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Sprzęt medyczny za 106 mln zł!

Nowa aparatura również w Częstochowie

Ponad 106 mln złotych,
czyli blisko 25 mln euro, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wydała na nowoczesny
sprzęt dla specjalistycznych
oddziałów dziecięcych w całej
Polsce. Trafi on również do
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

- Po rekordowym Finale mamy za sobą rekordowe zakupy
sprzętu medycznego – podkreślał Jerzy Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP. – 106 mln
złotych wydanych na sprzęt medyczny to prawdziwy kosmos! W
ten właśnie sposób od samego
początku naszej działalności rozliczamy społeczne pieniądze,
które w zaufaniu przekazują
nam Polacy w czasie styczniowych Finałów. To święto społeczeństwa obywatelskiego i sedno
działań organizacji pozarządowych – udało nam się po raz kolejny w sposób absolutnie bezprecedensowy wesprzeć nasz
publiczny system opieki zdrowotnej sprzętem najwyższej
światowej klasy. Dziękuję więc z
całego serca wszystkim Polakom, którzy 4 miesiące temu
zdecydowali się wesprzeć nas
swoimi pieniędzmi. Dziś, zaledwie po 4 miesiącach od Finału,
mówimy im – Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy Waszego
zaufania nie zawiodła, co już niebawem zobaczycie w szpitalach
w całej Polsce.

Orkiestra kupiła w sumie
55 urządzeń medycznych:
l 15 stacjonarnych aparatów
RTG – zwyciężyły oferty firm
AGFA (5 urządzeń) oraz SIEMENS (10 urządzeń).

l 9 rezonansów magnetycznych

– zwyciężyły oferty firm SIEMENS (5 urządzeń) oraz GE (4
urządzenia)
l 9 tomografów komputerowych
klasy wyższej – zwyciężyły
oferty firm SIEMENS (5 urządzeń) oraz TMS oferującej aparaty marki Canon (4 urządzenia)
l 4 tomografy komputerowe klasy premium – zwyciężyły oferty firm SIEMENS (2 szt.) oraz
TMS oferującej aparaty marki
Canon (2 urządzenia)
l 9 kardiomonitorów do pracy w

środowisku rezonansu magnetycznego – zwyciężyła oferta firmy VIRIDIAN
l 9 aparatów do znieczuleń
przeznaczonych do pracy w
środowisku rezonansu magnetycznego – zwyciężyła oferta firmy VIRIDIAN.
Zakupione przez Orkiestrę
urządzenia w najbliższych miesiącach trafią do szpitali w takich miastach jak Bydgoszcz,
Chorzów, Częstochowa, Gdańsk,
Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Katowice, Kielce, Kraków, Łomianki, Łódź, Olsztyn,

Przejeżdżali na czerwonym świetle

Ostrów Wielkopolski, Poznań,
Przemyśl, Rzeszów, Szczecin,
Toruń, Warszawa, Wrocław oraz
Zielona Góra.
– Kupiliśmy najnowocześniejszy sprzęt produkowany przez
uznane na całym świecie, międzynarodowe, koncerny. Są to
urządzenia, jakie pracują w najlepszych klinikach na świecie! podkreślała Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych WOŚP. Uzyskaliśmy przy tym doskonałe
warunki zakupu i dużo niższe w
stosunku do wartości rynko-

wych ceny tych urządzeń. Po raz
kolejny widzimy, jak świetne
efekty przynosi wypracowany
przez 27 lat doświadczeń Orkiestry sposób kupowania sprzętu
medycznego w drodze konkursu
ofert - dodała.
W tym roku planowana jest
jeszcze jedna tura zakupów, która odbędzie się jesienią. Będzie
dotyczyć zakupu m.in. mobilnych aparatów RTG, sprzętu endoskopowego dla gastroenterologii, echokardiografów oraz ultrasonografów.
Katarzyna Gwara

Miał 4.5 promila alkoholu

Zostali złapani na gorącym uczynku Wsiadł za kierownicę

Kłobucka drogówka wzięła
się za kierowców, którzy na
zwężeniu DK nr 43, w rejonie
budowanej autostrady, ignorują sygnalizację świetlną i wjeżdżają za sygnalizator na czerwonym świetle. Takie zachowanie stanowi wykroczenie
zagrożone mandatem w kwocie od
300 do 500 złotych
oraz 6 punktami
karnymi.
Z informacji przekazywanych m.in. za
pomocą Krajowej Ma-

py Zagrożeń Bezpieczeństwa
wynikało, że wielu kierowców w
Lgocie ignoruje sygnalizację
świetlną i wjeżdża za sygnalizator na czerwonym świetle. Co
więcej, niektórzy taki manewr
poprzedzają wyprzedzaniem
jednego lub kilku pojazdów,
które prawidłowo zatrzymały się
przed sygnalizatorem. - Takie
zachowanie powoduje duże zagrożenie w ruchu drogowym,
zwłaszcza dla kierowców, którzy
z drugiej strony wjechali na drogę w sposób prawidłowy – na
zielonym świetle - zaznaczają
policjanci. W związku z tym kło-

bucka drogówka prowadziła
działania wymierzone w kierowców łamiących przepisy. Mundurowi byli wspierani przez policjantów z KWP w Katowicach,
którzy obsługiwali specjalny pojazd rejestrujący wykroczenia
tzw. ruchome stanowisko dowodzenia (RSD). W ciągu zaledwie
dwóch godzin 20 kierowców zostało przyłapanych na tego typu
praktykach. Kłobucka drogówka zapowiada, że kierowcy jadący DK 43 w Lgocie, mogą w
przyszłości spodziewać się podobnych akcji.
Katarzyna Gwara

Dzięki prawidłowej reakcji
świadka udało się zatrzymać
mężczyznę, który kompletnie
pijany wsiadł za kierownicę.
32-latek miał w organizmie
4.5 promila alkoholu! Za jazdę
w stanie nietrzeźwości, poza
utratą prawa jazdy, grożą mu
2 lata więzienia.
Oficer dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o tym, że
z terenu jednej ze stacji paliw
w Myszkowie odjedzie kierowca,
który prawdopodobnie jest nietrzeźwy. Z informacji przekazanej przez osobę zgłaszającą wy-

nikało, iż kierujący fordem jedzie w kierunku centrum miasta. Dyżurny niezwłocznie na
miejsce wysłał stróżów prawa.
Na ulicy Krasickiego zatrzymali
oni 32-letniego kierowcę forda
i zabezpieczyli pojazd, którym
się poruszał. Mundurowi natychmiast potwierdzili przypuszczenie osoby zgłaszającej.
Zatrzymany 32-latek (z powiatu
chojnowskiego) miał 4.5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki właściwej reakcji świadka
prawdopodobnie nie doszło do
tragedii...
Katarzyna Gwara
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Za długoletnie pożycie małżeńskie

Medale od prezydenta RP
Medale za długoletnie pożycie małżeństwa przyznawane
przez prezydenta RP otrzymało kolejnych szesnaście małżeństw w naszego miasta.
Większość par przeżyła ze sobą więcej niż 50 lat.

Katarzyna Gwara

Elżbieta i Maciej Nowakowie

– 51

Anna i Sławomir Rabędowie

– 51
Lucja i Czesław Wasikowie

– 51
Wanda i Zbigniew Bryłkiw  – 51
Zenobia i Józef Gawronowie

– 51
Zofia i Damian Glanc 
– 51
Krystyna i Wiesław Hasikowie

– 51
Teresa i Stanisław Kulawiak

– 50
Wanda i Ryszard Kurowscy

– 51
Wiesława i Zygmunt Matera

– 51
Elżbieta i Czesław Raczyńscy

– 51
Maria i Adam Żyła 
– 51

Dzień Osób z
Niepełnosprawnością
z próbą bicia rekordu
Polski

W Polsce żyje nawet 7
mln osób z niepełnosprawnością. Zaledwie co trzecia
jest aktywna zawodowo. To
właśnie dlatego ZUS organizuje wydarzenie, które
ma zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju i aktywności zawodowej. – W Polsce nie brakuje
instrumentów wsparcia,
osoby niepełnosprawne
mogą liczyć na pomoc państwa. W tym dniu eksperci

W sali reprezentacyjnej ratusza dr Mariusz Kolmasiak ze
Związku Piłsudczyków w Częstochowie wygłosił natomiast wykład zatytułowany ,,Józef Piłsudski – śmierć i uroczystości
pogrzebowe”.
Podczas zaborów Józef Piłsudski był jednym z organizatorów
niepodległościowej Polskiej Partii

Socjalistycznej, twórcą Organizacji Bojowej PPS, ruchu strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej, a później – jako Komendant I Brygady Legionów Polskich
– przywódcą zbrojnej walki o niepodległość Polski. Po jej odzyskaniu współtworzył Wojsko Polskie,
był Naczelnikiem Państwa, Wodzem Naczelnym i Pierwszym
Marszałkiem Polski. Dwukrotnie
sprawował funkcję Prezesa Rady
Ministrów; był także ministrem
spraw wojskowych i Generalnym
Inspektorem Sił Zbrojnych.
Częstochowskie obchody rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego
zorganizowali: Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Towarzystwo Przyjaciół Józefa Piłsudskiego Oddział w Częstochowie
oraz Urząd Miasta Częstochowy.
Katarzyna Gwara

Jeden był poszukiwany...

Hałasowali na klatce
schodowej
Częstochowscy strażnicy
miejscy zatrzymali w poniedziałek w bloku przy ul. Obrońców Westerplatte mężczyznę,
który był poszukiwany przez
policję.
W poniedziałek ok. godz. 6:45
jeden z mieszkańców bloku przy
ul. Obrońców Westerplatte poin-

formował dyżurnego straży miejskiej o dwóch osobach, które
przesiadują na klatce schodowej
i zakłócają spokój. Podczas czynności okazało się, że jeden z mężczyzn jest poszukiwany. Funkcjonariusze zatrzymali go i wezwali na miejsce policjantów
z I Komisariatu.
Katarzyna Gwara

Po raz 18.

ZUS

Darmowe badania medyczne, degustacje zdrowiej żywności, warsztaty
artystyczne to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Dnia Osób z
Niepełnosprawnością, jakie przygotowały śląskie
oddziały ZUS. W jego ramach 17 maja zaplanowano spotkania z ekspertami ZUS, NFZ i
PFRON oraz z przedstawicielami innych instytucji organizacji wspierających te osoby, a także
z niepełnosprawnymi,
którzy opowiedzą o swojej drodze do sukcesu.

Pamiętają o śmierci
Marszałka
Od złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na pl. Biegańskiego
rozpoczęły się uroczystości
związane z 84. rocznicą śmierci
Józefa Piłsudskiego.
Wzięli
w nich udział przewodniczący
Rady Miasta Zdzisław Wolski,
a także przedstawiciele służb
mundurowych, straży miejskiej,
młodzież częstochowskich szkół
oraz mieszkańcy miasta.

Podczas dwóch uroczystości
w Urzędzie Stanu Cywilnego życzenia jubilatom złożyli prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk oraz kierownik USC Rafał Bednarz. Każda
z par otrzymała również kwiaty.

JUBILACI:
Teodozja i Jerzy Białasowie – 51
Marianna i Dezyderiusz
Chudzińscy 
– 51
Krystyna i Marek Dudkowie

– 51
Urszula i Władysław Misztalowie

– 51

84. rocznica

ZUS nie tylko odpowiedzą
na wszystkie pytania, ale
podpowiedzą jak uzyskać
rentę i ją zwiększyć, czy jakie inne świadczenia im
przysługują – przekonuje
prof. Gertruda Uścińska,
prezes ZUS.
Eksperci PFRON opowiedzą, jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy,
czy jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pracownicy NFZ opowiedzą też
o wyjazdach na leczenie
uzdrowiskowe, dopłatach
do niezbędnego zaopatrzenia, np. sprzętu ortopedycznego czy niezbędnych
środków higienicznych.
W oddziale ZUS w Częstochowie główne obchody
będą 28 maja, ale na 17
maja oddział również przygotował stoiska eksperckie
dla klientów odwiedzających placówkę tego dnia.
Do dyspozycji od godz.
10.00 do 13.00 będą specjaliści PUP, NFZ, PZON i
ZUS. Szczegółowe informacje o tym, co będzie działo
się znajdziemy na stronie
www.zus.pl/dzienON.
Katarzyna Gwara

Kierowcy na Jasnej Górze
Już po raz 18. na
Jasnej Górze spotkali
się kierowcy. Była to
doskonała okazja do
modlitwy o bezpieczną jazdę dla kierowców i pasażerów, ale
także dla polskich misjonarzy na całym
świecie, korzystających z pojazdów fundowanych przez polskich kierowców za
pośrednictwem organizacji MIVA Polska.
Inicjatorem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kierowców na
Jasną Górę jest o. Nikodem Kilnar
, paulin. - Pielgrzymka kierowców
zrodziła się w moim sercu ze współpracy z ks. Marianem Midurą, z którym współpracowaliśmy na misjach
w Republice Południowej Afryki. Aby
głosić Słowo Boże na misjach, potrzebne są środki transportu. I wtedy zrodziła się idea, aby na początku
maja zaprosić wszystkich kierowców
na Jasną Górę, aby ogarnąć ich modlitwą i prosić o bezpieczną jazdę,
ale jednocześnie prosić ich o pomoc
przy zakupie środków transportu
dla misjonarzy - zaznacza. Na pielgrzymkę zapraszani są też ci, którzy
stracili swoich najbliższych na drodze.
W sposób szczególny na każdej
pielgrzymce kierowcy zachęcani są
do włączenia się w akcję „Jeden
grosz za jeden kilometr”. W ten sposób kierowcy dziękują za bezpiecznie przejechane kilometry, a misjo-

narze na całym świecie mogą otrzymać środki transportu potrzebne
w pracy misyjnej. - Na pielgrzymce
są misjonarze, żeby podziękować
i modlić się za swoich dobroczyńców
– mówi ks. Jerzy Kraśnicki. –
W ubiegłym roku dzięki tej akcji
udało się zorganizować 97 projektów. W tej liczbie jest 40 samochodów terenowych, osobowych, 3 busy, 2 ambulanse na Madagaskar, 64
motocykle. Jest też duża liczba, ponad pół tysiąca, rowerów dla katechistów, są też skutery śnieżne na
Arktykę i na Alaskę, są też 3 konie
i 3 wozy do Senegalu, żeby dowodzić
najmłodsze dzieci do szkoły. I to
wszystko jest dzięki akcjom MIVA
Polska. Suma, która przekazana została w ubiegłym roku na te pojazdy,
to ponad 600 tys. euro - dodaje.
Na pielgrzymkę przyjechał m.in.
Maciej Wisławski , pilot rajdowy, jeden z najbardziej utytułowanych
rajdowców w Polsce, pilotował m.in.
Krzysztofa Hołowczyca. Obecni byli

również policjanci, którzy korzystając z okazji
apelowali do kierowców
o bezpieczną jazdę. Największą
bolączką
kierowców na drodze
jest brawura, i brak
przewidywania tego, co
się może stać. A jak statystyki mówią, głównym
powodem
wypadków
i zdarzeń drogowych jest
przekroczenie prędkości
– mówi podkomisarz
Sebastian Tyras , naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Częstochowie.
Nadkomisarz Grażyna Dudek , zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie również twierdzi,
że największe przewinienia kierowców to „prędkość, brawura i brak
wyobraźni”. - Każdy, kto będzie jechał rozsądnie, z prędkością, która
pozwoli mu wykonać wszystkie manewry we właściwym czasie, to będzie wystarczające do tego, żebyśmy
na naszych drogach nie ginęli – podkreśla policjantka. - Telefony też są
straszną plagą. Ponoć potrafią one
odciągnąć 33 procent naszej uwagi.
Telefon trzymany w ręce to ogromna
przeszkoda w tym, żeby właściwie
i szybko reagować. A alkohol i samochód nie idą nigdy w parze – przypomina pani nadkomisarz.
Po Eucharystii w odkrytym samochodzie MIVA Polska księża przejechali przez parkingi jasnogórskie
i poświęcili samochody pielgrzymów.
Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA
Podczas ucieczki wjechał
na tory

19-letni bielszczanin, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed policyjnym pościgiem, usłyszał już zarzuty. O jego brawurowej
i niebezpiecznej jeździe stróżów prawa
zawiadomił świadek. Kierowca swoją
ucieczkę zakończył na torowisku kolejowym, gdzie porzucił pojazd. Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny i rozpoczęli jego poszukiwania. 19-latek
jednak sam zgłosił się na policję. Za
popełnione przestępstwa grozi mu 8
lat więzienia.
Oficer dyżurny bielskiej jednostki został powiadomiony o kierującym osobową
mazdą, który w rejonie ulic Żywieckiej
i Krakowskiej jeździł od krawężnika do
krawężnika i popełniał liczne wykroczenia
drogowe. Na miejsce zostały skierowane
policyjne patrole. Za kierującym jechał
także świadek, który na bieżąco informował o poczynaniach osobówki. To spowodowało, że kierowca mazdy zwiększył
swoją prędkość jazdy, aby zgubić jadące
za nim od pewnego czasu auto. Policjanci
z Komisariatu I Policji w Bielsku-Białej zauważyli mazdę w rejonie ulicy Dmowskiego i dali kierującemu sygnały nakazujące

zatrzymanie się. Kierowca zignorował je
i rozpoczął ucieczkę. Powiadomione o tym
zdarzeniu policyjne patrole włączyły się
w prowadzony ulicami miasta pościg.
Zdesperowany kierowca wjechał na torowisko kolejowe, gdzie po przejechaniu kilkudziesięciu metrów porzucił samochód
i zaczął uciekać pieszo. Oficer dyżurny
zorganizował za uciekinierem obławę.
Do usunięcia pojazdu zaangażowany
został specjalistyczny sprzęt, co spowodowało zablokowanie ruchu kolejowego
na tej trasie na cztery godziny. W tym
czasie trwały szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. Policjanci ustalili
tożsamość kierowcy. Był nim 19-letni
mieszkaniec Bielska-Białej. Mundurowi
sprawdzali miejsca, w których mógł się
on ukrywać. W tej sytuacji kierowca
mazdy sam zgłosił się na komisariat. Był
trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami. Mężczyzna usłyszał
zarzuty za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz uczynienie niezdatnej do
użytku linii kolejowej powodując jej zakłócenie. Przyznał się do winy, chociaż
nie potrafił logicznie wyjaśnić swojego
postępowania. Za popełnione przestępstwa grozi mu 8 lat więzienia.

Tragiczny finał poszukiwań
Policjanci z Żywca wspólnie z mundurowymi z Wadowic prowadzili poszukiwania 29-letniego mężczyzny,
który zaginął na terenie Międzybrodzia Żywieckiego. Niestety finał okazał
się tragiczny. Ciało 29-latka zostało
znalezione w rejonie brzegu Jeziora
Międzybrodzkiego. Na miejscu, pod
nadzorem prokuratora, przez kilka godzin pracowali policjanci. W sprawie
prowadzone będzie postępowanie,
w toku którego policjanci ustalać będą
szczegółowe przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Dyżurny żywieckiej komendy policji
otrzymał informację o zaginięciu 29-letniego mieszkańca powiatu wadowickiego.
Jak ustalono, mężczyzna przebywał na
imprezie w Międzybrodziu Żywieckim,

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na
sobotę. Po godzinie 23 do oficera dyżurnego z Kobiernic zgłosiła się zaniepokojona
kobieta, który powiadomiła o zaginięciu
swojej 17-letniej córki. Według relacji
zrozpaczonej matki życiu dziewczynki
mogło zagrażać niebezpieczeństwo, bowiem miała ona myśli samobójcze. Z nastolatką nie było kontaktu, miała wyłą-

3.

Wjechał w tłum podczas
koncertu

82-letni kierowca, łamiąc wszelkie
zakazy, wjechał samochodem na żorski rynek i zatrzymał się wśród tłumu
osób, które brały udział w koncercie
zorganizowanym z okazji 317. Święta
Ogniowego.
W sobotę ok. godziny 21.45 oficer dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie
o kierowcy, który wbrew zakazowi poruszania w obu kierunkach wjechał na rynek, gdzie odbywał się w tym czasie koncert zespołu z okazji sobotniego Święta
Ogniowego. Osoba zgłaszająca podejrzewała, że kierowca toyoty może być nietrzeźwy.
Kiedy policjanci podjęli interwencję
okazało się, że za kierownicą siedzi 82-let-

ni mieszkaniec Starego Miasta, z którym
utrudniony był kontakt. Mężczyzna twierdził, że codziennie pokonuje tę drogę i dziwi się, dlaczego nie może i w tym momencie dojechać do domu. Nie potrafił też zrozumieć, dlaczego zdaniem policjantów
stworzył realne zagrożenie dla uczestników imprezy.
Stróże prawa poddali kierowcę badaniu
na alkomacie, które wykazało, że mężczyzna jest trzeźwy. Za brak aktualnych badań technicznych zatrzymali 82-latkowi
dowód rejestracyjny, a teraz sporządzą
wniosek do sądu o jego ukaranie i wniosek o skierowanie na badania lekarskie,
które dadzą odpowiedź na pytanie, czy
mężczyzna nie posiada przeciwskazań do
kierowania pojazdami mechanicznymi.

Uciekał przed policją. Był
pod wpływem narkotyków

z której wyszedł. Do domu jednak nie dotarł, nie nawiązał również kontaktu z rodziną. Rozpoczęto poszukiwania, w których udział brało ponad 150 osób. Byli to
policjanci z Żywca, Andrychowa, strażacy,
strażacy ochotnicy, goprowcy z psami tropiącymi, znajomi oraz rodzina zaginionego. Działania prowadzono zarówno na lądzie, jak i sprawdzano wody Jeziora Międzybrodzkiego. Z uwagi na trudne warunki, poszukiwania przerwano około 3.00
w nocy. Dzień później akcja została wznowiona. Zaraz po jej rozpoczęciu w rejonie
brzegu Jeziora Międzybrodzkiego znaleziono ciało 29-latka. Na miejscu obecne
były wszystkie służby. W sprawie prowadzone będzie postępowanie, w toku którego policjanci ustalać będą szczegółowe
przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Uratowali życie 17-latki
Mundurowi z Kobiernic w ostatniej
chwili odnaleźli zaginioną 17-latkę
z powiatu bielskiego. Dziewczyna wyszła z domu z myślami samobójczymi
i nie było z nią kontaktu. Po kilku godzinach nieprzytomną, przemokniętą
i wychłodzoną nastolatkę znaleźli policjanci, którzy udzielili jej pierwszej pomocy i przekazali pod opiekę ratownikom medycznym.
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czony telefon komórkowy i ślad po niej zaginął. W poszukiwania natychmiast zaangażowano policjantów z Kobiernic, Bielska-Białej oraz bielskiego samodzielnego
pododdziału prewencji włącznie z policyjnymi psami tropiącymi. Szukała jej także
rodzina i najbliżsi.
Po niecałej godzinie od rozpoczęcia akcji poszukiwawczej nieprzytomną, przemokniętą i w stanie hipotermii zaginioną
dziewczynę znaleźli sierż.szt. Radosław
Dendys i sierż. Dariusz Waluś z kobiernickiej policji. Dziewczyna leżała nieprzytomna w zaroślach. Policjanci udzielili jej
pomocy i wezwali na miejsce pogotowie
ratunkowe, które zabrało nastolatkę do
szpitala. Dzięki ich zaangażowaniu i doświadczeniu w akcjach poszukiwawczych
nie doszło do tragedii, a dziewczyna została uratowana.

Policjanci zabrzańskiej drogówki zatrzymali mężczyznę, który nie chciał
poddać się kontroli drogowej i uciekał
mercedesem przed policyjnym pościgiem. Kierujący rozbił auto na ul. Hagera. W trakcie przeszukania stróże
prawa znaleźli 160 działek dilerskich
amfetaminy. Ponadto mężczyzna kierował samochodem pod wpływem narkotyków, bez uprawnień i z sądowym
zakazem. Czynności w sprawie trwają.
Policjanci zabrzańskiej drogówki, którzy
pełnili nocną służbę, postanowili skontrolować jadącego ulicą Stalmacha mercedesa. Pomimo nadawanych sygnałów dźwiękowych i świetlnych, kierowca nie zatrzymał się. Mężczyzna zignorował nadawane
przez policjantów sygnały i odjechał z dużą prędkością. Mundurowi podjęli pościg
za mercedesem, informując o całym zda-

rzeniu dyżurnego zabrzańskiej jednostki.
Kierujący, lekceważąc przepisy drogowe,
uciekał ulicami centrum miasta. Już po
chwili na ul. Hagera 30-latek utracił panowanie nad samochodem, uderzył w słup
i dachował. W trakcie przeszukania stróże
prawa znaleźli ponad 160 działek dilerskich amfetaminy. Ponadto, ze wstępnych
badań na obecność narkotyków w organizmie wynika, że kierujący był pod wpływem amfetaminy i marihuany. Ostatecznie potwierdzą to badania laboratoryjne.
W czasie policyjnych czynności okazało
się, że mężczyzna nie miał uprawnień do
kierowania, a także miał sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów, który obowiązuje
go do przyszłego roku. Kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
Na czas trwającego postępowania został
objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara
do 5 lat więzienia.
Oprac. Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
LOMBARD
DELTA

DOM
OKNA – DRZWI

n

BLACHARSTWO

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

SKUP n SPRZEDAŻ
n

ZAMIANA

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

l

Cz-wa, al. NMP 3,

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta
Szybka i darmowa dostawa

tel. 34 365 53 14
l

Okna 5-kom.

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

1435 mm

1465 mm

ŚRODKI CZYSTOŚCI

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

WAGI

AKUMULATORY

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE
ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW
OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY
i wiele wiêcej...

ZAPRASZAMY!!!

LOMBARDY

MEBLE / MOTORYZACJA

LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

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

www.kapssc.pl

POGRZEBY

— DAM PRACĘ —

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

USŁUGI

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m,
szer. 9 m – 2 kondygnacje, z przybudówką.
Tel. 502 636 143
n SPRZEDAM dom na Grabówce. Pow. 104 m ,
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
2

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

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e

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

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

n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów
komórkowych oraz nawigacji GPS.
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 14 99 69
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

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 bezdzietny 178/42 lata, skromny,
uczciwy, bez nałogów pozna do stałego
związku uczciwą kobietę o dobrym sercu, która
kocha spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424.
Częstochowa
n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna
kobietę, chętnie puszystą, starszą.
Tel. 511 224 410
n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo – pozna
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może
posiadać dzieci. Cel – stały związek.
Tel. 660 006 217

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56
603 471 221

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

O NAS:

REKL AMA

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

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

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

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

 28.900 – 33.900 zł

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

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

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

18.900 zł

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


42.800 zł

5.

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

Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
Skupujemy samochody za gotówkê
Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
Samochody z gwarancj¹
Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów
w bazie BIK i KRD
Leasing dla firm i osób prywatnych
Czynne 7 dni w tygodniu!
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serwis

n
n
n
n
n

 18.900 zł

n





47.900 zł

35.900 zł

NISSAN QASHQAI
1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł., serwis.



56.900 zł

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

AUDI A4 1.6 E+LPG, rok prod. 2000
5.700 zł
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008
26.800 zł
BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4
19.900 zł
BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
automat, gwarancja, navi, F. VAT
109.500 zł netto
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
8.900 zł
CHEVROLET AVEO 1.4 E, rok prod. 2006 
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,
6.900 zł
rok prod. 2001 
2.800 zł
CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
32.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016
16.800 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008
5.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
kraj., I –właśc., F. VAT
49.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
22.900 zł
FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
39.900 zł
FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,
rok prod. 2017, 9-osobowy
69.900 zł netto
HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
31.900 zł
serwis, F. VAT
KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,
serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon
47.900 zł
14.900 zł
MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
8.800 zł
NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT 34.900 zł
12.800 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
4.900 zł
OPEL CORSA 1.0 E, zakup 2004
14.800 zł
OPEL CORSA 1.2 E, rok prod. 2008
OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
8.800 zł
OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999.
3.900 zł
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
RENAULT SCENIC 1.6 E,
9.900 zł
rok prod. 2005
19.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., I – wł.  27.900 zł
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj.,
39.800 zł
I – wł., serwis. F. VAT
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
9.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2016,
33.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
18.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
16.800 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2012-2014,
47.900 -55.900 zł
kraj., I – wł.
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

6.
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7.

P RO G R A M T V – Ś RO DA 1 5 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu - 4/113
05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 172;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 483; serial; Turcja
08:00 Wiadomości, Na żywo
08:10 Pogoda poranna, Na żywo
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 76 Dziś
wesele jutro ślub; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.X; odc. 128;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 92 Małolata; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 222;
telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości, Na żywo
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Wyspy
czasów Odyseusza – Odyseja wysp 2
Urok Księżyca; Austria (2017)
14:00 Elif; s.III; odc. 484; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn
kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 173
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4095;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3490; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 223;
telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu - 5/113;
teleturniej
19:25 Sport, Na żywo
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:25 Audycje Komitetów Wyborczych
20:40 Piłka nożna - Puchar Włoch - Finał
23:00 Na własne oczy – Rzeczpospolita
Reaktywacja; film dokum.; Polska
24:00 Bez tożsamości; odc. 32; serial;
Hiszpania (2016); od lat 16
00:50 Warto rozmawiać; progra. publ.
01:50 wojsko – polskie.pl; odc. 52;
reportaż
02:15 Terytorialsi
02:35 Barabasz; część 2; serial; USA,
Włochy (2012)
04:15 Notacje – Aleksander Doba. Albo
sam, albo wcale; cykl dokumentalny

TVP ROZRYWKA
06:45 Familiada; odc. 2483; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Na ryby
do Rybna; magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 157;
teleturniej
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 61
Opinogóra; magazyn
09:15 Koło fortuny; odc. 482 ed. 6;
teleturniej
09:55 Hity kabaretu (4) - Kabaret LIMO
to, co najlepsze; cz. 2; program
rozrywkowy
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /115/
- „Grajmy Panu” - Anna Szałapak
11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /28/ „Cichosza” - Grzegorz Turnau
11:15 Familiada; odc. 2483; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /34/;
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa
Scena Dwójki - „Zielonogórskie
zagłębie kabaretowe”; widowisko
13:20 Życie to Kabaret – Kabaretowa
Scena Dwójki - „Kabaret Hrabi”;
widowisko
14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /17/;
teleturniej
15:20 Kabaretowa Mapa Polski
– superPAKA czyli Kabareton 30 lecia; widowisko
18:20 Okrasa łamie przepisy – Polska
wieprzowina na trzy sposoby;
magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat - Wyspy Zielonego Przylądka;
odc. 11; cykl reportaży
19:20 Makłowicz w podróży – Hiszpania
(193) - Sierra Nevada; magazyn
kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /35/;
teleturniej
20:30 Postaw na milion; odc. 170;
teleturniej
21:30 Konkurs Piosenki Eurowizji - I
półfinał
23:55 Koło fortuny; odc. 481 ed. 6;
teleturniej
00:40 Sierocki na sobotę; odc. 19;
program rozrywkowy
01:35 Niezapomniane Koncerty – Sopot
na bis - Skaldowie i Goście
02:35 Olga Lipińska zaprasza (4);
talk-show
03:25 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM
przedstawia - Różne takie story

TVP2
05:10 Koło fortuny; odc. 319 ed. 5;
teleturniej
05:50 M jak miłość; odc. 1445; serial
TVP
06:40 Program gminy żydowskiej
07:05 Na sygnale; odc. 58 „Szarlatan”;
serial fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi (19); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama i Pogoda
11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 172
„Chłopaki kontra dziewczyny” sezon
8; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2064; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 320 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 81; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1445; serial
TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 93 Dawne rany; część
1; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 508 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2163;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 57; Turcja
18:00 Panorama, Na żywo
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram, Na żywo
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 71 „24
godziny”; serial komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2064; serial
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2065; serial
20:40 Kulisy seriali Na dobre i na złe i
Na sygnale; odc. 47; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc. 743; serial
TVP
21:55 Na sygnale; odc. 232 „Póki
śmierć nas nie rozłączy”; serial
fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks – Jak urodzić i nie
zwariować; komedia; USA (2012)
00:35 O mnie się nie martw; s. X; odc.
10/13; serial komediowy TVP
01:30 Świat bez tajemnic – Christie’s
sprzedawcy luksusu; odc. 1; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
02:30 Codzienna 2 m. 3; odc. 68; serial
komediowy TVP
03:00 Codzienna 2 m. 3; odc. 69; serial
komediowy TVP

TVN7
05:00 Prawo Agaty 2 (7) - serial
obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (571) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Braterska miłość) (72)
- program sądowy
07:55 Szpital (270) - program obyczajowy.
Pogotowie przywozi do szpitala 15 –
letnią Maję Seredyńską. Dziewczynę
bardzo boli brzuch. Od wczorajszego
wieczoru ciągle wymiotuje, dlatego jest
bardzo osłabiona…
08:50 Big Brother (42/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (43/64) program
09:55 Zakochani po uszy (67/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (101/165) - program
12:45 19 + (102/165) - program
13:15 Ukryta prawda (334) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (43/64) program
14:20 Sąd rodzinny (Aktorka drugiego
planu) (73) - program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Przemoc w szkole) (110/116) program sądowy
16:20 Szpital (271) - program obyczajowy.
Pogotowie przywozi 55-letniego Wiktora
Osmańskiego. Pacjent jest założycielem
znanej fundacji, która zbiera pieniądze na
leczenie chorych dzieci. Kilka tygodni
temu został niesłusznie oskarżony o
kradzież…
17:20 Big Brother Podwieczorek (43/64) program
17:25 Prawo Agaty 2 (8) - serial
obyczajowy
18:25 Ugotowani 12 (7/10) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (68/120) program
20:00 Big Brother (43/65) - program
21:00 Źródło nadziei - film obyczajowy,
Australia/Turcja/USA 2014. 1919 rokr,
cztery lata po zakończeniu bitwy o
Gallipoli australijski farmer Joshua
Connor (Russell Crowe) przybywa do
Turcji, aby poznać los swych trzech
zaginionych w boju synów…
23:20 Big Brother Nocą (35/52) - program
(dozwolone od lat 18)
23:55 Moje córki krowy - film
obyczajowy 2015
01:45 Moc Magii (481) - program
03:55 Druga strona medalu 3 (5/8) - talk
show – Henryka Krzywonos
04:25 Druga strona medalu 3 (6/8) - talk
show – Anja Rubik

POLSAT

TVN

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 (743) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (744) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(136) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (619) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (180) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (501) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2882) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (372) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (349) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (339) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2883) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (450) serial
komediowy
20:00 Świat według Kiepskich (551) serial
komediowy. Perypetie Ferdynanda
Kiepskiego (Andrzej Grabowski), jego
żony Haliny (Marzena Kipiel-Sztuka) oraz
ich dzieci, a także sąsiadów: Mariana
(Ryszard Kotys)...
20:40 Poznaj moich rodziców; komedia,
USA 2004
23:05 Ślad (73) serial kryminalny
0:20 Spis drani; thriller, USA 2011
2:05 Nasz nowy dom (71) reality show. W
Łubowie, małej wsi niedaleko Czaplinka,
pan Piotr sam wychowuje troje dzieci.
Kupił pół zrujnowanego domu. Mają
jeden pokój, zimną...
3:05 Nasz nowy dom (72) reality show.
Rodzina Matwiejczuków spod Zamościa
mieszka w drewnianym domu. Pan
Janusz ma problemy z poruszaniem się,
a budynek nie jest przystosowany...
4:05 Kabarety; program rozrywkowy.
Przypomnienie najlepszych skeczów
Kabaretu Młodych Panów,
Paranienormalych, Ani Mru- Mru oraz
Jerzego Kryszaka i Cezarego Pazury.

05:10 Uwaga! (5673) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (13/14) program kulinarno-rozrywkowy. W
podgorzowskim Wawrowie na terenie
Centrum Ogrodniczego „Świat Roślin i
Zwierząt” znajduje się Karczma pod
Łosiem. Najpierw były kwiaty, potem
mini zoo, aż na prośbę odwiedzających
powstała również restauracja. I choć w
słoneczne dni wiele rodzin z małymi
dziećmi przyjeżdża tu na wycieczkę, na
obiad zostają nieliczni…
07:50 Doradca smaku 10 - Mule po
prowansalsku (1/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN (2455) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1044) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (933) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (696) - program
14:00 19 + (397) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (5/14) program kulinarno-rozrywkowy. Na
terenie radomskiego Starego Browaru
od niespełna dwóch lat mieści się
restauracja Enigma. Niestety nikomu w
Radomiu to miejsce nie kojarzy się z
historycznym klimatem, a głównie ze złej
sławy dyskotekami, organizowanym tu
przed laty…
15:30 Szkoła (697) - program
16:30 19 + (398) - program
17:00 Szpital (934) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1045) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7805) - informacje
19:35 Sport (7788) - informacje
19:45 Pogoda (7785) - informacje
19:50 Uwaga! (5674) - program
20:10 Doradca smaku 10-Zupa krem z
ciecierzycy z pestkami dyni (2/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2875) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (273) – ulubiony program
milionów Polaków
21:30 Agent - Gwiazdy 4 (12/13) - program
22:35 Chłopak z sąsiedztwa - film
sensacyjny, USA 2015 (od lat 16)
00:20 American Horror Story: Asylum
(3/13) - serial, USA (od lat 16). Leo i
Teresa nadal tkwią w szpitalu uwięzieni
przez „Krwawą Twarz”. 1964: Nad
Briarcliff nadciąga sztorm. Siostra Jude
organizuje pokaz filmu, by odciągnąć
uwagę pacjentów. Dowiaduje się
również, że ktoś poznał tajemnicę jej
przeszłości. Siostra Mary Eunice
przechodzi widoczną przemianę…
01:25 Uwaga! (5674) - program
01:45 Moc Magii (481) - program
(od lat 16)

TVN STYLE

TVP SPORT

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 5
(1/13) - program lifestylowy
06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3 (11/39) program
06:30 Ugotowani 7 (9) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 7 (10) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę (3/12)
- program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3 (3/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2 (1/10) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5
(8/10) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (8/12) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 4 (5/14) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Kto tu mieszka? (2/8) - program
rozrywkowy
13:30 Panny młode ponad miarę 2 (3/10) program
14:35 Śluby marzeń (2/3) - program
rozrywkowy
15:40 Kobieta na krańcu świata 9 (2/9) program
16:10 Ostre cięcie 6 (10/12) - program
16:55 Nowa misja ratunkowa (3/7) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (2/13) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 3
(10/12) - reality show
19:40 Afera fryzjera 6 (12) - program
rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni (10) - program
rozrywkowy
21:25 Eks-tra zmiana 2 (7/8) - program
lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 4 (5/8) - program
lifestylowy
23:00 Tu jest pięknie 3 (1/8) - program
23:30 Subiektywny ranking smaków
00:00 Jedz więcej i ćwicz mniej
01:05 Rodzice pod ostrzałem (8/20) program rozrywkowy
02:05 Wiem, co kupuję (6/12) - program
lifestylowy
02:35 Wiem, co jem 5 (7/10) - magazyn
03:05 Wiem, co jem 3 (7/16) - magazyn
03:35 W roli głównej - Piotr Kraśko (2/8) talk show
04:05 W roli głównej - Ewa Minge (16) talk show
04:35 W roli głównej - Tomasz Jacyków
(1/17) - talk show

05:35 Sportowy Wieczór
06:10 Piłka nożna - Puchar Włoch - 1/2
finału (1A): Lazio Rzym - AC Milan
08:10 piłka nożna - Coppa Italia magazyn
08:45 Piłka ręczna mężczyzn - Puchar
Polski - Finał: Orlen Wisła Płock - PGE
VIVE Kielce
10:30 Pełnosprawni
11:00 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym
14:55 Oko w oko
15:35 strongman - Liga Mistrzów
16:35 Copa Italia
17:05 Piłka nożna - Puchar Włoch: 1/2F:
AC Milan - Lazio Rzym
19:00 Legia TV - magazyn piłkarski
19:35 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa:
Lech Poznań - Lechia Gdańsk
23:05 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:45 Piłka nożna - Puchar Włoch - Finał
02:00 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 Finał Konferencji Wschodniej
05:00 Nieśmiertelni, Na żywo

POLSAT SPORT
6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
8:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz:
Orzeł Łódź - Lokomotiv Daugavpils
10:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
11:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie;
mecz 2. rundy gry pojedynczej
13:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie;
mecz 2. rundy gry pojedynczej
15:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie;
mecz 2. rundy gry pojedynczej
17:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie;
mecz 2. rundy gry pojedynczej
19:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie;
mecz 2. rundy gry pojedynczej
21:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie;
mecz 2. rundy gry pojedynczej
23:00 Boks
3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 43
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 220
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 98
09:00 Rodzinny interes; odc. 49
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2008; odc. 65. Melinda
przypadkiem wyciąga ducha z gry
komputerowej. W świecie rzeczywistym
jest on bardzo zagubiony i nie potrafi
sobie poradzić. Okazuje się, że duch
chłopaka jest zainteresowany pewną
dziewczyną. Wkrótce Melinda wpada w
tarapaty.
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 16
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 1
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 14
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 15
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 77
16:00 Rodzinny interes; odc. 49
17:00 Rodzinny interes; odc. 50
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 98
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 99
20:00 Kod 211; akcja, USA 2018.
Funkcjonariusz Mike Chandler i
nastoletni cywil nie są gotowi, kiedy los
stawia ich na drodze napadu na bank,
którego dokonuje grupa dobrze
wyszkolonych i uzbrojonych mężczyzn.
21:45 Terrorysta; akcja, USA 2001.
Terrorysta Alex Swan podkłada ładunki
wybuchowe. Wybuchy przynoszą wiele
ofiar, a śledztwo prowadzi do nikąd. Na
tropie przestępcy jest Ray Nettles,
któryw wyniku jednego z wybuchów
stracił kolegę z pracy. Nie tylko Nettles
chce złapać Swana. Po pietech
terroryście depcze również Frank Glass.
Obydwaj bardzo angażują się w sprawę,
ale czy uda im się złapać przestępcę?
23:20 Bez Litości; serial akcji, Kanada, USA
2012; odc. 4
01:15 Rodzinny interes; odc. 49
02:15 Biesiada na cztery pory roku;
factual, 2015
03:05 Taki jest świat; factual, 2019
03:55 Biesiada na cztery pory roku;
factual, 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 2
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 18
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 1

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (7) serial
przygodowy
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(34) serial animowany
7:35 Dragon Ball Super (30) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (14) reality show.
Pani Elżbieta mieszka z wnuczką Kasią.
Kawalerka jest mała, więc mąż Eli i
dziadek Kasi przeprowadził się do
innego lokum....
9:00 Septagon (42) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3
(33) reality show. Uczestnicy staną
przed nie lada wyzwaniem - przygotują
dania dla dzieci. Ich kulinarne dokonania
ocenią młode gwiazdy telewizji, m.in.
Mateusz...
11:25 Sekrety sąsiadów (19) serial
obyczajowy
11:55 Galileo (747); program
popularnonaukowy. W programie
pojawią się trzy napoje z różnych
zakątków świata. Niecodzienne składniki
jak np. ocet czy miazga orzechowa
składają się...
13:00 Detektywi w akcji (178) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (546) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (79) serial
kryminalny
17:00 Joker (79) teleturniej
18:00 Septagon (43) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (547) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(303) serial kryminalny
21:00 Więcej niż wszystko; dramat
sensacyjny, USA 1987
23:00 Krwawa rzeka; thriller, USA 2011.
Detektyw z wydziału zabójstw, Jack
Verdon (Ray Liotta), bada sprawę serii
brutalnych morderstw dokonanych na
jego byłych partnerkach.
1:00 Transakcje za milion dolarów – Los
Angeles 5 (5) serial dokumentalny.
Konkurencja między agentami
nieruchomości w Kalifornii jest
ogromna. Widzowie poznają kulisy pracy
specjalistów oraz ich klientów.
2:05 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych
produktów codziennego użytku, które
można kupić, nie wychodząc z domu.

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc. 179;
telenowela historyczna TVP
06:05 Na sygnale; odc. 59 „Prawdziwe
męstwo”; serial fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 60; serial
fabularyzowany TVP
07:15 Czterdziestolatek; odc. 21/21;
serial TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1048;
serial TVP
09:25 Na dobre i na złe; odc. 742; serial
TVP
10:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 88
„Niezależność”; serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 89; serial
komediowy TVP
11:35 Ranczo; s.V; odc. 60 - Włoski
rozłącznik; serial obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; s.V; odc. 61 - Honor i
zęby trzonowe; serial obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 203 Antyk; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 204 Kometa; serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 287 Na
wszelki wypadek; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 60; serial TVP
16:50 Ranczo; s.V; odc. 62 - Przymus
rekreacji; serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.V; odc. 63; serial TVP
18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 10;
serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 205 Gang; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 3 - Dług;
serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.V; odc. 64 - Nad
Solejuków i Wargaczów domem;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.V; odc. 65 - Pakt z
czartem; serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 206 Konferencja; serial kryminalny TVP
00:10 Rodzinka.pl; odc. 261; sezon 14;
serial komediowy TVP
00:40 Na sygnale; odc. 231 „Bestia”;
serial fabularyzowany TVP
01:20 Londyńczycy II; odc. 5/16; serial
obyczajowy TVP
02:05 Londyńczycy II; odc. 6/16; serial
obyczajowy TVP
02:55 Czterdziestolatek; odc. 21/21 Smuga cienia, czyli pierwsze poważne
ostrzeżenie; serial TVP
04:05 M jak miłość; s.I; odc. 1048;
serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 88
„Niezależność”; serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 15 maja; odc.
563; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny –
15.05.1989
07:50 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
3/13; serial sensacyjny TVP
08:45 Archiwum zimnej wojny; magazyn
09:25 Historia Polski – Kobiety z
Auschwitz; film dokumentalny
10:10 Sensacje XX wieku – YPRES
– początek koszmaru; cykl
dokumentalny
10:35 Pole widzenia. Polskie wynalazki
które zmieniły świat. – Peryskop
odwracalny majora Gundlacha; serial
dokumentalny
11:05 Z nieba do nieba; film dokum.
11:55 Polska Kronika Filmowa 1991 Wydanie 15
12:10 Czas honoru; odc. 42 serial TVP
13:05 Wszystkie kolory świata –
Mauritius i Rodrigues. Królowe
Oceanu Indyjskiego; serial
dokumentalny; Francja (2008)
14:10 Zapomniany przyjaciel rzecz o
Herbercie Hooverze; film dokum.
15:15 Odtajnione akcje szpiegowskie;
odc. 4/8; film dokum.; USA (2016)
16:05 Historia Polski – Niosła Go
Polska; cz. 1; film dokumentalny
17:40 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – W zakolu
Narwi
18:05 Niecała nieprawda czyli PRL w
DTV – PRON; magazyn
18:40 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 15; cykl dokumentalny
18:55 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
4/13; serial sensacyjny TVP
20:00 Sekrety amerykańskiej mafii; odc.
1/6; serial dokumentalny; USA
20:55 Helikoptery w akcji; odc. 3/4
Afganistan; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2008)
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci;
reportaż; od lat 16
22:35 Dreszcze; dramat; Polska (1981)
00:25 Sensacje XX wieku – Sprawa
Admirała Canarisa; cz. 2; cykl
dokumentalny
01:00 Encyklopedia II wojny światowej
– Na Zachodzie znów spokój; cykl
dokumentalny
01:30 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – W zakolu
Narwi
02:05 Dziennik telewizyjny –
15.05.1989

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 1 6 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu - 5/113;
teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 173;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 484; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości, Na żywo
08:10 Pogoda poranna, Na żywo
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:35 Blondynka; s.VI; odc. 77 Cud;
serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.X; odc. 129 In
vino veritas; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 93 Wróżby; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 223;
telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości, Na żywo
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Wyspy
czasów Odyseusza – Odyseja wysp 3
Królestwo Słońca; Austria (2017)
14:00 Elif; s.III; odc. 485; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn
kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 174;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4096;
teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3491; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 224;
telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu - 6/113;
teleturniej
19:25 Sport, Na żywo
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:25 Audycje Komitetów Wyborczych
21:00 Konkurs Piosenki Eurowizji Tel
Aviv 2019 - 2. półfinał
23:40 Ocaleni; reality show; od lat 16
00:45 Tanie Dranie – Moroz i
Kłopotowski komentują świat;
talk-show
01:30 Bez tożsamości; odc. 32; serial;
Hiszpania (2016); od lat 16
02:20 Diabelska przełęcz; film
kryminalny; USA (2013)
04:15 Notacje; cykl dokumentalny

TVP ROZRYWKA
06:45 Familiada; s.III; odc. 2484;
teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Polska
wieprzowina na trzy sposoby;
magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 169;
teleturniej
08:45 Prywatne życie zwierząt; sezon 2
(odc. 9) - Altruizm; reportaż
09:15 Koło fortuny; odc. 483 ed. 6;
teleturniej
09:55 Dwoje i ich boje (10); program
rozrywkowy
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki;
/116/ - „Pszczółka Maja” - Zbigniew
Wodecki
11:10 Familiada; s.III; odc. 2484;
teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /35/;
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – M jak majówka
(1-2)
14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /18/;
teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa Polski –
Kabaretowe wakacje z duchami
(1-2); widowisko
17:30 Kabaretowa Mapa Polski –
Lidzbarskie Wieczory Humoru
i Satyry - Noc pod gwiazdami;
widowisko rozrywkowe
18:20 Okrasa łamie przepisy – Lekko
i dietetycznie z królikiem; magazyn
kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat; odc. 12 Karnawał na Wyspach;
cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży – Hiszpania
(194) - Costa Tropical; magazyn
kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /36/;
teleturniej
20:30 Big Music Quiz (21); teleturniej
muzyczny
21:35 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy (12); program
rozrywkowy
22:30 Kabaret za kulisami (10);
program rozrywkowy
23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.I (11);
program rozrywkowy
00:40 Koło fortuny; odc. 482 ed. 6;
teleturniej
01:20 Kabaretowa Mapa Polski – XVIII
Festiwal Kabaretu Koszalin 2012.
„SPA KOSZALIN” Terapia śmiechem
04:25 Rozrywka Retro – Na
festiwalowej scenie – Halina
Kunicka; widowisko rozrywkowe

TVP2
05:00 Koło fortuny; odc. 321 ed. 5;
teleturniej
05:35 Na dobre i na złe; odc. 743; serial
TVP
06:35 Operacja Zdrowie!; magazyn
medyczny
07:05 Na sygnale; odc. 59 „Prawdziwe
męstwo”; serial fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi (20); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama i Pogoda
11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 173
„Czysto, czyściej, czyściuteńko” sezon
8; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2065; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 322 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 82; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc. 743; serial
TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy
rozdział; odc. 94 Dawne rany; część
2; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 509 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2166;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 58; Turcja
(2016)
18:00 Panorama, Na żywo
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram, Na żywo
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 72
„Wszystko i każdy ma swoją cenę”;
serial komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2065; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2066; serial
obyczajowy TVP
20:45 Europa da się lubić - 15 lat
później (3); program rozrywkowy
22:00 Big Music Quiz (9); teleturniej
muzyczny
23:05 Na sygnale; odc. 232 „Póki
śmierć nas nie rozłączy”; serial
fabularyzowany TVP
23:35 Jak urodzić i nie zwariować;
komedia; USA (2012)
01:30 La La Poland; s.II; odc. (10);
program rozrywkowy
02:10 Riviera; odc. 8; serial; Wielka
Brytania (2017); od lat 16
02:55 Art Noc

TVN7
05:00 Prawo Agaty 2 (8) - serial
obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (572) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Aktorka drugiego
planu) (73) - program sądowy
07:55 Szpital (271) - program obyczajowy.
Kobieta przywozi na oddział ratunkowy
swojego dziesięcioletniego syna, Adama.
Chłopiec wymiotuje i boli go brzuch.
Pacjent przedawkował witaminy, które w
ogromnych ilościach podaje mu jego
matka…
08:50 Big Brother (43/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (44/64) program
09:55 Zakochani po uszy (68/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (103/165) - program
12:45 19 + (104/165) - program
13:15 Ukryta prawda (335) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (44/64) program
14:20 Sąd rodzinny (Budowa w tarapatach)
(74) - program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Gwałt w rozmiarze XXL) (111/116) program sądowy
16:20 Szpital (272) - program obyczajowy.
Do szpitala zgłasza się 50-letni Zbigniew
Bielewski. Mężczyzna od miesiąca ma
napady kaszlu i pluje krwią. Dzisiaj
zasłabł na klatce schodowej, bo dostał
silnych duszności…
17:20 Big Brother Podwieczorek (44/64) program
17:25 Prawo Agaty 2 (9) - serial
obyczajowy
18:25 Ugotowani 12 (8/10) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (69/120) program
20:00 Big Brother (44/65) - program
21:00 Czas na przyjaźń - komedia,
USA 2013. Spotkanie po latach
znajomych z college’u budzi w nich
dawno zapomnianą rywalizację a także
romanse.
23:30 Big Brother Nocą (36/52) - program
(dozwolone od lat 18)
00:05 Na pełnym gazie - film obyczajowy,
USA 2007. Alejandro, nastoletni sierota,
mieszka i pracuje w warsztacie
samochodowym na obrzeżach Nowego
Jorku. W chaotycznym świecie
dorosłych chłopak walczy o lepsze życie
dla siebie i swojej 16-letniej siostry.
02:10 Moc Magii (482) - program
04:20 Druga strona medalu 3 (7/8) - talk
show – prof. Andrzej Bochenek

POLSAT

TVN

TV PULS

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 (745) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (746) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(137) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (620) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (181) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (502) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2883) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (373) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (350) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (340) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2884) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (451)
serial komediowy
20:05 Nasz nowy dom (141) reality
show
21:10 Przyjaciółki (157) serial
obyczajowy. Losy czterech
przyjaciółek: Anki (Magdalena
Stużyńska-Brauer), Ingi (Małgorzata
Socha), Zuzy (Anita Sokołowska) i
Patrycji (Joanna Liszowska). Seria
liczy 12...
22:15 Ślad (74) serial kryminalny
23:20 Dziewięć miesięcy; komedia
romantyczna, USA 1995
1:35 Chirurdzy (159) serial obyczajowy
2:35 Chirurdzy (160) serial obyczajowy
3:35 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! (5674) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (14) program kulinarno-rozrywkowy.
Restauracja Fregata w Koszalinie w
czasach PRL-u była znana przede
wszystkim z najlepszych dancingów z
wódeczką i śledzikiem. Z czasem jednak
zmieniła się w niezbyt ciekawy lokal z
szemranym towarzystwem, który
bardziej odstraszał, niż przyciągał
nowych gości. Cztery lata temu to
upadające miejsce kupił pan Hubert…
07:50 Doradca smaku 10-Zupa krem z
ciecierzycy z pestkami dyni (2/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2456) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1045) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (934) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (697) - program
14:00 19 + (398) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (6/14) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (698) - program
16:30 19 + (399) - program
17:00 Szpital (935) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1046) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7806) - informacje
19:35 Sport (7789) - informacje
19:45 Pogoda (7786) - informacje
19:50 Uwaga! (5675) - program
20:10 Doradca smaku 10-Bliny gryczane z
dipem z czerwonym kawiorem (3/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2876) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (274) – ulubiony program
milionów Polaków
21:30 Kuchenne rewolucje 19 (12/13) program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Och, Karol II - komedia 2011 (od lat
16). Karol (Piotr Adamczyk) jest
człowiekiem sukcesu. Prowadzi
szkolenia w dużej firmie, świetnie
zarabia, w pracy i w miłości nie ma dla
niego rzeczy niemożliwych. Oczarowuje
klientów, szefa i wszystkie kobiety, które
pojawią się w zasięgu jego wzroku.
Jedynie atrakcyjna lesbijka Mira (Anna
Mucha) pozostaje obojętna na jego
wdzięki, zazdrości mu natomiast
zadziwiającego powodzenia u płci
pięknej. Karol trafia do psychoanalityka
(Jan Frycz)…
01:25 Uwaga! (5675) - program
01:45 Moc Magii (482) - program
(od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 44
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 221
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 99
09:00 Rodzinny interes; odc. 50
10:00 Zaklinaczka duchów; fabularny, USA
2008; odc. 66
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 1
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 2
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 15
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 16
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 78
16:00 Rodzinny interes; odc. 50
17:00 Rodzinny interes; odc. 1
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 99
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
100
20:00 Co się zdarzyło w Las Vegas;
komedia, USA 2008. W Las Vegas
spotyka się para przypadkowych,
zupełnie różnych ludzi – Jack (Ashton
Kutcher) i Joy (Cameron Diaz). Po
szalonej nocy w Mieście Grzechu, budzą
się jako małżeństwo. To jednak dopiero
początek ich kłopotów. Kiedy decydują
się na rozwód, okazuje się, że Jack
wygrał 3 miliony dolarów, wrzucając do
automatu monetę pożyczoną od Joy. Od
tej pory sąd nakazuje im przez pół roku
być idealnym małżeństwem, żeby
sprawiedliwie podzielić wygraną…
22:00 Kochanie, poznaj moich kumpli;
komedia, Australia, Wielka Brytania
2011. Przygotowania do ślubu poszły
gładko, więc czy coś może zepsuć
uroczystość? Otóż wszystko jeszcze
może się zdarzyć! Zwłaszcza kiedy
drużbowie tworzą wybuchową
mieszankę osobowości!
23:55 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019;
program rozrywkowy; odc. 6
00:25 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019;
program rozrywkowy; odc. 7
01:05 Chłopcy pani Brown; serial fabularny,
Irlandia, Wielka Brytania 2012; odc. 6-7
02:15 Chłopcy pani Brown; serial fabularny,
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 1-2
03:40 Rodzinny interes; odc. 50
04:35 Biesiada na cztery pory roku;
factual; 2015
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny;
2010; odc. 2. Dalszy ciąg jednej
z największych operacji polskiej policji
w historii- rozbicia grupy mokotowskiej.

TVN STYLE

TVP SPORT

TV4

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 5
(2/13) - program lifestylowy
05:55 Co za tydzień (900) - magazyn
06:30 Ugotowani 7 (11) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 7 (12) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę (4/12)
- program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3 (4/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2 (2/10) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5
(9/10) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (9/12) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 4 (6/14) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler (3/9) program
13:20 Sztuka mięsa (7/12) - program
13:50 Patenciary (2/8) - program
14:25 Pogromcy medycznych mitów (4/5) reality show
15:25 Miłość od kuchni (10) - program
rozrywkowy
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7
(7/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3 (9/10) - program
lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (3/13) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 3
(11/12) - reality show
19:40 Ugotowani 7 (13) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:15 Ugotowani 7 (14) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:50 W czym do ślubu? (5/10) - reality
show
21:20 Panny młode ponad miarę 2 (3/10) program
22:25 Pani Gadżet 17 (10/12) - magazyn
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje
(11/12) - program rozrywkowy
23:45 Gwiazdy prywatnie 4 (5/8) - program
lifestylowy
00:15 Pogromcy medycznych mitów (4/5) reality show
01:15 Subiektywny ranking naj… (3/6) program
01:45 Wiem, co kupuję (7/12) - program
lifestylowy
02:15 Wiem, co jem 6 (10/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 4 (9/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Anita KucharskaDziedzic (3/8) - talk show
03:45 W roli głównej - Joanna Senyszyn
(2/17) - talk show
04:15 W roli głównej - Agnieszka Chylińska
(3/17) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym
- 2 runda
07:35 Wyścigi samochodowe - Formuła
1 - Grand Prix Hiszpanii
08:45 Piłka nożna - Puchar Włoch - Finał
11:00 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym
- 2 runda
17:00 Oko w oko
17:30 Legia TV - magazyn piłkarski
18:05 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa:
Lech Poznań - Lechia Gdańsk
20:10 Hokej na lodzie - Mistrzostwa
Świata Elity: Czechy - Łotwa
22:35 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:15 Piłka nożna - Puchar Włoch - Finał
01:20 Hokej na lodzie - NHL Finał KZ,
Skróty meczów
02:00 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 Finał Konferencji Zachodniej
05:00 Nieśmiertelni

POLSAT SPORT
6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
8:30 Żużel: Nice 1. liga żużlowa;
mecz: Orzeł Łódź - Lokomotiv
Daugavpils
11:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie;
mecz 3. rundy gry pojedynczej
13:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie;
mecz 3. rundy gry pojedynczej
15:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie;
mecz 3. rundy gry pojedynczej
17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy
play-off
20:30 7. strefa; magazyn siatkarski. W
programie poruszane są tematy
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki
Kobiet i Champions League. Znajdą
się w nim także materiały
poświęcone...
22:00 Boks
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...
3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (8)
serial przygodowy
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(35) serial animowany
7:35 Dragon Ball Super (31) serial
anime
8:00 Nasz nowy dom (15) reality show.
Na Ursynowie mieszka rodzina
Luboradzkich. Magda i Michał są parą
od 20 lat i mają siedem córek. Ich
mieszkanie jest...
9:00 Septagon (43) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna
Kuchnia 3 (34) reality show. W
rywalizacji wezmą udział gwiazdy
telewizji - Bilguun Ariunbaatar i
Katarzyna Kwiatkowska. Przygotują
dania z produktów, których cena nie
przekroczy...
11:25 Sekrety sąsiadów (20) serial
obyczajowy
11:55 Mecenas Lena Barska 2 (18)
serial obyczajowy
13:00 Detektywi w akcji (179) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (547)
serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (80) serial
kryminalny
17:00 Joker (80) teleturniej
18:00 Septagon (44) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (548)
serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział
Kryminalny (304) serial kryminalny
21:00 Rob Roy; film przygodowy, Wielka
Brytania/USA 1995
23:55 Śmierć na talerzu (7) serial
dokumentalny. Prezentacja
nietypowych zwyczajów kulinarnych.
1:00 Śmierć na talerzu 2 (8) serial
dokumentalny
2:05 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc. 180;
telenowela historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 60 „Wieczór
kawalerski”; serial fabularyzowany
TVP
06:45 Na sygnale; odc. 61 „Trudny
pacjent”; serial fabularyzowany TVP
07:20 Stawka większa niż życie; odc.
1/18 - Wiem, kim jesteś; serial TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1049;
serial TVP
09:30 Stulecie Winnych; odc. 10; serial
TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 89
„Wiecznie młodzi”; serial komediowy
TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 90 „To
miłość”; serial komediowy TVP
11:30 Ranczo; s.V; odc. 61 - Honor i
zęby trzonowe; serial obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.V; odc. 62 - Przymus
rekreacji; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 204 Kometa; serial kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 205 Gang; serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 288
Komplikacje; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 61 „Trudny
pacjent”; serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.V; odc. 63 - Przewroty
kopernikańskie; serial obyczajowy
TVP
17:50 Ranczo; s.V; odc. 64 - Nad
Solejuków i Wargaczów domem;
serial obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 11;
serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 206 Konferencja; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 4 Narkotyk; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.V; odc. 65 - Pakt z
czartem; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.VI; odc. 66 - Szlifierze
diamentów; serial obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 207 Dębowa Górka; serial kryminalny TVP
00:05 Echo serca; odc. 11; serial TVP
00:55 Mrok; odc. 3/8; serial TVP
01:55 Mrok; odc. 4/8; serial TVP
02:55 Stawka większa niż życie; odc.
1/18 - Wiem, kim jesteś; serial TVP
04:05 M jak miłość; s.I; odc. 1049;
serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 89
„Wiecznie młodzi”; serial komediowy
TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 16 maja;
odc. 564; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 16.05.1989
07:35 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
4/13; serial sensacyjny TVP
08:35 Historia Polski – Niosła Go
Polska; cz. 1; film dokumentalny
10:00 Po PRLu; odc. 11
10:30 Sensacje XX wieku – Berlin 45;
cz. 1; cykl dokumentalny
11:05 Hiszpania. Narodziny imperium;
odc. 3/3; serial dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
12:05 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 15; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 43
„Sonderkommando Tiger”; serial TVP
13:20 Plemienna sztuka przetrwania
2; odc. 4/6. Zabójcza pustynia; cykl
dokumentalny; USA (2016)
14:20 Dziewicza Nowa Zelandia; odc.
3/6. Park Narodowy Góry Cooka; serial
dokumentalny; USA (2013)
15:15 Voyager: misja bez końca; Wielka
Brytania (2012)
16:20 Historia Polski – Niosła Go
Polska; cz. 2; film dokumentalny
17:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Mroczne
tajemnice Jastkowic
18:15 Taśmy bezpieki – Niemieckie
obozy koncentracyjne
18:45 Polska Kronika Filmowa 1993 Wydanie 15; cykl dokumentalny
19:00 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
5/13; serial sensacyjny TVP
19:55 Wojna wietnamska – Igranie
z ogniem, lata 1961 - 63; serial
dokumentalny; USA (2017)
21:05 Japonia. Tajemnicze Imperium;
1/3; film dokumentalny; USA (2003)
22:05 Spór o historię – Władcy polscy:
August II Sas; debata
22:45 Szerokie tory – Jeden dzień
z życia felczerki pogotowia
ratunkowego w Moskwie
23:20 Sekrety amerykańskiej mafii; odc.
1/6; serial dokum.; USA (2013)
00:20 Sekrety wykute w kamieniu; odc.
2/8; serial dokum.; Francja (2005)
01:20 Sensacje XX wieku – YPRES –
początek koszmaru; cykl dokum.
01:50 Encyklopedia II wojny światowej
– Inwazja, której nie było; cz. 1; cykl
dokumentalny
02:20 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Mroczne
tajemnice Jastkowic
02:50 Dziennik telewizyjny – 16.05.1989

