serial 

TVP
08:35 Historia Polski – Ewangelia i bunt; 

film dokumentalny
09:50 Po PRLu; odc. 8
10:20 Sensacje XX wieku – Ostatnia 

narada; cz. 2; cykl dokumentalny
10:50 Amerykańska broń; odc. 7 Od 

wojny wietnamskiej do dziś; serial 
dokumentalny; Kanada (2013)

12:05 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 12; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 28 seria III „Plan 
Abwehry”; serial TVP

13:20 Plemienna sztuka przetrwania 2; 
odc. 1/6. Morderczy Czarny Prąd; cykl 
dokumentalny; USA (2016)

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

15:20 Era kosmiczna: historia NASA; 
odc. 3/4; cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

16:25 Historia Polski – Byli żołnierzami 
Jodły; film dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – 
Niedokończona historia

18:15 Taśmy bezpieki – Pomoc z 
Zachodu dla podziemnej Solidarności

18:40 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 12; cykl dokumentalny

18:55 Polonia Restituta; odc. 3; serial 
TVP

20:00 Instynkt przetrwania; odc. 5/6 
Polowanie z orłami; esej dokumentalny; 
USA (2012)

21:00 Opowieść o Chinach – Ostatnie 
Cesarstwo; odc. 5/6; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

22:00 Spór o historię – Władcy polscy: 
Jan II Kazimierz; debata

22:40 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
taksówkarza w Kijowie; reportaż

23:20 Armenian Genocide; film 
dokumentalny; USA (2018); 
reż.:Andrew Goldberg

00:25 Sensacje XX wieku – Tajna sprawa
01:20 Encyklopedia II wojny światowej 

– Podwodna wojna cz 1; cykl 
dokumentalny

01:55 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – 
Niedokończona historia

02:30 Dziennik telewizyjny – 25.04.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz półfinałowy fazy play-off: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Aluron Virtu Warta 
Zawiercie

8:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz półfinałowy fazy play-off: ONICO 
Warszawa - Jastrzębski Węgiel

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

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

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

17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz o 5. miejsce: Cerrad Czarni 
Radom - PGE Skra Bełchatów

20:00 7. strefa; magazyn siatkarski. W 
programie poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki 
Kobiet i Champions League. Znajdą się 
w nim także materiały poświęcone...

21:30 Sporty walki: KSW 47: The 
X-Warriors; walka: Phil De Fries - 
Tomasz Narkun; walka: Mariusz 
Pudzianowski - Szymon Kołecki

2:00 Boks
4:30 7. strefa; magazyn siatkarski. W 

programie poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki 
Kobiet i Champions League
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