
29-letni motocyklista zginął 
w wypadku, do którego doszło 
na ulicy Bugajskiej w Często-
chowa. Z ustaleń policjantów 
wynika, że kierujący volkswa-
genem golfem, wyprzedzając 
ciąg pojazdów, zderzył się 
z motocyklem suzuki.

Do zdarzenia doszło w czwar-
tek, 2 maja, po godzinie 15.00. 
- Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów z wydziału ruchu dro-
gowego wynika, że 49-letni 
mieszkaniec województwa ślą-
skiego, kierowca volkswagena 
golfa, jadąc w kierunku Często-
chowy, wyprzedzał ciąg pojaz-
dów i zderzył się z jadącym 
z przeciwka motocyklem suzuki 
kierowanym przez 29-letniego 
mieszkańca powiatu kłobuckie-

go – mówi st. asp. 
Marta Kaczyńska 
z Komendy Miejskiej 
Policji w Częstocho-
wie. 

Kierowca motocy-
kla zginął na miej-
scu, natomiast pasa-
żer, który z nim je-

chał, został przetransportowa-
ny śmigłowcem do szpitala. 
Kierowca samochodu był trzeź-
wy. Nie odniósł obrażeń, hospi-
talizacji wymagali jednak jego 

pasażerowie.   Śledczy, wspól-
nie z prokuratorem, wyjaśniają 
szczegóły tego tragicznego zda-
rzenia.

Katarzyna Gwara

Posiedzi 10 lat

Zgwałcił 9-latkę. Usłyszał wyrok

DZIŚ 
W NUMERZE:

n AKTUALNOŚCI  
 str. 1-2

 n Z POLICYJNEGO  
NOTATNIKA str. 3

n OGŁOSZENIA DROBNE str. 4

n MOTORYZACJA str.  5

n REKLAMA str. 5-6

n PROGRAM TV str. 7-10

Wyprzedzał ciąg pojazdów

Zderzył się z motocyklistą
Policja poszukuje matki

Makabryczne odkrycie  
w rzece

W rzece Krztynia w pobliżu 
miejscowości Grabiec znale-
ziono zwłoki dziecka. Maka-
brycznego odkrycia dokonał 
przypadkowy przechodzień. 

Policjanci poszukują matki no-
worodka - osoby mogące pomóc w 
ustaleniu jej tożsamości proszony 
są o pilny kontakt pod nr tel.: (32) 
67 38 255 lub z najbliższą jed-
nostka policji za pośrednictwem 
numeru alarmowe.  Śledztwo w 
tej sprawie wszczęła Prokuratura 
Rejonowa w Myszkowie.

Martwego noworodka znalazł 
mieszkaniec gminy Szczekociny. 
Ciało zauważył przy brzegu rzeki  
Krztynia, która płynie wzdłuż 
drogi krajowej nr 78. Mężczyzna 
o swym makabrycznym odkry-
ciu poinformował policję. Obec-
ny na miejscu prokurator zlecił 
przeprowadzenie sekcji zwłok. 
Trwają poszukiwania kobiety, 
która najprawdopodobniej zabi-
ła i porzuciła swoje dziecko.

Dlatego też zawierciańscy po-
licjanci zwracają się z apelem do 
mieszkańców gminy Szczekoci-

ny i okolicznych miejscowości 
oraz do innych osób o przekazy-
wanie wszelkich informacji mo-
gących pomóc w ustaleniu toż-
samości matki noworodka. - Nie 
wykluczamy, że może ona rów-
nież pochodzić spoza naszego 
powiatu - informują policjanci. 
Wszelkie spostrzeżenia należy 
kierować pod nr tel. 32 6738 255 
lub 112. Informacje można także 
przekazać za pomocą poczty 
elektronicznej:  kryminalny@za-
wiercie.ka.policja.gov.pl. lub za 
pomocą formularza „Powiadom 
nas” zamieszczonego na stronie 
KPP Zawiercie. W każdym przy-
padku policjanci gwarantują 
anonimowość.

Kodeks karny dla matki, która 
pozbawia życia swoje dziecko w 
okresie porodu i pod wpływem 
jego przebiegu przewiduje karę 
od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. 
Taki czyn może być także zakwa-
lifikowany jako zabójstwo.    
Śledztwo w tej sprawie wszczęła 
Prokuratura Rejonowa w Mysz-
kowie.

Katarzyna Gwara

10 lat w więzieniu spę-
dzi 37-letni Artur M., któ-
ry oskarżony był o gwałt 
i usiłowanie gwałtu. Ofia-
rami mężczyzny były dwie 
częstochowianki – 9-latka 
i 13-latka. Obie zaatako-
wał w dzielnicy Północ. 
Mieszkaniec Częstochowy 
w przeszłości był już kara-
ny właśnie za gwałt…

Przypomnijmy, do zdarzeń 
doszło w ubiegłym roku - do 
pierwszego 3 maja, do dru-
giego 5. Mężczyzna najpierw 
zaatakował 13-latkę. Wszedł 
za nią do klatki jednego 
z bloków przy ulicy Baczyń-
skiego, złapał i próbował 
wciągnąć do piwnicy. Dziew-
czynka zdążyła jednak wy-
rwać się i uciec. Fakt ten nie-
stety nie został wtedy zgło-
szony na policję. 

Dwa dni później ofiarą pe-
dofila padła 9-latka. I w tym 
przypadku dziewczynka zo-
stała zaatakowana przez 
mężczyznę, kiedy wchodziła 
do klatki schodowej jednego 
z bloków. Sprawca wciągnął 
ją do środka i zaczął dotykać 

jej miejsc intymnych. Na-
pastnik najprawdopodob-
niej został jednak spłoszony 
przez inne dzieci, które prze-
chodziły nieopodal i uciekł 
na zewnątrz. Wystraszona 
9-latka pobiegła do domu 
i opowiedziała o wszystkim 
rodzicom. Ojciec zareagował 
błyskawicznie. Wybiegł z do-
mu i dogonił podejrzewane-
go o atak na jego córkę ulicę 
dalej. Na miejsce została we-
zwana policja. 37-latek zo-
stał zatrzymany.  

Jak się okazało, Artur M. 
w przeszłości był już karany 
za gwałt. Spędził trzy lata 
w więzieniu. Zakład karny 
opuścił pod koniec 2016 ro-
ku. Tym razem prokurator 
przedstawił mu między inny-
mi zarzuty gwałtu 9-latki 
i usiłowania gwałtu 12-latki. 
Przesłuchany nie przyznał się 
do zarzucanych mu czynów. 
Prokurator zażądał 15 lat wię-
zienia. Sąd skazał go jednak 
na 10 lat.  Prokurator zwrócił 
się o pisemne uzasadnienie 
wyroku, co jest zapowiedzią 
złożenia apelacji do wyroku.

Katarzyna Gwara
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Masz problem?



Operatorzy miejskiego mo-
nitoringu wizyjnego namie-
rzyli mężczyznę, który w al. 
NMP kradł... tulipany. Trwa 
ustalanie, czy ma on coś 
wspólnego z podobnym prze-
stępstwem, do którego doszło 
tuż przed świętami. Zniknęło 
wówczas ok. 120 miejskich 
kwiatów.

Do kradzieży doszło w nocy z 
poniedziałku na wtorek. Mężczy-

zna podjechał samochodem pod 
jeden z miejskich gazonów sa-
mochodem. W ciągu paru chwil 
ukradł kilkanaście tulipanów. 
Całą sytuację widzieli pracowni-
cy straży miejskiej z referatu ds. 
miejskiego monitoringu wizyjne-
go. O zdarzeniu zostali poinfor-
mowali policjanci i funkcjona-
riusze straży miejskiej. Niczego 
nieświadomy mężczyzna po kra-
dzieży odjechał z miejsca prze-
stępstwa. Cały czas był jednak 

śledzony przez operatorów miej-
skiego monitoringu. W efekcie 
został zatrzymany w pobliżu uli-
cy Wilsona.

Sprawa jest rozwojowa. Trwa 
ustalanie, czy mężczyzna ma coś 
wspólnego z podobną kradzieżą 
miejskich kwiatów, do której do-
szło w al. NMP tuż przed święta-
mi. Wówczas skradziono ok. 120 
miejskich tulipanów.

Strażnicy miejscy o kradzieży 
powiadomili też Wydział Ochro-
ny Środowiska, Leśnictwa i Rol-
nictwa Urzędu Miasta Często-
chowy, który ma pieczę nad 
miejską zielenią.

Katarzyna Gwara
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Po służbie

Uratowali życie 
motocykliście

Sierż. sztab. Kamil Sowiń-
ski, policjant z częstochow-
skiej komendy udowodnił, że 
policjantem jest się zawsze, 
także po godzinach służby. 
Będąc świadkiem wypadku 
motocyklisty, stróż prawa na-
tychmiast ruszył mu z pomo-
cą. Policjant wspólnie z m.in. 
strażakiem udzielił rannemu 
i nieprzytomnemu mężczyź-
nie fachowej pomocy przed-
medycznej do momentu przy-
bycia na miejsce ratowników.

Sierż. sztab. Kamil Sowiński 
na co dzień pełni służbę w Wy-
dziale Prewencji w KMP w Czę-
stochowie. 

W miniony piątek policjant był 
na urlopie. Jechał z rodziną 
przez miejscowość  Małusy  Ma-
łe. W pewnym momencie zauwa-
żył, że jadący przed nim na mo-
tocyklu mężczyzna stracił pano-
wanie nad pojazdem i wywrócił 
się na jezdnię. 

Mundurowy nie wahał się ani 
chwili. – Zatrzymał swój samo-
chód i ruszył z pomocą, a żonę 

p o p r o s i ł 
o ustawie-
nie samo-
chodu tak, 
aby zabez-
p i e c z y ć 
m i e j s c e 
przed dal-
szymi zda-
r z e n i a m i 
drogowymi. 

–Motocy-
klista był 
nieprzytomny, krwawił i miał 
liczne obrażenia twarzy - relacjo-
nuje st. asp. Marta Kaczyńska 
z częstochowskiej policji. Stróż 
prawa poprosił o pomoc świadka 
i polecił wezwać pogotowie. 
W tym czasie sprawdził czynno-
ści życiowe poszkodowanego 
i udzielał pierwszej pomocy 
przedmedycznej. W międzycza-
sie do akcji włączył się strażak 
z przybyłej na miejsce ochotni-
czej straży pożarnej, który po-
mógł w stabilizacji poszkodowa-
nego do czasu przyjazdu pogoto-
wia ratunkowego.

Katarzyna Gwara

Co dalej z A1? 

Umowa z firmą Salini zerwana
Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad zerwa-
ła umowę z firmą Salini, któ-
ra realizowała  budowę auto-
strady A1 pomiędzy węzłami 
Rząsawa i Blachownia, odc. F 
oraz drogę ekspresową S3 od 
węzła Kaźmierzów do węzła 
Lubin Północ.

Przypomnijmy, główny wyko-
nawca odcinka F – konsorcjum 
włoskich firm Salini i Todini – 
miał wznowić prace  drogowe 

po zimowej przerwie   w połowie 
marca. Firma jednak nie po-
wróciła na place budów i zażą-
dała renegocjacji umowy. Za-
groziła też zerwaniem kontrak-
tów z podwykonawcami. Ci z 
kolei informowali, że nie regulu-
je on wszystkich należności. 
Ostatecznie GDDKiA zerwała 
umowę z firmą Salini. 

– Konsorcjum firm, z Salini 
Polska w roli lidera, mimo wie-
lokrotnych wezwań   nie realizo-
wało prac objętych kontraktem. 

Wykonawca prowadził kontrak-
ty niezgodnie z zawartymi umo-
wami, nie wypełniał zapisów 
dotyczących realizacji kontrak-
tu w tym realizacji postępu ro-
bót zgodnego z harmonogra-
mem oraz nie regulował płatno-
ści dla podwykonawców, usłu-
godawców i dostawców mate-
riałów - wylicza GDDKiA. 

Kara, jaką naliczono firmie za  
nieukończenie robót wynosi ok.  
44  mln zł. Do tego doszła jeszcze 
kara  za „brak osiągnięcia kamie-

nia milowego inwestycji” w wyso-
kości 32 mln 491 tys. 607 zł.  

– Równolegle nałożono na 
wykonawcę kary z powodu  
opóźnionych płatności dla pod-
miotów  realnie realizujących  
prace lub usługi  na placu bu-
dowy w wysokości 5 mln 550 
tys. zł.  Dodatkowo zamawiają-
cy naliczył  kary za niezgłoszo-
nych podwykonawców, usługo-
dawców i dostawców materia-
łów oraz za nieprzedłożenie za-
mawiającemu projektów umów 

z podmiotami wykonującymi 
prace lub usługi, co łącznie wy-
niosło kwotę 915 tys. zł. Ponad-
to, na skutek  braku regulowa-
nia  wymagalnych  wierzytelno-
ści, doszło do powstania zale-
głości wobec  30 podmiotów w 
łącznej wysokości ok.  5 mln zł 
- informuje GDDKiA.

GDDKiA będzie musiała po-
nownie wybrać firmy, które zaj-
mą się budową autostrady A1. 
Ma go wyłonić w przyspieszonej 
procedurze. Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Został zatrzymany 

Kradł tulipany

Hymn UE na placu Biegańskiego

Wszyscy ludzie będą braćmi
,,Oda do radości” zabrzmia-

ła 1 maja na placu Biegańskie-
go. Poprzez wspólne śpiewa-
nie cieszyliśmy się z obecno-
ści Polski – i Częstochowy – 
w zjednoczonej Europie.

Na plac Biegańskiego często-
chowianki i częstochowian za-
praszał Urząd Miasta wraz ze 
Związkiem Miast Polskich – 1 
maja przypada rocznica wstąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej. 
Tekst ,,Ody do radości” można 
było pobrać choćby z witryny in-
ternetowej miasta. Na ,,Biega-
nie” – w samo południe – wszy-
scy chętni do wspólnego święto-
wania pojawili się właśnie z tek-
stem hymnu Unii Europejskiej 
oraz unijnymi flagami. Śpiewa-

niu przewodził chór „Cantate 
Deo”. W wydarzeniu uczestni-
czyli m.in. zastępca prezydenta 
miasta Jarosław Marszałek oraz 
przewodniczący Rady Miasta 
Zdzisław Wolski.

Hymn Unii Europejskiej jest fi-
nałową kantatą IX Symfonii Lu-
dwiga van Beethovena. Utwór zo-

stał zatwierdzony jako hymn Ra-
dy Europy w 1972 roku, a jako 
hymn Unii Europejskiej – w roku 
1993. Jego instrumentalną wer-
sję opracował Herbert von Kara-
jan – była jednak potrzeba, aby 
utwór można było także śpiewać. 
Nie przyjęto oficjalnych słów, ale 
w praktyce państwa członkow-
skie sparafrazowały w swoich ję-
zykach narodowych poemat Fry-
deryka Schillera ,,Oda do rado-
ści”, wyrażający idealistyczną wi-
zję braterstwa wszystkich ludzi. 
Hymn europejski jest odtwarzany 
– bądź wykonywany na żywo – 
podczas oficjalnych uroczystości 
z udziałem przedstawicieli UE, a 
także przy okazji różnego rodzaju 
wydarzeń o charakterze europej-
skim. Oprac. Katarzyna Gwara

6 maja w Częstochowie go-
ścić będzie pierwszy polski 
koszykarz w lidze NBA, Ceza-
ry Trybański. Podczas spotka-
nia z młodzieżą opowie o swo-
jej pasji, drodze do najlepszej 
ligi koszykarskiej świata i ko-
rzyściach wynikających z 
uprawiania sportu. W progra-
mie wydarzenia jest też wspól-
ny trening z instruktorami 
oraz rozmowy z dietetykiem i 
fizjoterapeutą.

Impreza w Hali Polonia roz-
pocznie się o godzinie 10.00. Na 
chętnych (wymagane wcześniej-
sze zapisy) czekać będą fachow-
cy, którzy opowiedzą o potrzebie 
i sposobach kształtowania kon-
dycji fizycznej: dietetyk poruszy 

temat odżywiania w połączeniu z 
aktywnością fizyczną, fizjotera-
peuta skupi się na trosce o wła-
sną postawę, a coach motywa-
cyjny opowie, dlaczego warto za-
inwestować we własny rozwój.

Około godziny 11.00 z przyby-
łymi spotka się gość specjalny, 
który opowie o swojej sportowej 
pasji i odpowie na przygotowane 
pytania. Po rozmowie z Cezarym 
Trybańskim, około godziny 11.45 
uczestnicy wezmą udział w tre-
ningu stacyjnym w grupach. 
Każda z nich wykonywać będzie 
inne ćwiczenia. Po zakończeniu 
zajęć wszyscy przybyli otrzymają 
pamiątkowe certyfikaty.

Zainteresowani udziałem mo-
gą zgłaszać sie do referatu spor-
tu Wydziału Kultury, Promocji i 

Sportu Urzędu Miasta: tel. 34 
3707553.

Cezary Trybański – (ur. 22 
września 1979 w Warszawie) – 
polski koszykarz, występujący na 
pozycji środkowego, pierwszy pol-
ski zawodnik w lidze NBA. W lip-
cu 2002 podpisał trzyletni kon-
trakt z zespołem Memphis 
Grizzlies, opiewający na kwotę 
4,8 mln dolarów. W następnych 
latach najczęściej jego nazwisko 
pojawiało się przy okazji kolej-
nych wymian zawodników mię-
dzy klubami. W latach 2002–
2004 rozegrał 22 mecze w bar-
wach Memphis Grizzlies, Phoenix 
Suns, New York Knicks, przej-
ściowo obecny także w składach 
Chicago Bulls i Toronto Raptors.

Katarzyna Gwara

Spotkanie z koszykarzem

Aktywny poniedziałek z Cezarym 
Trybańskim

Budżet obywatelski

Na co wydać miejskie 
pieniądze?

W poniedziałek, 6 maja, roz-
pocznie się nabór propozycji 
zadań do VI edycji budżetu 
obywatelskiego. Potrwa do 27 
maja.

Zadania można składać na 
dwa sposoby – na papierze lub 
elektronicznie. Papierowy for-
mularz – dostępny na stronie  
www.konsultacje.czestochowa.
pl  –   wypełniamy i składamy w 
kancelarii Urzędu Miasta przy 
ul. Śląskiej lub wysyłamy pocztą 
na adres Urząd Miasta Często-
chowy, ul. Śląska 11/13.

Drogą elektroniczną zadania 
zgłaszamy za pośrednictwem ge-
neratora wniosków na stronie  
https://budzet.czestochowa.um.
gov.pl:81  Aby wypełnić wniosek 
przez internet, bez wychodzenia z 
domu, wystarczy posiadać adres 
mailowy, który służy do potwier-
dzenia złożenia zadania.

Do tej pory, w ramach czte-
rech zakończonych edycji bu-
dżetu obywatelskiego, miasto 
zrealizowało ponad 400 zadań. 

W ramach V edycji realizowane 
są kolejne 123 projekty, które je-
sienią ubiegłego roku wygrały w 
głosowaniu.

-  Wierzę w Waszą kreatyw-
ność i zaangażowanie. Jestem 
przekonany, że wnioski składa-
ne w tej edycji przyczynią się do 
tego, żeby Częstochowa była 
miastem jeszcze bardziej przyja-
znym, odpowiadającym potrze-
bom wszystkich mieszkanek i 
mieszkańców – mówi prezydent 
Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk.

Harmonogram tegorocznej 
edycji budżetu obywatelskiego 
znajduje się na stronie  www.
konsultacje.czestochowa.pl

Szczegółowe informacji można 
uzyskać także w siedzibie Refe-
ratu Partycypacji i Konsultacji 
Społecznych Wydziału Polityki 
Społecznej UM (ul. Focha 19/21, 
pokój 32), pod numerem telefo-
nu (34) 370 74 97, 98 lub wysy-
łając wiadomość na adres  kon-
sultacje@czestochowa.um.gov.pl

oprac. Katarzyna Gwara



PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 6-7 MAJA 2019 3.

Trafili na dziuplę  
złodzieja-hurtownika

Stróże prawa z komisariatu w Py-
skowicach odzyskali skradzioną 
w ich rejonie maszynę do rozdrab-
niania drewna. Przy okazji odkryli... 
złodziejską dziuplę. Ta usytuowana 
była w Gliwicach, w jednej ze spokoj-
nych dzielnic domów jednorodzin-
nych. Gdy policjanci wkroczyli na 
teren ogrodzonej posesji, ich oczom 
ukazała się istna hurtownia maszyn 
i pojazdów, skradzionych w różnych 
miejscowościach powiatu gliwickie-
go. Stróże prawa odkryli tam rów-
nież… poszukiwane od dłuższego 
czasu elementy boiska piłkarskiego 
z gminy Sośnicowice. Oględziny po-
sesji i przegląd nagromadzonych 
w różnych jej zakamarkach przed-
miotów trwała aż kilkadziesiąt go-
dzin!

Nieruchomość odgrodzona od oczu 
przechodniów i sąsiadów gęstym żywo-
płotem, skrywała gromadzone od kilku 
lat złodziejskie łupy. Pochodziły one 
z kradzieży m. in. w miejscowościach 
Słupsko, Bycina, Taciszów, Pławniowi-
ce. Wśród odnalezionych rzeczy i po-
twierdzonych, jako pochodzące z prze-
stępstwa, znalazły się np. koparka czy 
quady, z przyczepionymi do nich utra-
conymi tablicami rejestracyjnymi.

W sprawie zatrzymano 40-latka. Jak 
ustalili śledczy, mężczyzna najczęściej 
działał sam, ale czasem przybierał so-
bie do kradzieży swojego 43-letniego 
kolegę, mieszkańca Sośnicy.

Posesję podejrzanego przeszukano. 
Wśród „chomikowanych” przez niego 
rzeczy znalazły się bramki oraz ogro-
dzenie boiska piłkarskiego, skradzione 
w 2016 r. w Łanach Wielkich. 

Przypomnijmy: nieznani wówczas 
sprawcy skradli miejscowym piłka-
rzom KS Sokół wyposażenie boiska: 57 
metalowych przęseł, dwie pełnowy-
miarowe bramki wraz z siatkami, pla-
stikową siatkę zabezpieczającą piłkę 
przed wypadnięciem poza boisko oraz 
dwuskrzydłową bramą wjazdową. 

Sprawa odbiła się wówczas szerokim 
echem w regionalnych i ogólnokrajo-
wych mediach, a ówczesny burmistrz 
gminy Sośnicowice wyznaczył nagrodę 
pieniężną za informacje, mogące do-
prowadzić do wykrycia sprawców.  

Podejrzany nie był w stanie logicznie 
wytłumaczyć, w jakim celu kradł 
bramki piłkarskie. 40-latkowi i jego 
wspólnikowi przedstawiono liczne za-
rzuty kradzieży, w tym również kra-
dzieży włamaniem. Decyzją prokura-
tury, do czasu rozprawy, mężczyźni 
pozostaną pod dozorem policji. Za kra-
dzieże i włamania kodeks przewiduje 
karę nawet 10 lat więzienia.

Część odzyskanego towaru zwróco-
no już prawowitym właścicielom. Trwa 
ustalanie pochodzenia całej listy za-
bezpieczonych rzeczy, w tym: parko-
wych ławek, przydomowych oczysz-
czalni ścieków, różnego rodzaju ogro-
dzeń panelowych i kutych, elektrona-
rzędzi.

Zamiast do Szwajcarii  
trafi do aresztu

Uciekał przed policją.  
Był pijany...

Policjanci z Komisariatu Policji 
w Szczyrku zatrzymali 23-latka 
z powiatu bielskiego, który nie za-
trzymał się do kontroli i uciekał 
przed policyjnym patrolem. Mężczy-
zna był nietrzeźwy - miał ponad pół-
tora promila alkoholu w organizmie. 
23-letni pasażer, który z nim jechał, 
miał przy sobie marihuanę. Po nocy 
spędzonej w policyjnym areszcie 
mężczyźni usłyszeli zarzuty.

Do zdarzenia doszło w świąteczny 
poniedziałek w Szczyrku. Tuż przed go-
dziną 22.00 dyżurny szczyrkowskiego 
komisariatu odebrał zgłoszenie o awan-
turze wywołanej przez agresywnego do-
mownika. 

Na miejsce natychmiast został wy-
słany radiowóz z dzielnicowym i dwu-
osobowym patrolem. Jednak sprawca 
awantury oddalił się z domu, zanim na 
miejsce dojechali policjanci. Według 
relacji domowników miał być nietrzeź-
wy. 

Mundurowi wyjechali na poszukiwa-
nia samochodu bmw, którym odjechał. 
Po chwili zauważyli pojazd. Jego kieru-
jący na widok oznakowanego radiowo-
zu przyspieszył i podjął próbę ucieczki. 

Stróże prawa włączyli policyjne syre-
ny i ruszyli za nim w pogoń. Po nieca-

łym kilometrze pościgu samochód zo-
stał zatrzymany. 

Za kierownicą siedział 23-letni 
mieszkaniec powiatu bielskiego. Męż-
czyzna zachowywał się agresywnie, 
znieważył policjantów oraz groził im 
zwolnieniem ze służby. Stróże prawa 
obezwładnili go i umieścili w radiowo-
zie. Cała sytuacja nie spodobała się 
23-letniemu pasażerowi bmw, który 
również zrobił się agresywny w stosun-
ku do mundurowych i chciał się odda-
lić. 

W jego kieszeni mundurowi znaleźli 
narkotyki. Obydwaj zostali zatrzymani 
i doprowadzeni do jednostki w Szczyr-
ku. Badanie alkomatem wykazało 
w organizmie kierowcy ponad półtora 
promila alkoholu.

Po nocy spędzonej w policyjnym 
areszcie mężczyźni usłyszeli zarzuty. 
Kierujący bmw poza jazdą w stanie 
nietrzeźwości, niezatrzymaniem się do 
kontroli i ucieczką przed policją odpo-
wie także za znieważenie policjantów. 
Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia 
wolności i długoletni zakaz prowadze-
nia pojazdów. 

Jego kompan za posiadanie narkoty-
ków może spędzić za kratkami 3 lata. 
O dalszym losie mężczyzn zadecyduje 
niebawem sąd.

Musi opuścić Polskę...
Włamanie do domu zakończy się 

nakazem opuszczenia Polski dla 
30-letniego obywatela Ukrainy. Męż-
czyzna dostał się domu przy ul. Woź-
niaka i ukradł laptop oraz telefon ko-
mórkowy. Powiadomieni przez sąsia-
dów policjanci zatrzymali uciekające-
go włamywacza. Pijany 30-latek trafił 
do policyjnego aresztu. Po przedsta-
wieniu zarzutów został on przekaza-
ny funkcjonariuszom Straży Granicz-
nej, którzy zakwestionowali legalność 
jego pobytu w Polsce. Grozi mu też 
do 10 lat więzienia.

W drugi dzień świat wielkanocnych 
mieszkańcy ul. Woźniaka usłyszeli 
dźwięki dobiegające z jednego z domów 
znajdującego się przy tej ulicy.  Sąsiedzi 
jednego z domów powiadomili policjan-
tów. 

Na miejsce natychmiast pojechali 
mundurowi z komisariatu przy ulicy 
Chrzanowskiego. Stróże prawa zauwa-

żyli biegnącego mężczyznę, który trzyma 
coś pod pachą. 

Szybka reakcja mundurowych pozwo-
liła go zatrzymać. Mężczyzną okazał się 
włamywacz, który miał przy sobie laptop 
oraz telefon komórkowy  warte blisko 4 
tysiące złotych  skradzione z jednego 
z domów. 

Zatrzymany, to 30-letni obywatel 
Ukrainy mieszkający w Radzionkowie. 
Dodatkowo włamywacz był pijany. Ba-
danie alkomatem wykazało u niego oko-
ło 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna trafił 
do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwiał, 
śledczy z komisariatu przy ul. Chrza-
nowskiego przedstawili mu zarzut. 
30-latek odpowie przed sądem. Grozi 
mu do 10 lat więzienia. Ponadto dane 
mężczyzny przekazano funkcjonariu-
szom Straży Granicznej. Po sprawdzeniu 
pogranicznicy stwierdzili nieprawidłowo-
ści w legalności pobytu zatrzymanego. 
Wdrożono procedurę wydalenia oraz za-
kazu wjazdu 30-latka do Polski.

Oprac. Katarzyna Gwara

Policjanci z Cieszyna zostali we-
zwani do uspokojenia mężczyzny, 
który awanturował się w jednym 
z autobusów na terenie cieszyń-
skiego węzła przesiadkowego. 27-la-
tek był agresywny i pijany. Podczas 
czynności służbowych znieważył 
policjantów i groził im pobiciem. 
Okazało się, że awanturnik był po-
szukiwany przez sąd do odbycia ka-
ry więzienia. Tym sposobem za-
miast do Szwajcarii, trafił do poli-
cyjnego aresztu, a po wytrzeźwie-
niu i przesłuchaniu do zakładu kar-
nego.

27-letni mieszkaniec Grabowa już 
wcześniej podczas swojej podróży spra-
wiał problemy pasażerom i kierowcy 
autobusu. Według relacji podróżnych, 
z którymi rozmawiali przybyli na miej-
sce policjanci z Cieszyna, mężczyzna 
miał w wulgarny sposób wyzywać in-
nych podróżujących. Jednym z powo-
dów takiego zachowania zapewne był 
alkohol, który spożywał w nadmiarze 
podczas podróży. Badanie alkomatem 

wykazało u niego ponad dwa promile 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Awanturnik nie chciał zdradzić inter-
weniującym policjantom swoich da-
nych i kilkukrotnie wprowadził ich 
w błąd, co do swojej tożsamości. Po-
nadto groził policjantom i wielokrotnie 
ich znieważał. 

Interwencja zakończyła się więc za-
trzymaniem 27-latka, którego tożsa-
mość stróże prawa ustalili w inny spo-
sób. 

Przy okazji okazało się, dlaczego 
awanturnik nie chciał podać policjan-
tom swoich prawdziwych danych. Po-
szukiwał go Sąd Rejonowy w Lipsku. 
List gończy wystawiony za mężczyzną 
jednoznacznie wskazywał, że przez naj-
bliższe 150 dni ma przebywać w zakła-
dzie karnym. 

Zachowanie mężczyzny spowodowa-
ło, że zamiast do Szwajcarii, trafił do 
policyjnego aresztu, a następnie do 
więzienia. Za popełnione przestępstwa 
grozi mu do trzech lat pozbawienia wol-
ności. Z kolei za wykroczenia musi li-
czyć się z grzywną do 5000 zł.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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NIERUCHOMOŚCI

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

działka 618 m2. Tel. 787 896 669
— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 m2, dł. 250 m, 
szer. 40 – 45 m w Częstochowie, ul. Juranda 
40/44. Tel. 887 627 682
— 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

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)

— 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 —

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 tanio 3 nowe torebki. 

Tel. 605 914 965
n SPRZEDAM nowy telefon NOKIA 108. 

Tel. 605 914 965
n SPRZEDAM ładne sukienki, bluzeczki oraz 

spodnie – rozmiar 38. Tel. 605 914 965
n SPRZEDAM tanio nowe damskie buty – klapki, 

rozmiar 37. Tel. 605 914 965 
n SPRZEDAM stół meblowy 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 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 25 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  

ALFA ROMEO MiTo  
1.4 E, rok prod. 2010, kraj.,  
serwis

  18.900 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. 2015, kraj., 
I – wł., serwis.

  
 56.900 zł

n AUDI A4 1.6 E+LPG, rok prod. 2000 5.700 zł
n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008 26.800 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 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 1.2 E,  rok prod. 2008 14.800 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 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 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 AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004 9.900 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. 2008 16.800 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. 2012-2014,  

kraj., I – wł. 47.900 -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 – PONIEDZIAŁEK 6 MAJA 2019 r.

05:05 Jeden z dziesięciu; 18/118; 
teleturniej

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 165; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
07:05 Elif; s.III; odc. 476; serial; Turcja 

(2014); od lat 12
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 69 Ultimatum; 

serial TVP; od lat 12
09:40 Komisarz Alex; s.X; odc. 121 - Na 

prośbę matki; serial kryminalny TVP; od 
lat 12

10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 85 - 
Naciągacze; serial kryminalny TVP; od 
lat 12

11:30 Korona królów – taka historia..; 
telenowela historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 BBC w Jedynce – Dynastie. 

Szympansy; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017); reż.:Rupert Barrington; 
od lat 7

14:00 Elif; s.III; odc. 477; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn 
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 166; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3483; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 217; telenowela 

historyczna TVP; od lat 12
18:55 Jeden z dziesięciu; 19/112; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 117; od lat 12
21:00 Teatr Telewizji – Czapa czyli śmierć 

na raty; spektakl teatralny
22:30 Ekstradycja I; odc. 6/6; serial 

kryminalny TVP; od lat 16
23:40 Woda i władza: kalifornijski 

przekręt; film dokumentalny; USA 
(2017); reż.:Marina Zenovitch; od lat 12

01:10 Do diabła z miłością; komedia; 
Niemcy, USA (2003)

03:00 Mój przyjaciel robot; film 
dokumentalny; Francja (2015); 
reż.:THIBAUT SEVE; od lat 12

04:00 Samolot, który uderzył w Pentagon; 
film dokumentalny; USA (2016); 
reż.:Kirk Wolfinger; od lat 12

05:10 Koło fortuny; odc. 304 ed. 5; 
teleturniej

05:50 O mnie się nie martw; s. X odc. 
9/13; serial komediowy TVP; od lat 12

06:45 Coś dla Ciebie; magazyn
07:10 Na sygnale; odc. 51 Ślubuję Ci 

miłość, wierność; serial fabularyzowany 
TVP; od lat 12

07:35 Ogrodowi (12); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 165 „Trudna 

miłość” sezon 7; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2057; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
12:30 Koło fortuny; odc. 305 ed. 5; 

teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 74; serial 

obyczajowy; Turcja (2016); od lat 12
14:10 O mnie się nie martw; s. X odc. 

9/13; serial komediowy TVP; od lat 12
15:05 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 86; serial; Niemcy (2008)
15:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 9; 

serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 499 ed. 6; 

teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2155; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 50; Turcja 

(2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 64 „Wakacje 

w lubuskiem”; serial komediowy TVP
19:10 Na sygnale; odc. 52 „Wielka 

kumulacja”; serial fabularyzowany TVP; 
od lat 12

19:35 Barwy szczęścia; odc. 2057; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

20:10 Barwy szczęścia; odc. 2058; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia; odc. 
104; felieton; od lat 12

20:55 M jak miłość; odc. 1442; serial TVP; 
od lat 12

21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”; odc. 
1175; od lat 12

21:55 Za marzenia; s. II odc. 9/13; serial 
TVP; od lat 12

22:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 9; 
serial TVP

23:00 Terror w podziemiach; odc. 8; serial; 
Dania (2017); od lat 16

23:55 Fałszerze. Powrót sfory; odc. 5/14; 
serial sensacyjny TVP; od lat 12

00:55 Wielkie uwodzenie; komedia; USA, 
Kanada (2013); reż.:Don McKellar

02:55 Honorowy obywatel; film 
obyczajowy; Argentyna, Hiszpania 
(2016)

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (730) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (731) serial 

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

(129) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (612) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (173) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (494) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2875) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (365) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (342) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (332) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2876) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (442) serial 

komediowy
20:10 Megahit: Doktor Strange; film SF, 

USA 2016. Stephen Strange (Benedict 
Cumberbatch) to arogancki 
neurochirurg, który ulega wypadkowi 
samochodowemu. W wyniku zdarzenia 
traci władzę w rękach, co uniemożliwia 
mu dalszą pracę w swoim zawodzie. 
Zrezygnowany szuka wsparcia u 
Jonathana (Benjamin Bratt). Wkrótce 
wyrusza w podróż do Katmandu, gdzie 
ma zgłębić nauki dające nadzieję na 
wyzdrowienie. Mistrz Przedwieczny 
(Tilda Swinton) pomaga mu odkryć 
nieznany świat magii…

22:35 Ślad (67) serial kryminalny. Ada 
zostaje zabita na własnym weselu. Jej 
mąż ucieka z pieniędzmi, które para 
otrzymała jako prezent. Śledczy 
odkrywają, że mężczyzna...

23:45 Botoks; film obyczajowy, Polska 
2017. W murach szpitala splatają się 
losy czterech kobiet. Każda ma swoją 
smutną historię.

2:45 Tajemnice losu; program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym do 
studia. Występują eksperci, zajmujący 
się między innymi tarotem,...

05:50 Uwaga! (5664) - program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (10/39) - 

program
07:55 Akademia ogrodnika (10/39) - 

program
08:00 Dzień Dobry TVN (2448) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1037) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (926) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (689) - program
14:00 19 + (390) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (12/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (690) - program
16:30 19 + (391) - program
17:00 Szpital (927) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1038) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7796) - informacje
19:35 Sport (7779) - informacje 
19:45 Pogoda (7776) - informacje 
19:50 Uwaga! (5665) - program
20:10 Doradca smaku 10 (36/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej17 (2869) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (267) - program
21:35 Kiler - komedia 1997 (od lat 16). 

Sympatyczny taksówkarz Jurek (Cezary 
Pazura) to zupełnie przeciętny człowiek, 
który ma jedynie nieprzeciętnego pecha. 
Jest samotny od czasu, gdy żona 
opuściła go dla kogoś bardziej 
zaradnego. Pewnego dnia jednak 
dochodzi do pomyłki, która odmieni jego 
życie na zawsze. Jurek zostaje 
aresztowany pod absurdalnym zarzutem. 
Policja jest przekonana, że ma do 
czynienia z profesjonalnym zabójcą o 
pseudonimie Kiler. Nagle z nieśmiałego 
nieudacznika Jurek staje się gwiazdą: 
przestępcą o międzynarodowej sławie…

23:50 Chyłka-Zaginięcie (6/7) - serial (od 
lat 16). Chyłka wraca do zdrowia i do 
pracy. W kancelarii witają ją wszyscy 
współpracownicy, a w garażu czeka na 
nią kosztowna niespodzianka – prezent 
od Żelaznego i McVaya. Jednak Chyłce 
nie w głowie świętowanie. Zbliża się 
termin apelacji, a ona i Kordian wciąż nie 
mają dowodów, które rzuciłyby inne 
światło na sprawę Szlezyngiera…

00:50 Co za tydzień (899) - magazyn
01:25 Uwaga! (5665) - program
01:45 Moc Magii (472) - program 

 (od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 36

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 213

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
196

09:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 69
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008; odc. 58. Justin 
Yates znowu powraca i dręczy Melindę. 
Kobieta próbuje dowiedzieć się więcej na 
temat jego życia, dzięki czemu odkrywa 
tajemnicę, która może go ocalić.

11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 9

12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 10

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 7

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 8

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 70
16:00 Rodzinny interes; odc. 42
17:00 Rodzinny interes; odc. 43
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

196
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 92
20:00 Snajper: Duch wojownika; akcja, 

USA 2016. Elitarni snajperzy - Brandon 
Beckett i Richard Miller dostają do 
wykonania niezwykle istotne zadanie - 
mają chronić przed terrorystami ważny 
gazociag. Czy im się uda?

22:00 John Wick; akcja, USA 2014. John 
Wick był najlepszym płatnym zabójcą w 
Stanach, ale wycofał się z biznesu. Po 
śmierci żony nie dane mu będzie w 
spokoju przeżyć żałoby. Gdy syn 
rosyjskiego mafiosa odbierze mu 
ostatnią pamiątkę po niej, zemsta będzie 
tylko kwestią czasu…

00:00 Król Skorpion 2: Narodziny 
wojownika; przygodowy, Niemcy, RPA, 
USA 2008. Gdy na oczach młodego 
Mathayusa król morduje jego ojca 
(zwycięzca turnieju Ultimate Fighting 
Chamionship Randy Couture) w 
chłopaku rodzi się pragnienie zemsty, 
które uczyni z niego najstraszliwszego 
wojownika starożytności…

02:05 Taki jest świat; factual, 2019
03:00 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 

serial fabularny, USA 1997; odc. 10
03:55 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
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. 512

PONIEDZIAŁEK 06.05.2019 TVP Seriale
05:40 Korona królów; odc. 172; telenowela 

historyczna TVP; od lat 12
06:10 Na sygnale; odc. 52 „Wielka 

kumulacja”; serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 53 „Przysługa”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
07:15 Czterdziestolatek; odc. 14/21 - 

Sprawa Małkiewicza, czyli kamikadze; 
serial TVP; od lat 7

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 1041; serial 
TVP; od lat 12

09:15 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 273; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

10:05 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 82 „Idzie 
lato”; serial komediowy TVP; od lat 12

11:10 Ja to mam szczęście!; odc. 2; serial 
TVP; od lat 7

11:40 Ranczo; s.V; odc. 53 - Msza 
obywatelska; serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.V; odc. 54 - Czysty biznes; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

13:40 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 196 - O 
mały włos; serial kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 197 - 
Bransoletka; serial kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 280 
Spryciarz; serial TVP; od lat 12

16:25 Na sygnale; odc. 53 „Przysługa”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

16:55 Ranczo; s.V; odc. 55 - Wielki powrót; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

17:55 Ranczo; s.V; odc. 56 - Amerykańska 
baza; serial obyczajowy TVP; od lat 12

18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 3; serial 
TVP; od lat 7

19:30 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 198 - 
Psina; serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Komisarz Alex; s.XII; odc. 147 - 
Duch kapitana; serial kryminalny TVP; 
od lat 12

21:20 Ranczo; s.V; odc. 57 - Człowiek z 
Rio; serial obyczajowy TVP; od lat 12

22:20 Ranczo; s.V; odc. 58 - Obcy 
krajowcy; serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 199 - 
Manuela; serial kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; s. X odc. 
9/13; serial komediowy TVP; od lat 12

01:05 Paradoks; odc. 2 Szpion; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

01:55 Paradoks; odc. 3 Wolność; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

02:50 Czterdziestolatek; odc. 14/21 - 
Sprawa Małkiewicza, czyli kamikadze; 
serial TVP; od lat 7

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 1041; serial 
TVP; od lat 12

04:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial komediowy TVP; 
od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:50 Familiada; odc. 2476; teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy – Z 

kurczakiem przez wieki; magazyn 
kulinarny

07:55 Big Music Quiz (17); teleturniej 
muzyczny; od lat 12

08:55 Zakochaj się w Polsce; odc. 56 
Tarnów; magazyn; od lat 7

09:30 Koło fortuny; odc. 473 ed. 6; 
teleturniej

10:05 To był rok!; /5/; od lat 12
11:10 Familiada; odc. 2476; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /27/; teleturniej; 

od lat 12
12:15 Życie to Kabaret – Humor Jacka 

Fedorowicza; program rozrywkowy; od 
lat 12

13:15 Życie to Kabaret – Kabaret Ani Mru 
Mru „Premiery, prapremiery i prawie 
premiery”; widowisko; od lat 12

14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /10/; 
teleturniej; od lat 12

15:20 Kabaretowa Mapa Polski – XIV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 
(1-3); widowisko rozrywkowe; od lat 12

18:20 Okrasa łamie przepisy - Rewolucja 
gazowa w kuchni; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 4 Mariachi; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 48 
Hiszpania - „Prowincja Kordoba” (187); 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /28/; teleturniej; 
od lat 12

20:30 Postaw na milion; odc. 153; 
teleturniej

21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy (11); program rozrywkowy; 
od lat 12

22:25 Program rozrywkowy
23:40 Koło fortuny; odc. 472 ed. 6; 

teleturniej
00:20 Sierocki na sobotę; odc. 19; 

program rozrywkowy; od lat 12
01:20 Niezapomniane Koncerty – Sopot na 

bis – Skaldowie i Goście
02:15 Dzięki Bogu już weekend; s.I (5); 

program rozrywkowy; od lat 12
03:20 Rozrywka Retro – Telepeerele (8); 

widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty (15) - serial obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (562) - program 

obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Frajer) (65) - program 

sądowy
07:55 Szpital (263) - program obyczajowy
08:50 Big Brother Tydzień (7/13) - 

program
09:50 Big Brother Pobudka (36/64) - 

program
09:55 Przyjaciele (15/25) - serial 

komediowy, USA
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (87/165) - program
12:45 19 + (88/165) - program
13:15 Ukryta prawda (327) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (36/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Skacząc po dachach) 

(66) - program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska (W 

obronie koniecznej) (103/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (264) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (36/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty 2 (1) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (12) - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (62/120) - 

program
20:00 Big Brother (36/65) - program
21:00 Bokser - film obyczajowy  2011. 

Opowieść o odwadze, poświęceniu, 
ambicji, woli walki i dążeniu do 
zwycięstwa za wszelką cenę. Z drugiej 
strony, o najtrudniejszych wyborach 
życiowych, wobec których zawsze 
jesteśmy sami…

23:05 Big Brother Nocą (29/52) - program 
(dozwolone od lat 18)

23:40 Zombikalipsa - horror, USA 2014. 
Meteory uderzają w Los Angeles. 
Mieszkańcy zapadają na dziwną 
dolegliwość przenoszoną przez dym. 
Martwi powstają, by żywić się ludzkim 
mięsem. Piątka przyjaciół ucieka w 
stronę wybrzeża. Po drodze usiłują 
uniknąć zakażenia i spotkania z zombie. 
W międzyczasie wojsko podejmuje 
decyzję o zabiciu wszystkich 
znajdujących się w na zakażonym 
obszarze. 

01:25 Moc Magii (472) - program 
03:35 Druga strona medalu (8) - talk show 

– Alicja Tysiąc
04:05 Druga strona medalu 2 (1/7) - talk 

show – Aneta Krawczyk
04:30 Druga strona medalu 2 (2/7) - talk 

show – Anna Komorowska

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 4 
(6/12) - program lifestylowy

05:55 Co za tydzień (899) - magazyn
06:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (10/39) - 

program
06:55 Ostre cięcie 6 (8/12) - program 
07:40 Sablewskiej sposób na modę 9 

(6/10) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 2 (6/10) - program 

rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? (4/10) - reality 

show 
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 

(2/10) - reality show 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (1/12) - 

program rozrywkowy
11:50 Kuchenne rewolucje 4 (8/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:50 Miłość od kuchni (9/10) - program 

rozrywkowy
13:50 W czym do ślubu? (2/10) - reality 

show 
14:25 Tak powstaje (6/8) - program 

lifestylowy
15:00 Pani Gadżet EXTRA - magazyn 
15:35 Ugotowani 7 (5) - program 

kulinarno-rozrywkowy
16:10 Ugotowani 7 (6) - program 

kulinarno-rozrywkowy
16:45 Ugotowani 7 (7) - program 

kulinarno-rozrywkowy
17:15 Ugotowani 7 (8) - program 

kulinarno-rozrywkowy
17:50 Kuchenne rewolucje 8 (10/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:50 W czym do ślubu EXTRA - reality 

show 
19:20 Subiektywny ranking smaków
19:50 Patenciary na wakacjach - program 
20:35 Tu jest pięknie 2 (2/3) - program 
21:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(10/12) - program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 17 (8/12) - magazyn 
22:25 Eks-tra zmiana 2 (6/8) - program 

lifestylowy
23:25 Gwiazdy prywatnie 4 (3/8) - program 

lifestylowy
23:55 Afera fryzjera 6 (10/12) - program 

rozrywkowy
00:40 Oddać dziecko 2 (9/12) - program 

dokumentalny
01:40 Wiem, co jem na diecie (9/12) - 

program lifestylowy
02:10 Wiem, co jem 6 (11/16) - magazyn
02:40 Wiem, co jem 4 (13/15) - magazyn
03:10 W roli głównej - Joanna Brodzik 

(3/6) - talk show
03:40 W roli głównej - Tomasz Kot (5/6) - 

talk show
04:10 W roli głównej - Anna Mucha (6) - 

talk show

05:30 Sportowy Wieczór - 
06:05 Piłka nożna - Puchar Włoch - 

podsumowanie rewanże 
08:05 Piłka nożna - II liga: 32 kolejka: Elana 

Toruń - PGE GKS Bełchatów
10:05 Tenis ziemny - Turniej WTA - Praga: 

Finał 
12:00 Tenis WTA - w Madrycie, Na żywo
14:00 Tenis ziemny WTA Madryt, Na żywo
16:00 Wyścigi konne - 2000 Guiness 

Newmarket 
16:50 Dzień na wyścigach - Służewiec 

2019 - nagroda Strzegomia
17:25 Hokej na lodzie - Mistrzostwa Świata 

Dywizji 1B - Podsumowanie
18:25 PN - Lotto Ekstraklasa
20:30 4–4–2, Na żywo
21:30 Sportowy Wieczór  
22:00 Gol Ekstra
23:35 Gol - magazyn piłkarski
00:15 Piłka nożna - II liga: 32 kolejka: Elana 

Toruń - PGE GKS Bełchatów
02:20 Sporty walki - DSF Kickboxing 

Challenge - Nowym Sączu; od lat 12
04:30 Turniej Rockn’drolla w Krakowie

6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (22) 
serial przygodowy

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(27) serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (23) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (7) reality show. 

Ekipa Katarzyny Dowbor pomaga w 
realizacji marzeń Agacie, mamie 
siedmiorga dzieci. Po śmierci męża 
kobieta sama zajmuje się gromadką 
pociech....

9:00 Septagon (60) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(26) reality show. Do uczestników 
kuchennych zmagań dołączą Izabela 
Janachowska i Rafał Cieszyński. Wraz ze 
swoimi drużynami będą musieli 
przygotować makaron i popisowe...

11:25 Sekrety sąsiadów (13) serial 
obyczajowy

11:55 Galileo (743) program 
popularnonaukowy

13:00 Detektywi w akcji (171) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (539) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (72) serial 

kryminalny
17:00 Joker (72) teleturniej
18:00 Nokaut (9) serial komediowy
19:00 Policjantki i Policjanci (540) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(297) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (21) program 

rozrywkowy realizowany z udziałem 
publiczności. Widzowie zobaczą m.in. 
Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani Mru-
Mru, grupę Nowaki i Kabaret pod 
Wyrwigroszem. W...

22:00 Galileo (744) program 
popularnonaukowy. Kebab to jedno z 
najpopularniejszych dań typu fast food. 
Aby z bliska zobaczyć, jak powstają jego 
porcje, reporterzy odwiedzą z...

23:00 Krew za krew; western, USA 2006. 
Pułkownik armii konfederackiej ściga 
kapitana wojsk Północy. Tropiony 
mężczyzna desperacko próbuje 
przetrwać.

1:20 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:30 Cafe Futbol; magazyn piłkarski. 

Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy związane z 
piłką nożną.

4:05 Atleci (18) magazyn sportowy
4:40 Trans World Sport; magazyn 
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 6 maja. odc. 554; 
felieton

07:00 Dziennik telewizyjny – 6.05.1989
07:45 Długi weekend; film TVP; reż.:Robert 

Gliński; wyk.:Joanna Żółkowska, 
Krzysztof Globisz, Leszek Piskorz, 
Bogusław Kierc, Maciej Damięcki; od lat 
12

09:05 Ex Libris; odc. 382; magazyn; od lat 
7

09:30 Historia Polski – Dzieci Kwatery Ł; 
film dokumentalny; reż.:Arkadiusz 
Gołębiewski; od lat 12

10:35 Sensacje XX wieku – Rajd na St. 
Nazaire; cz. 1; cykl dokumentalny; od lat 
12

11:10 Lodowa planeta; cz. 3. Lato; cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania (2011)

12:05 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 13; cykl dokumentalny; od lat 7

12:25 Czas honoru; odc. 35 „Operacja 
Generał”; serial TVP; od lat 12

13:20 Wielki bieg; dramat
15:15 Wielkie widowiska natury; cz. 5. 

Wielka woda; cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

16:10 Spór o historię – Jałta 1945; debata; 
od lat 12

16:45 Historia Polski – Sprawa Pyjasa. 
Typowe utonięcie; reportaż; od lat 7

17:20 Tajne taśmy SB; film dokumentalny; 
reż.:Piotr Morawski; od lat 12

18:00 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii; odc. 165; od lat 7

18:30 Flesz historii; odc. 441; cykl 
reportaży; od lat 7

18:50 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 30; cykl dokumentalny; od lat 7

19:05 Wyścig w przestworzach; cz. 1/4; 
serial; Wielka Brytania (2005)

20:10 Historia w postaciach zapisana – 
Talleyrand. Dyplomata bez skrupułów; 
cykl dokumentalny; Francja (2013); 
reż.:Laure Delalex; od lat 12

22:00 Archiwum zimnej wojny; magazyn
22:40 Marzyciele – Chłopak z Sosnowca; 

program publicystyczny; reż.:Sylwester 
Szefer; od lat 12

23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie; odc. 
3/8; film dokumentalny; USA (2016); od 
lat 12

00:10 Królik po berlińsku; film 
dokumentalny; reż.:Bartek Konopka; od 
lat 7

01:10 Sensacje XX wieku – Dieppe; cykl 
dokumentalny; od lat 12

01:45 Encyklopedia II wojny światowej – 
Desant; cykl dokumentalny; od lat 7

02:25 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii; odc. 165; od lat 7

02:55 Dziennik telewizyjny – 6.05.1989

6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
8:30 Cafe Futbol; magazyn piłkarski. 

Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy związane z 
piłką nożną.

10:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Arged 
Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski

12:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

14:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

16:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

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

20:30 Magazyn Fortuna 1. ligi
22:00 Boks: Walka o pas WBO World w 

Nowym Jorku; waga półśrednia: Terence 
Crawford - Amir Khan. Były mistrz 
świata WBA w kategorii superlekkiej 
Amir Khan spróbuje odebrać tytuł WBO 
w wadze półśredniej Terence’’owi 
Crawfordowi. Amerykanin wygrał...

1:00 Sporty walki: KSW. Relacja z gali 
zorganizowanej przez największą w 
Polsce federację zajmującą się 
promowaniem MMA

3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 Jeden z dziesięciu; 19/112; 
teleturniej

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 166; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
07:05 Elif; s.III; odc. 477; serial; Turcja 

(2014); od lat 12
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 70 Nad 

rzekami Babilonu..; serial TVP; od lat 12
09:40 Komisarz Alex; s.X; odc. 122 - 

Śmiertelne złoto; serial kryminalny TVP; 
od lat 12

10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 86 - 
Haracz; serial kryminalny TVP; od lat 12

11:30 Korona królów; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – Domy zwierząt. 

Urodzeni inżynierowie. Gniazdo; cykl 
dokumentalny; Austria (2015); reż.:Ann 
Johnson Prum; od lat 7

14:00 Elif; s.III; odc. 478; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 117; od lat 12
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 167; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3484; telenowela TVP; od 

lat 12
18:30 Korona królów; odc. 218; telenowela 

historyczna TVP; od lat 12
18:55 Jeden z dziesięciu; 20/112; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 118; od lat 12
21:00 Głębia ostrości; /16/; cykl reportaży
21:40 Echo serca; odc. 16; serial TVP
22:35 Krew z krwi; odc. 3/8; serial TVP
23:40 Miasto Gniewu; s.II; /10/; serial 

fabularyzowany TVP; od lat 16
00:20 Tobruk; dramat wojenny; USA 

(1967); reż.:Arthur Hiller
02:20 Syzyfowe prace; odc. 6/6 - 1893; 

serial TVP; od lat 12
03:25 Ostatnie mroczne tajemnice Hitlera; 

film dokumentalny; Francja (2015)
04:25 Notacje – Alicja Klimaszewska. 

Dusza i serce zostaną w Wilnie; cykl 
dokumentalny

05:10 Koło fortuny; odc. 306 ed. 5; 
teleturniej

05:50 M jak miłość; odc. 1442; serial TVP; 
od lat 12

06:45 Za Topieni w historii; reportaż
07:10 Na sygnale; odc. 52 „Wielka 

kumulacja”; serial fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi (13); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 166 

„Podział” sezon 7; serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2058; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
12:30 Koło fortuny; odc. 307 ed. 5; 

teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 75; serial 

obyczajowy; Turcja (2016); od lat 12
14:10 M jak miłość; odc. 1442; serial TVP; 

od lat 12
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 87 W pułapce; część 1; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 500 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2157; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 51; Turcja 

(2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 65 „Nowe 

zwierzątko domowe”; serial komediowy 
TVP; od lat 12

19:10 Na sygnale; odc. 53 „Przysługa”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

19:35 Barwy szczęścia; odc. 2058; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

20:10 Barwy szczęścia; odc. 2059; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia; odc. 
105; felieton; od lat 12

20:55 M jak miłość; odc. 1443; serial TVP; 
od lat 12

21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”; odc. 
1176; od lat 12

21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Świat bez fikcji – Nasza mała 

Polska; film dokumentalny; reż.:Matej 
Bobrik; od lat 12

00:20 Za marzenia; s.II; odc. 9/13; serial 
TVP; od lat 12

01:15 Rodzinka.pl; odc. 260; sezon 14; 
serial komediowy TVP; od lat 12

01:45 Terror w podziemiach; odc. 8; serial; 
Dania (2017); od lat 16

02:40 Magazyn Ekspresu Reporterów 
(powtórka)

03:45 Sokoły wolności; film dokumentalny; 
Polska, USA (2017); reż.:Robert N. 
Wachowiak; od lat 12

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (732) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (733) serial 

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

(130) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (613) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (174) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (495) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2876) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (366) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (343) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (333) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2877) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (83) serial 

komediowy
20:05 Botoks; film obyczajowy, Polska 

2017. Losy czterech kobiet splatają się 
w murach szpitala

23:00 Ślad (68) serial kryminalny. Ginie 
płatny morderca Wiesław Filarski. Jego 
zwłoki wyrzucono z okna, czego 
świadkami było dwoje dziennikarzy z 
redakcji gazety ‚Wieczór Miasta’...

0:05 Najemnik; film sensacyjny, Aruba/
USA/RPA 2006. John Seeger (Steven 
Seagal) jest najemnikiem pracującym 
dla CIA. Podejmuje się misji w 
Południowej Afryce. W jej trakcie ginie 
jego przyjaciel, Radio Jones. Zgodnie z 
ostatnim życzeniem zmarłego Seeger 
obiecuje jego zrozpaczonej żonie, 
Shondrze (Faye Peters), że otoczy 
opieką ją i jej syna Eddiego…

2:25 Nasz nowy dom (67) reality show. W 
Ostrowcu Świętokrzyskim mieszka pani 
Ewa i jej trzy córki: Wiktoria, Oliwia i 
Basia. Mąż kobiety po latach życia w...

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! (5665) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (8/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (36/40) - 

program
08:00 Dzień Dobry TVN (2449) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1038) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (927) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (690) - program
14:00 19 + (391) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (13/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (691) - program
16:30 19 + (392) - program
17:00 Szpital (928) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1039) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7797) - informacje
19:35 Sport (7780) - informacje 
19:45 Pogoda (7777) - informacje 
19:50 Uwaga! (5666) - program
20:10 Doradca smaku 10 (37/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej17 (2870) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (268) – ulubiony program 

milionów Polaków – to pełna wrażeń i 
emocji gra, w której wiek, zawód oraz 
zainteresowania nie mają większego 
znaczenia. Wygrać może każdy! Na 
uczestników po eliminacji „kto pierwszy, 
ten lepszy” czeka 12 pytań. Odpowiedzi 
udzielane charyzmatycznemu 
prowadzącemu muszą być definitywne i 
ostateczne. W chwili zwątpienia można 
poradzić się publiczności, zadzwonić do 
przyjaciela albo odrzucić połowę 
wariantów

21:30 Diagnoza 4 (11/13) - serial
22:30 Kuba Wojewódzki 13 (24) - talk 

show (od lat 16). Siłą programu Kuby 
Wojewódzkiego jest oczywiście sam 
prowadzący. By jego gwiazda jaśniała 
pełnym blaskiem, potrzebuje gości. Jak 
zwykle będą to ludzie z pierwszych i 
ostatnich stron gazet. A także ci, którzy - 
jak dotąd - w żadnej gazecie się nie 
znaleźli. Wiosna już za pasem, ale bez 
obaw, Kuba Wojewódzki nie planuje 
wagarów…

23:30 Superwizjer (1160) - magazyn 
reporterów (od lat 16)

00:05 36, 6 5 (10/12) - program
01:05 Strzelec (7/8) - serial, USA
02:00 Uwaga! (5666) - program
02:25 Moc Magii (473) - program  

(od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 37

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 214

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 92
09:00 Rodzinny interes; odc. 43
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008; odc. 59. Melinda 
pomaga studentce, której ojciec był 
mentorem profesora Payne’a. 
Dziewczyna sądzi, że prześladuje ją 
duch. Czyj i dlaczego to robi?

11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 10

12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 11

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 8

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 9

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 71
16:00 Rodzinny interes; odc. 43
17:00 Rodzinny interes; odc. 44
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 92
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 93
20:00 Czas zabijania; akcja, USA 1996. 

Młody prawnik (Matthew McConaughey) 
podejmuje się obrony Afroamerykanina 
(Samuel L. Jackson), który samowolnie 
wykonał wyrok śmierci na gwałcicielach 
swojej 10-letniej córki. W walce o 
sprawiedliwość mężczyznom pomaga 
błyskotliwa studentka (Sandra Bullock). 
Niestety proces dodatkowo utrudniają 
uprzedzenia rasowe. Czy młode 
pokolenie prawników poradzi sobie z tak 
wielowarstwową sprawą?

23:00 Hardcore Henry; akcja, USA 2015. 
Pewnego dnia Henry budzi się w 
laboratorium. Okazuje się, że nic nie 
pamięta, a część jego ciała została 
zastąpiona mechanicznymi częściami. W 
laboratorium znajduje się również 
kobieta, która twierdzi, że jest jego żoną. 
Niespodziewanie pojawiają się ludzie, 
którzy ją uprowadzają. Henry wyrusza jej 
na ratunek. Ale czy pani doktor 
naprawdę jest jego żoną?

00:55 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial fabularny, USA 1997; odcinek: 
Rozpoznanie

01:55 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
02:30 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
02:55 Biesiada na cztery pory roku
03:20 Biesiada na cztery pory roku
03:50 Biesiada na cztery pory roku
04:20 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 8
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 27
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 6

05:40 Korona królów; odc. 173; telenowela 
historyczna TVP; od lat 12

06:10 Na sygnale; odc. 53 „Przysługa”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:40 Na sygnale; odc. 54 „Superbohater”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:15 Czterdziestolatek; odc. 15/21 - 
Kosztowny drobiazg, czyli rewizyta; 
serial TVP; od lat 7

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1042; serial 
TVP; od lat 12

09:30 O mnie się nie martw; s. X odc. 
9/13; serial komediowy TVP; od lat 12

10:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 82 „Idzie 
lato”; serial komediowy TVP; od lat 12

10:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 83 „Orzeł czy 
pilot”; serial komediowy TVP; od lat 12

11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 
skecze; serial TVP

11:40 Ranczo; s.V; odc. 54 - Czysty biznes; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

12:40 Ranczo; s.V; odc. 55 - Wielki powrót; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

13:40 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 197 - 
Bransoletka; serial kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 198 - 
Psina; serial kryminalny TVP; od lat 12

15:30 Na dobre i na złe; odc. 281 Doktor 
śmierć; serial TVP; od lat 12

16:25 Na sygnale; odc. 54 „Superbohater”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

16:55 Ranczo; s.V; odc. 56 - Amerykańska 
baza; serial obyczajowy TVP; od lat 12

17:50 Ranczo; s.V; odc. 57 - Człowiek z 
Rio; serial obyczajowy TVP; od lat 12

18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 4; serial 
TVP; od lat 7

19:30 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 199 - 
Manuela; serial kryminalny TVP; od lat 
12

20:25 Komisarz Alex; s.XII; odc. 148 - 
Krwawe złoto; serial kryminalny TVP; od 
lat 12

21:20 Ranczo; s.V; odc. 58 - Obcy 
krajowcy; serial obyczajowy TVP; od lat 
12

22:20 Ranczo; s.V; odc. 59 - Doktor Wezół; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

23:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 200 - 
Idol; serial kryminalny TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 741; serial 
TVP; od lat 12

01:15 Czas honoru; odc. 52 „Złoty konwój”; 
serial TVP; od lat 12

02:15 Czas honoru; odc. 53 „Koniec i 
początek”; serial TVP; od lat 12

03:10 Czterdziestolatek; odc. 15/21 - 
Kosztowny drobiazg, czyli rewizyta; 
serial TVP; od lat 7

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 1042; serial 
TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Familiada; odc. 2477; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy - Rewolucja 

gazowa w kuchni; magazyn kulinarny
07:45 Big Music Quiz (18); teleturniej 

muzyczny; od lat 12
08:50 Zakochaj się w Polsce; odc. 57 

Piotrków Trybunalski; magazyn; od lat 7
09:20 Koło fortuny; odc. 474 ed. 6; 

teleturniej
09:55 Andre Rieu: Witaj w moim świecie; 

s. 1; /3/ - Koncert dla weteranów (Andre 
Rieu: Welcome To My World); cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania (2013); 
od lat 12

10:50 KabareTOP Story – „Szeptanka” – 
Bohdan Smoleń; od lat 12

11:05 Muzeum Polskiej Piosenki; /129/ - 
„Ach, śpij kochanie” - Adolf Dymsza, 
Eugeniusz Bodo

11:15 Familiada; odc. 2477; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /28/; teleturniej; 

od lat 12
12:20 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki - „Zielonogórskie zagłębie 
kabaretowe”; widowisko; od lat 12

13:20 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki - „Kabaret Hrabi”; 
widowisko; od lat 12

14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /11/; 
teleturniej; od lat 12

15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 
superPAKA czyli Kabareton 30 - lecia 
(Przegląd Kabaretów PaKA); widowisko; 
od lat 12

18:20 Okrasa łamie przepisy – Na stole 
biskupa Krasickiego; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 5. Hacjenda; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 48 
Hiszpania - „Prowincja Grenada” (188); 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /29/; teleturniej; 
od lat 12

20:30 Postaw na milion; odc. 154; 
teleturniej

21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy (12); program rozrywkowy; 
od lat 12

22:25 To był rok!; /6/; od lat 12
23:40 Koło fortuny; odc. 473 ed. 6; 

teleturniej
00:20 Sierocki na sobotę; odc. 11; 

program rozrywkowy; od lat 12
01:20 Niezapomniane Koncerty – Opole 

na bis - Doda, Agnieszka Chylińska; 
koncert; od lat 12

02:20 Dzięki Bogu już weekend; s.I (6); 
program rozrywkowy; od lat 12

03:25 Rozrywka Retro – Telepeerele (12); 
widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty 2 (1) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (563) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Skacząc po dachach) 
(66) - program sądowy

07:55 Szpital (264) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (36/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (37/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (62/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (89/165) - program
12:45 19 + (90/165) - program
13:15 Ukryta prawda (328) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (37/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Kupione szczęście) 

(67) - program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Morderstwo wśród kryminalnych 
przyjaciół) (104/116) - program sądowy

16:20 Szpital (265) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (37/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty 2 (2) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 12 (1/10) - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (63/120) - 

program
20:00 Big Brother (37/65) - program
21:00 Oczy węża - film sensacyjny, USA/

Kanada 1998. Skorumpowany detektyw 
wydziału zabójstw z Atlantic City, Rick 
Santoro (Nicolas Cage) i jego przyjaciel, 
Kevin Dunne (Gary Sinise), wraz z 
czternastoma tysiącami widzów 
bokserskiego meczu o tytuł mistrza wagi 
ciężkiej są świadkami zamachu 
politycznego - postrzelony zostaje 
sekretarz stanu. Każdy z obecnych na 
meczu widzów może być potencjalnym 
zabójcą, lub mógł widzieć zabójcę. Hala 
zostaje zamknięta i Rick rozpoczyna 
śledztwo... 

23:10 Big Brother Nocą (30/52) - program 
(dozwolone od lat 18)

23:45 Turbulencja - film sensacyjny, 
USA 1997. Maniakalny morderca 
przejmuje kontrolę nad samolotem 
pasażerskim i pragnie rozbić maszynę w 
samym centrum Los Angeles. Jedyną 
osobą, która może zapobiec tragedii, jest 
stewardesa, której udaje się 
zabarykadować w kokpicie…

01:50 Moc Magii (473) - program 
04:00 Druga strona medalu 2 (3/7) - talk 

show – Cherie Blair

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 4 
(7/12) - program lifestylowy

06:05 Subiektywny ranking naj… (2/6) - 
program 

06:35 Śluby marzeń (1/3) - program 
rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób na modę 9 
(7/10) - program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 2 (7/10) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu EXTRA - reality 
show 

10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 
(3/10) - reality show 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (2/12) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 4 (9/14) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:45 Pani Gadżet 17 (8/12) - magazyn 
13:20 Tak powstaje (6/8) - program 

lifestylowy
13:55 Sablewska od stylu. Na okazje 

(10/12) - program rozrywkowy
14:40 Tu jest pięknie 2 (2/3) - program 
15:10 Subiektywny ranking smaków
15:40 Gwiazdy prywatnie 4 (3/8) - program 

lifestylowy
16:10 Afera fryzjera 6 (10/12) - program 

rozrywkowy
16:55 Eks-tra zmiana 2 (6/8) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 8 (11/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 3 

(5/12) - reality show 
19:40 Pogromcy medycznych mitów (3/5) - 

reality show 
20:40 Nowa misja ratunkowa (2/7) - 

program rozrywkowy
21:40 Co nas truje 3 (8/10) - program 

lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka? (1/8) - program 

rozrywkowy
23:10 Panny młode ponad miarę 2 (2/10) - 

program 
00:15 Miłość od kuchni (9/10) - program 

rozrywkowy
01:15 Wiem, co jem na diecie (1/12) - 

program lifestylowy
01:45 Wiem, co jem na diecie (2/12) - 

program lifestylowy
02:15 Wiem, co jem 6 (12/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 3 (2/16) - magazyn
03:15 W roli głównej - Robert 

Lewandowski (2/7) - talk show
03:45 W roli głównej - Dawid Podsiadło 

(3/7) - talk show
04:15 W roli głównej - Joanna Krupa (4/7) 

- talk show

05:30 Sportowy Wieczór  
06:05 Żużel
08:15 Boks - Memoriał Feliksa Stamma, 

Warszawa - Finały
11:10 Lekkoatletyka - Maraton w Pradze 
12:00 Tenis - Turniej WTA  Madrycie, Na 

żywo
14:00 Tenis - Turniej WTA  Madrycie, Na 

żywo
16:00 Tenis WTA - Madryt, Na żywo
18:15 4–4–2
19:15 Gol Ekstra
21:00 Retro w TVP Sport
23:00 Sportowy Wieczór 
23:45 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - 

2 runda 
01:15 Boks - Memoriał Feliksa Stamma, 

Warszawa - Finały
04:00 Marzenia

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (1) serial 
przygodowy

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(28) serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (24) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (8) reality show. 

40-letnia pani Monika sama wychowuje 
nastoletnią Agnieszkę. Zdiagnozowano u 
niej nowotwór. Kobieta mieszka z córką 
w starym domu. Katarzyna Dowbor...

9:00 Nokaut (9) serial komediowy
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(27) reality show. Podopieczni 
Wojciecha Modesta Amaro stają przed 
jednym z najtrudniejszych zadań. Będą 
musieli przygotować dania bez użycia 
rąk. W programie pojawi...

11:25 Sekrety sąsiadów (14) serial 
obyczajowy

11:55 Galileo (744) program 
popularnonaukowy

13:00 Detektywi w akcji (172) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (540) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (73) serial 

kryminalny
17:00 Joker (73) teleturniej
18:00 Septagon (66) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (541) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(298) serial kryminalny
21:00 Selekcja; film kryminalny, Polska 

2018. Do rezydencji biznesmena 
włamują się bandyci. Pozostają 
nieuchwytni. O współpracę z mafią 
zostaje oskarżony komandos 
Niedźwiedzki...

21:50 12 rund 3; dramat kryminalny, USA 
2015. Detektyw Shaw powraca do 
służby po tym, jak został postrzelony 
podczas akcji. Odkrywa, że kilku jego 
kolegów po fachu jest...

23:45 Zagadkowe zgony (13) serial 
dokumentalny

0:10 Zagadkowe zgony (1) serial 
dokumentalny

0:35 STOP Drogówka; magazyn policyjny
1:45 Interwencja; magazyn reporterów
2:00 Polityka na ostro; program 

publicystyczny
3:00 Atleci; magazyn dla wszystkich, którzy 

kochają sport
3:40 Trans World Sport; magazyn
4:35 SuperLudzie (22) serial dokumentalny
5:10 SuperLudzie (23) serial dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 7 maja; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 7.05.1989
07:45 Wyścig w przestworzach; cz. 1/4; 

serial; Wielka Brytania (2005); reż.:Chris 
Spencer, Mark Everest; od lat 12

08:45 Flesz historii; odc. 441; cykl 
reportaży; od lat 7

09:10 Historia Polski – Tajne taśmy SB; 
film dokumentalny; reż.:Piotr Morawski; 
od lat 12

09:50 Sprawa Pyjasa. Typowe utonięcie; 
reportaż; od lat 7

10:25 Sensacje XX wieku – Rajd na St. 
Nazaire; cz. 2; cykl dokumentalny; od lat 
12

10:55 Spór o historię – Czy wygraliśmy tę 
wojnę?; debata; od lat 12

11:40 Ostatni raport; film dokumentalny; 
reż.:Janusz Sozański; od lat 12

12:15 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 30; cykl dokumentalny; od lat 7

12:25 Czas honoru; odc. 36 „Ostatnia 
runda”; serial TVP; od lat 12

13:20 Życie; cz. 7. Łowcy i ich ofiary; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)

14:25 Historia w postaciach zapisana – 
Juliusz Cezar; cykl dokumentalny; 
Francja (2013); reż.:Laure Delalex; od lat 
12

16:20 Marzyciele – Chłopak z Sosnowca; 
program publicystyczny; reż.:Sylwester 
Szefer; od lat 12

16:45 Historia Polski – Spadł, umarł, 
utonął; program dokumentalny; 
reż.:Jerzy Morawski, Krzysztof Krauze; 
od lat 12

17:55 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii; od lat 7

18:10 Rodziny Wyklętych mają głos – 
Marian Suszek ps. Leszczyna, Kim, 
Cichy; program historyczny; od lat 12

18:40 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 14; od lat 7

18:55 Wyścig w przestworzach; cz. 2/4; 
serial; Wielka Brytania (2005); od lat 12

20:00 O moim Ojcu; film dokumentalny; 
reż.:Bożena Garus-Hockuba; od lat 12

21:00 Lusitania – minuty, które 
wstrząsnęły światem; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2015); 
reż.:John Farren; od lat 12

22:00 Po PRLu – Młodzież w czasach 
przełomu; od lat 12

22:35 Szwadron; film historyczny; Polska, 
Ukraina, Francja, Belgia (1992)

00:25 Sensacje XX wieku – Rajd na St. 
Nazaire; cz. 1; cykl dokumentalny

00:55 Encyklopedia II wojny światowej – 
Rommel; cykl dokumentalny; od lat 7

01:20 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii; od lat 7

01:55 Dziennik telewizyjny – 7.05.1989

6:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Arged 
Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski

8:10 Atleci; magazyn sportowy dla 
wszystkich, którzy kochają sport. W 
programie relacje z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także praktyczne porady,...

8:40 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
10:50 Trans World Sport; magazyn 

poświęcony najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. Co tydzień 
poznajemy wybitnych zawodników i ich 
osiągnięcia.

12:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej. Fabio 
Fognini wygrał zawody w Monte Carlo. 
Był to jego dziewiąty tytuł w karierze. W 
stolicy Hiszpanii Włoch będzie chciał...

14:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

16:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz ćwierćfinałowy fazy 
play-off. Czas na trzecie mecze 
ćwierćfinałowe fazy play-off. Najlepszą 
drużyną sezonu zasadniczego była Arka 
Gdynia. Kluczem do sukcesu ekipy z 
Trójmiasta...

20:30 Sporty walki: UFC Fight Night: 
Jacaré vs. Hermansson; waga średnia: 
Ronaldo Souza - Jack Hermansson

0:00 Boks
3:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; mecz 

finałowy fazy play-off: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - ONICO Warszawa
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05:05 Jeden z dziesięciu; 20/112; 
teleturniej

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 167; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
07:05 Elif; s.III; odc. 478; serial; Turcja 

(2014); od lat 12
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 71 Bryczką bez 

konia; serial TVP; od lat 12
09:40 Komisarz Alex; s.X; odc. 123 - 

Wszystko w rodzinie; serial kryminalny 
TVP; od lat 12

10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 87 - 
Pożyczka; serial kryminalny TVP; od lat 
12

11:30 Korona królów; 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 – Domy zwierząt. 

Urodzeni inżynierowie. Lokalizacja; 
cykl dokumentalny; Austria (2015); 
reż.:Ann Johnson Prum; od lat 7

14:00 Elif; s.III; odc. 479; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 118; od lat 12
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 168; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3485; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 219; telenowela 

historyczna TVP; od lat 12
18:55 Jeden z dziesięciu; 21/112 - Wielki 

finał; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Leśniczówka; odc. 119; od lat 12
20:55 Liga Mistrzów - 1/2F 
23:00 Liga Mistrzów - skróty; Wielka 

Brytania (2019)
00:05 Bez tożsamości; odc. 31; serial; 

Hiszpania (2016); od lat 16
00:50 Warto rozmawiać; program 

publicystyczny; od lat 12
01:55 wojsko – polskie.pl; odc. 51; 

reportaż; od lat 12
02:15 Terytorialsi
02:40 Barabasz; część 1; serial; USA, 

Włochy (2012)
04:20 Notacje; cykl dokumentalny

05:10 Koło fortuny; odc. 308 ed. 5; 
teleturniej

05:45 M jak miłość; odc. 1443; serial TVP; 
od lat 12

06:40 Pożyteczni.pl; magazyn
07:10 Na sygnale; odc. 53 „Przysługa”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
07:35 Ogrodowi (14); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 167 „Urlop 

Boskich”sezon 7; serial komediowy TVP; 
od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2059; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 309 ed. 5; 
teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 76; serial 
obyczajowy; Turcja (2016); od lat 12

14:10 M jak miłość; odc. 1443; serial TVP; 
od lat 12

15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 
rozdział; odc. 88 W pułapce; część 2; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 501 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2158; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 52; Turcja 

(2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram, Na żywo
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 66 „Król jest 

nagi”; serial komediowy TVP; od lat 12
19:05 Na sygnale; odc. 54 „Superbohater”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2059; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
20:05 Barwy szczęścia; odc. 2060; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
20:35 Kulisy seriali Na dobre i na złe i Na 

sygnale; odc. 46; felieton; od lat 12
20:50 Na dobre i na złe; odc. 742; serial 

TVP; od lat 12
21:50 Na sygnale; odc. 231 „Bestia”; serial 

fabularyzowany TVP; od lat 12
22:30 Kino relaks – Miłość i inne używki; 

film obyczajowy; USA (2010); 
reż.:Edward Zwick; wyk.:Anne Hathaway, 
Jake Gyllenhaal, Oliver Platt, Judy Greer; 
od lat 16

00:30 O mnie się nie martw; s. X odc. 
9/13; serial komediowy TVP; od lat 12

01:30 Świat bez tajemnic – Pożegnanie 
świnki doświadczalnej; Francja (2016); 
reż.:Aude Favre; od lat 12

02:25 Codzienna 2 m. 3; odc. 66; serial 
komediowy TVP; od lat 12

03:00 Codzienna 2 m. 3; odc. 67; serial 
komediowy TVP; od lat 12

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (734) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (735) serial 

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

(131) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (614) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (175) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (496) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2877) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (367) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (344) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (334) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2878) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (444) serial 

komediowy
20:00 Świat według Kiepskich (550) serial 

komediowy
20:40 Nie zadzieraj z fryzjerem; komedia, 

USA 2008. Zohan Dvir jest jednym z 
najlepszych izraelskich komandosów. 
Mężczyzna ma już jednak dość swojej 
pracy i coraz częściej zastanawia się nad 
jej rzuceniem. Mógłby wtedy zrealizować 
swoje największe marzenie, jakim jest 
wykonywanie zawodu fryzjera. Podczas 
jednej z akcji ostatecznie podejmuje 
decyzję. Pozoruje własną śmierć i ucieka 
do Nowego Jorku…

23:05 Ślad (69) serial kryminalny
0:10 Snajper: Dziedzictwo; film sensacyjny, 

Bułgaria/USA 2014. Samotny terrorysta 
zabija wysokich rangą oficerów, jednego 
po drugim. Sierżant Brandon Beckett 
(Chad Michael Collins) dostaje 
informację, że ofiarą mordercy padł 
również jego ojciec, legendarny snajper 
Thomas Beckett (Tom Berenger). 
Wkracza do akcji, by ująć sprawcę…

2:25 Nasz nowy dom (69) reality show
3:25 Nasz nowy dom (70) reality show
4:25 Kabaretowa Ekstraklasa; program 

rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5666) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (9/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (37/40) - 

program
08:00 Dzień Dobry TVN (2450) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1039) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (928) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (691) - program
14:00 19 + (392) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (692) - program
16:30 19 + (393) - program
17:00 Szpital (929) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1040) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7798) - informacje
19:35 Sport (7781) - informacje 
19:45 Pogoda (7778) - informacje 
19:50 Uwaga! (5667) - program
20:10 Doradca smaku 10 (38/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej17 (2871) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (269) – ulubiony program 

milionów Polaków – to pełna wrażeń i 
emocji gra, w której wiek, zawód oraz 
zainteresowania nie mają większego 
znaczenia. Wygrać może każdy! Na 
uczestników po eliminacji „kto pierwszy, 
ten lepszy” czeka 12 pytań. Odpowiedzi 
udzielane charyzmatycznemu 
prowadzącemu muszą być definitywne i 
ostateczne. W chwili zwątpienia można 
poradzić się publiczności, zadzwonić do 
przyjaciela albo odrzucić połowę 
wariantów. 

21:30 Agent - Gwiazdy 4 (11/13) - program
22:30 Człowiek na krawędzi - film 

sensacyjny, USA 2012. W Nowym 
Jorku, w samym centrum miasta, w 
pobliżu budynku nowojorskiej giełdy, na 
gzyms na 21 piętrze hotelu wychodzi 
samotny mężczyzna. Wszystko wskazuje 
na to, że chce on popełnić samobójstwo. 
Przyjeżdża policja z negocjatorem, ale 
mężczyzna chce rozmawiać tylko z 
konkretną osobą

00:35 American Horror Story: Asylum 
(2/13) - serial, USA (od lat 16). Dzień 
przed Halloween. Wendy próbuje 
wydostać Lanę z Briarcliff, jednak w 
nocy odwiedza ją nieoczekiwany i 
przerażający gość

01:40 Uwaga! (5667) - program
02:00 Moc Magii (474) - program  

(od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 38

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 215

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 93
09:00 Rodzinny interes; odc. 44
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008; odc. 60. W 
mieście pojawia się stara znajoma 
profesora Payne’a. Wkrótce ponownie 
zjawia się urażony duch żony profesora. 
Czy Melindzie uda się przeprowadzić ją 
na drugą stronę?

11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 11

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

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 9

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 10

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 72
16:00 Rodzinny interes; odc. 44
17:00 Rodzinny interes; odc. 45
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 93
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 94
20:00 Koliber; akcja, USA, Wielka Brytania 

2013. Joey Jones (Jason Statham) jest 
byłym żołnierzem sił specjalnych i 
weteranem wojny w Afganistanie. 
Mężczyzna w celu uniknięcia sądu 
wojskowego, zaszywa się w ciemnych 
zaułkach Londynu, gdzie żyjąc jako 
bezdomny, próbuje zapomnieć o 
przeszłości i trzymać się z dala od 
kłopotów…

22:00 Angielska robota; akcja, Australia, 
USA. Opowieść o legendarnym napadzie 
na bank na londyńskiej Baker Street w 
1971 roku. Legendarnym, bo aż do dziś 
ani nikogo w tej sprawie nie 
aresztowano, ani nie odzyskano nawet 
pensa ze skradzionych przez rabusiów 
pieniędzy. Dodatkowo, przez niemal 35 
lat, brytyjski rząd zakazał jakichkolwiek 
informacji na ten temat.

00:10 Bez Litości; serial akcji, Kanada, USA 
2012; odc. 3

02:00 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial fabularny, USA 1997; odcinek: 
Stróż

03:00 Taki jest świat; factual, 2019
03:55 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 9
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 28
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 7

05:35 Korona królów; odc. 174; telenowela 
historyczna TVP; od lat 12

06:05 Na sygnale; odc. 54 „Superbohater”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:35 Na sygnale; odc. 55 „Marylin i 
Christiano”; serial fabularyzowany TVP; 
od lat 12

07:10 Czterdziestolatek; odc. 16/21 - Gdzie 
byłaś, czyli Szekspir; serial TVP; od lat 7

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 1043; serial 
TVP; od lat 12

09:15 Na dobre i na złe; odc. 741; serial 
TVP; od lat 12

10:10 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 83 „Orzeł czy 
pilot”; serial komediowy TVP; od lat 12

10:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 84 „W jakim 
wieku?”; serial komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; odc. 4; serial 
TVP; od lat 7

11:45 Ranczo; s.V; odc. 55 - Wielki powrót; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

12:45 Ranczo; s.V; odc. 56 - Amerykańska 
baza; serial obyczajowy TVP; od lat 12

13:40 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 198 - 
Psina; serial kryminalny TVP; od lat 12

14:35 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 199 - 
Manuela; serial kryminalny TVP; od lat 
12

15:30 Na dobre i na złe; odc. 282 Osobisty 
przypadek; serial TVP; od lat 12

16:25 Na sygnale; odc. 55 „Marylin i 
Christiano”; serial fabularyzowany TVP; 
od lat 12

16:55 Ranczo; s.V; odc. 57 - Człowiek z 
Rio; serial obyczajowy TVP; od lat 12

17:55 Ranczo; s.V; odc. 58 - Obcy 
krajowcy; serial obyczajowy TVP; od lat 
12

18:55 Ja to mam szczęście!; odc. 5; serial 
TVP; od lat 7

19:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 200 - 
Idol; serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.XII; odc. 149 - 
Fatalny przypadek; serial  TVP

21:25 Ranczo; s.V; odc. 59 - Doktor Wezół; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

22:25 Ranczo; s.V; odc. 60 - Włoski 
rozłącznik; serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 201 - 
Myszka Miki; serial kryminalny TVP

00:10 Rodzinka.pl; odc. 260; sezon 14; 
serial komediowy TVP; od lat 12

00:45 Na sygnale; odc. 230 „Maszyna do 
zabijania”; serial fabularyzowany TVP

01:20 Londyńczycy II; odc. 4/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

02:15 Londyńczycy II; odc. 5/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

03:10 Czterdziestolatek; odc. 16/21 - Gdzie 
byłaś, czyli Szekspir; serial TVP; od lat 7

04:15 M jak miłość; s.I; odc. 1043; serial 
TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:45 Familiada; odc. 2478; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Na stole 

biskupa Krasickiego; magazyn kulinarny
07:50 Postaw na milion; odc. 153; 

teleturniej
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 58 

Kołobrzeg; magazyn; od lat 7
09:15 Koło fortuny; odc. 475 ed. 6; 

teleturniej
09:55 Sanatorium miłości; odc. 10; reality 

show; od lat 12
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /130/ - 

„Hej sokoły” - Maryla Rodowicz
11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /19/ - 

„Zegarmistrz światła” - Tadeusz Woźniak
11:15 Familiada; odc. 2478; teleturniej
11:50 Rodzina wie lepiej; /29/; teleturniej; 

od lat 12
12:20 Życie to Kabaret – M jak majówka 

(1-2); od lat 12
14:25 The Wall. Wygraj marzenia; /12/; 

teleturniej; od lat 12
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – OPOLE  

na bis - Z PRL do Polski; /cz. 2/; od lat 
12

16:25 Kabaretowa Mapa Polski – XVII 
Festiwal Kabaretu Koszalin – Bitwa na 
czary (1-2); od lat 12

18:20 Okrasa łamie przepisy – Różne 
oblicza kaczki; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 6. Pueblo; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 49 
Niemcy (189) „Ostsee czyli Bałtyk”; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /30/; teleturniej; 
od lat 12

20:30 Postaw na milion; odc. 156; 
teleturniej

21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy (9); program rozrywkowy; 
od lat 12

22:25 Dwoje i ich boje (10); program 
rozrywkowy; od lat 12

23:30 Koło fortuny; odc. 474 ed. 6; 
teleturniej

00:05 Tylko jeden skecz – „Alibaba i 40 
rozbójników” - Kabaret Ani Mru Mru; 
/6/; program rozrywkowy; od lat 12

00:25 Sierocki na sobotę; odc. 18; 
program rozrywkowy; od lat 12

01:25 Niezapomniane Koncerty – Budka 
Suflera - największe przeboje

02:25 Olga Lipińska zaprasza (3); talk-
show

03:15 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM - 
Bajki dla potłuczonych - inaczej; 
program rozrywkowy; od lat 12

05:00 Prawo Agaty 2 (2) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (564) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Kupione szczęście) 
(67) - program sądowy

07:55 Szpital (265) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (37/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (38/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (63/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (91/165) - program
12:45 19 + (92/165) - program
13:15 Ukryta prawda (329) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (38/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Żelazną pięścią) (68) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Sprzątnąc śmiecia) (105/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (266) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (38/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty 2 (3) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 12 (2/10) - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (64/120) - 

program
20:00 Big Brother (38/65) - program
21:00 Płonąca pułapka - film sensacyjny, 

USA 2004. Jack Morrision (Joaquin 
Phoenix) jest strażakiem, który od lat 
służy w oddziale Ladder 49 w Baltimore. 
Kiedy zostaje uwięziony w budynku 
podczas akcji gaszenia pożaru, ma 
szansę przewartościować całe swoje 
życie…

23:25 Big Brother Nocą (31/52) - program 
(dozwolone od lat 18)

00:00 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. Po czternastu godzinach 
negocjacji z policją i przetrzymywania 
zakładników, „The Dog” trafił w ręce 
wymiaru sprawiedliwości. Jego partner 
zginął na miejscu…

02:20 Moc Magii (474) - program 
04:30 Druga strona medalu 2 (4/7) - talk 

show – Jan Mela

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 4 
(8/12) - program lifestylowy

06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3 (10/39) - 
program

06:30 Ugotowani 7 (5) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:05 Ugotowani 7 (6) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób na modę 9 
(8/10) - program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 2 (8/10) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? (6/10) - reality 
show 

10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 
(4/10) - reality show 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (3/12) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 4 (10/14) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:45 Kto tu mieszka? (1/8) - program 
rozrywkowy

13:30 Panny młode ponad miarę 2 (2/10) - 
program 

14:35 Śluby marzeń (1/3) - program 
rozrywkowy

15:40 Kobieta na krańcu świata 10 (2/5) - 
program 

16:10 Ostre cięcie 6 (9/12) - program 
16:55 Nowa misja ratunkowa (2/7) - 

program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 8 (12/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 3 

(6/12) - reality show 
19:40 Afera fryzjera 6 (11/12) - program 

rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni (9/10) - program 

rozrywkowy
21:25 Eks-tra zmiana 2 (6/8) - program 

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

lifestylowy
23:00 Tu jest pięknie 2 (2/3) - program 
23:30 Subiektywny ranking smaków
00:00 Jedz więcej i ćwicz mniej
01:05 Rodzice pod ostrzałem (7/20) - 

program rozrywkowy
02:05 Wiem, co kupuję (3/12) - program 

lifestylowy
02:35 Wiem, co jem 4 (12/15) - magazyn
03:05 Wiem, co jem 3 (3/16) - magazyn
03:35 W roli głównej - Ewa Ewart (5/7) - 

talk show
04:05 W roli głównej - Joanna 

Chmielewska (1/16) - talk show
04:35 W roli głównej - Marek Kondrat 

(5/16) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór - 
06:05 Sporty walki - DSF Kickboxing 

Challenge - Nowym Sączu; od lat 12
08:20 Tenis WTA Madryt
10:00 Retro TVP Sport
12:00 Tenis - Turniej WTA  Madryt, Na 

żywo
14:00 Tenis - Turniej WTA  Madryt, Na 

żywo
16:00 Tenis ziemny WTA - Madryt, Na 

żywo
18:05 Opowieści o Mundialu
19:00 Pełnosprawni
19:25 Legia TV
20:05 PN - Liga mistrzów Studio, Na żywo
20:55 PN - Liga Mistrzów 1/2 finału
23:00 PN - Liga Mistrzów 1/2 finału
00:05 Hokjej na lodzie - Tallin
01:05 Hokej na lodzie NHL, Na żywo
04:00 Boks

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (2) serial 
przygodowy

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(29) serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (25) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (9) reality show. 

Justyna wychowuje dwie córki. 
Rozwiodła się z mężem, gdyż dopuszczał 
się on przemocy. Dom, w którym 
mieszka, wymaga remontu. Zimą...

9:00 Septagon (66) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(28) reality show. Odcinek 
ćwierćfinałowy. Przed uczestnikami 
kolejne wyzwanie - filetowanie ryb, 
umiejętność z pozoru prosta. Na 
zwycięzców czeka nagroda w iście 
wojskowym...

11:25 Sekrety sąsiadów (15) serial 
obyczajowy

11:55 Galileo (745) program 
popularnonaukowy. Reporterzy 
postarają się rozwiązać problem 
sprzątania po imprezie i czyszczenia 
przypalonego grilla. Widzowie poznają 
też fascynujące akcesoria niezbędne przy 
wyrobie...

13:00 Detektywi w akcji (173) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (541) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (74) serial 

kryminalny
17:00 Joker (74) teleturniej
18:00 Septagon (67) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (542) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(299) serial kryminalny
21:00 Niewidzialny; film sensacyjny, USA 

2005. Supernowoczesny samolot 
wymyka się spod kontroli. Światu grozi 
zagłada.

23:40 Baba Jaga; horror, Wielka Brytania 
2016. Nastoletnia Chloe udaje się pod 
dom, w którym zgodnie z legendą 
mieszkała wiedźma. Z pomocą matki - 
narkomanki, która po...

1:40 Transakcje za milion dolarów – Los 
Angeles 5 (3) serial dokumentalny

2:40 Disco Polo Life; program muzyczny 
prowadzony przez Martę Leleniewską 
oraz Marcina Kotyńskiego...

3:40 Top 10 - lista przebojów; program 
muzyczny

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

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

06:50 Był taki dzień – 8 maja; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny – 8.05.1989
07:45 Wyścig w przestworzach; cz. 2/4; 

serial; Wielka Brytania (2005); od lat 12
08:45 Archiwum zimnej wojny; magazyn
09:30 Historia Polski – Spadł, umarł, 

utonął; program dokumentalny
10:35 Sensacje XX wieku – Tajemnica 

Barbarossy; cz. 1; cykl dokumentalny
11:05 O moim Ojcu; film dokumentalny; 

reż.:Bożena Garus-Hockuba; od lat 12
12:00 Polska Kronika Filmowa 1991 - 

Wydanie 14; od lat 7
12:15 Czas honoru; odc. 37 „Pocztówka z 

Hajfy”; serial TVP; od lat 12
13:15 Wszystkie kolory świata – Wietnam. 

Uczta dla zmysłów; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:20 Jaster; film dokumentalny; 
reż.:Małgorzata Walczak, Marek Tomasz 
Pawłowski; od lat 12

15:30 Odtajnione akcje szpiegowskie; odc. 
3/8; film dokumentalny; USA (2016)

16:20 Kazimierz Greger – Kronikarz 
Niepodległości; film dokumentalny; 
reż.:Zbysław Kaczmarek; od lat 12

16:50 Historia Polski – Gorzkie 
zwycięstwo..; film dokumentalny; 
reż.:Zofia Kunert; od lat 12

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Sekrety 
kurowskiej świątyni; od lat 7

18:15 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV; 
odc. 73; magazyn; od lat 7

18:45 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 14; cykl dokumentalny; od lat 7

19:00 Wyścig w przestworzach; cz. 3/4; 
serial; Wielka Brytania (2005); od lat 12

20:05 Tajne akta III Rzeszy; odc. 6/6 
Nazistowski Mesjasz (odc. 6/6); Wielka 
Brytania (2015); od lat 16

21:10 Helikoptery w akcji; odc. 2/4 
Falklandy; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008); od lat 12

22:05 Historia III RP – 1989 – 1993 
Jesteśmy we własnym domu. Rządy 
opozycji demokratycznej; cykl 
dokumentalny; reż.:ANDRZEJ 
GAJEWSKI

22:30 Miasto 44; dramat; reż.:Jan Komasa; 
od lat 16

00:45 Sensacje XX wieku – Rajd na St. 
Nazaire; cz. 2; cykl dokumentalny; od lat 
12

01:20 Encyklopedia II wojny światowej – 
Narodziny wojny; cz. 1; cykl 
dokumentalny; od lat 7

01:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Sekrety 
kurowskiej świątyni; od lat 7

02:25 Dziennik telewizyjny – 8.05.1989

6:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Arged 
Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski

8:10 Atleci; magazyn dla wszystkich, którzy 
kochają sport. W programie relacje z 
imprez, rozmowy z gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

8:40 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
10:50 Trans World Sport; magazyn 

poświęcony najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. Co tydzień 
poznajemy wybitnych zawodników i ich 
osiągnięcia.

12:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

14:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

16:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz ćwierćfinałowy fazy 
play-off

20:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz finałowy fazy play-off: ONICO 
Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. 
Czwarty mecz finałowy. Dojdzie do niego 
tylko wtedy, jeśli wcześniej żadna z 
drużyn nie pokona rywala trzykrotnie. W 
półfinale ZAKSA...

23:00 Sporty walki: KSW. Relacja z gali 
zorganizowanej przez największą w 
Polsce federację zajmującą się 
promowaniem MMA. Pierwsze zawody 
pod szyldem KSW odbyły się...

1:00 Boks
3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:00 Jeden z dziesięciu; 21/112 - Wielki 
finał; teleturniej

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 168; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
07:05 Elif; s.III; odc. 479; serial; Turcja 

(2014); od lat 12
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 72 Na rozstaju 

dróg; serial TVP; od lat 12
09:40 Komisarz Alex; s.X; odc. 124 - 

Ostatni mecz; serial kryminalny TVP; od 
lat 12

10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 88 - 
Czekolada; serial kryminalny TVP; od lat 
12

11:30 Korona królów; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – Domy zwierząt. 

Urodzeni inżynierowie. Miasta 
zwierząt; cykl dokumentalny; Austria 
(2015); reż.:Ann Johnson Prum; od lat 7

14:00 Elif; s.III; odc. 480; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 119; od lat 12
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 169; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3486; telenowela TVP; od 

lat 12
18:30 Korona królów; odc. 220; telenowela 

historyczna TVP; od lat 12
18:55 Jeden z dziesięciu; 1/113; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 274; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
21:30 Sprawa dla reportera; od lat 12
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

/113/; magazyn; od lat 12
23:00 Magazyn kryminalny 997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show; od lat 16
00:55 Tanie Dranie – Moroz i Kłopotowski 

komentują świat; talk-show; od lat 12
01:40 Bez tożsamości; odc. 31; serial; 

Hiszpania (2016); od lat 16
02:30 Krew z krwi; odc. 3/8; serial TVP
03:35 Sprawa dla reportera; od lat 12
04:25 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

/113/; magazyn; od lat 12

05:00 Koło fortuny; odc. 310 ed. 5; 
teleturniej

05:40 Na dobre i na złe; odc. 742; serial 
TVP; od lat 12

06:40 Operacja Zdrowie!; magazyn 
medyczny

07:10 Na sygnale; odc. 54 „Superbohater”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:35 Ogrodowi (15); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 168 „Będzie 

się działo” sezon 7; serial komediowy 
TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2060; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 311 ed. 5; 
teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 77; serial 
obyczajowy; Turcja (2016); od lat 12

14:10 Na dobre i na złe; odc. 742; serial 
TVP; od lat 12

15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 
rozdział; odc. 89; serial; Niemcy (2008); 
od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 502 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2159; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 53; Turcja 

(2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 67 

„Komunikacja głupcze”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

19:10 Na sygnale; odc. 55 „Marylin i 
Christiano”; serial fabularyzowany TVP; 
od lat 12

19:35 Barwy szczęścia; odc. 2060; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

20:10 Barwy szczęścia; odc. 2061; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

20:45 Program rozrywkowy
22:00 Big Music Quiz (8); teleturniej 

muzyczny; od lat 12
23:05 Na sygnale; odc. 231 „Bestia”; serial 

fabularyzowany TVP; od lat 12
23:35 Miłość i inne używki; film 

obyczajowy; USA (2010); reż.:Edward 
Zwick; wyk.:Anne Hathaway, Jake 
Gyllenhaal, Oliver Platt, Judy Greer; od 
lat 16

01:35 La La Poland; program rozrywkowy
02:10 Riviera; odc. 7; serial; Wielka 

Brytania (2017); od lat 16
03:05 Art Noc

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 (736) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (737) serial 

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

(132) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (615) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (176) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (497) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2878) serial 

obyczajowy. Losy mieszkańców 
Wrocławia i wsi Wadlewo. Akcja skupia 
się na perypetiach Marysi (Aneta Zając) i 
jej przyjaciół.

14:45 Dlaczego ja? (368) serial 
paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (345) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (335) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2879) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (445) serial 

komediowy
20:05 Nasz nowy dom (140) reality show
21:10 Przyjaciółki (156) serial obyczajowy
22:15 Ślad (70) serial kryminalny
23:20 Sekstaśma; komedia, USA 2014. Po 

dziesięciu latach małżeństwa Annie i Jay 
Hargrove’owie, rodzice dwojga dzieci, 
postanawiają przywrócić namiętność w 
swoim związku. Aby znów poczuć 
emocje w sypialni, decydują się 
wypróbować wszystkie pozycje z 
poradnika „Radość z seksu”. Do tego, 
by dodać sprawie pikanterii, zamierzają 
zarejestrować małżeńskie igraszki na 
wideo. Gdy emocje opadają, Annie prosi 
męża, żeby usunął bezpruderyjne 
nagranie. To jednak okazuje się dość 
skomplikowane…

1:20 Chirurdzy (157) serial obyczajowy
2:20 Chirurdzy (158) serial obyczajowy
3:20 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! (5667) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (10/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (38/40) - 

program
08:00 Dzień Dobry TVN (2451) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1040) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (929) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (692) - program
14:00 19 + (393) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (1/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (693) - program
16:30 19 + (394) - program
17:00 Szpital (930) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1041) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7799) - informacje
19:35 Sport (7782) - informacje 
19:45 Pogoda (7779) - informacje 
19:50 Uwaga! (5668) - program
20:10 Doradca smaku 10 (39/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej17 (2872) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (270) – ulubiony program 

milionów Polaków – to pełna wrażeń i 
emocji gra, w której wiek, zawód oraz 
zainteresowania nie mają większego 
znaczenia. Wygrać może każdy! Na 
uczestników po eliminacji „kto pierwszy, 
ten lepszy” czeka 12 pytań. Zasady 
programu wydają się proste, ale w 
obliczu gry przed kamerami ciężko jest 
zapanować nad emocjami. Droga do 
bogactwa tylko w teorii wygląda na 
łatwą, bo gdy nerwy biorą górę, nawet te 
najłatwiejsze pytania wydają się trudne. 

21:30 Kuchenne rewolucje 19 (11/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

22:35 Ile waży koń trojański? - 
komedia 2008. Zosia (Ilona Ostrowska) 
jest kobietą szczęśliwą. Wyszła drugi raz 
za mąż i razem z Kubą – mężczyzną 
idealnym – wychowują jej córkę z 
pierwszego małżeństwa, dwunastoletnią 
Florentynę. Co prawda w okolicy plącze 
się jeszcze mocno kłopotliwy były mąż 
Darek (Robert Więckiewicz), jednak nic 
nie jest w stanie zakłócić rodzinnego 
szczęścia. Pewnego noworocznego 
poranka budzi się... w maju 1987 roku, 
u jej boku leży Darek, córki nie ma 
jeszcze na świecie, a za oknem panuje 
schyłkowy PRL! Kiedy Zosia orientuje 
się, że to nie senny koszmar, przystępuje 
do działania…

01:05 Brudna robota - czysty zysk (1/8) - 
program

02:10 Uwaga! (5668) - program
02:35 Moc Magii (475) - program 

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 39

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 216

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 94
09:00 Rodzinny interes; odc. 45
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008; odc. 61
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

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

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

fabularny, USA 2014; odc. 10
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2014; odc. 11
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 73
16:00 Rodzinny interes; odc. 45
17:00 Rodzinny interes; odc. 46
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 94
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 95
20:00 Nietykalni; komedia, 2011. Philippe 

jest milionerem, który na skutek 
wypadku stał się całkowicie 
sparaliżowany. Postanawia zatrudnić 
opiekuna, który pomoże mu w 
codziennych czynnościach. Trafia do 
niego Driss, który niedawno opuścił 
więzienie…

22:10 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019; 
odc. 4

22:50 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019; 
odc. 5

23:25 Wybuchowy duet; komedia, Francja 
2015. Brutalny ochroniarz VIP-ów 
zmuszony jest do współpracy z 
niedoświadczonym debiutantem, który 
przejawia duże zafascynowanie 
showbiznesem.

00:55 Chłopcy pani Brown; serial fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2012; odc. 2. 
Rodzina Brown nadal czeka na pieniądze 
z ubezpieczenia, które mieli otrzymać po 
fikcyjnej śmierci dziadka. 
Ubezpieczyciele zaczynają węszyć…

01:35 Chłopcy pani Brown; serial fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2012; odc. 3. 
Agnes jest zmartwiona nagłym 
wezwaniem Trevora do służby. Tym 
razem jego celem jest Afryka…

02:05 Chłopcy pani Brown; serial fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2012; odc. 4

02:45 Chłopcy pani Brown; serial fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2012; odc. 5

03:45 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial fabularny, USA 1997

04:45 Biesiada na cztery pory roku; 
factual, 2015

05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 
2010; odc. 8

05:35 Korona królów; odc. 175; telenowela 
historyczna TVP; od lat 12

06:05 Na sygnale; odc. 55 „Marylin i 
Christiano”; serial fabularyzowany TVP; 
od lat 12

06:35 Na sygnale; odc. 56 „Mała Miss”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:15 Czterdziestolatek; odc. 17/21 - 
Cwana bestia, czyli kryształ; serial TVP; 
od lat 7

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 1044; serial 
TVP; od lat 12

09:15 Stulecie Winnych; odc. 9; serial TVP; 
od lat 12

10:10 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 84 „W jakim 
wieku?”; serial komediowy TVP; od lat 
12

10:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 85 „Praca 
Tomka”; serial komediowy TVP; od lat 
12

11:15 Ja to mam szczęście!; odc. 5; serial 
TVP; od lat 7

11:45 Ranczo; s.V; odc. 56 - Amerykańska 
baza; serial obyczajowy TVP; od lat 12

12:40 Ranczo; s.V; odc. 57 - Człowiek z 
Rio; serial obyczajowy TVP; od lat 12

13:40 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 199 - 
Manuela; serial kryminalny TVP; od lat 
12

14:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 200 - 
Idol; serial kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 283 
Podrzutek; serial TVP; od lat 12

16:25 Na sygnale; odc. 56 „Mała Miss”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

16:55 Ranczo; s.V; odc. 58 - Obcy 
krajowcy; serial obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.V; odc. 59 - Doktor Wezół; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

18:55 Ja to mam szczęście!; odc. 6; serial 
TVP; od lat 7

19:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 201 - 
Myszka Miki; serial kryminalny TVP

20:30 Komisarz Alex; s.XII; odc. 150 - 
Jesteś moją córką; serial kryminalny 
TVP; od lat 12

21:25 Ranczo; s.V; odc. 60 - Włoski 
rozłącznik; serial obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.V; odc. 61 - Honor i zęby 
trzonowe; serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 202 - 
Lotnisko; serial kryminalny TVP

00:20 Echo serca; odc. 10; serial TVP; od 
lat 12

01:20 Mrok; odc. 2/8 - Być czy mieć; serial 
kryminalny TVP; od lat 16

02:20 Mrok; odc. 3/8 - Nie wszystko można 
kupić; serial kryminalny TVP; od lat 16

03:20 Czterdziestolatek; odc. 17/21 - 
Cwana bestia, czyli kryształ; serial TVP; 
od lat 7

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 1044; serial 
TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Familiada; odc. 2479; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Różne 

oblicza kaczki; magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 154; 

teleturniej
08:40 Prywatne życie zwierząt – sezon 2 

(odc. 8) - Jajo czy kura - co było 
pierwsze?; reportaż; od lat 12

09:10 Koło fortuny; odc. 476 ed. 6; 
teleturniej

09:50 Dwoje i ich boje (9); program 
rozrywkowy; od lat 12

10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /89/ - 
„Zaproście mnie do stołu” - Elżbieta 
Wojnowska

11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /104/ - 
„Długość dźwięku samotności” - 
Myslovitz

11:15 Familiada; odc. 2479; teleturniej
11:50 Rodzina wie lepiej; /30/; teleturniej; 

od lat 12
12:20 Życie to Kabaret – Kabaret 

Moralnego Niepokoju – Galaktikos (1-
2); program kabaretowy; od lat 12

14:25 The Wall. Wygraj marzenia; /13/; 
teleturniej; od lat 12

15:25 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach 
(1-3); widowisko; od lat 12

18:20 Okrasa łamie przepisy – Indyk na 
polskim stole; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 7. Największy odpust świata; 
cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 49 
Niemcy (190) „Lubeka”; magazyn 
kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /31/; teleturniej; 
od lat 12

20:30 Big Music Quiz (19); teleturniej 
muzyczny; od lat 12

21:35 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy (10); program rozrywkowy; 
od lat 12

22:30 Kabaret za kulisami (9); program 
rozrywkowy; od lat 12

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.I (9); 
program rozrywkowy; od lat 12

00:40 Koło fortuny; odc. 475 ed. 6; 
teleturniej

01:20 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami (1-2); 
widowisko; od lat 12

03:35 Kabaretowa Mapa Polski – 
Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - 
Noc pod gwiazdami; widowisko 
rozrywkowe; od lat 12

04:25 Rozrywka Retro – Na festiwalowej 
scenie – Krystyna Giżowska; widowisko 
rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty 2 (3) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (565) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Żelazną pięścią) (68) - 
program sądowy

07:55 Szpital (266) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (38/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (39/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (64/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (93/165) - program
12:45 19 + (94/165) - program
13:15 Ukryta prawda (330) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (39/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Kopciuszek) (69) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Awantura na promocji) (106/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (267) - program obyczajowy
Do szpitala zgłasza się 27-letni Rafał 

Langowski. Chłopak podczas śniadania 
pokłócił się ze swoją dziewczyną. Ta w 
emocjach uderzyła go patelnią w twarz i 
złamała mu nos…

17:20 Big Brother Podwieczorek (39/64) - 
program

17:25 Prawo Agaty 2 (4) - serial 
obyczajowy

18:25 Ugotowani 12 (3/10) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:30 Zakochani po uszy (65/120) - 
program

20:00 Big Brother (39/65) - program
21:00 Blues Brothers - komedia, 

USA 1980. Jake i Elwood (John Belushi, 
Dan Aykroyd) wychowali się w 
sierocińcu, który teraz ma być 
zamknięty. Bracia postanawiają zebrać 
pieniądze, aby nie dopuścić do likwidacji 
sierocińca. Zabierają się do tego z 
właściwym sobie zapałem i przy okazji 
prawie doszczętnie niszczą swoje 
rodzinne miasto, Chicago

23:40 Big Brother Nocą (32/52) - program 
(dozwolone od lat 18)

00:15 Półsłodki ciężar - komedia, 
USA 2014. Donna Stern (Jenny Slate) 
zachodzi w ciążę, zostaje porzucona i 
zwolniona tuż przed Walentynkami. 
Sytuacja zmusza ją do podbudowania 
własnej samooceny i wzięcia 
odpowiedzialności za swoje życie. 

02:00 Moc Magii (475) - program 
04:10 Druga strona medalu (2/8) - talk 

show – córka Lecha Wałęsy

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 4 
(9/12) - program lifestylowy

05:55 Co za tydzień (899) - magazyn
06:30 Ugotowani 7 (7) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 7 (8) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę 9 

(9/10) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 2 (9/10) - program 

rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? (7/10) - reality 

show 
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 

(5/10) - reality show 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (4/12) - 

program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 4 (11/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler (2/9) - 

program 
13:20 Sztuka mięsa (6/12) - program 
13:50 Patenciary (1/8) - program 
14:25 Pogromcy medycznych mitów (3/5) - 

reality show 
15:25 Miłość od kuchni (9/10) - program 

rozrywkowy
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7 

(5/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3 (8/10) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 8 (13/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 3 

(7/12) - reality show 
19:40 Ugotowani 7 (9) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:15 Ugotowani 7 (10) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:50 W czym do ślubu? (3/10) - reality 

show 
21:20 Panny młode ponad miarę 2 (2/10) - 

program 
22:25 Pani Gadżet 17 (9/12) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje 

(10/12) - program rozrywkowy
23:45 Gwiazdy prywatnie 4 (4/8) - program 

lifestylowy
00:15 Pogromcy medycznych mitów (3/5) - 

reality show 
01:15 Subiektywny ranking naj… (2/6) - 

program 
01:45 Wiem, co kupuję (4/12) - program 

lifestylowy
02:15 Wiem, co jem 6 (13/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 3 (4/16) - magazyn
03:15 W roli głównej - Agnieszka 

Grochowska (6/7) - talk show
03:45 W roli głównej - Kayah (3/16) - talk 

show
04:15 W roli głównej - Paweł Małaszyński 

(6/16) - talk show

05:35 Legia TV
06:05 PN - 2 liga
08:10 Tenis ziemny wta Madryt
09:45 Tenis ziemny  WTA - Madryt
11:15 Wyścigi konne
12:00 Tenis - Turniej WTA  Madryt, Na 

żywo
14:00 Tenis - Turniej WTA, Na żywo
16:00 Tenis ziemny WTA - Madryt, Na 

żywo
18:00 Legia TV
18:35 PN - Liga Mistrzów
20:40 PN - Liga mistrzów - skróty, Na żywo
22:00 Sportowy Wieczór - 
22:45 Tenis WTA - Madryt
00:30 Tenis WTA Madryt
02:15 Retro w TVP Sport
04:10 Boks

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (3) serial 
przygodowy

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(30) serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (26) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (10) reality show. 

Dorota i Jacek Waśkiewiczowie trzy lata 
temu adoptowali czworo dzieci. Po 
pewnym czasie małżonkowie 
postanowili, że założą pogotowie 
opiekuńcze. Katarzyna...

9:00 Septagon (67) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(29) reality show. Półfinał! Czworo 
uczestników stanie do ostatecznej 
rozgrywki przed długo wyczekiwanym 
finałem. Zawodnicy będą musieli dołożyć 
wszelkich starań, aby wydać wszystkie...

11:25 Sekrety sąsiadów (16) serial 
obyczajowy

11:55 Mecenas Lena Barska 2 (16) serial 
obyczajowy

13:00 Detektywi w akcji (174) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (542) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (75) serial 

kryminalny
17:00 Joker (75) teleturniej
18:00 Septagon (68) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (543) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(300) serial kryminalny
21:00 Czego pragną kobiety; komedia, USA 

2000. Pracujący w firmie reklamowej 
Nick Marshall (Mel Gibson) jest nie tylko 
przystojny, ale też niezwykle pewny 
siebie. Porażony prądem – zyskuje 
zaskakujący dar - zaczyna słyszeć myśli 
kobiet. Może więc szybko przekonać się, 
że wcale nie jest taki ekscytujący, jak mu 
się dotychczas zdawało…

23:40 Śmierć na talerzu (5) serial 
dokumentalny

0:40 Śmierć na talerzu (6) serial 
dokumentalny

1:40 Transakcje za milion dolarów – Los 
Angeles 5 (4) serial dokumentalny

2:40 Disco Polo Life; program muzyczny 
prowadzony przez Martę Leleniewską 
oraz Marcina Kotyńskiego…

3:40 Top 10 - lista przebojów; program 
muzyczny

4:40 Top 10 - lista przebojów; program 
muzyczny

5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 
reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

06:50 Był taki dzień – 9 maja; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 9.05.1989
07:40 Wyścig w przestworzach; cz. 3/4; 

serial; Wielka Brytania (2005); od lat 12
08:45 Historia Polski – Gorzkie 

zwycięstwo..; film dokumentalny
09:30 Po PRLu – Młodzież w czasach 

przełomu; od lat 12
09:55 Ostatni raport; film dokumentalny
10:35 Sensacje XX wieku – Tajemnica 

Barbarossy; cz. 2; cykl dokumentalny
11:10 Hiszpania. Narodziny imperium; 

odc. 2/3; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); od lat 12

12:05 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 14; cykl dokumentalny; od lat 7

12:20 Czas honoru; odc. 38 „Przed sądem”; 
serial TVP; od lat 12

13:20 Plemienna sztuka przetrwania 2; 
odc. 3/6. Wrogi kanion; cykl 
dokumentalny; USA (2016); od lat 12

14:15 Dziewicza Nowa Zelandia; odc. 2/6. 
Parki Narodowe Abel Tasman i Nelson 
Lakes; serial dokumentalny; USA (2013)

15:05 Siedemnastu wspaniałych; film 
dokumentalny

15:40 Lusitania – minuty, które 
wstrząsnęły światem; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2015)

16:45 Historia Polski – Nadzieja z bibuły; 
film dokumentalny; reż.:Jerzy Morawski\

17:40 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Historia bez 
zakończenia; od lat 7

18:10 Taśmy bezpieki
18:40 Polska Kronika Filmowa 1993 - 

Wydanie 14; cykl dokumentalny; od lat 7
18:55 Wyścig w przestworzach; cz. 4/4; 

serial; Wielka Brytania (2005); od lat 12
19:55 Wojna wietnamska - Część I Deja 

vu, lata 1858 - 1961; serial 
dokumentalny; USA (2017)

21:05 Cała prawda o Jerzym 
Waszyngtonie; film dokumentalny; USA 
(2008); reż.:Tucker Bowen; od lat 12

22:00 Spór o historię – Władcy polscy: 
Jan III Sobieski; debata; od lat 12

22:45 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
przedsiębiorcy na Ukrainie; od lat 12

23:20 Tajne akta III Rzeszy; odc. 6/6 
Nazistowski Mesjasz; Wielka Brytania 

00:25 Sekrety wykute w kamieniu; odc. 
1/8 Na granicach rzymskiego imperium; 
serial dokumentalny; Francja (2005)

01:20 Sensacje XX wieku – Tajemnica 
Barbarossy; cz. 1; cykl dokumentalny; 
od lat 12

01:55 Encyklopedia II wojny światowej – 
Narodziny wojny – Luftwaffe; cz. 2; cykl 
dokumentalny

02:25 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Historia bez 
zakończenia; od lat 7

02:50 Dziennik telewizyjny – 9.05.1989

6:00 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket 
Liga; mecz ćwierćfinałowy fazy play-off

8:10 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
10:20 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 

mecz finałowy fazy play-off: ONICO 
Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. 
Czwarty mecz finałowy. Dojdzie do niego 
tylko wtedy, jeśli wcześniej żadna z 
drużyn nie pokona rywala trzykrotnie. W 
półfinale ZAKSA...

12:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz 3. rundy gry pojedynczej

14:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz 3. rundy gry pojedynczej

16:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz 3. rundy gry pojedynczej

17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz ćwierćfinałowy fazy 
play-off

20:30 7. strefa; magazyn siatkarski. W 
programie poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki 
Kobiet i Champions League. Znajdą się 
w nim także materiały poświęcone...

22:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW. Relacja z gali 

zorganizowanej przez największą w 
Polsce federację zajmującą się 
promowaniem MMA. Pierwsze zawody 
pod szyldem KSW odbyły się...

3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


