
Projekt skierowany do młodych

Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci

Zawierciańscy policjanci 
dotarli do nastolatki, która 
przyznała się do porzucenia 
nowonarodzonego dziecka. 
Jego ciało zostało znalezio-
ne w rzece, w pobliżu miej-
scowości Grabiec. Dziew-
czyna nie chciała mówić o 
okolicznościach tego tra-
gicznego zdarzenia. Kluczo-
we w tej sprawie będą wyni-
ki zleconej przez prokura-
tora sekcji zwłok oraz wyni-
ki badań DNA.

Zawierciańscy policjanci 
zostali poinformo-
wani przez perso-
nel jednej z placó-
wek medycznych, 
że pod ich opiekę 
trafiła młoda dziew-
czyna, która wy-
magała pilnej po-
mocy medycznej. 

Jak się okazało, jej złe samo-
poczucie miało związek z 
utratą dużej ilości krwi. Prze-
prowadzone badanie lekar-
skie potwierdziło, że kilka dni 
wcześniej urodziła dziecko. 
Podjęte przez policjantów 
czynności wskazują, że może 
ona być matką porzuconego 
noworodka. Potwierdzą to 
jednak wyniki badań DNA. 
Młoda mieszkanka powiatu 
zawierciańskiego aktualnie 
przebywa pod opieką lekarzy. 
Nie chce jednak zdradzić mo-
tywów i okoliczności swojego 
czynu. Pomocne w ustaleniu 
bezpośredniej przyczyny 
śmierci dziecka będą wyniki 
sekcji zwłok oraz przesłucha-
nia osób z jej najbliższego oto-
czenia. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzi Prokuratura Rejo-
nowa z Myszkowa.

Katarzyna Gwara
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Zawiercie

17-latka przyznała się  
do porzucenia dziecka

Częstochowa

Wypadek na 
skrzyżowaniu

Kolejna grupa

Rozpoczął 
się protest 

fizjoterapeutów
Na skrzyżowa-

niu alei Pokoju 
z aleją Wojska 
Polskiego doszło 
do poważnego 
wypadku. Z rela-
cji świadków wy-
nika, że kierow-
ca osobówki wje-
chał na czerwo-
nym świetle 
i uderzył w mo-
tocyklistę.

Do zdarzenia doszło 
we wtorek (7.05.) po go-
dzinie 19.00. Kierowca 
skody jechał dolną czę-
ścią alei Wojska Polskie-
go od Katowic w kierun-
ku Łodzi. - Nie zatrzymał 
się na czerwonym świe-
tle. Z kolei motocyklista 

ruszył od razu w mo-
mencie, gdy włączyło się 
zielone. Nawet nie zdążył 
zauważyć, że nadjeżdża 
osobówka. Siła uderze-
nia była ogromna - rela-
cjonują świadkowie. 
Obaj kierowcy zostali za-
brani do szpitala. Stan 
motocyklisty był bardzo 
ciężki.

Katarzyna Gwara

Kolejna grupa zawodo-
wa nie jest zadowolona 
ze swojego wynagrodze-
nia i domaga się podwy-
żek. Tym razem protest 
rozpoczęli fizjoterapeu-
ci. Wszystko zaczęło się 
od... masowego oddawa-
nia krwi.

Fizjoterapeuci domaga-
ją się 1600 zł podwyżki, 
wzrostu wyceny świad-
czeń gwarantowanych fi-
zjoterapeutycznych, a tak-
że urlopów szkoleniowych.   
- To nie jet protest prze-
ciwko pacjentom, ani prze-
ciwko dyrektorowi szpita-
la, tylko przeciwko złemu 
systemowi - zaznaczają. 
Fizjoterapeuci podkreśla-
ją, że mają już dość nie-

równości w płacach w 
ochronie zdrowia. Ci, któ-
rzy są na początku swojej 
ścieżki zawodowej zara-
biają średnio 1600-1800 
zł. Niektórzy nie mają na-
wet najniższej krajowej. 
Postanowili więc zawal-
czyć o swoje. Akcja rozpo-
częła się od masowego od-
dawania krwi. Skąd taki 
pomysł? Za oddanie krwi 
przysługuje bowiem dzień 
wolny. W środę fizjotera-
peuci rozpoczęli natomiast 
strajk włoski. Swoje obo-
wiązki wykonują niezwykle 
skrupulatnie i bardzo wol-
no. Jeśli ich żądania nie 
zostaną spełnione, jeszcze 
w maju część z nich ma 
rozpocząć głodówkę.

Katarzyna Gwara

Nasze miasto kolejny raz 
zdobyło dofinansowanie na re-
alizację projektu skierowane-
go do młodych rodziców, któ-
rzy chcą wrócić do pracy po 
wychowawczej przerwie. Tym 
razem w jego ramach zatrud-
nionych zostanie 30 niań oraz 
powstanie 13 nowych miejsc 
w żłobku „Reksio”.

,,Aktywni rodzice – szczęśliwe 
dzieci” to projekt wspierający 
kilka grup mieszkanek i miesz-
kańców. Z jednej strony zachęca 
młode osoby do powrotu do ak-
tywności zawodowej po przerwie 
związanej z urodzeniem i wycho-
waniem dziecka; z drugiej – 
wspiera firmy, ułatwiając rodzi-
com powrót do pracy. Ponadto – 
opiekunki dzieci zyskują zatrud-
nienie na 12 miesięcy. Jeszcze 
jedną korzyścią jest poszerzanie 
bazy opiekuńczej w Częstocho-
wie poprzez tworzenie nowych 
miejsc w Żłobku Miejskim.

– Dzięki temu pomysłowi Czę-
stochowa udowadnia, że jest 
przyjazna rodzicielstwu połączo-
nemu z samorealizacją zawodo-
wą –  mówi prezydent miasta 
Krzysztof Matyjaszczyk.  – Pra-
cownice i pracowników zyskują 
firmy płacące podatki w naszym 
mieście, a rodzice mają pew-
ność, że ich dzieci zyskują dobrą 
opiekę. Nowoutworzone miejsca 

w żłobkach, także po zakończe-
niu projektu, będą czekać na ko-
lejne „maluchy”.

Pierwsza edycja projektu wy-
startowała w 2016 roku, m.in. 
po sygnałach ze środowiska 
przedsiębiorców wskazujących 
na trudności, na jakie napotyka-
ją młode matki chcące wrócić do 
aktywności zawodowej. Powstał 
wtedy pomysł takiego rozszerze-
nia możliwości opieki nad dziec-
kiem do lat 3 w Częstochowie, 
aby wesprzeć jednocześnie ro-
dziców u progu kariery zawodo-
wej oraz przedsiębiorstwa zgła-

szające coraz większe zapotrze-
bowanie na kadry.

Trzecia już odsłona przedsię-
wzięcia obejmuje dwa kompo-
nenty. - Pierwszy to utworzenie 
w żłobku miejskim ,,Reksio” 
dwóch oddziałów dla łącznie 13 
maluchów. Zadanie to będzie 
wymagać dostosowania po-
mieszczeń placówki i ich dopo-
sażenia - mówi Marcin Breczko 
z biura prasowego magistratu. - 
W żłobku będą prowadzone 
specjalistyczne zajęcia logope-
dyczne, a także język angielski i 
rytmika (2 razy w tyg. po 30 mi-

nut). Drugi element to zapew-
nienie dzieciom opieki – z jed-
nej strony w żłobku (dla 13 
dzieci), a z drugiej – usług opie-
kuńczych niań dla 30 dzieci. 
Opieka nad dzieckiem w ra-
mach projektu będzie trwać 
maksymalnie 12 miesięcy a 
miesięczny limit dofinansowa-
nia do zatrudnienia niani to 
3250 zł brutto. Tak jak po-
przednio, miasto daje rodzicom 
możliwość wyboru opiekunek 
według własnego uznania, ale 
służy też bazą niań, z której 
można skorzystać - wyjaśnia.

Projekt potrwa od maja 2019 
roku do listopada 2020 roku. 
Całkowita jego wartość to po-
nad 2 mln 200 tys. zł. Zdobyte 
przez miasto unijne dofinanso-
wanie – po decyzji władz mar-
szałkowskich – wynosi 1 mln 
900 tys. zł. Nabór do projektu 
powinien zostać ogłoszony w 
najbliższych tygodniach.

Przypomnijmy, że równolegle 
rozpoczęły się prace przy przebu-
dowie budynku Żłobka Miejskie-
go przy alei Armii Krajowej 66a. - 
Inwestycja ma na celu dostoso-
wanie placówki do obecnych 
standardów przeciwpożarowych. 
Zakres robót obejmuje m.in. wy-
mianę podłóg i posadzek, zamon-
towanie ścianek działowych i su-
fitów podwieszanych, montaż 
klap dymowych na klatkach 
schodowych oraz wymianę kabi-
ny windy towarowej. Wykonane 
będą m.in. instalacje elektryczne, 
teletechniczne, sanitarne i gazo-
we (wraz z kotłownią). Te prace 
mają się zakończyć do końca 
sierpnia przyszłego roku - wyja-
śnia Marcin Breczko. Harmono-
gram został zaplanowany tak, aby 
zasadnicze roboty były prowadzo-
ne w czasie tegorocznych i przy-
szłorocznych wakacji (w żłobku 
przebywa w tym okresie znacznie 
mniej dzieci, a opiekę zapewni im 
wówczas filia przy ul. Sportowej).

Katarzyna Gwara
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Masz problem?



Nie żyje 16-latka 

Tragiczny wypadek 
w Miedźnie
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Muzyczną gwiazdą tegorocz-
nej edycji Frytki OFF-jazd, 
która odbędzie się w dniach 
14-15 czerwca w Parku Lisi-
niec, będzie Krzysztof Zalew-
ski. Na scenie wystąpią ponad-
to Mela Koteluk, Dezerter, Ka-
pela ze wsi Warszawa i Xxana-
xx, a także goście z zagranicy.

– Krzysztof Zalewski karierę 
rozpoczął w 2002 roku, zwycięża-
jąc w 2. edycji programu ,,Idol”. 
W nagrodę otrzymał możliwość 
podpisania kontraktu z BMG Po-
land, co umożliwiło mu w 2004 ro-
ku wydanie debiutanckiego albu-
mu studyjnego ,,Pistolet”. Przeło-

mem dla artysty była wydana 
w 2016 roku płyta ,,Złoto”. Sukce-
sem był też album z zeszłego roku 
– ,,Zalewski śpiewa Niemena”. 
Wokalista dał się poznać także ja-
ko współtwórca przebojów projek-
tu Męskie Granie i autor hitu ,,Po-
czątek”, za który otrzymał nagrodę 
,,Fryderyka”   w kategorii ,,utwór 
roku”. Podczas 9. edycji Frytki 
OFF-jazd jak co roku odbędą się 
liczne koncerty z udziałem pol-
skich gwiazd, a także gości z za-
granicy. Na scenie pojawią się 
m.in. Mela Koteluk,   Dezerter, Ka-
pela ze wsi Warszawa czy Xxanaxx 
- poinformował Urząd Miasta.

opr. Roksana Pydzik 

Turniej Tymbarka 

SP nr 7 w Częstochowie  
z brązowym medalem

W rozgrywanym 2 maja na 
PGE Narodowym Wielkim Fi-
nale XIX edycji Turnieju 
„Z podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku” drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 7 
w Częstochowie zajęła 3. miej-
sce w kategorii chłopców do 
lat 10.

Reprezentację Szkoły Podsta-
wowej nr 7 w Częstochowie sta-
nowili podopieczni Akademii Ra-
ków z rocznika 2009. 

– W pierwszym dniu Finału 
Ogólnopolskiego podopieczni 
trenera Patryka Kajderowicza 
i trenera Karola Idźkowskiego ry-
walizowali w fazie grupowej z SP 
11 w Suwałkach, UKS Spiders 
Krapkowice  oraz RKS Lechią 
Tomaszów Mazowiecki. „Czer-
wono-Niebiescy” odnieśli w niej 
dwa zwycięstwa oraz remis, któ-
ry premiował ich do gry 
w ćwierćfinale – poinformowała 
Akademia Raków. 

W fazie grupowej młodzi czę-
stochowianie pokonali SP nr 11 
z Suwałk i UKS Spiders Krapko-
wice. Zremisowali jedynie z RKS 
Lechią Tomaszów Mazowiecki. 
W ćwierćfinale Szkoła Podstawo-
wa nr 7 w Częstochowie pokona-
ła SP 44 w Bydgoszczy i awanso-
wała do półfinału. 

– Nasi podopieczni ulegli 
w nim późniejszemu triumfato-
rowi całej imprezy, SP 78 w Po-
znaniu. Młodzi częstochowianie 
zmierzyli się w meczu o trzecie 
miejsce z MKS Tarnovią Tarnów 
i po pewnym zwycięstwie zdobyli 

brązowe medale – dodaje Akade-
mia Raków. 

W skład reprezentacji Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Częstocho-
wie wchodzili: Czeremski, Ro-
siak, Liberda, Przepiórkowski, 
Majba, Kulasiewicz, Pluta, Pytel, 
Kasperczyk, Kołbasiuk.

To było niezwykłe wydarzenie 
sportowe ze względu na to, że 
odbywało się na najważniejszym 
polskim obiekcie, sędziami byli 
czołowi arbitrzy, a rozgrywki 
transmitowane były przez telewi-
zję Polsat Sport. Wśród obec-
nych na stadionie gości był m.in.  
Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda, prezes PZPN 
Zbigniew Boniek oraz selekcjo-
ner Jerzy Brzęczek.

– Wrażenia po Wielkim Fina-
le Turnieju „Z Podwórka na 

Stadion o Puchar Tymbarku” 
są pozytywne jak zawsze. Po-
nownie mieliśmy wspaniałą, 
sympatyczną atmosferę i bar-
dzo dobry poziom, który z roku 
na rok jest coraz wyższy. My na 
pewno cieszymy się, że jest za-
potrzebowanie na taką masową 
imprezę dla dzieci i muszę po-
wiedzieć, że wielką  przyjemno-
ścią jest dla nich taki Turniej 
organizować. W tym roku szcze-
gólnie zaskoczyła mnie gra 
dziewczynek z kategorii U-12, 
gdzie widać było zdecydowany 
progres. Zawodniczki impono-
wały realizacją założeń taktycz-
nych i śmiałymi dryblingami – 
podkreślił  Zbigniew Boniek, 
prezes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej.

Paula Nogaj

AKTUALNOŚCI

16-letnia dziewczyna nie 
żyje - to tragiczny skutek wy-
padku, do którego doszło na 
ul. Częstochowskiej w Miedź-
nie. Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów wynika, że 20-latek 
kierujący audi potrącił nasto-
latkę, gdy przechodziła przez 
jezdnię.

Do zdarzenia doszło w 
czwartek 2 maja, kilkanaście 
minut po godzinie 15.00 na ul. 
Częstochowskiej w Miedźnie. 
Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów z drogówki wynika, że 
jadący w kierunku Częstocho-
wy, 20-letni kierowca audi po-
trącił 16-letnią dziewczynę, 
mieszkankę Częstochowy, któ-

ra przechodziła przez jezdnię. 
Pokrzywdzona z poważnymi 
obrażeniami ciała została za-
brana do szpitala. Niestety na-
stępnego dnia zmarła.

Samochodem kierował miesz-
kaniec powiatu pajęczańskiego, 
w chwili zdarzenia był trzeźwy. 
Dodatkowo od mężczyzny pobra-
no krew do badań na zawartość 
środków psychoaktywnych.

Wszystkie osoby będące 
świadkami zdarzenia lub posia-
dające wiedzę na temat zdarze-
nia proszone są o kontakt z Ko-
mendą Powiatową Policji w Kło-
bucku pod nr telefonu (34) 
3109200, 997, 112 lub z najbliż-
szą jednostką policji.

Katarzyna Gwara

Grozi im 10 lat odsiadki

Okradali rozmieniarki 
pieniędzy

Para z Pyskowic oraz 36-la-
tek z Kędzierzyna-Koźla zna-
leźli sobie nietypowe źródło 
dochodu – włamywali się do 
elektronicznych rozmieniarek 
pieniędzy. Od marca do maja 
okradli w ten sposób dwie 
myjnie w Częstochowie. Prze-
stępcy zostali zatrzymani na 
gorącym uczynku.

Policjanci zwalczający prze-
stępczość przeciwko mieniu z 
częstochowskiej komendy pro-

wadzili sprawę kradzieży pienię-
dzy z elektronicznej rozmieniarki 
na jednej z samoobsługowych 
myjni w Częstochowie, do której 
doszło w marcu. Złodzieje ukra-
dli wtedy prawie 2 tys. zł. Do ak-
cji wkroczyli operacyjni z Często-
chowy oraz mundurowi z często-
chowskiego Komisariatu V Poli-
cji, którzy zatrzymali sprawców 
na gorącym uczynku, gdy okra-
dali oni kolejną w tym dniu myj-
nię. Zatrzymani to para z Pysko-
wic oraz 36-latek z Kędzierzyna 

-Koźla. Jak ustalili policjanci, po-
dejrzani wspólnie i w porozumie-
niu, po uprzednim przełamaniu 
zabezpieczeń, kradli wypłacane 
przez urządzenia monety. Spraw-
cy usłyszeli już zarzuty. Decyzją 
prokuratora, zostali objęci dozo-
rem policyjnym. Grozi im do 10 
lat więzienia.  Ponadto jeden ze 
sprawców kierował pojazdem po-
mimo wydanych dwóch zakazów 
sądowych. Grozi mu dodatkowo 
kara do 5 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

Pożegnanie

Zmarł trener Janusz Sikorski
5 maja zmarł Janusz Sikor-

ski, wieloletni trener Klubu 
Norwid Częstochowa, nauczy-
ciel IX LO im. C.K. Norwida, 
wychowawca wielu pokoleń 
reprezentantów Polski, olim-
pijczyków, medalistów Mi-
strzostw Świata i Europy.

– Z głębokim żalem informuje-
my, że w dniu 5 maja 2019r. 
zmarł   Janusz Sikorski, wielo-
letni trener Klubu   Norwid Czę-
stochowa, nauczyciel IX LO im. 
C.K. Norwida, Serdeczny Kolega 
i Przyjaciel.

Wychowawca wielu pokoleń 
reprezentantów Polski, olimpij-
czyków, medalistów mistrzostw 
Świata i Europy. Człowiek wiel-
kiej klasy i kultury, doskonały 
Trener, wspaniały Pedagog.  
W siatkarskiej rodzinie brako-
wać będzie nie tylko Jego wiedzy, 
ale i dobroci, życzliwego podej-
ścia do wszystkich z którymi 
współpracował. O terminie ostat-
niego pożegnania poinformuje-
my wkrótce - poinformował KS 
Norwid w specjalnym komuni-
kacie.

Paula Nogaj

Miasto ogłosiło przetarg na 
budowę boiska typu „Orlik” 
przy Szkole Podstawowej nr 54 
przy ul. Kukuczki. Oferty moż-
na składać do 15 maja. To jed-
no z zadań wybranych przez 
mieszkańców do realizacji w ra-
mach budżetu obywatelskiego.

Inwestycja obejmie budowę 
boiska do piłki nożnej o na-
wierzchni z trawy syntetycznej 
i wymiarach 30m x 62 m (w tym 
pole do gry o wymiarach 26 x 
56m) wraz z wyposażeniem i od-
wodnieniem.

W ramach prac zostaną także 
zamontowane piłkochwyty, wy-

konane   schody terenowe i doj-
ście utwardzone oraz oświetlenie 
zewnętrzne boiska. Przy boisku 
zamontowane zostaną też ele-
menty małej architektury – ław-
ki i kosze na śmieci.

Oferty w przetargu można 
składać do 15 maja do godz. 
10.30, w Biurze Obsługi Intere-
santa UM Częstochowy przy ul. 
Śląskiej 11/13.

Boisko powinno być gotowe 
na początku kolejnego roku 
szkolnego, gdyż wyłoniony 
w przetargu wykonawca będzie 
miał za zadanie zrealizować in-
westycję do 30 września.

Katarzyna Gwara

Dzielnica Północ

Powstanie boisko 
ze sztuczną murawą

Festiwal w Parku Lisiniec

Krzysztof Zalewski 
gwiazdą Frytki OFF-jazd
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Dzielnicowy z Komisariatu I Policji 
w Bielsku-Białej zatrzymał 21-latka 
z powiatu cieszyńskiego, który przy-
właszczył firmowy samochód. Kilkana-
ście minut po odebraniu komunikatu 
o kradzieży pojazdu, policjant zatrzy-
mał sprawcę tego przestępstwa. Warty 
przeszło 120 tysięcy złotych samo-
chód wrócił do właściciela.

Do zdarzenia doszło w Bielsku-Białej. 
Oficer dyżurny bielskiej komendy odebrał 
telefonicznie zgłoszenie o kradzieży pojaz-
du. W kierunku, gdzie mógł odjeżdżać 
sprawca natychmiast skierowano  patro-
le. Pojazdu szukali policjanci oraz pra-
cownicy firmy, z terenu której zabrano sa-
mochód. Już kilkanaście minut później, 

w rejonie ulicy Żywieckiej i PCK  ciężarów-
kę  zauważył mł. asp. Dawid Manowski – 
dzielnicowy z bielskiej jedynki.  Ruszył  
w pościg i po chwili zatrzymał kierowcę.  
Na miejsce zostali skierowani kryminalni 
z technikiem, którzy zabezpieczyli ślady 
przestępstwa. Okazało się, że sprawca  
zaraz  po kradzieży zdemontował urządze-
nie GPS, chcąc w ten sposób uniknąć na-
mierzenia go przez właściciela pojazdu. 
Śledczy ustalili także, że sprawca praco-
wał dla firmy, do której należał pojazd,  
a kradzieży dopuścił się po zakończonym 
zleceniu. 21-latek trafił do policyjnego 
aresztu, a  warty ponad 120 tysięcy zło-
tych renault  wrócił do właściciela. O dal-
szym losie 21-latka zdecyduje prokurator  
i  sąd.  Grozi mu do 5 lat  więzienia.

Odzyskał samochód wart 
przeszło 120 tysięcy

Miał zorganizować wczasy. 
Oszukiwał...

Policjanci z wydziału do walki 
z przestępczością gospodarczą za-
trzymali mężczyznę podejrzanego 
o oszustwa przy organizacji wyjazdów 
turystycznych na szkodę wielu osób. 
37-latek podpisywał umowy i przyj-
mował pieniądze ale nie dokonywał 
żadnych rezerwacji. Sąd na wniosek 
policji i prokuratury tymczasowo 
aresztował przedstawiciela spółki. Po-
licjanci proszą o kontakt wszystkie 
osoby oszukane przez biuro KT2 
z siedzibą w Krakowie.

Zwykle wykupując wakacje w biurze 
podróży ufamy w najlepsze intencje wła-
ścicieli i pracowników takich placówek. 
Mają oni za zadanie zadbać o nasz beztro-
ski wypoczynek. Niestety zdarza się, że 
zostajemy oszukani. Taka sytuacja przy-
trafiła się kilkudziesięciu osobom z tere-
nu województwa śląskiego i nie tylko.

Wraz z końcem kwietnia do wodzisław-

skiej komendy zaczęły zgłaszać się osoby 
oszukane przez wirtualne biuro podróży. 
Pokrzywdzeni mieli opłacone wczasy „ma-
jówkowe” wraz z wyżywieniem i ubezpie-
czeniem. Niestety w momencie dotarcia 
na lotnisko dowiadywali się, że nie ma ta-
kich rezerwacji.

Mundurowi już następnego dnia za-
trzymali przedstawiciela spółki. Mężczy-
zna usłyszał zarzuty doprowadzenia do 
niekorzystnego rozporządzenia mieniem 
kilkudziesięciu turystów ze Śląska i Czech 
poprzez wprowadzenie w błąd co do ofero-
wania i sprzedaży wczasów. 37-latek zo-
stał tymczasowo aresztowany na okres 
trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy, na 
policję wciąż zgłaszają się kolejni po-
krzywdzeni. Stróże prawa proszą o kon-
takt wszystkie osoby, które miały bądź 
mają wykupione wczasy za pośrednic-
twem biura KT2 pod numerem telefonu 
324537275.

Policjanci z drogówki zatrzymali 
25-latka, który posiadał przy sobie ko-
kainę i marihuanę. Mężczyzna wpadł w 
ręce stróżów prawa, kiedy zaniepoko-
jony kierowca opla wezwał patrol do 
pieszego, który wbiegł mu pod koła na 
drodze ekspresowej w Jasienicy. 25-la-
tek, który na co dzień mieszkał w 
Niemczech, był poszukiwany listami 
gończymi przez sądy w Gdańsku i Cie-
szynie.

Do zdarzenia doszło w sobotni poranek 
na drodze S-52 w Jasienicy. Oficer dyżur-
ny bielskiej komendy odebrał zgłoszenie 
od kierowcy osobowego opla, któremu 
pieszy wbiegł pod koła na drodze ekspre-
sowej. Na miejsce został skierowany pa-
trol ruchu drogowego. W wyniku tego 
zdarzenia na szczęście nikt nie doznał ob-

rażeń. Kiedy jednak 25-latek zobaczył 
mundurowych postanowił uciec. Policjan-
ci musieli ścigać go pieszo, a kiedy został 
schwytany, zaczął zachowywać się agre-
sywnie. Po obezwładnieniu mężczyzny, 
policjanci znaleźli przy nim narkotyki. 
Miał przy sobie ponad 20 gramów koka-
iny i 30 gramów marihuany. Po spraw-
dzeniu w policyjnej bazie danych okazało 
się, że jest on także poszukiwany trzema 
listami gończymi przez sądy w Gdańsku 
oraz Cieszynie za przestępstwa przeciwko 
życiu i zdrowiu. Po nocy spędzonej w poli-
cyjnym areszcie usłyszał zarzuty posiada-
nia narkotyków, za które grozi mu do 3 lat 
więzienia. Odpowie także za spowodowa-
nie kolizji z samochodem, a z policyjnej iz-
by zatrzymań trafi prosto do zakładu kar-
nego, gdzie odsiedzi wyroki, za które ści-
gał go wymiar sprawiedliwości.

Wbiegł pod samochód na 
ekspresówce. Jest poszukiwany 

listem gończym

Policjanci z cieszyńskiej komendy 
wyjaśniają okoliczności tragicznego 
w skutkach wypadku, do którego do-
szło na węźle drogowym w Harbuto-
wicach. Kierująca fiatem 29-letnia 
kobieta nie zapanowała nad samocho-
dem, zjechała z jezdni i uderzyła w 
elementy infrastruktury drogowej. 
Zginęła na miejscu.

Kierująca fiatem, mieszkanka gminy 
Skoczów, jechała w kierunku Katowic. W 
rejonie węzła drogowego w Harbutowi-
cach, po minięciu zjazdu na drogę S-52 w 
kierunku Bielska-Białej, 29-latka straciła 

panowanie nad samochodem, zjechała na 
pas zieleni rozdzielający jezdnie i uderzyła 
w bramownicę drogową. Samochód w wy-
niku uderzenia rozpadł się na dwie części. 
Pierwszej pomocy poszkodowanej udzie-
lali świadkowie wypadku, którzy natych-
miast powiadomili służby ratunkowe. Po-
mimo szybkiej reakcji na zdarzenie nie 
udało się uratować życia poszkodowanej. 
Według relacji świadków przyczyną wy-
padku mogła być prędkość. Kobieta nie 
posiadała uprawnień do kierowania po-
jazdami. Dokładne przyczyny i okoliczno-
ści tego tragicznego zdarzenia wyjaśniać 
będą cieszyńscy śledczy.

Samochód rozpadł się na pół

Policyjni wywiadowcy z ka-
towickiego oddziału prewencji 
wraz z kryminalnymi z kato-
wickiej komendy miejskiej 
przejęli 200 kg suszu tytonio-
wego, ponad 17 tys. sztuk pa-
pierosów i 125 litrów alkoholu 
bez wymaganych znaków ak-
cyzy. Do sprawy zatrzymano 
49-letniego mieszkańca Kato-
wic. Mężczyzna usłyszał już 
zarzuty związane z posiada-
niem kontrabandy, czym nara-
ził Skarb Państwa na straty 
sięgające 250 tys. złotych. 
Grozi mu kara do 3 lat więzie-
nia i wysoka grzywna.

Policyjni wywiadowcy z katowickiego 
oddziału prewencji zatrzymali w Katowi-
cach do kontroli samochód osobowy, któ-
rym kierował 49-letni katowiczanin. Męż-
czyzna przewoził w pojeździe sporą ilość 
tytoniu bez wymaganych znaków akcyzo-
wych. W toku dalszych czynności, mun-
durowi wspierani przez swoich kolegów 
z wydziału kryminalnego katowickiej ko-
mendy miejskiej, skontrolowali mieszka-
nie i garaż należące do mężczyzny. Tam 

odnaleźli większe ilości kontrabandy. 
Stróże prawa zabezpieczyli w sumie po-
nad 200 kg suszu tytoniowego, ponad 17 
tys. gotowych papierosów, a także 125 li-
trów alkoholu niewiadomego pochodze-
nia. Towary nie posiadały obowiązkowego 
oznaczenia znakami akcyzowymi.

Zatrzymany 49-latek usłyszał zarzuty 
związane z posiadaniem nielegalnego ty-
toniu i alkoholu. Grozi mu do 3 lat więzie-
nia oraz wysoka grzywna. Jak oszacowa-
no, straty Skarbu Państwa z tytułu 
uszczuplenia należności podatkowych 
wynoszą blisko 250 tys. złotych.

Przejęli nielegalną kontrabandę

Trzech pijanych mężczyzn w cen-
trum Jaworzna uszkodziło 7 pojazdów 
oraz drzwi do klatki schodowej. Na-
stępnie dwaj 39-latkowie i ich 41-letni 
kompan idąc w stronę rynku, wyrywa-
li lusterka samochodowe w napotka-
nych pojazdach oraz kopali w ich karo-
serię. Chwile później mieszkańcy Ja-
worzna byli już w rękach stróżów pra-
wa. Za swoje zachowanie odpowiedzą 
przed sądem. Trwa ustalanie wartości 
strat, jakie spowodowali swoim chuli-
gańskim zachowaniem.

Krótko przed północą do dyżurnego poli-
cji wpłynęło zgłoszenie dotyczące grupy 
osób, które idąc w stronę rynku, kopały 

w zaparkowane pojazdy. Na miejsce szybko 
skierowano policyjny patrol. Mundurowi 
zatrzymali trzech pijanych mężczyzn w wie-
ku 39 i 41 lat, którzy wyładowywali swoją 
agresję na pojazdach. Mieszkańcy Jaworz-
na kopali w karoserię oraz wyrywali luster-
ka samochodowe. W ten sposób zdążyli 
uszkodzić 7 aut. Ponadto wcześniej zdewa-
stowali drzwi do dwóch pomieszczeń. Je-
den z zatrzymanych miał przy sobie meta-
lowy kastet. Stróże prawa zabezpieczyli 
przedmiot, którego posiadanie bez zezwole-
nia jest zabronione. Trwa ustalanie właści-
cieli uszkodzonych pojazdów oraz szacowa-
nie wartości strat, jakie spowodowali pijani 
wandale. Za swoje chuligańskie zachowa-
nie mężczyźni odpowiedzą przed sądem.

W trakcie pijackiej eskapady 
uszkodzili siedem pojazdów

Oprac. Katarzyna Gwara
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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 HYDRAULIK – tanio, solidnie. 
Tel. 532 340 888

n USŁUGI HYDRAULICZNE – tanio, solidnie. 
Tel. 577 341 526

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

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)

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

SPRZEDAM
n SPRZEDAM SAMOCHÓD Skoda Roomster 

Scout – 2007 r., silnik 1.9 TDI. Tel. 664 421 590
n SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V  

– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg 136 tys. km, 
automatyczna skrzynia. Tel. 508 173 008, 
504 209 884 

n SPRZEDAM DRZWI: harmonijkowe 
drewniane; pokojowe (prawe i lewe) – 
białe z miodowymi szybami; wejściowe. 
Tel. 501 109 822

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 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 10 maja 2019 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 19.900 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 CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,  

rok prod. 2001   6.900 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 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 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 1.0 E,  zakup 2004 4.900 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 – ŚRODA 8 MAJA 2019 r.

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



PROGRAM TV – CZWARTEK 9 MAJA 2019 r.

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
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