
Tegorocznym laure-
atem literackiej Nagrody 

Nobla został Kazuo Ishigu-
ro, Brytyjczyk pochodze-
nia japońskiego. To spore 
zaskoczenie, bo nikt ra-
czej nie stawiał na 62-let-
niego pisarza, którego naj-
słynniejszym dziełem są 
„Okruchy dnia”, przenie-
sione na ekrany przez Ja-
mesa Ivory’ego.
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Od 1 stycznia przyszłego ro-
ku będzie można opłacić 
składki jednym przelewem na 
swój numer rachunku skład-
kowego. Od 1 października Za-
kład Ubezpieczeń Społecz-
nych wysyła listem poleco-
nym informacje o nowym nu-
merze rachunków.

Zamiast trzech albo czterech 
przelewów miesięcznie, będzie-
my  wysyłać tylko jeden przelew 
łącznie na:
l ubezpieczenia społeczne,
l ubezpieczenie zdrowotne,
l Fundusz Pracy,
l Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych,
l Fundusz Emerytur Pomosto-

wych.

Obecnie wypełnianie przele-
wów jest skomplikowane i pra-
cochłonne. Musimy podać ZUS 
wiele danych, które pomagają 
zaksięgować i rozliczyć wpłaty. 
Są to:
n numer konta bankowego 

(wskazuje ubezpieczenie albo 

fundusz, którego dotyczy 
wpłata),

n dane identyfikacyjne (NIP, RE-
GON, PESEL, nazwa, imię 
oraz nazwisko, numer i seria 
paszportu lub dowodu osobi-
stego),

n okres rozliczeniowy (miesiąc i 
rok),

n numer decyzji/umowy/ tytułu 
wykonawczego.
  Od 1 stycznia będziemy opła-

cać składki zwykłym przelewem, 
takim, jakim np.  płacimy za 
prąd. Na przelewie wpiszemy tyl-
ko numer rachunku bankowego 
– nasz numer rachunku skład-
kowego. Wpłatę ZUS od razu  
zaksięguje i rozliczy na naszym 
koncie.

Każda nasza wpłata zostanie 
podzielona proporcjonalnie na 
wszystkie  ubezpieczenia i fundu-
sze. Będzie to zrobione na pod-
stawie składek z naszej ostatniej 
deklaracji rozliczeniowej (przeka-
zanej przez nas albo   utworzonej 
przez ZUS, jeśli jesteśmy zwolnie-
ni z jej przekazywania). 

Ciąg dalszy na str. 13

ZUS 2018

Składki na jednym 
przelewie

Rząd chce mieć wpływ 
na programy zdrowotne 
realizowane przez samo-
rządy z własnych środ-
ków. A to może oznaczać 
koniec publicznego finan-
sowania in vitro. O opinię 
w tej sprawię poprosili-
śmy prezydenta Często-
chowy, Krzysztofa Maty-
jaszczyka. 

Nasze miasto – dodajmy – 
jako pierwsze w kraju wpro-
wadziło dofinansowanie za-
biegów in vitro dla bezdziet-
nych par. Efektem pierwszej 
edycji programu były naro-
dziny 12 dzieci, kolejnych 11 
przyszło na świat w ramach 
ubiegłorocznego naboru do 
programu. Wiadomo też 
o kolejnych 9 ciążach.

Ciąg dalszy na str. 5

W co drugą niedzielę

Nie zrobisz 
zakupów

Wszystko wskazuje na to, że czę-
ściowe ograniczenie handlu będzie 
obowiązywać od początku przyszłego 
roku. Ma ono dotyczyć drugiej 
i czwartej niedzieli w miesiącu. 

Elżbieta Rafalska, szefowa resortu ro-
dziny,   pracy i polityki społecznej chcia-
łaby, aby wolnych niedziel było więcej, 
ale zmiany wymagają pewnej ostrożno-
ści.- Niekiedy radykalne rozwiązania, 
które mogą wydawać się bardzo dobre, 
powodują, że trzeba się z nich wycofać. 
Tak stało się na przykład na Węgrzech. 

Proponujemy ostrożniejsze postępo-
wanie. Jako minister rodziny popieram 
zakaz handlu w niedzielę, ale rozsądek 
podpowiada mi umiar w tym rozwiąza-
niu – mówi minister Rafalska.

W projekcie przewidziano wyłączenie 
stosowania przepisów – dotyczyć to będzie 
między innymi możliwości tankowania sa-
mochodu, a także robienia zakupów na 
stacjach benzynowych, dworcach czy lot-
niskach i statkach. Poza tym będzie moż-
na kupić kwiaty lub prowadzić sprzedaż 
na festynach. Zaznaczyła też, że lista jest 
katalogiem zamkniętym, „ale może być, 
jak każda ustawa, nowelizowana”.

Ciąg dalszy na str. 3

Czy rząd zabierze?

Ostatnia szansa 
na własne dziecko

Wraz z początkiem paź-
dziernika ruszył powszechny 
rejestr sprawców przestępstw 
na tle seksualnym. Składa się 
on z dwóch części – ten pu-
bliczny jest w całości jawny 
i bezpłatnie dostępny w inter-
necie. 

Rejestr składa się z dwóch 
części:

 Do pierwszej (Rejestr z dostę-
pem ograniczonym) mają dostęp 
przedstawiciele organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości, a tak-
że instytucji zajmujących się opie-
ką nad dziećmi. Dyrektorzy szkół 
czy organizatorzy wypoczynku dla 
dzieci (np. kolonii letnich, wyjaz-
dów na ferie zimowe, agroturysty-
ki, obozów sportowych) będą mu-
sieli sprawdzać, czy nowo zatrud-
niane przez nich osoby figurują 
w tym rejestrze. Kto tego nie do-
pełni lub zatrudni osobę, o której 
wie, że figuruje ona w rejestrze, 
narazi się na karę aresztu, ograni-
czenia wolności albo grzywny nie 
niższej niż 1000 zł.

 Druga część rejestru (Rejestr 
publiczny) jest ogólnodostępna 
w internecie na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Mini-
sterstwa Sprawiedliwości. Znaj-
dą się na niej dane najbardziej 
groźnych pedofilów.

Kto trafi do rejestru 
z dostępem ograniczonym
W Rejestrze z dostępem ogra-

niczonym są zamieszczane 
przede wszystkim dane osób 
prawomocnie skazanych za 
przestępstwa na tle seksualnym 
– m.in. pedofilów i gwałcicieli. 
Spośród tych, którzy  popełnili 
przestępstwo przed 1 październi-
ka 2017 r., do Rejestru z dostę-
pem ograniczonym bezwzględnie 
trafili sprawcy gwałtów ze szcze-
gólnym okrucieństwem oraz 
gwałciciele, których ofiary nie 
miały więcej niż 15 lat. Sprawcy 
ci nie mogą złożyć wniosku o wy-
łączenie zamieszczenia ich da-
nych w Rejestrze z dostępem 
ograniczonym.   1 października  
w Rejestrze tym zostały zamiesz-

czone dane około 800 takich 
przestępców.

Spośród sprawców czynów 
popełnionych przed 1 paździer-
nika 2017 r. do Rejestru z dostę-
pem ograniczonym mogą trafić 
również gwałciciele, których ofia-
ry miały więcej niż 15 lat, ale 
mniej niż 18 lat. Tej kategorii 

sprawców przysługuje jednak 
uprawnienie do złożenia wnio-
sku o wyłączenie z Rejestru z do-
stępem ograniczonym. Ich spra-
wy muszą co do zasady zostać 
rozstrzygnięte przez sądy w cią-
gu roku od wejścia w życie usta-
wy – do 30 września 2018 r.

Natomiast spośród tych, któ-

rzy  popełnili przestępstwo po 1 
października 2017 r., do Reje-
stru z dostępem ograniczonym 
trafią, co do zasady, wszyscy 
gwałciciele i pedofile, a także 
stręczyciele dzieci i skazani, któ-
rzy posługiwali się pornografią 
na szkodę dzieci. Tylko w wyjąt-
kowych przypadkach sądy będą 
mogły orzec, że dane skazanego 
nie trafią do Rejestru. Chodzi 
głównie o sytuacje, kiedy mogło-
by ucierpieć dobro poszkodowa-
nych, zwłaszcza dziecka (np. gdy 
skutkiem ujawnienia danych 
pedofila byłoby publiczne wska-
zanie  ofiary) albo umieszczenie 
danych w Rejestrze wywołałoby 
niewspółmiernie surowe skutki 
dla skazanego.

Kto trafi do Rejestru 
publicznego

Najgroźniejsi przestępcy, poza 
umieszczeniem ich danych 
w Rejestrze z dostępem ograni-
czonym, trafią dodatkowo do Re-
jestru publicznego.  

Ciąg dalszy na str. 3

Z ostatniej chwili

Kazuo Ishiguro 
z literackim Noblem

https://rps.ms.gov.pl/
https://rps.ms.gov.pl/
http://rps.ms.gov.pl/
http://rps.ms.gov.pl/
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Z początkiem października 

Ruszył rejestr pedofilów
Dokończenie ze str. 1

Spośród sprawców czynów po-
pełnionych przed 1 października 
2017 r. do Rejestru publicznego 
mogą trafić sprawcy zgwałceń po-
pełnionych ze szczególnym okru-
cieństwem oraz gwałciciele, któ-
rych ofiarami były dzieci poniżej 
15 roku życia. Każdy z tych 
sprawców, jeśli został skazany 
przed 1 października 2017 r. ma 
jednak prawo wystąpić do sądu z 
wnioskiem o wyłączenie jego da-
nych z Rejestru publicznego.

W przypadku sprawców czynów 
popełnionych od 1 października 
2017 r. do Rejestru publicznego 
mogą trafić sprawcy zgwałceń po-
pełnionych ze szczególnym okru-
cieństwem, gwałciciele, których 
ofiarami były dzieci poniżej 15 ro-
ku życia, a dodatkowo także recy-
dywiści - jeśli którekolwiek prze-
stępstwo na tle seksualnym popeł-
nili na szkodę małoletniego (do 18 
roku życia) i zostali uprzednio ska-
zani na karę pozbawienia wolności 
bez warunkowego zawieszenia jej 
wykonania. Decyzję o umieszcze-
niu tych sprawców w Rejestrze pu-
blicznym sądy będą podejmowały 
przy orzekaniu wyroków.

Okres przejściowy  
W związku z ustawowymi gwa-

rancjami, przewidującymi możli-
wość wystąpienia z wnioskiem o 
wyłączenie zamieszczenia da-
nych w Rejestrze publicznym,  
nawet do początku 2018 r. może 
nie być w nim żadnych danych. 
Wiąże się to z tym, że przestępcy, 
którzy zostali prawomocnie ska-
zani za czyn popełniony przed 
wejściem w życie ustawy, mogą 
do 1 grudnia wystąpić z wnio-
skiem o wyłączenie zamieszcze-
nia ich danych w Rejestrze pu-
blicznym (w tym samym terminie 
może o to wystąpić również pre-
zes odpowiedniego sądu). A ko-
lejny miesiąc trzeba doliczyć na 
doręczenia dokumentacji. Po 
tych trzech miesiącach w Reje-
strze publicznym mogą pojawić 
się dane skazanych, którzy nie 
wystąpili w wnioskiem o wyłą-
czenie. Sprawy tych, którzy wy-
stąpili z takim wnioskiem, mu-
szą co do zasady zostać rozstrzy-
gnięte do 30 września 2018 r.

Po okresie przejściowym dane 
sprawców będą trafiać do odpo-

wiednich Rejestrów bezpośred-
nio po uprawomocnieniu się wy-
roków i rozpoznaniu na bieżąco 
wniosków o wyłączenie.    

Jakie dane w Rejestrach
W Rejestrze publicznym  za-

mieszczone są następujące dane:
l dane identyfikujące osobę;
l oznaczenie organu, który wy-

dał orzeczenie, oraz sygnatura 
akt sprawy;

l data wydania oraz uprawo-
mocnienia się orzeczenia;

l data i miejsce popełnienia czy-
nu zabronionego będącego 
przedmiotem postępowania;

l kwalifikacja prawna czynu 
zabronionego przyjęta w orze-
czeniu;

l informacja o orzeczonych ka-
rach, warunkowym umorze-
niu postępowania, środkach 
karnych, zabezpieczających, 
okresie próby, dozorze kurato-
ra, środkach kompensacyj-
nych, przepadku i nałożonych 
obowiązkach oraz podstawa 
prawna ich orzeczenia;

l informacja o rozpoczęciu, za-
kończeniu oraz miejscu wyko-
nywania kar: pozbawienia wol-
ności, 25 lat pozbawienia wolno-
ści i dożywotniego pozbawienia 
wolności, aresztu i aresztu woj-
skowego oraz zastępczej kary 
pozbawienia wolności i pobytu 
w zakładzie psychiatrycznym;

l informacja o odroczeniu 
i przerwie wykonania kary po-
zbawienia wolności;

l informacja o warunkowym 
zwolnieniu i odwołaniu takie-
go zwolnienia;

l wizerunek twarzy osoby ujętej 
w Rejestrze (na podstawie 
zdjęcia z dowodu osobistego);

l nazwa miejscowości, w której 
osoba przebywa.
W Rejestrze z dostępem ograni-

czonym  zamieszcza się więcej da-
nych. Poza zgromadzonymi w Re-
jestrze publicznym są to m.in.:
n dane szczegółowo identyfiku-

jące osobę – imiona rodziców, 
nazwisko rodowe matki, miej-
sce zamieszkania;

n informacje o środkach wycho-
wawczych, poprawczych, wy-
chowawczo-leczniczych;

n numer identyfikacyjny - PE-
SEL;

n aktualne adresy zameldowa-

nia na pobyt stały lub czasowy 
uzyskane z rejestru PESEL;

n faktyczny adres pobytu osoby 
ujętej w Rejestrze uzyskany od 
właściwej jednostki Policji.

n Sposób korzystania z Reje-
strów
Rejestr publiczny jest w cało-

ści jawny i bezpłatnie dostępny 
w internecie. Można z niego ko-
rzystać bez konieczności reje-
strowania się na stronie i logo-
wania. Strona umożliwi wyszu-
kiwanie danych po nazwisku al-
bo nazwie miejscowości.  

Aby uzyskać informacje z Reje-
stru z dostępem ograniczonym, 
osoby i instytucje uprawnione 
muszą zarejestrować konto na 
stronie Rejestru (wypełnić odpo-
wiedni formularz). Muszą też dys-
ponować kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym lub podpi-
sem potwierdzonym profilem za-
ufanym ePUAP. Udzielenie infor-
macji z Rejestru jest bezpłatne.

Przedstawiciele organów ściga-
nia i wymiaru sprawiedliwości ma-
ją wgląd do wszystkich danych 
zgromadzonych w Rejestrze z do-
stępem ograniczonym. Dyrektorzy 
szkół, a także np. organizatorzy 
wypoczynku dla dzieci, mogą do-
wiedzieć się jedynie, czy osoba, 
którą chcą przyjąć do pracy, znaj-
duje się w rejestrze. Jeśli tak – nie 
będą mogli takiej osoby zatrudnić.

Przewidziana została również 
możliwość sprawdzenia, czy ktoś 
widnieje w Rejestrze z dostępem 
ograniczonym przez każdą indywi-
dualną osobę (w tym skazanego). 
Warunkiem jest zarejestrowanie 
się na stronie i dysponowanie 
kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym lub podpisem potwier-
dzonym profilem zaufanym ePU-
AP. W trybie tym można sprawdzić 
tylko i wyłącznie samego siebie.

Kontrola skazanych i mapa 
przestępczości

Skazani, których dane trafiają do 
Rejestru, muszą informować Policję 
o faktycznym adresie swego pobytu 
oraz o każdej zmianie tego adresu 
(ponad trzy dni). Jeśli tego nie zro-
bią, grozi im areszt, ograniczenie 
wolności lub grzywna. Komisariaty 
zostały wyposażone w aplikację, 
dzięki której informacja o aktual-
nym miejscu pobytu sprawcy na-
tychmiast trafi do Rejestru. kg
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Więcej dla twórców

Co zabraliśmy oszustom 
oddajemy artystom

Limit dla twórców, od które-
go będzie można liczyć 50-pro-
centowe koszty uzyskania 
przychodu, będzie dwukrotnie 
zwiększony – zapowiedział mi-
nister kultury i dziedzictwa na-
rodowego Piotr Gliński. 

Ministerstwo Finansów zgo-
dziło się na dwukrotne zwiększe-
nie limitu dla twórców (artystów, 
dziennikarzy, artystów), od któ-
rego będzie można liczyć 50-pro-
centowe koszty uzysku. Jest to 
możliwe dzięki uszczelnieniu po-
boru podatków, głównie CIT 
i VAT. Co zabraliśmy oszustom, 
oddajemy artystom – twierdzi 
minister Mateusz Morawiecki. – 
Cieszę się, że idziemy w ślady 
marszałka Józefa Piłsudskiego, 

bo to on zwolnił artystów i nadał 
im ulgi i preferencje. My tworzy-
my przestrzeń dla twórców, żeby 
mieć jak najwięcej kreatywnej 
sztuki, która przekłada się na 
kreatywną gospodarkę – dodał 
minister.

Limit zostanie zwiększony 
z 85.528 zł do około 160 tys. zł. 
Od tej właśnie kwoty będzie moż-
na odliczyć 50 procent kosztów 
uzysku. Dla budżetu państwa to 
koszt ok. 200 mln zł. 

W ten sposób Prawo i Sprawie-
dliwość realizuje swoje wyborcze 
obietnice. PiS zapowiedział cofnię-
cie  „podatku Tuska” z 2013 r., 
który ograniczył zryczałtowane 
koszty uzyskania przychodu dla 
twórców.

 df

W co drugą niedzielę

Nie zrobisz zakupów
Dokończenie ze str. 1

Ograniczenie handlu dotyczyć 
ma drugiej i czwartej niedzieli 
miesiąca. Rafalska twierdzi, że 
jest to propozycja wyjściowa za-

równo dla pracowników, jak 
i dla klientów, którzy do tej pory 
robili zakupy w niedzielę, „aby 
się przyzwyczaili”.

 kg
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Jasna Góra
Bastion  

św. Barbary 
wyremontowany

Zakończył się jeden z naj-
ważniejszych etapów prac kon-
serwatorskich w XVII wiecz-
nym Bastionie św. Barbary.  

– Wydarzenie to uświetniło 
spotkanie władz Zakonu oraz dar-
czyńców, a także osób nadzorują-
cych inwestycję, wykład na temat 
historii i pierwotnych funkcji zało-
żenia fortyfikacyjnego twierdzy ja-
snogórskiej wygłosił konserwator 
Aleksander Broda – informuje 
Biuro Prasowe Jasnej Góry. – 
Podczas spotkania Dominika Kul-
czyk odsłoniła tablicę upamiętnia-
jącą wkład jej ojca w odnowienie 
Bastionu św. Barbary.  

Bastion jest wydobytą spod 
zwałów gruzu i ziemi częścią 
murów obronnych Jasnej Góry, 
które w czasie potopu szwedz-
kiego wspomagały o. Augustyna 
Kordeckiego i bohaterską załogę 
obrońców w drodze do zwycię-
stwa.  

Rewitalizacja Bastionu rozpo-
częła się w 2003 roku, odbywała 
się w kilku etapach. Obecnie za-
kończony etap prac wyłonił prze-
strzeń centralną, wokół której 
znajdują się kazamaty. Pomiesz-
czenie jest wielofunkcyjne. Peł-
nić będzie m.in. rolę auli konfe-
rencyjnej z możliwością sprawo-
wania liturgii.  

Po zakończeniu prac, Bastion 
św. Barbary zostanie udostęp-
niony jasnogórskim pielgrzy-
mom.

mag

Z okazji jubileuszu 25-lecia

Soyka dla 
częstochowskiego 

hospicjum
Stowarzyszenie Opieki Ho-

spicyjnej Ziemi Częstochow-
skiej istnieje już 25 lat! Na 
swoim koncie ma setki odby-
tych wizyt, pomoc tysiącom 
pacjentów oraz miliony prze-
jechanych kilometrów. Z oka-
zji jubileuszu w Filharmonii 
Częstochowskiej odbył się wy-
jątkowy koncert. Gwiazdą był 
Stanisław Soyka.

W Hospicjum Częstochow-
skim prowadzonym przez Sto-
warzyszenie opieką paliatywną i 
hospicyjną objęte są dzieci i do-
rośli, a pomoc ofiarowana jest 
bezpłatnie w ramach hospicjum 
stacjonarnego oraz domowego. 

W ciągu 25 lat pomoc w Ho-
spicjum Częstochowskim uzy-
skało ponad 25 tys. dorosłych 
pacjentów i 500 dzieci oraz ich 
rodzin, zarówno w trakcie trwa-
nia choroby, jak i w okresie osie-
rocenia. Stowarzyszenie realizu-
je ponad 1000 wizyt miesięcznie, 
a rocznie pokonywanych jest 
około 650 tys. kilometrów do do-
mów pacjentów. Troską objęci są 
pacjenci z terenu byłego woje-
wództwa częstochowskiego. 

Jubileusz był okazją do pew-
nych podsumowań oraz możli-
wością docenienia tych, którzy 
od zawsze poświęcają swój czas 
na pomoc innym. Od wielu lat 

przyczyniają się do rozwoju opie-
ki paliatywnej i hospicyjnej oraz 
wsłuchują się w problemy cho-
rych. Nagrodami uhonorowani 
zostali ci, którym idea hospicyj-
na jest szczególnie bliska.

Głównym punktem wieczoru 
był koncert artysty wszechstron-
nego – kompozytora, jazzmana i 
pianisty. Stanisław Soyka zaczął 
śpiewać w wieku 7 lat i od tam-
tej pory zaskakuje nas swoją 
twórczością, angażując się w cie-
kawe muzyczne projekty. Jego 
częstochowski recital był szcze-
gólny i niepowtarzalny, bo wyko-
nany z myślą o podopiecznych 
hospicjum. Całkowity dochód z 
wydarzenia wesprze pacjentów 
Hospicjum Częstochowskiego 
przy ul. Krakowskiej 45a oraz 
ich rodziny, wpływając na po-
prawę jakości ich życia.

Wydarzenie połączone było z 
premierą IV edycji charytatyw-
nego kalendarza „Hospicjum 
sztuką życia”, w którym pojawiły 
się znane osobistości świata kul-
tury i sportu, m. in. Kinga Ru-
sin, Ewa Farna, Sonia Bohosie-
wicz oraz zespół Pectus. Projekt 
ten co roku przekazuje odbior-
com, że życie w hospicjum też 
jest piękne i wartościowe. Kalen-
darz na 2018 rok trafi do dar-
czyńców oraz przyjaciół wspiera-
jących hospicjum.  kg

12 – 13 października

Wielka impreza dla 
seniorów!

Wojciech Gąssowski, Rudi 
Schuberth oraz gwiazdy ope-
ry i operetki zaproszone 
przez Kazimierza Kowalskie-
go wystąpią podczas tego-
rocznych Senioraliów. Miej-
scem imprezy, która odbę-
dzie się w dniach 12, 13 paź-
dziernika, będzie Hala Spor-
towa Częstochowa. 

- Tak jak studenci mają ju-
wenalia, tak seniorzy powinni 
mieć Senioralia. Prowadzimy 
tę akcję od dwóch lat – przypo-
mina prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. - W poprzednim ro-
ku seniorzy nas zaskoczyli - 
zainteresowanie imprezą było 
ogromne. Hala Polonia, gdzie 
odbywały się Senioralia, oka-
zała się zbyt mała i dlatego 
zdecydowaliśmy o przeniesie-
niu wydarzeniado Hali Sporto-
wej Częstochowa, która ma 
lepsze zaplecze i powinna po-
mieścić wszystkich chętnych – 
dodaje.

W ramach święta seniorów 
w HSC – 12 X po przekazaniu 
seniorom kluczy do bram mia-
sta (o godz. 11) odbędą się za-
jęcia rekreacyjne, taneczne i 
gimnastyczne oraz poczęstu-
nek (w tym dniu wstęp na im-
prezy jest wolny), a następne-
go dnia – 13 X   – od godz. 18 
zaplanowano w HSC koncerty 
Wojciecha Gąssowskiego, Ru-

diego Schubertha oraz gwiazd 
opery i operetki zaproszonych 
przez Kazimierza Kowalskiego 
(koncert „W krainie uśmie-
chu”). Po występie Rudiego 
Schubertha z Big Silesian 
Band najwytrwalsi będą mogli 
jeszcze uczestniczyć w potań-
cówce. Na dzień koncertów bi-
let dla seniorów powyżej 60. 
roku życia kosztuje 10 zł, dla 
reszty jest mniej promocyjnie - 
100 zł.

Seniorzy będą mogli dostać 
się na Halę w czwartek bez-
płatnymi autobusami MPK, 
podstawionymi na plac Bie-
gańskiego między godz. 9 a 
9.45, natomiast następnego 
dnia bezpłatna linia autobuso-
wa MPK dla seniorów będzie 
kursować od godz. 16.10 - na 
trasie z dworca PKP Stradom, 
przez rondo Mickiewicza, dwo-
rzec PKS, Korczaka, Komendę 
Miejską Policji, II aleję Naj-
świętszej Maryi Panny i Stary 
Rynek - do Hali Sportowej Czę-
stochowa. Umożliwiony ma zo-
stać również powrót z imprezy.

Bilety na Senioralia można 
kupić w Miejskim Domu Kul-
tury, Ośrodku Promocji Kultu-
ry Gaude Mater, Hali Polonia, 
Hali Sportowej Częstochowa, 
w Miejskiej Galerii Sztuki oraz 
w siedzibie Częstochowskiej 
Organizacji Turystycznej.
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Szpital na Parkitce

Ma... wojskowego 
dyrektora

Dariusz Kaczmarek dotych-
czasowy zastępca dyrektora 
ds. Służb Mundurowych i 
Świadczeniobiorców Śląskiego 
OW NFZ od 1 października 
2017 roku szefuje Wojewódz-
kiemu Szpitalowi Specjali-
stycznemu w Częstochowie.

Dariusz Kaczmarek jest dzie-
siątym dyrektorem w historii 

szpitala. Jego poprzedniczka 
Barbara Mangnuszewska-Pan-
kiewicz odeszła na emeryturę. 
Przez kilka miesięcy placówką, 
zanim Urząd Marszałkowski roz-
strzygnął konkurs na to stano-
wisko kierował  p.o. dr n. med. 
Janusz Kapustecki. O fotel dy-
rektora „Parkitki” ubiegały się 
trzy osoby.

  mag
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Czy rząd zabierze?

Ostatnia szansa  
na własne dziecko

Dokończenie ze str. 1
Dariusz Fiuty: Według nowego pomysłu 
ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 
opinia Agencji Oceny Technologii 
Medycznych ma być wiążąca dla samo-
rządu, który chce wprowadzić własny 
projekt (program) medyczny (na swój 
koszt). Teraz do niczego ona nie zobowią-
zuje, jest tylko stanowiskiem, które 
można wziąć, bądź nie, pod uwagę. 
Pomysł ten krytykują samorządy twier-
dząc, że to nic innego jak furtka do zakoń-
czenia publicznego finansowania in vitro.

Krzysztof Matyjaszczyk: Zmiany 
w zapisach ustawy o świadczeniach 
zdrowotnych to nie tylko kwestia 
konieczności uzyskania pozytywnej 
opinii Agencji Oceny Technologii 
Medycznych, ale także możliwość 
weryfikacji – z inicjatywy ministra 
zdrowia lub samej Agencji – prowa-
dzonych aktualnie samorządowych 
programów zdrowotnych. Jeżeli pre-
zes Agencji na zlecenie ministra 
zdrowia wyda rekomendację uzna-
jącą dany program związany z okre-
śloną  procedurą medyczną za nie-
celowy, samorząd nie będzie mógł go 
dalej realizować, mimo uzyskanej 
wcześniej pozytywnej opinii AOTM.      

DF: To bat na prezydenta czy burmi-
strza, których będzie można ukarać za 
złamanie dyscypliny finansów publicz-
nych?

KM: To przede wszystkim przekaza-
nie ministrowi zdrowia możliwości 
wpływania  w zdecydowanie więk-
szym stopniu na Agencję, a poprzez 
nią na to, jakie programy zdrowotne 
mogą, a jakich nie powinny realizo-
wać samorządy. Chciałbym wierzyć, 
że zmiany mają rzeczywiście służyć 
poprawie jakości tych programów 
i zwiększeniu bezpieczeństwa zdro-
wotnego obywateli, jak uzasadniają 
projektodawcy, ale moim zdaniem 
jest to kolejny krok w kierunku cen-
tralnego ręcznego sterowania i ogra-
niczenia kompetencji samorządów 
w zakresie realizacji zdrowotnych 
potrzeb mieszkańców, nie zaspoka-
janych ani ze środków NFZ, ani bez-
pośrednio ministerstwa. Dla tych, 
którzy nie będą się chcieli nowym 
zapisom podporządkować, są oczy-
wiście przewidziane sankcje.          

DF: Do 2020 roku ma być kontynuowa-
ny w  Częstochowie program leczenia 
niepłodności metodą in vitro. Czy teraz 
realizacja tego planu może stanąć pod 
znakiem zapytania?

KM: Tak jak wspomniałem, propo-
nowane zmiany mogą przynieść kon-
sekwencje w postaci wygaszenia pro-
gramów zdrowotnych, które minister  
zdrowia uzna za zbędne lub „niegod-
ne” wydawania publicznych, samo-
rządowych pieniędzy. Liczę oczywi-
ście na to, że w przypadku progra-
mów in vitro ministerstwo rozsądnie 
zważy wszystkie za i przeciw, ale bio-
rąc pod uwagę fakt, że obecna wła-
dza bardzo szybko przerwała prowa-
dzony wcześniej ministerialny pro-
gram pomocy parom, które chcą 
skorzystać z in vitro, obawy miast, 
które obecnie mają takie programy, 
są uzasadnione. Tymczasem od kie-
dy nie ma ministerialnej pomocy, za-
interesowanie samorządowymi pro-
gramami in vitro jest naprawdę duże. 
To pokazuje, że procedura znana 
i uznana na całym świecie jest ak-
ceptowana także przez wiele par bo-
rykających się z problemem niepłod-
ności w Polsce, bez względu na ich 
orientację światopoglądową. 
Myślę, że minister zdrowia powinien 
kilka razy spotkać się z rodzinami 
bezskutecznie oczekującymi dzieci, 
a także szczęśliwymi rodzicami dzie-
ci urodzonych dzięki metodzie in vi-
tro. Ja mam takie doświadczenia 
i wiem, że nasz miejski program po-
mógł wielu potrzebującym miesz-
kańcom. Ta metoda jest z reguły 
ostatnią szansą na doczekanie się 
własnego dziecka. Nie powinno się -  
zdecydowanym na nią parom, któ-
rych często na nią nie stać, odbierać 
nadziei. 

DF: Jakie są dotychczasowe efekty pro-
gramu in vitro w Częstochowie?

KM: Efektem pierwszej edycji pro-
gramu były narodziny 12 dzieci, 
kolejnych 11 przyszło na świat 
w ramach ubiegłorocznego naboru 
do programu. Przybyło więc już 23 
dzieci na 57 wykonanych procedur 
in vitro, więc skuteczność progra-
mu jest na dobrym poziomie, skoro 
ogólne statystyki mówią o tym, że 
średnio co trzecia, co czwarta pro-
cedura kończy się sukcesem. Do-
dam, że już wiemy o kolejnych 9 
ciążach, które są efektem tegorocz-
nych dofinansowań, a mam na-
dzieję, że to jeszcze nie koniec do-
brych wieści. Teraz pozostaje ży-
czyć kolejnym parom szczęśliwego 
rozwiązania…       

Dziękuję za rozmowę

Niecodzienny mariaż

Balet na dworcu PKP
Społeczna Szkoła Baleto-

wa ma nową siedzibę. Miło-
śnicy tego rodzaju sztuki 
spotykają się teraz w wyre-
montowanej sali mieszczą-
cej się na drugim piętrze 
dworca PKP.

Społeczne Ognisko Baleto-
we w Częstochowie powstało 
we wrześniu 1958 r. Od 1992 
roku działa pod patronatem 
Towarzystwa Upowszechnia-
nia Sztuki Baletowej „Terpsy-
chora”. Obecnie swoje marze-
nia o tańcu realizuje w nim 
ok. 230 uczniów. Ściśle współ-
pracuje ona ze Społeczną 
Szkołą Baletową, która po-
wstała w 2000 roku z inicjaty-
wy Urszuli Brylewskiej. 

– Przez ten czas nasza sie-
dziba zmieniała się. Najdłużej 
funkcjonowaliśmy w zabytko-
wym Domu Księcia – przypo-
mina Urszula Brylewska. - 
Niestety kamienica idzie w ru-
inę i jest zamykana przez in-
spektora budowlanego. Byli-
śmy więc zmuszeni zmienić lo-
kal – dodaje. Na salę znajdu-
jącą się na dworcu PKP inicja-
torka szkoły trafiła przypad-
kiem. - Przyznam, że byłam 

już w rozpaczy. Nie wiedzia-
łam, co mam zrobić. Nigdzie 
nie mogłam znaleźć odpowied-
niego lokalu, z dużymi wnę-
trzami. Przez przypadek trafi-
łam na PKP i pomyślałam, że 
jeśli tutaj nie będą mieć dla 
nas miejsca to już chyba ni-
gdzie go nie znajdziemy. Oczy-
wiście wahałam się myśląc: 
szkoła na dworcu? Przyjecha-
łam jednak obejrzeć lokal. Na 
początku nie zrobił on na 
mnie wrażenia, ale po meta-
morfozie jestem w szoku – 
mówi ze śmiechem. Dyrekcja 
dworca pomogła doprowadzić 
lokal do wymogów szkoły. - 
Pomalowali nam wnętrza, 
podnieśli sufity, wszystkie po-
mieszczenia są odnowione, 
zrobiono nam cały ciąg komu-
nikacyjny przebijając ściany. 
Dzięki temu szkoła jest odgro-
dzona od dworca – można się 
do niej dostać bezpośrednio 
z ulicy. Szkoła spełnia wszyst-
kie warunki niezbędne do pro-
wadzenia zajęć. Jestem rów-

nież pełna podziwu dla mojej 
kadry, która poświęcała się 
i pomagała wszystko dopro-
wadzić do porządku. Nie zapo-
minajmy też o naszych pod-
opiecznych, które wraz z ro-
dzicami pomagali przy po-
wstawaniu tej siedziby. 
Wszystko wymagało mnóstwo 
pracy i poświęcenia – podsu-
mowuje Urszula Brylewska. 

Przy tej okazji przypomina-
my, że do szkoły przyjmowane 
są dzieci w wieku od 9 do 10 
lat o szczególnych zdolno-
ściach i warunkach fizycz-
nych. Placówka umożliwia 
utalentowanym dzieciom pro-
fesjonalną naukę tańca. Zaję-
cia odbywają się trzy razy 
w tygodniu. Od 2000 r. ucznio-
wie Społecznej Szkoły Baleto-
wej biorą udział we wszystkich 
spektaklach i imprezach kul-
turalnych wraz z uczniami 
Społecznego Ogniska Baleto-
wego. Obecnie kształci się 
w niej 40 uczniów.
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Agresywna pacjentka

Z pięściami na pielęgniarkę
Prosto z izby wytrzeźwień 

do komisariatu IV w Często-
chowie trafiła 36-latka, któ-
rej zarzuca się pobicie i gro-
żenie pielęgniarce. Jak 
ustalili śledczy, do zdarze-
nia doszło, gdy podejrzana 
była transportowana do 
szpitala z powodu silnego 
upojenia alkoholowego. Ko-
bieta usłyszała już zarzuty.

Oficer dyżurny z komisaria-
tu IV w Częstochowie otrzymał 
zgłoszenie interwencji w miej-
scowym szpitalu. Jak ustalili 
policjanci, załoga karetki prze-
woziła na oddział ratunkowy 
upojoną alkoholem agresyw-
ną 36-latkę. Kobieta była po-
budzona, groziła jednej z pie-
lęgniarek i uderzyła ją pięścią 
w twarz. Ze szpitala trafiła 

prosto do izby wytrzeźwień, a 
później do komisariatu, gdzie 
usłyszała zarzuty uszkodzenia 
ciała i gróźb karalnych. Szcze-
góły i okoliczności sprawy wy-
jaśniają śledczy z wydziału 
kryminalnego częstochowskiej 
„czwórki”, a o dalszym losie 
podejrzanej zadecyduje pro-
kurator.
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Narodowe Czytanie to zapocząt-
kowana w 2012 roku akcja propa-
gująca znajomość literatury naro-
dowej. W ciągu pięciu edycji czyta-
no dzieła takich autorów jak: Adam 
Mickiewicz (“Pan Tadeusz”), Alek-
sander Fredro, Henryk Sienkiewicz 
(“Trylogia”,“Quo Vadis”) oraz Bole-
sław Prus (“Lalka”). W 2017 roku 
Polacy, drogą internetowego głoso-
wania, wybrali “Wesele” Stanisła-
wa Wyspiańskiego.

Tegoroczną edycję Narodowego 
Czytania po raz kolejny objęła swo-
im patronatem Para Prezydencka.

„(…) warto po raz kolejny, mam 
nadzieję – bo jestem przekonany, że 
każdy już czytał w swoim życiu We-
sele ‒ tę piękną pozycję naszej lite-
ratury przeczytać. Przeczytać ją ra-
zem, przypomnieć sobie te niezwy-
kle ważne dla naszej historii, dla na-
szej kultury, dla właśnie fundamen-
tów tego, co nazywamy polskością, 
te niezwykle ciekawe wersy drama-
tu, arcydramatu Stanisława Wy-
spiańskiego” – przekonywał w lutym 
tego roku prezydent Andrzej Duda, 
ogłaszając wyniki głosowania. Dzie-
ło Wyspiańskiego konkurowało z 
„Przedwiośniem” Stefana Żerom-
skiego, „Pamiątkami Soplicy” Hen-
ryka Rzewuskiego i „Beniowskim” 
Juliusza Słowackiego.

W całej Polsce rozbrzmiewały 
więc fragmenty „Wesela” w różnych 
formach - zwykłym czytaniu, bądź 
inscenizacji. W Częstochowie, 
oprócz powszechnych obchodów 
Narodowego Czytania, zorganizo-
wano również spotkanie dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Piątego września klasa IIb wraz z 
wychowawczynią, panią Jolantą 
Olenderek, wybrała się więc do 
WOM-u. Uczniowie II LO im. Romu-
alda Traugutta przygotowali prezen-
tację, podczas której odczytywali 
poszczególne sceny trzech aktów z 
podziałem na role – czytaniu towa-
rzyszyła przyjemna muzyka i pre-
zentacja multimedialna. Każdy z fa-
nów Narodowego Czytania mógł 
zdobyć pamiątkową pieczęć na 
swoim egzemplarzu „Wesela”.

Dzięki siódmej edycji Narodowe-
go Czytania młodzież z VII LO im. Mi-
kołaja Kopernika mogła poznać 
piękno dzieła Stanisława Wyspiań-
skiego. Najsłynniejszy utwór Stani-
sława Wyspiańskiego powstał na 
kanwie autentycznego wydarzenia – 
wesela poety i dramaturga Lucjana 
Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, 
chłopką z podkrakowskich Brono-
wic. Fragmenty, napisane szlachet-
ną polszczyzną, zwróciły uwagę 
uczniów na trwające od wieków 
problemy polskiej społeczności, któ-
ra nie potrafi się ze sobą pogodzić. 
Dramat zawiera wiele uniwersal-
nych prawd dotyczących naszego 
narodu. Uczniowie mogli docenić 
kunszt Stanisława Wyspiańskiego, 
mnogość symboli, a także środki sty-
listyczne użyte przez autora. Zorga-
nizowane w WOM-ie spotkanie 
uświadomiło zebranym, jak ważna 
jest zgoda oraz troska o dobro ojczy-
zny. Oby tegoroczna edycja Narodo-
wego Czytania skłoniła młodzież do 
dalszego poznawania polskich klasy-
ków literatury, związanych z jakże 
burzliwą historią naszego kraju.

Karolina Głębocka, 2b
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Piotr Woldan stypendystą  
Marszałka Województwa Śląskiego

Nowy rok szkolny to kolejne wy-
zwanie dla piłkarzy VII LO. Wicemi-
strzowie Województwa Śląskiego 
z roku 2017 znów walczą o najwyż-
szą stawkę. Co prawda, szkołę opu-
ściło kilku uczniów, którzy repre-
zentowali barwy „Kopernika” 
w ostatnich rozgrywkach, ale nie 
jest to przeszkodą dla zawodników, 
którzy pozostali oraz trenera druży-
ny, prof. Zbigniewa Najmana. Miej-
sce w składzie znaleźli nowi ucznio-
wie, dzięki czemu bez problemu 
uzupełniono braki, a weterani wy-
stępujący kolejny rok nabrali jesz-
cze więcej doświadczenia.

VII LO obecnie podtrzymuje sta-
tus faworyta do występów w roz-
grywkach na szczeblu wojewódz-
kim. Piłkarze „Kopernika” pokazali 
we wrześniu, że nie boją się nikogo       
i niczego. Pierwszą fazę walki o tytuł 
mistrza Częstochowy przeszli bez 
żadnej porażki.     W meczu inaugu-
racyjnym bez większych problemów 

pokonali reprezentację Technicz-
nych Zakładów Naukowych 10:3. 
Najlepszymi strzelcami tego meczu 
zostali Marcin Bawolik oraz Bartosz 
Hacaś – obaj zdobyli po trzy bramki. 
Starcie z drużyną Technikum Ekono-
micznego to również wysoki wynik 
zapisany na konto VII LO. Wygrana 
9:1 zapewniła już awans do kolejne-
go etapu, ale „Kopernik” poczuł 
smak zwycięstwa i wygrał również 
z IX LO 9:2. Najjaśniej w tych dwóch 
spotkaniach błyszczeli Marcin Bawo-
lik (sześć bramek) oraz Maciej 
Obodecki (cztery bramki). Te trzy 
wygrane dały jeszcze więcej pewno-
ści siebie piłkarzom VII LO, co za-
owocowało w dalszej podróży re-
prezentacji po mistrzostwo.

Druga faza zawodów również 
przebiegła bez najmniejszych pro-
blemów, co tym bardziej stawia 
nasz zespół w roli faworytów do 
awansu. Pierwszy mecz z reprezen-
tacją Kochanowskiego został wygra-
ny 7:3, a bramki zdobywali Obodec-

ki (trzy gole) oraz Bawolik       i Lis (po 
dwa gole). Kolejny mecz to znów fe-
stiwal strzelecki naszej reprezentacji 
i wysoka wygrana z ZSSB 8:3, a naj-
lepszym strzelcem był ponownie 
kapitan zespołu, Maciej Obodecki 
(cztery bramki). Ostatnie spotkanie 
tej fazy rozgrywek miało zadecydo-
wać o pierwszym miejscu w grupie. 
Naprzeciw naszych zawodników 
stanął nasz największy rywal w dro-
dze po obronę tytułu, czyli Liceum 
im. Władysława Biegańskiego. Po 
wyrównanym spotkaniu Kopernik 
zwyciężył 4:2, a bohaterem został 
Kajetan Sikora (dwie bramki). 

Już w ten piątek, 6 października, 
nasza reprezentacja rozegra mecz 
półfinałowy,       w którym zmierzy 
się reprezentacją Technicznych Za-
kładów Naukowych. W razie wy-
granej, w co gorąco wierzymy, nasi 
zawodnicy staną do finału we wto-
rek 10 października. 

Kopernik News: 
Beniamin Piłat, Bartłomiej Lis

Narodowe Czytanie 
w Koperniku

22 września w Sali Kolumnowej 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego w Katowicach 
odbyła się uroczystość wręczenia 
Stypendiów Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego. Nagrody wręczał wi-
cemarszałek województwa śląskie-
go Michał Gramatyka oraz przewod-
nicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kul-
tury Sejmiku Lucyna Ekkert.                                                

Wśród 30 nagrodzonych uczniów, 
wybranych spośród 160 osób speł-
niających warunki regulaminu, znala-
zło się miejsce dla Piotra Woldana, 
ucznia klasy 2b VII LO im. Mikołaja 
Kopernika w Częstochowie, który był 
jedynym przedstawicielem często-
chowskich szkół średnich.

Nagroda jest wyróżnieniem in-
dywidualnym dla ucznia, którego 
zainteresowania wykraczają poza 

obowiązujący program nauczania 
oraz który może poszczycić się zna-
czącymi osiągnięciami naukowymi, 
artystycznymi lub sportowymi na 
szczeblu międzynarodowym lub 
krajowym. Piotr Woldan w 3. klasie 
gimnazjum uzyskał średnią ocen 
5,71. Na koniec pierwszej klasy li-
ceum uzyskał wysoką średnią ocen 
5,50 - jest to najwyższa średnia 
wśród uczniów klas pierwszych. 
Piotr jest uczniem ambitnym, obo-
wiązkowym, szczególnie interesują 
go przedmioty humanistyczne. 
Osiąga sukcesy w licznych konkur-
sach szkolnych i międzyszkolnych, 
rejonowych, wojewódzkich i ogól-
nopolskich - z zakresu recytacji 
i poezji śpiewanej. Jego zaintereso-
wania wykraczają poza obowiązu-
jący program nauczania. Uzyskał 
bardzo dobry wynik w konkursie 

ogólnopolskim z j. angielskiego. 
Wielką pasją Piotra jest teatr, anga-
żuje się on w działalność szkolnej 
„Grupy pod wiszącym kotem”, 
wraz z zespołem odniósł sukces 
w tegorocznym Ogólnopolskim 
Przeglądzie Inscenizacji Fragmen-
tów Dzieł W. Szekspira w Języku 
Angielskim w Lublinie. Ukorono-
waniem tego było wyróżnienie 
w spektaklu pt. „Sen nocy letniej”.

Ponadto Piotr bardzo chętnie an-
gażuje się w życie szkoły, swoim 
śpiewem i recytacją uświetnia 
wszystkie uroczystości szkolne. Rów-
nież w trakcie rozdania nagród w Sa-
li Kolumnowej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskie-
go w Katowicach po części oficjalnej 
Piotra Woldan wykonał dla zgroma-
dzonych trzy utwory.

prof. Jolanta Olenderek

W drodze po obronę tytułu



„Akcja integracja” – Rajd Otrzęsinowy 2017
Mimo deszczowej aury w piątek 29 

września wreszcie zaświeciło słońce. 
To właśnie w tym dniu uczniowie klas 
pierwszych mieli przyjemność brać 
udział w Rajdzie Otrzęsinowym. 
Zgodnie z tradycją impreza organizo-
wana jest co roku, aby zintegrować 
nieśmiałych jeszcze pierwszaków i 
dostarczyć im rozrywki na wysokim 
poziomie. 

O godzinie 9:15 uczniowie klas I 
wraz z wychowawcami spotkali się na 
Promenadzie Czesława Niemena. 
Wszyscy dokonywali ostatnich popra-
wek, malowali twarze i zakładali ubra-
nia w kolorze, który wcześniej wyloso-
wali. Chwilę potem dumnie maszero-
wali wzdłuż promenady z przygotowa-
nymi wcześniej banerami, śpiewając 
swe klasowe hymny oraz prezentując 
różnobarwne stroje. Pełni zaangażo-
wania i woli walki dotarli do amfite-
atru, gdzie zostali przywitani przez Sa-

morząd Uczniowski oraz klasę IIC – 
ubiegłorocznych zwycięzców. Po krót-
kiej mowie, uczestnicy rajdu zostali po-
informowani o pierwszym wyzwaniu, 
które na nich czekało. 

Po wielu konkurencjach np.: śpie-
waniu hymnu klasowego, prezentacji 
banerów, piciu mleka na czas bez uży-
cia rąk, utworzeniu jak najdłuższego 
sznura z elementów odzieży w kolo-
rach wylosowanych przez klasy oraz 
zadaniach sprawdzających spryt i wie-
dzę komisja konkursowa podliczyła 
wszystkie punkty.

Triumfatorami zostali uczniowie 
klasy IC i to oni w nagrodę zorganizują 
przyszłoroczny rajd. 

Serdeczne gratulacje dla zwycięz-
ców, a także dla wszystkich tych, którzy 
stoczyli zacięty bój o wygraną. Drugie 
miejsce na podium zajęła klasa IE, a na 
najniższym stopniu podium uplasowa-
li się uczniowie z IB. Pragniemy podzię-
kować organizatorom za wspaniałą 
zabawę i świetną okazję do integracji. 
W czasie rywalizacji między klasami 
nie brakowało żartów, uśmiechów i 
wyśmienitego humoru. 

Teraz powrót do codziennych szkol-
nych obowiązków, choć może być nie-
łatwy, bo w pamięci zostały obrazy, 
które przez długi czas będą jeszcze 
wspominane. Ważne jest natomiast to, 
aby dzisiejsza rywalizacja przełożyła 
się na równie zacięty bój o jak najlepsze 
oceny w całym roku szkolnym.

Angelika Makowska (IE), Dawid Zębik (IIB)
Zdjęcie: Maciej Kotas (IE)
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Europejski Dzień Języków w Urzędzie 
Miasta

Europejskie święto wielojęzyczności obchodzone jest 
26 września. Z  tej okazji uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w interesującej debacie, która odbyła się w sali se-
syjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Spotkanie otworzył 
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który 
podkreślił istotną rolę współdziałania, tolerancji i wielo-
kulturowości we współczesnej Europie. Lepsze poznanie 
i zrozumienie innych nacji możliwe jest właśnie dzięki na-
uce języków. Tematem debaty było hasło tegorocznego 
święta języków: Znajomy język obcy. 

Któż lepiej mógłby wyjaśnić nam, uczniom klas przygoto-
wujących się do egzaminu dojrzałości ważność tego zagad-
nienia, jeśli nie profesjonalni tłumacze angielskiego, francu-

skiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz chiń-
skiego, którzy specjalizują się w tłumaczeniach literackich, 
technicznych, przysięgłych oraz konferencyjnych. Dzięki 
spotkaniu poznaliśmy wiele szczegółów dotyczących tego 
niełatwego zawodu, dowiedzieliśmy się o różnicach między 
tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi a uzyskane z pierwszej 
ręki wiadomości z pewnością przekonały wielu z nas o moż-
liwościach otwierających się przed młodymi ludźmi świado-
mie posługującymi się językami, które stają się bardziej zna-
jome niż obce. Przed spotkaniem zapoznaliśmy się również 
z bogatą ofertą uczelni wyższych w zakresie nauczania języ-
ków obcych.

Uczniowie klasy IIID 
mgr Krzysztof Majak – nauczyciel j. angielskiego

Europejski Dzień Języków w V LO
Z okazji Europejskiego Dnia Języków 

obchodzonego 26. września w V LO im. 
Mickiewicza przeprowadzone zostały 
konkursy:
l SMARTFONOWY KONKURS WIE-
DZY O  JĘZYKACH EUROPEJSKICH - 
uczestnicy konkursu, reprezentanci 
klas I, II i III - odpowiadali na 20 pytań 
dotyczących różnych aspektów, w tym 
historii języków, popularności, sposo-
bów porozumiewania się itd. Konkurs 
odbył się z wykorzystaniem platformy 
‚quizizz’ i smartfonów - czyli: zabawa, 
wiedza, motywacja! Konkurs przygo-
towała i poprowadziła mgr M. Gromo-
towicz.
l LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
METODĄ Callana – w zajęciach wzięła 
udział grupa uczniów z kl. IIA, a prze-

prowadziłą je mgr K. Michalik. Metoda 
ta polegała na konwersacji w  języku 
angielskim przy użyciu 4 razy szybsze-
go tempa, niż na co dzień. Zajęcia od 
pierwszej do ostatniej minuty były pro-
wadzone tylko i wyłącznie w języku an-
gielskim. Nauczyciel prowadzący cią-
gle mówił i  zadawał pytania, nato-
miast uczeń musiał błyskawicznie na 
nie odpowiadać. Jeśli nie odpowiedział 
w  odpowiednio szybkim czasie, na-
uczyciel mówił za ucznia, a ten z kolei 
musiał powtórzyć jego słowa. Mło-
dzież bardzo chętnie i aktywnie uczest-
niczyła w zajęciach, chociaż tempo by-
ło dla nich sporym zaskoczeniem. Zda-
rzały się też pomyłki, ale wszystko od-
było się w  atmosferze dobrej zabawy. 
Lekcja pozwoliła młodzieży poznać 

nowe alternatywne metody nauki ję-
zyka angielskiego. 
l MULTIMEDIALNY KONKURS JĘZY-
KA NIEMIECKIEGO - zorganizowany 
i przeprowadzony przez mgr K. Zająca. 
Konkurs sprawdzał sprawność rozu-
mienia tekstu słuchanego w  oparciu 
o  zaprezentowane scenki sytuacyjne 
z życia codziennego. Udział w konkur-
sie umożliwił uczniom sprawdzenie ich 
umiejętności z  języka niemieckiego 
w  sprawności rozumienia tekstu słu-
chanego. Połączenie formy słuchanej 
ze stroną wizualną wpłynęło na atrak-
cyjność konkursu oraz przyjemniejszy, 
a  nawet bardziej obiektywny odbiór 
przytoczonych treści. 

mgr M. Gromotowicz, mgr. K. Michalik, 
mgr K. Zając

„Łączy nas krew, która ratuje 
życie” - uczniowie V LO  

po raz kolejny oddają krew

28 września nasza szkoła kolejny już 
raz była miejscem, gdzie charytatyw-
nie oddawano krew. Wydarzenie 
wspierane przez PCK, a przeprowadzo-
ne przez Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Katowi-
cach rozpoczęło się o godzinie 9:00. 
Przygotowanie i organizacja akcji po-
boru krwi były również zasługą opie-
kunek Szkolnego Koła PCK: mgr Iwony 
Zimmerman i mgr Katarzyny Szlosar. 
Duża ilość plakatów umieszczonych 
wewnątrz szkoły oraz w sali poboru 
krwi miała zachęcić osoby, które speł-
niały warunki do jej oddania. 

Jakie kryteria musi spełniać osoba, 
która chciałaby oddać krew? Jak przebie-
ga jej transport i czy rośnie na nią zapo-
trzebowanie? Tego dowiecie się z wywia-
du, który został przeprowadzony z osobą, 
która wykonuje niezbędne badania, 
określa grupę krwi i kieruje darczyńcę do 
kolejnego etapu „weryfikacyjnego”.

Czy taki pobór krwi jest w pełni 
bezpieczny?

Na pewno tak, bowiem wcześniej 
przeprowadzamy dobór chętnych do 
wymagań, które muszą spełniać. 
Dawca musi być pełnoletni i mieć wi-
doczne żyły. Pytamy też o to, czy zjadł 
śniadanie, gdyż osoby na czczo nie są 
dopuszczane. Ważne jest, aby wypić 
wcześniej dużo płynów, ponieważ 
ułatwia to pobranie krwi oraz rege-
nerację po jej oddaniu. 

Jak wygląda droga, którą musi 
przebyć osoba chętna do oddania 
krwi?

Początkowo jest wywiad lekarski, szcze-
gółowa ankieta zdrowotna oraz kwalifi-
kacja lekarska. Lekarz odpytuje o stan 
zdrowia oraz o to, co się działo w prze-
szłości, czy ktoś leczy się u specjalisty. 
Mierzy ciśnienie, tętno, a jeszcze wcze-
śniej wykonujemy badanie hemoglobi-
ny. Dla nas najważniejszym priorytetem 
jest to, aby to oddanie było bezpieczne 
dla osoby oddającej. A później, gdy już 
krew mamy, wykonujemy szereg badań, 
żeby sprawdzić, czy jest ona bezpieczna 
dla osoby, która tą krwią będzie leczo-
na. Po tym czasie można oddać krew. 
Osoby, które oddały krew mocno za-
chęcamy do kolejnych wizyt u nas. Męż-
czyźni mogą oddać krew 6 razy w roku, 
co dwa miesiące, a kobiety 4.

Czy w innych miejscowościach, 
które państwo odwiedzają jest 
dużo chętnych?

Tak. Są miejscowości, w których jest 
ich więcej, a są i takie, w których jest 
dokładnie odwrotnie. Jest to też kwe-
stia demograficzna. Nasze akcje są 
skierowane głównie do osób mło-

dych, gdyż krew można oddawać do 
60 roku życia, a jak wiadomo im jeste-
śmy starsi, tym więcej chorób naby-
wamy. One mogą być przeciwwska-
zaniem do jej oddania. 

Gdzie krew jest transportowana?
Wszystkie próbki są transportowane 
do Katowic, gdzie wykonywane są 
badania. Tam odbywa się preparaty-
ka, a gdy krew jest gotowa do wyda-
nia, to my tutaj w Częstochowie za-
mawiamy ją do naszych szpitali.

Zapotrzebowanie z roku na rok 
na krew rośnie, czy raczej maleje?

Rośnie. Wiemy, że jest bardzo dużo 
osób chorujących na nowotwory i na 
szczęście wiele osób je przeżywa, więc 
ten cykl leczenia się wydłuża. Nasze   
społeczeństwo się starzeje a my ma-
my również wiele chorób i operacji or-
topedycznych, jakieś endoprotezy, 
choroby kolan. Takie operacje rów-
nież wymagają sporo krwi. Na na-
szym terenie mamy dużo ośrodków 
transplantologii i do przeszczepów 
potrzebujemy bardzo wiele krwi.

Jakie grupy krwi są najbardziej 
potrzebne?

Wszystkie grupy, ale wiadomo minu-
sów jest najmniej, gdyż tak mówi sta-
tystyka. Gdybyśmy ustawili 100 osób 
to 85% miałoby dodatnią, a 15% 
ujemną. Dlatego z reguły zapotrze-
bowanie na nią są wyższe.

Czy osoby, które tu przychodzą 
mają świadomość, jaką grupę 
krwi mają?

Niektóre osoby wiedzą, a inne nie, 
jednak dla nas jest to bez znaczenia, 
bo każda osoba ma tutaj oznaczaną 
grupę krwi, nawet gdyby przedstawi-
ła nam wynik badania.

Tegoroczna akcja zakończyła się o 
godzinie 12:00. Podczas jej trwania 
udało się zebrać 2700 ml krwi. Jak po-
wiedziała nam jedna z dawczyń: „Mo-
im motywem była chęć pomocy in-
nym, od zawsze wiedziałam, że jak 
ukończę 18 lat to oddam krew”. 

Po oddaniu krwi na dawców czekał 
„słodki kącik”, w którym musieli uzu-
pełnić utracone kalorie oraz wodę. To 
pyszne stanowisko było zasługą na-
szych koleżanek z klasy IIIF, które z 
wielką starannością zadbały o smak i 
jakość serwowanych tam smakołyków. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wyka-
zali się odwagą i empatią i w tym dniu 
oddali „kawałek siebie”, by nieść po-
moc innym. 

ODDAJ KREW – TO TAKIE 
PROSTE!

Dawid Zębik (klasa IIB)

Pomoc niezwykle cenna –  akcja 
charytatywna „Wyprawka dla Żaka” 

Wrzesień to czas powrotu do szko-
ły, nauki i kolegów, po wakacyjnym 
wypoczynku. Jednak dla uboższych 
rodzin, nie jest to okres przepełniony 
kolorami tęczy, a głównie mniej 
barwną szarością, bowiem  dla wielu 
rodziców zakup podręczników, zeszy-
tów i wyposażenie piórnika jest du-
żym obciążeniem domowego budże-
tu.  Wtedy każda, nawet najmniejsza 
pomoc jest niezwykle cenna.

Uczniowie naszego liceum, okazu-
jąc swą empatię włączyli się w akcję 

charytatywną organizowaną przez 
Polski Czerwony Krzyż, która swym za-
sięgiem obejmuje teren całego kraju. 
Wydarzenie pod nazwą „Wyprawka dla 
Żaka” miało za zadanie pomóc najbar-
dziej potrzebującym rodzinom w 
skompletowaniu wyposażenia szkol-
nego dla swoich pociech. 

Nasi wolontariusze z klas: IB, ID oraz 
IE kwestowali w dniach 22 i 24 wrze-
śnia. Miejscem ich zbiórki był hiper-
market Tesco przy ulicy Drogowców w 
Częstochowie. Od godziny 13:00 do 
18:00 zachęcali kupujących, by otwo-

rzyli swe serca na innych i nawet ma-
łym gestem wspomogli tę szczytną ak-
cję. Bo, jak wiemy „jeden mały gest, a 
znaczy tak wiele”. 

Wyrazy podziękowania dla osób 
wspomagających tegoroczną edycję 
zbiórki, dla naszych licealistów, którzy 
w niej uczestniczyli oraz dla pań: mgr 
Katarzyny Szlosar i mgr Iwony Zimmer-
man, które były jej inicjatorkami w na-
szej szkole. Jesteśmy dumni, że jako 
szkoła możemy brać udział w takich 
szczytnych akcjach.

Dawid Zębik (klasa IIB)



Pszczyna dla wyróżnionych
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Piesze Słowaków 
wędrówki

Dzień Języków Europejskich

Italia in Festa 2.0

„Strach się bać”  
we Wrocławiu

Dnia 15 września 2017 r. odby-
ła się wycieczka dla osób, które 
osiągnęły wysokie wyniki w na-
uce. Pod opieką M. Górnej i E. Ry-
gał odwiedziliśmy Pałac Myśliwski 
w Pszczynie. Ponadto obejrzeliśmy 
skansen wsi pszczyńskiej i zagro-
dę żubrów. 

Zwiedzanie pałacu zaczęliśmy od 
komnat cesarza Niemiec Wilhelma II 
Hohenzollerna, który podczas I woj-
ny światowej dowodził stąd swoją 
armią. Zbrojownia to chyba najcie-
kawsze miejsce w całym zamku, mo-

gliśmy w niej zobaczyć kolekcję śre-
dniowiecznej broni, zbroi (w tym 
zbroi husarskiej) i dubeltówek do po-
lowania. Znalazły się tu także zbroje 
perskie i tureckie oraz (co bardzo in-
trygujące) trzy katany i dwie zbroje 
samurajów! Obok zbrojowni znajdo-
wało się miejsce, gdzie można było 
podziwiać bogato zdobione trumny 

przedstawicieli rodu Hochbergów. 
O godzinie 14.30 wyruszyliśmy zo-
baczyć żubry. Uczestnicy wycieczki 
zwiedzili również skansen, który 
wszystkim przywołał w pamięci ob-
razy z Chłopów W. Reymonta. 

Na podstawie tekstu  
Michała Machury,   Kacpra 

Maciągowskiego,  kl. IIf 

W czwartek 28.09 odbył się 
długo wyczekiwany, tegoroczny 
Rajd Słowaków. Oprócz klas 
pierwszych wzięli w nim udział 
również członkowie koła politolo-
gicznego „Entropia”, szkolne me-
dia oraz przede wszystkim - tego-
roczni kandydaci na przewodni-
czącego samorządu uczniowskie-
go, wraz ze swoimi sztabami. 

O godzinie 8:30 wszyscy zgroma-
dziliśmy się na dworcu PKP, skąd nie-
długo później wyjechaliśmy pocią-
giem do Korwinowa. Idąc przez ską-
pany w słońcu las, rozglądając się za 
grzybami i śpiewając radosne przy-
śpiewki, wszyscy czuliśmy prawdziwą 
jedność ze szkołą i sobą nawzajem. 

W trakcie marszu trzykrotnie za-
trzymywaliśmy się, by wziąć udział 
w konkurencjach przygotowanych 
przez kandydatów na przewodniczą-

cego samorządu uczniowskiego (An-
dżelikę Bajdur z IIb, Szymona Onosz-
ko z IId oraz Adę Rogalińską z IIe).  

Każde z zadań wywoływało salwy 
śmiechu, zarówno wśród nas, jak 
i naszych opiekunów. Szczęśliwi i 
wcale nie zmęczeni dotarliśmy około 
12:30 na łąki zamku olsztyńskiego, 
gdzie odbyło się podsumowanie raj-
du. Tam także pierwsze klasy wzięły 
udział w ostatnich konkurencjach, 
przygotowanych przez „Entropię”, 
samorząd uczniowski i media szkol-
ne. Biegi z kubkiem mleka, kręcenie 
sznura z ubrań, rzucanie jajkami - 
czyste szaleństwo. 

Mamy nadzieję, że dzięki rajdowi 
wszyscy uczniowie klas I mogli po-
czuć niepowtarzalną atmosferę Sło-
waka, nawiązać kontakty z innymi 
uczestnikami , a także zwyczajnie do-
brze się bawić. 

Eryk Kawecki, kl. IIa

Dnia 26 września 2017r. ucznio-
wie I LO świętowali Dzień Języków 
Europejskich. Uczniowie klas pierw-
szych i drugich zaprezentowali fak-
ty, ciekawostki i zaskakujące infor-
macje dotyczące wylosowanych 
wcześniej państw.  Uczestnicy ob-
chodów przygotowali przydatne 
słownictwo w języku danego kraju 
oraz  zaprezentowali taniec charak-
terystyczny dla omawianego regio-

nu. Dzięki prezentacjom poszcze-
gólnych klas wzbogaciliśmy wiedzę 
na temat Anglii, Turcji, Irlandii, Szko-
cji, Grecji, Rosji, Hiszpanii, Węgier, 
Francji, Austrii, Włoch oraz  Nie-
miec. W drugiej części spotkania 
każda z klas poproszona została o 
wyznaczenie reprezentanta, który 
wziął udział w quizie dotyczącym 
w/w krajów. W turnieju klas I zwy-
cięstwo odniosła  klasa I d, nato-
miast spośród klas II najlepsza oka-
zała się klasa II a. Gratulujemy!

Aneta Słomian, Adrianna Chrząstek

Dnia 16 września, w ramach 14 
Nocy Kulturalnej, w Kamieniczce 
Częstochowskiej przy ul. Mirowskiej 
4, odbył się wieczorek piosenki wło-
skiej. 

Przygotowaniem uroczystości za-
jęli się uczniowie, nauczyciele naszej 
szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi 
i członkami Stowarzyszenia Polsko-
-Włoskiego „Due Terre”. Przedstawi-
ciele Stowarzyszenia: Jolanta Kuli-
gowska-Woszczyna, Ewelina Wró-
blewska oraz Michele Feliziani powi-
tali wszystkich zgromadzonych go-

ści, po czym rozpoczął się koncert. 
Doskonałe wykonania przebojów 

takich jak „Acapulco”, „Felicita”, czy 
„Volare”, znane również jako „Nel 
blu dipinto di blu” sprawiały, że pu-
bliczność gromkimi owacjami przyj-
mowała kolejne występy. Podczas 
przerwy wszyscy mogli napić się 
znakomitej włoskiej kawy i posłuchać 
wykładu pana Claudio, Włocha opo-
wiadającego po polsku, o popular-
nych włoskich piosenkach. 

Spotkanie uświetniła specjalna 
niespodzianka, przygotowana przez 

Stowarzyszenie – degustacja prze-
pysznych polsko-włoskich pieroż-
ków. Goście byli zachwyceni, a wielu 
z nich skusiło się na dokładkę. Wie-
czór był niezwykle udany i myślę, że 
na długo zapisał się w pamięci 
wszystkich jego uczestników. 

Dziękujemy Stowarzyszeniu „Due 
Terre”, uczniom naszej szkoły z ze-
społu „Słowak i Muza” (pod opieką 
p. Doroty Marlińskiej) oraz gościom 
specjalnym za przygotowanie wyda-
rzenia.

Eryk Kawecki kl. IIa

Uczennice klasy 2b Wiktoria Po-
chopień i Natalia Lewczak oraz 
Wiktoria Gloc i Julia Lach z klasy 
2d wraz z prof. Agnieszką Mro-
wiec-Smagą przyjęły propozycję 
Biura Informacyjnego Parlamentu 
Europejskiego we Wrocławiu oraz 
Przedstawicielstwa Komisji Euro-
pejskiej w Polsce i wzięły udział 
w magicznej grze miejskiej z oka-
zji Europejskiego Dnia Języków. 

W sobotę 23 września, w samo 
południe, z magicznych portali roz-
sianych w centrum Wrocławia wyszły 
tajemnicze Istoty Cienia, by opano-
wać zaułki tego miasta. 

Zadaniem graczy było porozumie-
nie się z nimi i oswojenie, zanim za-
gubione rozejdą się po świecie przy-
nosząc więcej szkody niż pożytku. 
W Językowych Centrach Wszech-
świata czekali lekko szaleni naukow-
cy oraz Wiedzący posiadający dar 
znajomości języków obcych – angiel-
skiego, francuskiego, niemieckiego, 

hiszpańskiego, szwedzkiego, cze-
skiego, bułgarskiego i rosyjskiego. 

Właśnie w tych językach trzeba 
było rozmawiać i rozwiązywać za-
gadki prowadzące do poznania za-
klęć, które pomogły nam oswajać 
Istoty Cienia. 

Do gry zgłosiło się 14 drużyn. Wy-
posażone w mapę, zdeterminowane, 
silne wiarą w swoje umiejętności ję-
zykowe przemierzałyśmy ulice nie-
znanego nam miasta. Powierzane 
nam zadania zmuszały nie tylko do 
logicznego myślenia, ale przede 
wszystkim do zachowania trzeźwości 
umysłu. 

Ku naszemu ogromnemu zasko-
czeniu, nasza drużyna zajęła 4 miej-
sce i otrzymała nagrody rzeczowe. 
Nie można pominąć faktu, że naj-
większą atrakcję stanowiły same 
emocje, nieprzewidywalne zadania 
oraz niesamowite widoki uroczego 
i klimatycznego Wrocławia.

Natalia Lewczak, Wiktoria Pochopień, 
Agnieszka Mrowiec-Smaga
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

14
35

 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 Stary Rynek (DH „Puchatek”),  

tel. 34 368 19 45
l Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA
 

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA
POGRZEBY

WAGI

OGŁOSZENIE O PRACY
Redakcja Życia Częstochowy i Powiatu poszukuje:

- dziennikarza
- pracownika do działu marketingu

Wyślij CV na adres: b.mazur@zycie.czest.pl
tel. 696 486 680

www.zycieczestochowy.pl

PRACA   PRACA   PRACA   PRACA   PRACA   PRACA   PRACA   PRACA   PRACA   PRACA

— DAM PRACĘ —

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników  
na produkcję. System 3-zmianowy, 
l wynagrodzenie godzinowe + premia. 
Tel. 575 770 450

ZATRUDNIĘ
kierowców zawodowych  

z uprawnieniami
tel. 607 350 760

— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 

Tel. 667 499 164
n IDENTYFIKACJA wizualna firm. Projektowanie 

graficzne, DTP. e-mail: gosiakgrafik@gmail.
com. Tel. 664 911 389

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164

n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką. 
Tel. 797 287 543

n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat 
podejmie pracę. Znajomość języka 
niemieckiego. Najchętniej dorywczo. 
Tel. 537 735 654

n KOBIETA 47 lat dyplomowana opiekunka 
osób starszych, chorych i dzieci. Posiadam 
dyplom masażystki. Ziołolecznictwo. 16-letnie 
doświadczenie. Tel. 797 360 454

n KOBIETA podejmie pracę w niepełnym 
wymiarze godzin lub dorywczą, także na 
portierni. Świadczenia z ZUS, ks. sanepid.                             
Tel. 725 776 388

OPIEKA

POSZUKUJĘ osoby do stałej opieki 
nad kobietą po udarze. Dobre warunki. 

Tel. 695 453 835
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 

ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 
zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za 
mieszkanie. Tel. 536 315 866

n Podejmę opiekę nad dziećmi lub osobą 
niepełnosprawną. Praktyka. Umowa o pracę. 
Kobieta 48 lat. Tel. 669 245 082

n ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą 
starszą. Doświadczenie. Referencje. 
Tel. 508 860 723
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 

komórkowych oraz nawigacji GPS. Częstochowa, 

al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

MONTAŻ INSTALACJI 
ANTENOWYCH, 
DOMOFONÓW 

oraz ALARMÓW
Tel. 513 960 318

MATRYMONIALNE

n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 
mieszkanie. Piękne strony tak jak w Jerozolimie. 
Handluje owocami z ojcem chce do siebie. 
Wykształcenie średnie. Tel. 79/137 63 10

n KAWALER lat 49, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, ciemny blondyn – pozna 
panią – wiek do 50 lat, stan cywilny pani nieistotny. 
Pani może posiadać dzieci. Cel matrymonialny. 
Tel. 660 006 217 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna kobietę, 
chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety obojętne. Celem 
poznania się i zamieszkania razem.  Tel. 515 130 498

NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

n SPRZEDAM domek murowany w Kuźnicy Lechowej 
14 km od Częstochowy. Działka uzbrojona, 
ogrodzona 1100 m2. Pow. użytk. 78 m2, w tym: pokój, 
sypialnia, kuchenka, łazienka, piwnica, garaż. Cena 
168 tys. zł. Tel. 796 307 890 

MOTORYZACJA
— SPRZEDAM —

n KOMIS SAMOCHODOWY AUTO-PRADŁA. 
Oferta samochodów z drugiej ręki z pisemną, 
12-miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów. 
Tel. 530 103 105

NAUKA
n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła średnia, 

nauczyciel. Przygotowanie do matury, poziom 
podstawowy i rozszerzony, materiały.   www.matura.
czest.pl   Centrum Tel. 796 635 001

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – przysięgłe i 
zwykłe. malrab@tlen.pl  Tel. 692 234 971

TŁUMACZENIA

n ANGIELSKI – tłumaczenia i korekta tekstów; CV 
dokumenty i inne. Od 1997 r., faktury. admiral.
piett@wp.pl Tel. 508 569 307

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – przysięgłe i 
zwykłe. malrab@tlen.pl  Tel. 692 234 971

SPRZEDAM

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz  

– III stopnia z gwarancją, pompę wodną Apollo – II 
stopnia. Tel. 669 245 082 

n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki, szczotki, 
ssawki, rury, filtry. Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl  
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM suknię ślubną kolekcji Papa Michel, 

model Liga, w kolorze ecru. materiał mikado. 
Rozmiar 14. Rozcięcie z przodu, dekolt karo. 
Tel. 34 362 60 46 

— RÓŻNE —
n SPRZEDAM ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.  Podlesie koło 
Lelowa. Tel. 606 365 813

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM opony 185 x 70 x 13 – cena 35 zł/szt., 

4 szt.; rower młodzieżowy – 50 zł; ściski stolarskie 
120 dł. – 30 zł/szt.; imadło do rur Pionier – 50 zł. 
Tel. 504 375 516

n SPRZEDAM wannę akrylową 120 x 120 cm do 
kąpania, 140 cm z siodełkiem. Cena 210 zł. 
Tel. 725 205 960

n SPRZEDAM meble pokojowe + szafkę RTV + 
komodę. Wszystko w kolorze wiśniowym. Cena 
300 zł, do uzgodnienia. Tel. 510 578 459

USŁUGI

EST LOREK
Ekspresowo – Solidnie – Tanio

Najtańsze przewozy autokarowe
Polska – Niemcy – Holandia

Codzienne wyjazdy z Częstochowy o 
godz. 17.10, a w niedzielę o 9.40

Nowe połączenia do: Hannover, Bielefeld, 
Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Yostedt, 

Bremen, Oldenburg, Leer, Amsterdam  
Infolinia całodobowa 947 192 030

www.estgdansk.pl

MECHANIKA POJAZDOWA 
– ELEKTROMECHANIKA

ul. Mirowska 364
Tel. 604 141 355

n PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁOŚCI  
– wróżby. Tel.  34 317 31 89, kom. 883 118 012 

n TAPICER, RENOWACJA – USŁUGI. 
Tel. 888 402 656 

n PRANIE dywanów, tapicerki meblowej i 
samochodowej. Dojazd do klienta gratis! 
Tel. 603 350 752

n PRZEWÓZ osób – lotniska, wesela i inne okazje. 
TANIO! Tel. 603 350 752

n ODBIJANIE medali z mosiądzu i miedzi ø 50 mm, 
prasa cierna 200 ton. Tel. 787 108 400

n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 
podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego 
i trwałego wykonania. Płytkowanie 35 zł/m2. 
Tel. 577 613 990

n NAPRAWA pomp wodnych – samochodowych, 
cyrkulacyjnych                                               
hydroforowych. Tel. 669 245 082

n USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, 
gipsówka, karton-gips, montaż paneli, inne usługi 
wykończeniowe. Tel. 508 703 286

n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.             
Tel. 887 627 682

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla firm i 

klientów indywidualnych. Robert Pawłowski 
Tel. 696 480 414

e-mail: 067robert@gmail.com

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego typu, 
montaż anten telewizyjnych i satelitarnych. Dojazd 
do klienta. Gwarancja na wykonane usługi. 
Tel. 34 362 14 42, 608 137 269

KUPON
na   bezp ła tne   og łoszen ie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ   – MATRYMONIALNE   – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne 

uprawnienia do pracy na ważnych obiektach, w grupach 
interwencyjnych, w konwojach i na monitoringu.

Tel. kontaktowy: 604 064 480

PRACA   PRACA   PRACA   PRACA 
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Zmiany w ustawie

Większa ochrona roszczeń 
pracowników
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Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Częstochowie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

tel. 34 377 91 00

Oferta pracy:

Kierowca autobusu
w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

- prawo jazdy kategorii „D” z kodem „95”;
- aktualne badania psychologiczne

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Podanie wraz z CV oraz podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych i dopiskiem:

„kierowca autobusu”

należy składać w siedzibie MPK w Częstochowie Sp. z o.o., (42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 30) 
do Biura Podawczego - Sekretariatu.

www.mpk.czest.pl [Oferty pracy]

W Australii

Zwiedzaj 
i pracuj

Władze Australii zwiększyły 
limit wiz dla Polaków w ra-
mach programu „Zwiedzaj 
i Pracuj”. Dzięki dwustronne-
mu porozumieniu, od 1 paź-
dziernika limit wiz dla obywa-
teli RP i Australii zaintereso-
wanych wzięciem udziału 
w czwartej edycji programu 
został zwiększony do poziomu 
500, co oznacza 300 dodatko-
wych miejsc!

O udział w programie mogą 
ubiegać się obywatele polscy 
spełniający poniższe warunki:
1. Za główny cel udziału w pro-

gramie uznają pobyt wypo-
czynkowy w Australii;

2. Mają ukończone osiemnaście 
lat, lecz w momencie składa-
nia wniosku o wizę nie ukoń-
czyli trzydziestu jeden lat;

3. Nie mają dzieci pozostających 
na ich utrzymaniu;

4. Posiadają ważny paszport z co 
najmniej dwiema pustymi 
stronami, wydany nie wcze-
śniej niż dziesięć lat przed zło-
żeniem wniosku o wizę i który 
zachowa ważność przez okres 
nie krótszy niż dziewięćdzie-
siąt dni po zakończeniu pla-
nowanego pobytu;

5. Posiadają bilet powrotny, bilet 
na dalszą podróż, lub wystar-
czające środki by zakupić taki 
bilet;

6. Posiadają wystarczające środ-
ki na własne utrzymanie w ra-
mach udziału w programie 
w przypadku niepodjęcia pra-
cy w Australii;

7. Spełniają wymogi zdrowotne 
określone w przepisach praw-
nych Australii oraz zakupiły 
ubezpieczenie zdrowotne obej-
mujące opiekę szpitalną;

8. Nie uczestniczyli wcześniej 
w programie „Zwiedzaj i Pra-
cuj Australia”

9. Mają wykształcenie wyższe, 
lub ukończyli przynajmniej 
dwa lata studiów licencjac-
kich;

10. Legitymują się znajomością 
języka angielskiego na pozio-
mie komunikatywnym;

11. Przedstawią zaświadczenie 
wydane przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

WYMAGANE DOKUMENTY 
I PROCES APLIKACJI O WIZĘ

Szczegółowe informacje na te-
mat  procedury ubiegania się 
o zaświadczenie wydawane 
przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej znaj-
dą Państwo tutaj:  https://www.
mpips.gov.pl/praca/program-
-zwiedzaj-i-pracuj/program-
-zwiedzaj-i-pracuj-australia/

Po uzyskaniu zaświadczenia 
należy wystąpić do Ambasady 
Australii w Berlinie z wnio-
skiem o wydanie wizy. Informa-
cje dotyczące procedury aplika-
cji o wizę, a także dostępnego li-
mitu wiz można znaleźć na 
stronie Ambasady Australii 
w Berlinie:  http://germany.
embassy.gov.au/beln/work_
and_holiday.html, a także na 
stronie Ambasady Australii 
w Warszawie: http://australia.
pl/wsawpolski/Visas_and_Mi-
gration.html

 kg

Ochrona roszczeń pracow-
ników pozbawionych zatrud-
nienia z powodu bankructwa 
pracodawcy została poszerzo-
na. Poza tym udzielenie po-
mocy finansowej ma zostać 
przyspieszone. Między inny-
mi takie zmiany wprowadziła 
nowelizacja ustawy o ochro-
nie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pra-
codawcy.

Zmiany wprowadzone do 
ustawy mają na celu w szcze-
gólności:
l rozszerzenie ochrony rosz-

czeń pracowników, którzy w 
sytuacji niewypłacalności 
pracodawcy zostali pozbawie-
ni zatrudnienia oraz świad-
czeń przysługujących im z  te-
go tytułu,

l przyspieszenie udzielania po-
mocy finansowej  pracowni-
kom  w związku z  faktycz-
nym zaprzestaniem działal-
ności przez pracodawcę.
  

Jest to możliwe w związku z:
n Wydłużeniem okresów refe-

rencyjnych (okresów odnie-
sienia) między rozwiązaniem 
stosunku pracy, a datą nie-
wypłacalności pracodawcy – 
z 9 do 12 miesięcy. Dzięki tej 
zmianie ochroną objęte zosta-

ną osoby, w przypadku któ-
rych uprawnienie do świad-
czenia nie mieściło się w przy-
jętych dotychczas okresach 
referencyjnych.

n Rozszerzeniem katalogu 
świadczeń przysługujących 
pracownikom związanych z  
wystąpieniem niewypłacalno-
ści pracodawcy. Nowe rozwią-
zania umożliwią wypłatę na-
leżnego pracownikowi ekwi-
walentu za urlop wypoczyn-
kowy nie tylko za rok, w któ-
rym ustał stosunek pracy, ale 
również za rok poprzedzający. 
Wypłata świadczeń z tytułu 
ekwiwalentu za urlop wypo-
czynkowy według nowej pro-
pozycji będzie możliwa rów-
nież w  sytuacji, gdy ustanie 
stosunku pracy nastąpiło w 
okresie nie dłuższym niż 4 
miesiące po dacie niewypła-
calności.

n Rozszerzeniem definicji pra-
cownika w art. 10 ustawy. 
Nowelizacja przewiduje obję-
cie ochroną roszczeń pracow-
niczych również takich osób 
zatrudnionych u pracodawcy, 
jak: małżonek pracodawcy, 
dzieci własne, dzieci drugiego 
małżonka, dzieci przysposo-
bione, rodzice, macocha itd., 
które obecnie są wyłączone z 
tej ochrony, jako osoby które 

mogły mieć wpływ na działal-
ność osoby fizycznej prowa-
dzącej własną firmę.Powyższe 
rozwiązanie zapewni także 
pełniejsze dostosowanie prze-
pisów krajowych do prawa 
obowiązującego w  Unii Euro-
pejskiej.

n Umożliwieniem realnego za-
stosowania instytucji wypłaty 
zaliczki na poczet świadczeń 
niezaspokojonych przez pra-
codawcę, który faktycznie za-
przestał działalności, poprzez 
wprowadzenie nowej definicji 
„faktycznego zaprzestania 
działalności”, dookreślenie 
daty faktycznego zaprzestania 
działalności oraz uszczegóło-
wienie przepisów normują-
cych ww.  instytucję. Ponadto 
uproszczono i odformalizowa-
no procedurę wypłacania zali-
czek. W  miejsce dokumentów 
potwierdzających uprawnie-
nia pracownika wprowadzono 
oświadczenia. Wysokość za-
liczki stanowić będzie kwotę 
niezaspokojonych przez pra-
codawcę roszczeń pracowni-
czych, nie wyższą jednak niż 
wysokość minimalnego wyna-
grodzenia za pracę, ustalone-
go na podstawie odrębnych 
przepisów, obowiązującego w 
dniu złożenia wniosku o wy-
płatę zaliczki.

  Nowelizacja przewiduje 
ponadto uporządkowanie i 
usprawnienie trybu wypłaty 
świadczeń przez wojewódzkie 
urzędy pracy m.in. poprzez 
wprowadzenie następujących 
rozwiązań:
u W stosunku do tych samych 

pracowników danego praco-
dawcy, te same zaległe świad-
czenia pracownicze mające cha-
rakter jednorazowy, będą mogły 
być wypłacone tylko raz, a zale-
głe świadczenia okresowe, w 
tym wynagrodzenie – za okres 
nie dłuższy niż 3 miesiące.

u Przy wypłacie świadczeń pod-
stawę stanowić będzie prze-
ciętne miesięczne wynagro-
dzenie obowiązujące w dniu 
złożenia wykazu lub wniosku 
o wypłatę świadczeń.

u W przypadku odmowy wypła-
ty świadczeń lub zaliczki przez 
marszałka województwa 
wnioskodawca będzie miał 30 
dni na podjęcie środków 
prawnych przed sądem pracy. 
Termin ten będzie się liczył od 
daty doręczenia zawiadomie-
nia o odmowie wypłaty.
Dodatkowo nowelizacja wpro-

wadza zwolnienie z opłaty sto-
sunkowej w sprawach z  zakre-
su prawa pracy, dotyczących 
dochodzenia zwrotu należności 
powstałych w wyniku realizacji 
przepisów z zakresu ochrony 
roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy w 
przypadku, gdy wartość przed-
miotu sporu przewyższa kwotę 
50 tys. złotych. Przyjęte rozwią-
zanie spowoduje, że środki FG-
ŚP wydatkowane dotychczas na 
opłaty sądowe będą mogły być 
przeznaczone na wypłaty świad-
czeń dla pracowników niewypła-
calnych pracodawców.

Nowelizacja doprecyzowuje 
również niektóre przepisy ustawy 
o ochronie roszczeń pracowni-
czych w razie niewypłacalności 
pracodawcy, co wynika z do-
świadczeń i spostrzeżeń związa-
nych z praktycznym stosowa-
niem przepisów tej ustawy.   kg
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Dane Eurostatu

Bezrobocie w dół
4,7% - tyle w sierpniu wg 

Eurostatu wyniosła stopa 
bezrobocia w Polsce. To o 
0,1 pkt. proc. mniej niż mie-
siąc wcześniej. W Unii Euro-
pejskiej stopa bezrobocia w 
sierpniu wyniosła 7,6%. W 
strefie euro utrzymała się na 
poziomie sprzed miesiąca, 
osiągając wartość 9,1%. Co 
ciekawe, Polska znalazła się 
w europejskiej czołówce kra-
jów z najniższym bezrobo-
ciem.

W sierpniu stopa bezrobocia 
w 28 krajach Unii Europejskiej 
wyniosła 7,6%. To o 0,1 pkt. 
proc. mniej miesiąc wcześniej i 
jednocześnie o 0,9 pkt. proc. 
mniej niż przed rokiem. Takie-
go wyniku nie odnotowano od 
listopada 2008 roku.   

Polska znalazła się wśród 
10. krajów o najniższej stopie 
bezrobocia, ze wskaźnikiem na 
poziomie 4,7 proc. W stosunku 
do lipca br. stopa bezrobocia 
spadła o 0,1 pkt. proc. Nato-
miast w porównaniu do sierp-
nia ubiegłego roku jest mniej-
sza o 1,4 pkt. proc. (wynosiła 
wtedy 6,1 proc.).

Zgodnie z szacunkami Euro-
statu, liczba osób bezrobot-
nych w Polsce, w lipcu br. wy-
nosiła 812 tys. wobec 834 tys. 
miesiąc wcześniej. Rok temu 
było to 1 040 tys. osób.

Widoczny jest również spa-
dek bezrobocia wśród kobiet. 
Według danych Eurostatu w 
sierpniu br. stopa bezrobocia 
wśród pań wyniosła 4,6 proc. 
A to oznacza, że w stosunku do 
lipca tego roku spadła o 0,1 
pkt. proc.  Jeszcze większy 
spadek odnotowano w odnie-
sieniu do mężczyzn – z 5,0 do 
4,8 proc.

Z sierpniowym wskaźnikiem 
stopy bezrobocia Polska znala-
zła się w europejskiej czołówce 
krajów z najniższym bezrobo-
ciem, plasując się na 5. miej-
scu razem z Holandią.

Najniższą stopę bezrobocia 
we wszystkich krajach UE od-
notowano w Czechach (2,9 
proc.), Niemczech (3,6 proc.) 
oraz na Malcie (4,2 proc.). Naj-
wyższą natomiast zaobserwo-
wano w Grecji (21,2 proc. – 
dane za czerwiec 2017) oraz w 
Hiszpanii (17,1 proc.).

 kg
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Spółka  „WIGOLEN” SA  producent   tekstyliów  
technicznych zatrudni:

PRACOWNIKÓW  
BEZPOŚREDNIO PRODUKCYJNYCH

oraz

PRACOWNIKÓW
UTRZYMANIA RUCHU

z możliwością przyuczenia do pracy
Oferty prosimy przesyłać

na adres: sekretariat@wigolen.com.pl 
z zaznaczeniem stanowiska, którego dotyczą

Brytyjska Firma, lider ubezpieczeń na życie i emerytur  
poszukuje do Oddziału  w Częstochowie:
Menedżera Zespołu

Miejsce pracy: Częstochowa i okolice
Jeśli szukasz:  Co zyskasz:
- wsparcia doświadczonych osób,  - konkurencyjne wynagrodzenie  5.000
- swobody w działaniu,    PLN, plus wysokie prowizje
- ponadprzeciętnego wynagrodzenia   - premie, bonusy zależne od osiąganych
- jasnej ścieżki rozwoju zawodowego    wyników;
 - swobodę  w działaniu 
 - pracę w dużej stabilnej firmie
 - atrakcyjne  szkolenia, seminaria,   
   warsztaty 
 - dobrą atmosferę i kulturę pracy Czego  oczekujemy:
- doświadczenia w sprzedaży  
- doświadczenia w prowadzeniu rekrutacji  lub zespołu sprzedażowego 
- dobrej energii i nastawienia do ludzi 
- umiejętności rozmowy z ludźmi rzeczowej  i z szacunkiem
- Konsekwencji  w działaniu
- Zbudowania efektywnego Zespołu Sprzedawców mobilnych 

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 660 480 731

 KIEROWCA C+E
wynagrodzenie od 6.000 zł/m-c. 

Tel.:668 263 799

Sejm

Zmiany  
w 

przyznawaniu 
najniższych 
emerytur

Sejm uchwalił nowelizację 
ustaw, która zakłada, że ren-
cistom z orzeczeniem o cał-
kowitej niezdolności do pra-
cy będzie przysługiwało pra-
wo do najniższego świadcze-
nia emerytalnego w wysoko-
ści 1 tys. zł.

  Celem ustawy jest rozsze-
rzenie gwarancji nabycia pra-
wa do najniższej emerytury dla 
osób pobierających emerytury 
przyznane z urzędu zamiast 
renty z tytułu niezdolności do 
pracy do wysokości równej 
kwocie 1000 zł (odpowiada wy-
sokości najniższej renty z tytu-
łu całkowitej niezdolności do 
pracy) albo 750 zł (odpowiada 
najniższej wysokości renty z 
tytułu częściowej niezdolności 
do pracy).

Uchwalona nowelizacja za-
kłada, że osoby, które osiągnę-
ły wiek emerytalny lub pobie-
rają emeryturę nie będą mogły 
ubiegać się o rentę z tytułu 
całkowitej niezdolności do pra-
cy. Zgodnie z nią, wyrównanie 
emerytur dla rencistów z orze-
czoną całkowitą niezdolnością 
do pracy nastąpi przy najbliż-
szej waloryzacji rent i emery-
tur, czyli 1 marca 2018 r.

Od 1 marca, wysokość naj-
niższej emerytury (pod warun-
kiem określonego posiadania 
stażu pracy), renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pra-
cy i renty rodzinnej została 
podniesiona z kwoty 882,56 zł 
do kwoty 1000 zł, wysokość 
renty z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy - z kwoty 
676,75 zł do kwoty 750 zł, a 
renty socjalnej - z kwoty 
741,35 zł do 840 zł.

kg

Dokończenie ze str. 1
Podzielona wpłata zostanie 

rozliczona na najstarsze zadłu-
żenie na danym ubezpieczeniu 
albo funduszu.

Informację o Twoim numerze 
rachunku składkowego ZUS wy-
śle do nas  listem poleconym. 
Wysyłka rozpoczęła się od 1 paź-
dziernika.

  
Ważne!

u Jeśli do końca grudnia 2017 
roku nie dostaniemy infor-
macji o numerze naszego ra-

chunku albo jeśli zgubimy 
list, koniecznie skontaktuj-
my się z ZUS. Numer ra-
chunku otrzymamy w każdej 
placówce ZUS lub w Cen-
trum Obsługi Telefonicznej 
(nr tel.: 22 560 16 00).

u Jeśli nie będziemy znać swo-
jego numeru rachunku, nie 
opłacimy składek w 2018 ro-
ku. Dotychczasowe rachun-
ki do wpłat zostaną zamknię-
te 31 grudnia 2017 roku.

kg

ZUS 2018
Składki na jednym przelewie
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Wykaz samochodów na dzień 4 października 2017 r.

AUDI A4 1.6 E, 
rok prod. 1997, klima, 
alufelgi

 
5.900 zł

BMW X6 2.0 D, 
rok prod. 2009, F. VAT, 
automat, skóra, navi, 
czujniki 
 

119.000 zł

BMW X3 2.0 D, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT 
 

109.500 zł netto  

FORD FIESTA 1.3 E, 
rok prod. 2007,  
krajowy, I – wł. 
 
 
 9.900 zł

FORD FIESTA 1.5 
TDCI, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT, 
klimatyzacja, ABS, el. 
szyby i lusterka 
 27.900 zł

FORD MONDEO 2.0 
TDCI, rok prod. 2012-13, 
krajowy, F. VAT, 2 szt.

 38.900 - 44.900 zł

HYUNDAI i20 1.1 CRDi,  
rok prod. 2013 – zakup, 
krajowy, I – wł., 
gwarancja produc. 
 17.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi, 
2014 – zakup, krajowy, I 
– wł., gwarancja produc., 
F. VAT 

38.900 zł

MERCEDES CLK 2.0 
CDi, rok prod. 2001 

 
 12.900 zł

MERCEDES E220 rok 
prod. 2015r. Krajowy,  
I – wł., F. VAT

 
 129.900 zł

MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, krajowy, I – wł., 
F. VAT 

63.800 zł

MITSUBISHI 
OUTLANDER 2.0 E, 
zakup 2005, krajowy, 
I – wł., alufelgi, klima, 
100% bezwypadkowy
 18.900 zł

NISSAN QASHQAI 1.5 
D, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT 

49.900 zł

OPEL ASTRA 1.6 E, 
essentia, rok prod. 2014, 
krajowy, I – wł., serwis, 
F. VAT

 36.900 zł

OPEL INSIGNIA  
2.0 CDTi, rok prod. 
2015, tempomat 

 73.900 zł

 OPEL INSIGNIA 1.8 E,  
rok prod. 2013, krajowy, 
I wł., serwisowany, F.VAT 

 49.900 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 E, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., serwisowany, 
F. VAT
 41.900 zł  

PEUGEOT PARTNER 
1.4 E, rok prod. 2002/03, 
krajowy, I – wł.

 6.700 zł

RENAULT CLIO III   
1.5 DCi, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT

 18.900 zł

RENAULT MEGANE III  
1.5 DCi,  rok prod. 2014, 
I – wł., serwis. ASO

 33.700 zł

RENAULT SCENIC III 
1.5 CDI, rok prod. 2009, 
navi, po wymianie 
rozrządu
 21.900 zł

SEAT ALHAMBRA 
2.0 D, rok prod. 2010, 
7-osobowy
 

27.900 zł

SKODA FABIA 1.6 TDI, 
rok prod. 2010/2011, 
krajowy

 
17.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E, 
rok prod. 2015, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT

 36.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D, 
rok prod. 2006
 

 18.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E, 
rok prod. 2014, 4x4, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT
 

45.900 zł

TOYOTA AYGO 1.0, 
rok prod. 2007, I – wł. 
 
 

 10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.4 D, 
rok prod. 2005

 8.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2012-13, 3 szt., 
krajowe, I – wł, serwis., 
F. VAT, c. zamek, el. 
szyby, ABS, klimatyzacja
 26.900  - 27.900 zł

VW GOLF VI 1.4 E, 
rok prod. 2010, 5 drzwi

 
29.900 zł

n AUDI A3 1.9 TDI, rok prod. 2007 24.700 zł
n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 

quattro  118.000 zł
n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   55.900 zł
n CITROEN C4 1.6 E, rok prod. 2007,  

krajowy   8.900 zł
n CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2013,  

automat, I –wł.   37.900 zł
n FIAT PUNTO 1.2 E,  

rok prod. 2001 2.500 zł
n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  

rok prod. 2009 16.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E,  

rok prod. 2005, krajowy 13.900 zł
n FORD RANGER 2.2 TDCI,  

rok prod. 2013 59.900 zł
n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  

rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 37.900 zł

n HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2007, 
automat   25.700 zł

n JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n OPEL ASTRA 1.6 E,  
rok prod. 2015 39.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D,  
rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL CORSA 1.2 E,  
rok prod. 1997, krajowy 2.900 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  
rok prod. 2009 29.700 zł

n OPEL VECTRA 1.9 D,  
rok prod. 2007 16.900 zł

n PEUGEOT 208 1.0 E,  
rok prod. 2016 33.900 zł

n PEUGEOT 508 1.6 D,  
rok prod. 2011 39.800 zł

n RENAULT CLIO 0.9 E,  
rok prod. 2014 30.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D,  
rok prod. 2008, krajowy 11.900 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 D,  
rok prod. 2006 8.800 zł

n SEAT LEON 1.9 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n SKODA FABIA 1.4 E,  
rok prod. 2003, krajowy 4.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D,  
rok prod. 2004, krajowy 10.800 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n VOLVO S60 2.0 E,  
rok prod. 2008 29.900 zł

n VW GOLF 1.9 D, rok prod. 2008/09,  
krajowy, I właściciel 20.900 zł

n VW GOLF 1.4 TSi,  
rok prod. 2009 29.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 58.900 zł

n VW PASSAT 1.8 E, rok prod. 1996 3.800 zł
n VW PASSAT 1.6 TDi, rok prod. 2014,  

krajowy, I – wł., serwis., F. VAT 53.900 zł
n VW T4 2.5 TDI, rok prod. 2001, 

7-osobowy 7.900 zł  
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Karting

8-letni Juliusz zwyciężył w Trzyńcu
Siatkówka

Norwid u siebie,  
AZS na wyjeździe

Częstochowianin, Juliusz 
Ociepa, zwyciężył ostatnią 
rundę czeskiego Pucharu Mo-
raw - Mistrzostw Słowacji w 
kartingu.

Na torze kartingowym Steel 
Ring w Trzyńcu w Czechach od-
były się ostatnie zawody Pucha-
ru Moraw - Mistrzostw Słowacji. 
Zwycięzcą rundy Rotax Micro 
MAX został debiutujący w 2017 
roku na polskich i zagranicz-
nych torach zaledwie 8-letni Ju-
liusz Ociepa z Częstochowy.

Tor Steel Ring w Trzyńcu wy-
jątkowo przypadł Juliuszowi do 
gustu. Już w czasówce pokazał, 
że potrafi jeździć szybko i jest li-
czącym się w stawce zawodni-

kiem. Podczas kwalifikacji Ju-
liusz Ociepa zajmuje 3 miejsce, 
ale już w przed finale obejmuje 
prowadzenie i nie oddaje go do 
końca tych zawodów.   W wyścigu 
finałowym po całej serii przetaso-
wań i zaciętej walce ze starszymi 
od siebie i bardziej doświadczo-
nymi rywalami utrzymuje 1 miej-
sce.   Ostatni wyścig, tzw. Super 
Finał   Juliusz również kończy na 
1 miejscu, zostając tym samym 
zwycięzcą ostatniej rundy Pucha-
ru Moraw - Mistrzostw Słowacji 
2017 z kompletem punktów.

Warto dodać, że w sezonie 
2017 Juliusz startował w dwóch 
równoległych Pucharach. W 
swoim pierwszym sezonie star-
tów w   Pucharze Rotax MAX 

Challenge Polska uplasował się 
na 10 miejscu na 35 sklasyfiko-
wanych zawodników, a w mię-
dzynarodowym Pucharze Rotax 
MAX Central European na 17 
miejscu pośród 47 kierowców z 
całej Europy.   

Należy dodać, że Juliusz nie 
startował we wszystkich run-
dach, które to odbywały się na 
torach czeskich, węgierskich, 
austriackich oraz włoskich, a to 
w konsekwencji spowodowało 
osiągnięcie niższej od możliwej 
pozycji w grupie. Teraz czas na 
krótki odpoczynek, ale już w li-
stopadzie Juliusz wznawia tre-
ningi, aby jak najlepiej przygoto-
wać się do kolejnego sezonu.

Oprac. kg

W sobotę, 7 października 
Exact Systems Norwid oraz 
AZS Częstochowa będą rywali-
zować o kolejne punkty w I li-
dze. Ci pierwsi podejmą TSV 
Sanok, a drudzy zagrają na wy-
jeździe ze Ślepskiem Suwałki.

Oba częstochowskie zespoły 
rozpoczęły sezon od zwycięstw. 
Siatkarze Norwida dość niespo-
dziewanie pokonali na wyjeździe 
3:1 Stal Nysę, a drużyna AZS-u 
w czterosetowym pojedynku 
zwyciężyła w Hali Sportowej Czę-

stochowa z SMS-em PZPS Spała.
Sobotni mecz z TSV Sanok 

(godz. 17) będzie dla zespołu Ra-
dosława Panasa pierwszym w 
tym sezonie przed własną pu-
blicznością. Rywal Norwida w 
pierwszej kolejce przegrał na 
własnym terenie 0:3 z Krispolem 
Września.  

Tego samego dnia często-
chowski AZS zagra w Suwałkach 
ze Ślepskiem, który na inaugu-
rację pokonał u siebie 3:1 Olim-
pię Sulęcin.

KR
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Tenis stołowy

W Hali Sportowej grają zawodnicy 
z całego świata

W Hali Sportowej Często-
chowa rozgrywany jest naj-
większy w tym roku w Polsce 
turniej tenisa stołowego – IT-
TF Challenge Polish Open.

W tym prestiżowym turnieju 
rywalizuje 320 zawodników i za-
wodniczek z 51 krajów całego 

świata. Wśród nich jest m.in. je-
denastka tenisistka na świecie 
Japonka Mima Ito.

W gronie uczestników znala-
zło się aż 48 reprezentantów i re-
prezentantek Polski. W Hali 
Sportowej Częstochowa zoba-
czymy m.in. Natalię Partykę, Ka-
tarzynę Grzybowską-Franc, Li 

Qian czy Daniela Góraka, którzy 
rozpoczną swój udział od turnie-
ju głównego. Będzie on rozgry-
wany od piątku, 6 października 
do niedzieli.

Wyniki i harmonogram znaj-
dziecie na stronie www.zycie-
czestochowy.pl

KR

To będzie wielkie święto 
bokserskie w Częstochowie. 
18 listopada w hali sportowej 
przy ul. Żużlowej w ringu zo-
baczymy byłego mistrza świa-
ta dwóch kategorii Tomasza 
Adamka.  

– Mam nadzieję, że będzie to 
ringowa wojna! Wierzę z całego 
serca, że zasłużę na jeszcze jed-
ną wielką walkę – powiedział 
Adamek telewizji Polsat Sport.  

Tomasz Adamek  (51-5, 30 
KO) udanie wrócił na ring po po-
nad rocznej przerwie. W czerwcu 
podczas   gali Polsat Boxing Ni-
ght wygrał zdecydowanie na 
punkty z  Solomonem Haumo-
no.  W listopadzie w Częstocho-
wie zmierzy się z niewygodnym  
Fredem Kassim  (18-6-1, 10 
KO). Kameruńczyk to bardzo do-
świadczony pięściarz. Ostatnie 
walki toczył z bokserami z czo-
łówki. Przed czasem przegrywał 
z Jarrellem Millerem  czy też  
Amirem Mansourem.  Wysoko, 
ale wysoko postawił poprzeczkę 
byłemu pretendentowi do tytułu 

mistrza świata  Hughie Fu-
ry’emu,  a także zremisował z  
Chrisem Arreolą.  

Wiadomo też, że w Częstocho-
wie odbędzie się walka o mi-
strzostwo Polski wagi półśred-
niej, w której  Łukasz Wierzbic-
ki  zmierzy się z  Michałem Żero-
mińskim.  Swój kolejny pojedy-
nek stoczy również Robert Parzę-
czewski, młodzieżowy mistrz 
świata.  

Organizatorami gali są: Ty-
mex Boxing Promotion, AG Pro-
motions oraz MB Promotions.

KR
Karta walk  

Tomasz Adamek (51-5, 30 KO)  
- Fred Kassi (18-6-1, 10 KO)

Adam Balski (10-0, 8 KO) - TBA

Robert Parzęczewski (16-1, 9 
KO) - TBA

Łukasz Wierzbicki   (13-0, 6 
KO) - Michał Żeromiński (13-
2-1, 1 KO)

Damian Wrzesiński (12-1-1, 5 
KO) - TBA - Tomasz Sarara 
(1-0, 1 KO) - TBA TBA - TBA

Boks

Tomasz Adamek 
będzie walczył 
w Częstochowie



Mieszalnia
kolorów 

AJD i Politechnika

Studenci wrócili do nauki
Po trzymiesięcznej prze-

rwie na uczelniach znowu 
zrobiło się gwarno. Studenci 
Akademii im. Jana Długosza 
oraz Politechniki Często-
chowskiej odśpiewali już 
Gaudeamus Igitur.

Słowa uroczystej  immatry-
kulacji w nowym roku akade-
mickim padły najpierw na Wy-
dziale Zarządzania Politechni-
ki Częstochowskiej. 4 paź-
dziernika natomiast inaugura-
cja odbyła się w Akademii im. 
Jana Długosza. 

Poza władzami uczelni, na-
uczycielami akademickimi 
i studentami uczestniczyli 
w niej parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz miasta, 
absolwenci oraz reprezentanci 
zaprzyjaźnionych szkół i uczel-
ni wyższych. 

Kulminacyjnym momentem 
inauguracji była immatrykula-
cja. Wykład inauguracyjny, pt.  
„Przestrzeń abstrakcyjna. Pro-
blemy obrazowania i naucza-
nia” wygłosił kw II st. Andrzej 
Desperak, prof. AJD z Wydzia-

łu Sztuki Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. 

Uroczystość uświetnił Chór 
Instytutu Muzyki Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie 
pod dyrekcją: kw. I st. Przemy-
sława Jeziorowskiego. kg

Lubliniec

Miłośnik trzeźwienia na dołku?
Lublinieccy policjanci za-

trzymali 37-latka, który wy-
wołał awanturę w szpitalnej 
izbie przyjęć. Krewki pacjent, 
który nie pozwolił lekarzowi 
udzielić sobie pomocy, już po 
raz dwudziesty w tym roku 
trzeźwiał na dołku w lubliniec-
kiej komendzie!

Do policyjnego pomieszczenia 
dla osób zatrzymanych trafił pi-
jany mężczyzna, który wywołał 

awanturę w miejscu zamieszka-
nia. Po wytrzeźwieniu opuścił on 
komendę. Jednak, jak się okaza-
ło, tylko na kilka godzin. Dokład-
nie w tym samym dniu, co wy-
szedł, z dyżurnym lublinieckiej 
komendy skontaktował się per-
sonel szpitalnej izby przyjęć z 
prośbą o interwencję wobec 
awanturującego się pacjenta. Na 
miejsce natychmiast skierowany 
został patrol. Agresorem okazał 
się dobrze im już znany 37-latek. 

Mężczyzna z raną głowy przywie-
ziony do izby przyjęć karetką po-
gotowia, nie pozwolił lekarzowi 
udzielić sobie pomocy. Policjanci 
zbadali stan trzeźwości poszko-
dowanego. Wynik badania   wy-
kazał w jego organizmie prawie 
2,5 promila alkoholu. Tym spo-
sobem, po raz dwudziesty w tym 
roku trafił na dołek. Niebawem 
będzie musiał odpowiedzieć za 
zakłócanie porządku w miejscu 
publicznym. kg

Nielegalne praktyki lekarskie

Były starosta przed sądem
Wkrótce na ławie oskarżo-

nych zasiądzie były starosta 
myszkowski. Wojciech P. bę-
dzie tłumaczył się ze złożenia 
niezgodnych z prawdą 
oświadczeń majątkowych.

Wojciech P. w lipcu 2011 roku 
objął funkcję starosty myszkow-
skiego. Zgodnie z przepisami w 
terminie 30 dni od objęcia urzędu 
oraz corocznie w terminie do 30 
kwietnia musiał on składać 
oświadczenia majątkowego. Zgod-
nie natomiast z przepisami usta-
wy o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne, 
starosta nie może prowadzić dzia-
łalności gospodarczej na własny 
rachunek, a jeżeli przed dniem 
wyboru prowadził działalność, po-
winien jej zaprzestać w terminie 3 
miesięcy. W lipcu 2011 roku Woj-
ciech P. złożył oświadczenie ma-
jątkowe, w którym stwierdził, że 
nie prowadzi działalności gospo-
darczej. Oświadczenia majątkowe 
o takiej samej treści w zakresie 
prowadzenia działalności gospo-
darczej Wojciech P. złożył także w 
kwietniu 2012 roku i kwietniu 
2013 roku. Dotyczyły one stanu 
na dzień 31 grudnia 2011 roku i 
31 grudnia 2012 roku.

W trakcie postępowania 
stwierdzono, że Wojciech P. od 
2001 roku prowadził praktykę 
lekarską w dziedzinie chorób we-
wnętrznych i badań lekarskich 
osób ubiegających się o upraw-
nienia do kierowania pojazdami. 
Poza tym, od stycznia 2011 roku 
Wojciech P. pracował na podsta-

wie umów cywilnoprawnych ja-
ko lekarz geriatra w jednej z 
przychodni w Myszkowie.

Na podstawie zeznań przesłu-
chanych w śledztwie świadków 
oraz zabezpieczonej dokumenta-
cji stwierdzono, że w latach 
2011-2012 Wojciech P. wykony-
wał czynności z zakresie płat-
nych badań lekarskich osób 
ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami. Bada-
nia te były wykonywane w gabi-
necie przychodni w Myszkowie, 
w której pracował jako lekarz ge-
riatra. Nie były one ewidencjono-
wane, a dochód z nich nie był 
zgłoszony do opodatkowania.

Dopiero w styczniu 2013 roku 
Wojciech P. podpisał z przychodnią 
aneks do umowy zlecenia, dotyczą-
cy prowadzenia w przychodni ba-
dań osób ubiegających się o upraw-
nienia do kierowania pojazdami.

Z ustaleń śledztwa wynika, że 
w 2011 roku Wojciech P. sporzą-
dził 5 orzeczeń lekarskich o bra-
ku przeciwwskazań zdrowot-
nych do kierowania pojazdami 
silnikowymi, a w 2012 roku 49 
takich orzeczeń.

W toku śledztwa prokurator 
przedstawił Wojciechowi P. zarzu-
ty podania nieprawdy w oświad-
czeniach majątkowych, złożonych 
w latach 2011-2013, w zakresie 
nie prowadzenia przez siebie dzia-
łalności gospodarczej. Mężczyzna 
przyznał się do winy. Przestęp-
stwo złożenia fałszywego oświad-
czenia pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej, jest zagrożone karą 
pozbawienia wolności od 6 mie-
sięcy do 8 lat. kg
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PROGRAM TV – PIĄTEK 6 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?
06:00 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:10 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 44; magazyn
09:35 Rodzinny Ekspress
10:10 Północ – Południe, 

Księga I; odc. 4/12; serial 
kostiumowy; USA (1985)

11:10 Dr Quinn; seria VI,; 
odc. 2/22; serial 
obyczajowy; USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Nowoczesność w 

rolnictwie – Gospodarka 
wodna w warunkach 
nadmiaru i niedoboru 
wody; cykl reportaży

12:55 Natura w Jedynce – 
Lungau. Wysoko wśród 
chłodu; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2016)

14:00 Elif; odc. 107; serial; 
Turcja (2014)

15:10 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3176; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/35/; teleturniej
18:55 Mam prawo; serial 

dokumentalny TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Białoczerwoni
20:10 Pogoda
20:25 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
21:20 Weekendowy Hit 

Jedynki – Tobruk; dramat 
wojenny; USA (1967)

23:20 Status nieznany; 
thriller; USA (2014)

00:50 Generał bandytów; 
odc. 3/4; film kostiumowy; 
Włochy (2012)

01:55 James Bond w 
Jedynce – Diamenty są 
wieczne; film sensacyjny; 
Wielka Brytania (1971)

03:55 Notacje; cykl dokum.

06:05 Rodzinka.pl; odc. 152 
„O miłości i zimniej 
wodzie” sezon 6; serial 
komediowy TVP

06:40 Sztuka codzienności – 
Makijaż; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

07:05 M jak miłość; odc. 
137; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama kraj
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1713; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Postaw na milion 
(powtórka); teleturniej

12:40 Tysiąc i jedna noc; 
odc. 157; serial 
obyczajowy; Turcja (2006)

13:40 Na sygnale; odc. 51 
Ślubuję Ci miłość, 
wierność; serial 
fabularyzowany TVP

14:10 Program religijny
14:40 BYŁO... NIE MINĘŁO - 

EXTRA; (4); magazyn
15:25 300 milionów lat – 

Ziemia człowieka; odc. 2; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (2016)

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 26; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1713; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1714; serial obyczajowy 
TVP

20:40 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

21:40 Rodzinka.pl; odc. 214 
„Muszę rozgrzać 
Achillesa” sezon 11; serial 
komediowy TVP

22:10 Pod wspólnym 
niebem; odc. 4 Podgląd; 
serial komediowy TVP

22:45 Pitbull. Nowe 
porządki.; film sensacyjny

01:05 Ostatni skok; film akcji; 
Francja (2002); 
reż.:Florent Emilio Siri; 
wyk.:Valerio Mastandrea, 
Alexandre Hamidi, Samy 
Naceri

03:00 Nocny recepcjonista; 
odc 7/8; serial; Wielka 
Brytania (2016)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (488); 
serial  paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(702); serial  fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (35); serial  
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (327); 
serial  paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (255); 
serial  paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (736); 
serial  paradokumentalny

14:00 Jesień w Polsacie; 
reportaż

14:50 Dlaczego ja? (782); 
serial  paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn  

reporterów; program 
ukazujący ludzkie 
problemy. Reporterzy 
interweniują wszędzie, 
gdzie potrzebna jest 
pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (146); 
serial  paradokumentalny

17:00 Gliniarze (134); serial  
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2541); serial  obyczajowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (381); serial  
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

20:05 Wyspa przetrwania 
(5); reality show. 
Szesnastu śmiałków 
spędzi miesiąc na 
tropikalnej wyspie 
archipelagu Fidżi. Będą 
musieli wykazać się siłą 
mięśni i intelektu oraz 
determinacją...

22:10 Poszukiwacze 
zaginionej Arki; film 
przygodowy, USA 1981

0:50 Złodziejski kodeks; 
thriller, Niemcy/USA 2009. 
Złodziej Keith Ripley musi 
spłacić dług zaciągnięty u 
rosyjskiej mafii. Planuje 
zatem ostatni skok. Chce 
ukraść dwa słynne jaja 
Fabergé.

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5091) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(20/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2096) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (805) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (457) - 
program

13:00 19 + (158) - program
13:30 Szpital (694) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (458) - 
program

16:30 19 + (159) - program
17:00 Ukryta prawda (806) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (695) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7219) - 

informacje 
19:35 Sport (7202) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7199) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5092) - 

program
20:00 Mad Max: Na drodze 

gniewu - film 
przygodowy, USA/
Australia 2015, reżyseria: 
George Miller, obsada: 
Tom Hardy, Charlize 
Theron, Nicholas Hoult, 
Hugh Keays-Byrne, Josh 
Helman, Zoe Kravitz

22:30 Red II - film 
sensacyjny, USA/Kanada/
Francja 2013, reżyseria: 
Dean Parisot, obsada: 
Bruce Willis, John 
Malkovich, Mary-Louise 
Parker, Helen Mirren, 
Anthony Hopkins, 
Catherine Zeta-Jones, 
David Thewlis

01:00 Kuba Wojewódzki 12 
(5/13) - talk show

02:00 Revolution (18/20) - 
serial S-F, USA

03:00 Uwaga! (5092) - 
program

03:15 Moc Magii (273/355) - 
program

04:35 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2015

07:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1997

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1997

09:00 Kobra - oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

11:00 Kobra - oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2015; odc. 22

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; odc. 23

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 213

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 214

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 24

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 25

17:15 Ale numer!; Polska
17:45 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska, odc. 24
18:40 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska, odc. 25
19:30 Gwiazdy lombardu; 

factual, USA 2015
20:00 Liberator 2; akcja, USA 

1995. Pędzący przez Góry 
Skaliste pociąg pasażerski 
Grand Continental zostaje 
opanowany przez grupę 
terrorystów. Dowodzący 
nimi szalony naukowiec 
Travis Dane i przemienia 
go w ruchome centrum 
dowodzenia za sprawą 
którego przejmuje kontrolę 
nad nowoczesnym 
satelitą, bronią nowej 
generacji mogącą 
wywoływać trzęsienia 
ziemi…

22:00 S.W.A.T. Jednostka 
Specjalna; akcja, USA 
2003

00:20 Króliczek; komedia, 
USA 2008

01:55 Ale numer!; Polska
03:00 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:30 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:55 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:25 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 4

04:50 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:40 Wszystko przed nami; 
odc. 80; telenowela TVP

06:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 1/7; serial 
TVP

07:15 Na sygnale; odc. 47 
„Kubeł zimnej wody”; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Na sygnale; odc. 48 
„Lewizna góry”; serial 
fabularyzowany TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
646; serial TVP

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

10:15 Rodzinka.pl; odc. 131 
„Dziadkowie kontratakują” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 132 
„Powrót” sezon 6; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
36 - Świadek; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
37 - Zlecenie; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
588 - Dmuchać na zimne; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 48 
„Lewizna góry”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 133 
„Ból rozstania” sezon 6; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
38 - Sprawa świętego 
Mikołaja; serial kryminalny 
TVP

20:20 Wspaniałe stulecie (s. 
3); odc. 165; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
39 - Strach na scenie; 
serial kryminalny TVP

00:10 Ojciec Mateusz; odc. 
230; serial kryminalny 
TVP

01:10 Krew z krwi; odc. 2/8; 
serial TVP

02:15 Krew z krwi; odc. 3/8; 
serial TVP

03:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 1/7; serial 
TVP

04:15 M jak miłość; odc. 
646; serial TVP

05:05 Rodzinka.pl; odc. 131; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2358
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Chrupiący chleb z 
pieca; magazyn kulinarny

06:35 Koncert życzeń 
Kabaretu OT. TO - 
Lambaluna - Reaktywacja 
(2)

07:40 Jeden z dziesięciu; 
5/97; teleturniej

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (36) - Sny

09:10 Koło fortuny; odc. 19 
ed. 3; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret; /37/
10:50 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /52/ - „Wyszłam 
za mąż zaraz wracam” - 
Ewa Bem

11:00 KabareTOP Story - 
„Sęk” - kabaret Dudek

11:25 Kabaretożercy; (3); 
teleturniej

12:20 Życie to Kabaret – 
Dobry wieczór z Neo - 
Nówką - Ale jaja (1)

13:20 Życie to Kabaret – 
Kabaret Paranienormalni 
- Niebezpiecznie śmieszni

14:15 Familiada; odc. 2358; 
teleturniej

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005  (1-2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności; /2/

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Królik po polsku

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 17 
- W drodze do dżungli; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 2 - Ekwador. 
Quito (6); magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - 
Jarnołtówek (241); serial 
komediowy TVP

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Spotkanie po latach; 
program rozrywkowy

20:25 Kabaretożercy; (4); 
teleturniej

21:20 Postaw na milion; 
odc. 148; teleturniej

22:20 Pierwsza randka; (5)
23:20 Dzięki Bogu już 

weekend; (6); program 
rozrywkowy

00:20 Sonda 2; (57); 
program 
popularnonaukowy

00:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2012 Jestem 
Gwiazdą!; program 
rozrywkowy

02:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2012 Jestem 
Gwiazdą!

03:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2016 na 
bis - Waldemar Malicki i 
Filharmonia Dowcipu

04:05 Rozrywka Retro – 
Camping Studia Gama

05:20 Ukryta prawda (37/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (164) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (97) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy III (23/25) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (95/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (96/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (439) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (98) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (338) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (165) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy III (24/25) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(5/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (97/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (98/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (440) - 
program obyczajowy 

20:00 Strażnicy marzeń - 
film przygodowy, USA 
2012. Jack Mróz - 
urwisowaty chłopak 
władający chłodem - 
zostaje zwerbowany przez 
swojego stwórcę do 
drużyny Strażników, która 
troszczy się o dobro dzieci 
na całym świecie…

22:10 Butch Cassidy i 
Sundance Kid - western, 
USA 1969.  Nie ma 
sprytniejszego w 
wymyślaniu planu 
zdobycia bogactwa niż 
Butch Cassidy (Paul 
Newman) i bieglejszego w 
posługiwaniu się 
rewolwerem od 
Sundance’a Kida (Robert 
Redford)…

00:25 Zabójcza broń (1/18) - 
serial 

01:30 Masters of Sex 2 
(8/12) - serial, USA 

02:45 Moc Magii (273/355) - 
program 

04:55 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show

05:30 Brudasy (3/4) - 
program rozrywkowy

06:00 Nowa Maja w 
ogrodzie (32/52) - 
magazyn ogrodniczy

06:30 Akademia ogrodnika 
(39/52) - magazyn 
ogrodniczy

06:35 Ugotowani 11 (4/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:35 Idealna niania 9
08:15 Niezwykłe przypadki 

medyczne 2 (7/8) - 
program lifestylowy

08:45 Niezwykłe przypadki 
medyczne 2 (8) - program 
lifestylowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (2/8) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (12) - program 
rozrywkowy

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

11:45 Kuchenne rewolucje 
13 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Ostre cięcie 4 (4/12) - 
program

13:30 Klinika marzeń
14:00 W czym do ślubu? 2 

(5/10) - reality show
14:30 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 3 (4/12) - reality 
show

15:15 Surowi rodzice 3 
(5/13) - reality show

16:15 Beauty ekspert 2 
(3/12) - magazyn 
lifestylowy

16:45 Pani Gadżet 2.0 (5/12) 
- magazyn

17:15 Gwiazdy od kuchni
17:45 Ugotowani 11 (5/12) - 

program kulinarno-
rozrywkowy

18:45 36,6 2 (4/13) - 
program

19:45 Kuchenne rewolucje 6 
(3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:45 Samobójcza nacja - 
dokument

21:45 Pojedynek na modę
22:30 Życie bez wstydu 5 

(6/12) - reality show
23:30 Nastolatki w ciąży 2 

(6/8) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

00:15 Obsesja doskonałości 
- dokument

01:35 Dwa światy - 
dokument

02:35 W roli głównej - 
Szymon Majewski (6/8) - 
talk show

03:00 W roli głównej - 
Robert Korzeniowski (5/7) 
- talk show

03:25 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn

06:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 1/4F (1)

08:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 1/4F (2)

10:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 1/4F (3)

12:30 Triathlon Ironman MŚ
13:30 4-4-2 wydanie 

specjalne
15:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Pekin: 1/4F (4)
17:05 Nieśmiertelni
17:55 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Pekin: 1/4F (2)
19:15 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Pekin: 1/4F (3)
20:45 Boks - Megafights
22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Pekin: 1/4F (4)
24:00 Hokej na lodzie - NHL 

- Podsumowanie sezonu 
2016/17

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (1)

07:00 Kwadrans w ogrodzie
07:15 ABC PACJENTA
08:00 Jaster; film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 965
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Pod Tatrami
12:15 Nożem i widelcem; odc. 

149
12:30 Historie szczęśliwe; odc. 

4; cykl reportaży
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda
13:50 Strefa zdrowia; odc. 2; 

magazyn medyczny
14:15 Jaster; film dokum.; 

Polska (2013)
15:15 Mój pies i inne 

zwierzaki
15:35 Pełnosprawni
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Twarze TV Katowice; 

felieton
18:00 Dojrzalsi; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Schlesien Journal
20:01 Film dokum.
20:35 Na szlaku wydarzeń; 

magazyn
20:55 POGODA
21:00 Dojrzalsi; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier 
23:35 Jaster; film dokum.
00:40 Pełnosprawni
01:20 Sprawa dla reportera
02:05 Pod Tatrami
02:20 Nożem i widelcem; odc. 

149
02:40 Jaster; film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Strefa zdrowia; odc. 2; 

magazyn
04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier 
06:00 Plebania; odc. 965
06:20 Reportaż
06:35 Pełnosprawni

06:45 Był taki dzień – 6 
października; felieton

06:47 Komunikaty Wojenne; 
odc. 34; felieton

06:55 Historia Polski – 
Maria Konopnicka; film 
dokum.

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Sawanna; odc. 9; cykl 
reportaży

08:30 Po co nam to było - 
Spod lady

09:35 Królowa Panoram; 
film dokum.; Polska 
(2012)

10:40 Flavors – Thailand; 
odc. 3/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

11:45 Taśmy bezpieki; odc. 
19 Obchody rocznicowe 
MO i SB

12:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Kraków - Więzienie przy 
Montelupich; cykl 
reportaży

12:45 Podróże z historią; 
odc. 3 Na straży Gdańska; 
cykl dokum.

13:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zapis 
ponownych narodzin

13:55 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica bunkra 
Hitlera; cykl dokum.

14:50 Przewodnik 
Historyczny Bogusława 
Wołoszańskiego - MRU 
Linia Hitlera; cykl dokum.

15:20 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 6/6; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2010)

16:25 Historia Polski – 
Radio powstańcze 
„Błyskawica”; film 
dokum.

17:40 Czas honoru; odc. 10 
Spotkania; serial TVP

18:40 Goniec historyczny 
IPN

19:10 Sensacje XX wieku – 
„Pseudonim”Puch”

20:05 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 6; 
magazyn

20:40 Odkryć tajemnicę; 6/6; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2014)

21:45 Dorastanie; odc. 7/7 - 
1979 - 1980; serial TVP

23:00 Szerokie tory – 
Szerokie tory. 
Czarnoskóry polityk; 
reportaż

23:30 Ośmiornica; s. 5; odc. 
3/10; serial; Włochy 
(1984)

00:40 Rzeczpospolita 
partyzancka – Nigdy nie 
wrócisz do domu...; film 
dokum.; Polska (2008); 
reż.:Jolanta Krysowata

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Sawanna; odc. 9; cykl 
reportaży

02:20 Dorastanie; odc. 7/7 - 
1979 - 1980; serial TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

5:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

9:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

13:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Czarnogóra - Dania

15:40 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Armenia - Polska

17:45 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
21; mecz: Polska - 
Finlandia

20:15 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Hiszpania - Albania

22:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

23:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; 
podsumowanie

0:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Austria - Serbia

2:30 Sporty walki: KSW 26: 
Michał Materla - Jay 
Silva. Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – SOBOTA 7 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

04:20 Klan; odc. 3172
04:45 Klan; odc. 3173
05:05 Klan; odc. 3174
05:35 Jaka to melodia?
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Naszaarmia.pl; 

magazyn
07:30 Rok w ogrodzie
07:50 Rok w ogrodzie extra; 

magazyn
08:10 Śmierć 

rewolwerowca; western; 
USA (1969)

10:20 Rozdarte serca; odc. 
82; serial obyczajowy; 
Turcja (2014)

11:10 Rozdarte serca; odc. 
83; serial obyczajowy; 
Turcja (2014)

12:00 Studio Raban
12:30 Fascynujący świat – 

Mój przyjaciel robot; film 
dokumentalny; Francja 
(2015); reż.:THIBAUT 
SEVE

13:35 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
231; serial kryminalny 
TVP

15:05 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 61; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

16:00 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 17 - Koncert; serial 
obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Rolnik szuka żony 

seria IV; reality show
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/36/; teleturniej
18:55 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie na Dzień 

Papieski
20:10 Sport
20:15 Białoczerwoni
20:20 Pogoda
20:30 Komisarz Alex; odc. 

122; serial kryminalny 
TVP

21:25 Hit na sobotę – 
Mumia powraca; film 
przygodowy; USA (2001)

23:45 Penelope; komedia; 
USA (2006)

01:35 Tobruk; dramat 
wojenny; USA (1967)

03:25 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 61; serial; 
Niemcy, Hiszpania (2013)

05:25 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem; odc. 1/12; 
Wielka Brytania (2016)

06:30 M jak miłość; odc. 
1317; serial TVP

07:30 Pytanie na śniadanie
11:50 O mnie się nie martw; 

s. VII; odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

12:50 Na sygnale; odc. 157; 
serial fabularyzowany TVP

13:20 Podróże z historią; 
odc. 48 Śląsk 
nieoczywisty; cykl 
dokumentalny

14:00 Familiada
14:40 BYŁO... NIE MINĘŁO - 

EXTRA; (5); magazyn
15:15 Rodzinka.pl; odc. 214 

„Muszę rozgrzać 
Achillesa” sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:45 Pierwsza randka; (6)
16:45 wydarzenie aktualne
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
19:05 Postaw na milion; 

teleturniej
20:05 The Voice of Poland – 

Bitwa (11); widowisko
22:25 Miasto skarbów; odc. 

4; serial kryminalny TVP
23:25 Nocny recepcjonista; 

odc 7/8; serial; Wielka 
Brytania (2016)

00:20 Fala; film 
katastroficzny; Norwegia 
(2015); reż.:Roar Uthaug; 
wyk.:Kristoffer Joner, 
Thomas Bo Larsen, Ane 
Dahl Torp, Jonas Hoff 
Oftebro

02:15 Pitbull. Nowe 
porządki.; film sensacyjny

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (6); serial  
animowany

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (45); serial  
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (46); serial  
animowany

9:15 Przygody Kota w 
Butach (15); serial  
animowany

9:40 Przygody Kota w 
Butach (16); serial  
animowany

10:10 Ewa gotuje (311); 
magazyn  kulinarny

10:45 #SUPERMODELKA - 
PLUS SIZE (5); program 
rozrywkowy. Przepustkę 
do kariery w modelingu 
otrzymają kobiety o 
pełnych kształtach. 
Program wyłoni 
supermodelkę plus size. 
Pomogą w tym jurorzy: 
Ewa...

12:15 The Brain. Genialny 
Umysł (13); program 
rozrywkowy. Rywalizacja 
ponadprzeciętnie 
uzdolnionych ludzi. 
Widzów czekają 
zaskakujące konkurencje i 
pojedynek geniuszy z 
różnych stron świata. 
Zmierzą się utalentowani 
reprezentanci Hiszpanii,...

13:45 Wyspa przetrwania 
(5); reality show

15:45 Kabaret na żywo (23); 
program rozrywkowy

17:50 Chłopaki do wzięcia 
(107); serial  
dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia 
(108); serial  
dokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (382); serial  
komediowy

20:10 Epoka lodowcowa: 
Wędrówka kontynentów; 
film animowany, USA 
2012

22:05 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 8 (5); program 
rozrywkowy

0:15 Wojownik; dramat 
społeczny, USA 2011. 
Tommy Conlon, były 
żołnierz marines, powraca 
do rodzinnego 
Pittsburgha. Pragnąc 
zdobyć uznanie ojca, 
postanawia wziąć udział w 
turnieju MMA.

3:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:25 Uwaga! (5092) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1014) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

15 (650) - serial 
obyczajowy, Polska

12:50 Drzewo marzeń (5/9) - 
program

13:50 MasterChef 6 (4/14) - 
program rozrywkowy

15:25 Azja Express 2 (5/13) - 
program

17:00 Kuchenne rewolucje 
16 (5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:00 36,6 2 (5/13) - 
program

19:00 Fakty (7220) - 
informacje 

19:25 Sport (7203) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7200) - 
informacje 

19:45 Uwaga! (5093) - 
program

20:00 Mam talent 10 (5/13) 
- program rozrywkowy

21:45 Kac Vegas III - 
komedia, USA 2013, 
reżyseria: Todd Phillips, 
obsada: Bradley Cooper, 
Ed Helms, Zach 
Galifianakis, Justin Bartha, 
Ken Jeong, John 
Goodman, Melissa 
McCarthy, Heather 
Graham

23:50 Oszukać 
przeznaczenie II - film 
horror, USA 2003, 
reżyseria: David Ellis, 
obsada: Ali Larter, A.J. 
Cook, Michael Landes, 
Tony Todd, T.C. Carson, 
Jonathan Cherry

01:50 Uwaga! (5093) - 
program

02:10 Moc Magii (274/355) - 
program

03:30 Nic straconego

06:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4. 
Pracownica salonu 
kosmetycznego, Mira 
Mach zapisuje się na kurs 
nauki jazdy. Już na 
pierwszej lekcji jazdy 
instruktor Waldek  
bezczelnie dobiera się do 
dziewczyny. 19-latka 
policzkuje erotomana i 
ucieka z samochodu. 
Odtrącony „adorator” 
odgraża się dziewczynie, i 
zapewnia ją, że zrobi 
wszystko aby nie udało jej 
się zdać egzaminu na 
prawko w tym mieście. 
Obietnica zaczyna się 
sprawdzać. Mimo iż 
dziewczyna świetnie zdaje 
egzamin teoretyczny i jest 
dobrze przygotowana z 
praktyki, egzaminator 
Marek Czech oblewa ją już 
na placu, przy pierwszym 
manewrze. Kiedy 
zdenerwowana dziewczyna 
pyta o powód, 57-latek 
przekazuje jej 
pozdrowienia od pana 
Waldka…

06:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:15 Columbo; Kryminalny, 
USA 1972

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 15

09:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 16

10:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 17

11:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 18

12:55 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2011

13:20 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2011

13:55 Lassie; familijny, USA 
2005

15:55 Hokus-Pokus; 
komedia, USA 1993

17:50 Totalna magia; 
komedia, USA 1998

20:00 Rambo 2; akcja, USA 
1985

21:55 Liberator 2; akcja, USA 
1995

23:55 Krwawe walentynki; 
horror, USA 2009. Tom 
wraca do swojego 
rodzinnego miasteczka. 
Jest to akurat dziesiąta 
rocznica masakry, która 
wydarzyła się w dzień 
Walentynek i pochłonęła 
życie 22 osób…

01:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:40 Ale numer!; Polska 
2017

03:05 Kręcimy z gwiazdami; 
factual, Polska 2013

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:20 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

04:50 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:45 Bulionerzy; odc. 60 - 
Krysia; serial komediowy 
TVP

06:20 Zmiennicy; odc.4/15 - 
Typowa logika damsko-
męska; serial TVP

07:30 Zmiennicy; odc. 5/15 - 
Safari; serial TVP

08:45 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 16 - Kontrabanda; 
serial obyczajowy TVP

09:40 Ranczo; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

10:40 Ranczo; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; odc. 125 
„Pasje”; serial komediowy 
TVP

12:10 Rodzinka.pl; odc. 126 
„Rodzinna manipulacja”; 
serial komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; odc. 127 
„Kryzys”; serial 
komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
32 - Pamięć; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

17:20 Janosik; odc.5/13 - 
Tańcowali zbójnicy; serial 
TVP

18:20 Komisarz Alex; odc. 
121 - Na prośbę matki; 
serial kryminalny TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
231; serial kryminalny 
TVP

20:20 Ojciec Mateusz; odc. 
33 - Najpiękniejsza; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ojciec Mateusz; odc. 
34 - Skandal; serial 
kryminalny TVP

22:15 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

00:15 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 17 - Koncert; serial 
obyczajowy TVP

01:15 Miasto skarbów; odc. 
3; serial kryminalny TVP

02:15 Strażacy; odc. 17 - 
Adrenalina; serial TVP

03:10 Zbrodnia II; odc. 2; 
serial

04:05 Pod wspólnym 
niebem; odc. 3 Silvergold; 
serial komediowy TVP

04:40 Rodzinka.pl; odc. 213 
„Jak myśmy się 
postarzeli” sezon 11; serial 
komediowy TVP

05:10 Bulionerzy; odc. 60 - 
Krysia; serial komediowy 
TVP

05:40 Kochamy polskie 
komedie; odc. 9

06:20 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (13)

07:20 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 1 Płock; 
magazyn

07:45 Przyjaciel do zadań 
specjalnych; /5/; reality 
show

08:35 Smaczne Go!; (15); 
magazyn kulinarny

09:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Eleni; /1/; 
reportaż

09:55 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (50 lecie kabaretu 
PARANIENORMALNI - 1)

10:55 Kierunek Kabaret – W 
sztuce nie ma 
demokracji; /8/

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Eleni; /2/; 
reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Prosto i elegancko w 
Mortęgach; magazyn 
kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
odc. 12 Prezydenckie 
siedziby; cykl 
dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc. 9

14:15 Postaw na milion; 
odc. 148; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /55/ - „Cień 
wielkiej góry” - Budka 
Suflera

15:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /16/ - „Windą 
do nieba” - 2 plus 1

15:35 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (5) - 
Dziennikarz i prezenter; cz. 
1; program rozrywkowy

16:35 Herbatka z kabaretem; 
(3); program rozrywkowy

17:15 Herbatka z kabaretem; 
(17); program rozrywkowy

17:45 Magiczny świat Luca; 
/11/; Francja (2016)

18:15 Prywatne niebo; film 
obyczajowy; Polska 
(1988)

19:45 Bake off – Ale ciacho!; 
(3); widowisko

20:50 Bake off – Ale przepis; 
(3)

21:15 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy; (11)

22:25 Kierunek Kabaret; /36/
23:30 Paranienormalni 

Tonight - Ewa Farna
00:30 Kabaretowa Mapa 

Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2015; 
(1-2); widowisko

02:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty; /1/

03:45 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (13); 
widowisko rozrywkowe

05:55 Ukryta prawda (38/72) 
- program obyczajowy 

06:55 Mango - Telezakupy
09:00 Zaklinaczka duchów 

(1/22) - serial S-F, USA 
10:05 Zaklinaczka duchów 

(2/22) - serial S-F, USA 
11:05 Zaklinaczka duchów 

(3/22) - serial S-F, USA 
12:05 Brzydula (89/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
12:40 Brzydula (90/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
13:15 Brzydula (91/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
13:50 Brzydula (92/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
14:25 Brzydula (93/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
15:00 Przygoda z pandą - 

film przygodowy, USA 
1995. Wang Fei Michael 
(Stephen Lang) jest 
przyrodnikiem 
specjalizującym się w 
ochronie ginących 
gatunków zwierząt. Od 
wielu lat mieszka w 
Chinach, gdzie bada życie 
pand. Pewnego lata 
dziesięcioletni syn 
Michaela, Ryan (Ryan 
Slater), przyjeżdża do ojca 
na wakacje. Michael 
zabiera chłopca na 
wycieczkę w góry, aby 
pokazać mu żyjące na 
wolności zwierzęta…

16:50 Duży - komedia, USA 
1988. W wesołym 
miasteczku jest wiele 
tajemniczych urządzeń. 
Bywa, że niektóre z nich 
spełniają nawet 
najskrytsze marzenia…

19:00 Duchy moich byłych - 
komedia, USA 2009

21:10 Był sobie chłopiec - 
komedia, Wielka Brytania/
USA/Francja/Niemcy 2001

23:25 Surogaci - film S-F, 
USA 2009. 

01:10 Moc Magii (274/355) - 
program 

03:20 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show 

03:55 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show 

04:30 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show

05:15 Eksperci domowego 
budżetu 3 (4/6) - program 
dokumentalny

06:30 Wszystko o jedzeniu 2
07:00 Prawda z DNA (2/8) - 

program obyczajowy
07:30 Wyglądać jak gwiazda
08:00 Gwiazdy od kuchni
08:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (5/12) - 
program lifestylowy

09:15 Dorota was urządzi 6 
(11/12) - program

10:00 Żony Hollywood 3 
(4/12) - program

11:00 Apetyt na miłość 4 
(5/12) - program 
rozrywkowy

12:00 Pojedynek na modę
12:45 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (5/10) - 
program rozrywkowy

13:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (5/10) - reality 
show

14:15 W czym do ślubu? 2 
(5/10) - reality show

14:45 Mistrzowskie cięcie 
(5/8) - program 
rozrywkowy

15:45 W roli głównej (5/6) - 
talk show

16:15 Pani Gadżet 14 (5/12) 
- magazyn

16:45 Dorota was urządzi 6 
(12) - program

17:30 W dobrym stylu 3 
(1/8) - program 
lifestylowy

18:15 Gwiazdy od kuchni
18:45 Nastolatki w ciąży 2 

(6/8) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

19:30 Życie bez wstydu 5 
(6/12) - reality show

20:30 Żony Hollywood 3 
(5/12) - program

21:30 Pocałunek w ciemno 3
22:30 Wyglądać jak gwiazda
23:00 Poród na pustkowiu 

(dozwolone od lat 18)
23:55 W dobrym stylu 3 

(1/8) - program 
lifestylowy

00:40 Internetowi oprawcy 2 
(4/8) - program 
obyczajowy

01:45 Bajeczne życie 
milionerów 2

02:15 W roli głównej - 
Wojciech Cejrowski (1/6) - 
talk show

02:40 W roli głównej - Jacek 
Braciak (7/8) - talk show

03:05 W roli głównej - Ala 
Janosz (3/6) - talk show

03:30 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 (15) - 
magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn

08:00 Gwiazdy tenisa
08:30 Tenis WTA Pekin
10:30 Hokej na lodzie - skrót
11:30 tenis WTA
13:30 Gwiazdy tenisa
14:00 Short Tracka PŚ
17:35 Tenis WTA
18:50 Boks - Gala 

Białymstoku
22:30 Sportowa sobota
23:00 Judo Grand Prix
24:00 Boks  walka wieczoru
01:00 Hokej na lodzie NHL

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 AgroMoc odc. 5
07:50 Mój pies i inne zwierzaki
08:05 Astronarium - (6)
08:30 Sekrety mnichów - Złość 

i zlośliwość; rozmowa
08:50 Antenowe remanenty
09:05 Pogoda 
09:10 AgroSzansa - odc. 98/6
09:30 Rączka gotuje
10:00 Na szlaku wydarzeń
10:15 Śląskie poza miastem
10:35 Dokument w obiektywie
11:15 Jak to działa - odc. 75
11:45 Polska z Miodkiem - 

(30) Gdańsk; felieton
11:55 Strefa zdrowia odc. 3
12:10 Antenowe remanenty
12:15 Ginące zawody - odc. 20
12:35 Posmakuj Opolskiego - 

odc. 06
12:50 Pogoda 
12:55 Gintrowski; film dokum.
13:40 Antenowe remanenty
13:45 Polska z Miodkiem - 

(30) Gdańsk; felieton
13:55 Nożem i widelcem - 

odc. 169
14:05 Antenowe remanenty
14:20 Opowieść z cieniami 

malarzy prowincjonalnych
14:50 Kamień, nożyce, papier 

- Murale; cykl reportaży
15:05 Regiony z Historią
15:25 Sekrety mnichów – Złość 

i złośliwość; rozmowa
15:45 Rok w ogrodzie
16:05 Antenowe remanenty
16:15 Pogoda 
16:20 Wojna domowa - odc. 

6/15; serial komediowy TVP
16:50 Telenowyny; magazyn
17:10 Antenowe remanenty
17:15 Antenowe remanenty
17:32 POGODA
17:40 Relacje; mag. ekonom.
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:35 Dokument w obiektywie
20:10 Ślązaków portret własny
20:30 Ścieżką przez las
20:55 POGODA
21:00 Relacje; mag. ekonom.
21:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Polskie drogi - odc. 

1/11; serial TVP; (1977)
00:05 Gintrowski; film dokum.; 

Polska (2015)
01:00 Rączka gotuje
01:30 AgroSzansa - odc. 98/6
01:50 Opowieść z cieniami 

malarzy prowincjonalnych; 
cykl dokum.

02:20 Ginące zawody - odc. 
20; reportaż

02:35 Regiony z Historią
03:00 Astronarium - (6)
03:35 Gintrowski; film dokum.
04:25 Życie lalki; reportaż
04:45 AgroMoc odc. 5
05:05 Dziennik Regionów 
05:30 Strefa zdrowia odc. 3
05:50 Rok w ogrodzie
06:15 Posmakuj Opolskiego - 

odc. 06
06:30 Jak to działa - odc. 75n

06:50 Był taki dzień – 7 
października; felieton

06:55 Flavors – Turkey; odc. 
2/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

08:00 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 6 Żyrardów; 
magazyn

08:30 Podróże
09:10 Szaleństwo Majki 

Skowron; odc. 9. Powroty; 
serial TVP

09:50 Stawiam na Tolka 
Banana; odc. 1/7 
Klondike; serial TVP; 
Polska (1973)

10:25 Okrasa łamie przepisy 
– Po grecku, po 
bretońsku; magazyn 
kulinarny

11:00 Ginące cywilizacje – 
Dakota. Na szlaku 
Wielkiej Stopy; odc. 1; 
cykl dokum.; Francja 
(1997)

12:05 Life - Życie.; cz. 6. 
Owady; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2009)

13:05 Dawne światy; odc. 
6/8 Syria, the 
Mesopotamian revolution; 
serial dokum.; Francja 
(2007)

14:10 Szerokie tory – 
Szerokie tory. Dagestan 
rosyjska republika na 
Kaukazie; reportaż

14:40 Wielka Gra; teleturniej
15:45 Spór o historię – 

Władcy polscy: 
Aleksander Jagiellończyk; 
debata

16:30 Roman Dmowski; film 
dokum.; Polska (1995); 
reż.:Marian Kubera

17:25 Dziwny Hrabia; 
widowisko

18:00 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 2/4; serial 
TVP

19:10 Najdziwniejsza broń 
na świecie; odc. 4/6; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2012)

20:05 Rzeka kłamstwa; odc. 
7; serial TVP

21:45 Odkryć tajemnicę - 
6/6; serial dokum.; Wielka 
Brytania (2014)

22:50 Litewskie drogi 
Potopu

23:25 Komandoria - cz 3/8; 
serial; Francja (2009)

00:25 Tońko, czyli legenda o 
ostatnim baciarze; film 
dokum.

01:30 Śmieciarz; odc. 3; 
serial obyczajowy

6:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz półfinałowy 
gry pojedynczej

8:30 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz półfinałowy 
gry pojedynczej

11:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Armenia - Polska

13:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

15:45 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
19; mecz: Polska - 
Białoruś

17:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Bośnia i Hercegowina - 
Belgia

20:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Bułgaria - Francja

22:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

23:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

0:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Andora - Portugalia

1:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Armenia

3:00 Siatkówka mężczyzn; 
Mistrzostwa Europy - 
Polska 2017; mecz fazy 
grupowej: Polska - 
Finlandia. Reprezentacja 
Polski w Ergo Arenie 
rozegra dwa kolejne 
mecze fazy grupowej. Na 
początek zmierzy się z 
Finlandią
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04:45 Galeria; odc. 77; serial 
obyczajowy TVP

05:15 Klan; odc. 3175; 
telenowela TVP

05:35 Klan; odc. 3176; 
telenowela TVP

06:10 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (359)

06:35 Pełnosprawni; 
magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:00 Program katolicki
08:00 Tydzień
08:35 Ziarno – Św. Jan 

Paweł II; magazyn
09:10 Biblia – Jezus; cz. 2; 

serial; Niemcy, Francja, 
Włochy (1999)

10:00 Msza Święta
11:40 Sekrety mnichów – 

Samodzielność; rozmowa
11:55 Między ziemią a 

niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem
12:55 BBC w Jedynce – 

Atlantyk. Z nieba do 
piekła; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2016)

14:00 Serial fabularny
14:55 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
15:50 Idźmy naprzód z 

nadzieją
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Komisarz Alex; odc. 

122; serial kryminalny 
TVP

18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Białoczerwoni
20:10 Pogoda
20:25 Dziewczyny ze Lwowa; 

odc. 18 - Anna Karenina; 
serial obyczajowy TVP

21:20 Rolnik szuka żony; 
seria IV; reality show

22:20 Zakochana Jedynka – 
Ja cię kocham, a ty z 
nim; komedia 
romantyczna; USA (2007); 
reż.:Peter Hedges; 
wyk.:Steve Carrell, Juliette 
Binoche, Dane Cook, 
Emily Blunt, Dianne Wiest

00:05 Mumia powraca; film 
przygodowy; USA (2001)

02:25 Jaka to melodia?
03:15 Biblia – Jezus; cz. 2; 

serial; Niemcy, Francja, 
Włochy (1999)

05:50 Słowo na niedzielę
06:00 Podróże z historią; 

odc. 27 Jedyne takie 
miasto; cykl dokumentalny

06:40 M jak miłość; odc. 
1318; serial TVP

07:35 Barwy szczęścia; odc. 
1710; serial obyczajowy 
TVP

08:10 Barwy szczęścia; odc. 
1711; serial obyczajowy 
TVP

08:40 Barwy szczęścia; odc. 
1712; serial obyczajowy 
TVP

09:15 Barwy szczęścia; odc. 
1713; serial obyczajowy 
TVP

09:45 Barwy szczęścia; odc. 
1714; serial obyczajowy 
TVP

10:20 Ukryte skarby; cykl 
reportaży, Bez ograniczeń 
wiekowych

10:50 Rodzinne oglądanie – 
300 milionów lat – 
Ziemia człowieka; odc. 2; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (2016)

11:55 Makłowicz w podróży 
– Morawy – Beskid i 
doliny; magazyn kulinarny

12:35 Bake off – Ale ciacho!; 
(4); widowisko

13:35 Bake off – Ale przepis; 
(4)

14:00 Familiada
14:40 Koło fortuny; 

teleturniej
15:20 Na dobre i na złe; odc. 

680; serial TVP
16:20 The Voice of Poland – 

Bitwa (11); widowisko
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:55 Pod wspólnym 

niebem; odc. 4 Podgląd; 
serial komediowy TVP

19:25 Lajk!
20:05 Fala; film 

katastroficzny; Norwegia 
(2015)

22:05 Kino bez granic – 
Batalion; dramat; Rosja 
(2015)

00:20 Piąta pora roku; 
Polska (2012)

02:10 Nocne Graffiti; film 
sensacyjny; Polska 
(1997); reż.:Maciej 
Dutkiewicz; wyk.:Marek 
Kondrat, Katarzyna 
Skrzynecka, Kasia 
Kowalska, Robert 
Janowski, Tomasz Dedek

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (7); serial  
animowany

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (47); serial  
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (48); serial  
animowany

9:15 Lilo i Stitch; film 
animowany, USA 2002

11:05 Poszukiwacze 
zaginionej Arki; film 
przygodowy, USA 1981

13:45 Epoka lodowcowa: 
Wędrówka kontynentów; 
film animowany, USA 
2012

15:30 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 8 (5); program 
rozrywkowy; O Złotą 
Twarz i 100 tys. zł na cel 
charytatywny zawalczą: 
Anna Dereszowska, 
Katarzyna Moś, Beata Olga 
Kowalska, Ola 
Gintrowska,...

17:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

17:45 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Polska 
- Czarnogóra

20:05 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio; 
20:10 W rytmie serca (6); 
serial  obyczajowy

21:15 Kabaret na żywo: 
Polska gola (24); 
program rozrywkowy

23:15 Drapieżnik; thriller, 
USA 2007. Mroczny 
kryminał aspirujący do 
poziomu takich hitów jak 
„Milczenie owiec” i 
„Siedem”.

1:25 Marsjanin; film SF, 
Wielka Brytania/USA 2015

4:30 Kabarety; program 
rozrywkowy. 
Przypomnienie 
najlepszych skeczów 
Kabaretu Młodych Panów, 
Paranienormalych, Ani 
Mru- Mru oraz Jerzego 
Kryszaka i Cezarego 
Pazury.

05:25 Uwaga! (5093) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
07:55 Nowa Maja w 

ogrodzie (32/52) - 
magazyn ogrodniczy

08:25 Akademia ogrodnika 
(39/52) - magazyn 
ogrodniczy

08:30 Dzień Dobry TVN 
(1015) - magazyn

11:00 Kobieta na krańcu 
świata 9 (5/9) - program

11:35 Co za tydzień (820) - 
magazyn

12:10 Diagnoza (5/13) - 
serial, Polska

13:10 Druga szansa 4 (4/13) 
- serial, Polska

14:10 Mam talent 10 (5/13) 
- program rozrywkowy

15:55 Potwory i spółka - 
komedia, USA 2001, 
reżyseria: Pete Docter, Lee 
Unkrich, David Silverman, 
obsada: John Goodman, 
Billy Crystal, Mary Gibbs, 
Steve Buscemi, James 
Coburn

17:50 Spotkanie ze smakiem 
2 - inne

18:00 Drzewo marzeń (6/9) - 
program

19:00 Fakty (7221) - 
informacje 

19:25 Sport (7204) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7201) - 
informacje 

19:45 Uwaga! (5094) - 
program

20:00 MasterChef 6 (5/14) - 
program rozrywkowy

21:35 300: Początek 
imperium - film 
przygodowy, USA 2014, 
reżyseria: Noam Murro, 
obsada: Sullivan 
Stapleton, Eva Green, 
Lena Headey, Hans 
Matheson, David Wenham

23:45 Mad Max: Na drodze 
gniewu - film 
przygodowy, USA/
Australia 2015, reżyseria: 
George Miller, obsada: 
Tom Hardy, Charlize 
Theron, Nicholas Hoult, 
Hugh Keays-Byrne, Josh 
Helman, Zoe Kravitz

02:15 Uwaga! (5094) - 
program

02:35 Moc Magii (275/355) - 
program

03:45 Nic straconego

06:00 Columbo; fabularny, 
USA 1972

07:30 Co ludzie powiedzą?; 
fabularny, Wielka Brytania 
1991

08:15 Co ludzie powiedzą?
08:55 Ojciec Ted; komedia, 

Wielka Brytania 1995;  
odc. 1

09:25 Ojciec Ted; komedia, 
Wielka Brytania 1995;  
odc. 2

10:00 Lekarze na start; 
Polska; odc. 21

10:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 22

11:20 Lekarze na start; 
Polska; odc. 23

12:10 Lekarze na start; 
Polska; odc. 24

12:55 Lekarze na start; 
Polska; odc. 25

13:45 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Żabi Król; 
familijny, Niemcy 2008. 
Piękna królewna w zamian 
za pewną przysługę 
obiecuje żabie przyjaźń i 
towarzystwo. 
Niezadowolona z tego, że 
musi dotrzymać słowa, 
rzuca ropuchą o ścianę. 
Ku zdziwieniu dziewczyny, 
żaba przemienia się w 
królewicza.

15:40 Miłość, tropiki i 
piraci; przygodowy, 
Niemcy 2016. Niezdarna 
dziennikarka Eva 
podejmuje się 
ryzykownego zadania. 
Przeprowadza tajne 
dochodzenie w sprawie 
piratów i porwań na 
pełnym morzu…

17:50 Pokojówka na 
Manhattanie; komedia, 
USA 2002

20:00 W obronie własnej; 
akcja, USA 2013. Były 
agent antynarkotykowy 
Phil Broker (Jason 
Statham) przeprowadza 
się wraz z dorastającą 
córką do niewielkiego 
miasteczka w Luizjanie…

22:00 Gorączka; akcja, USA 
1995

01:20 Wikingowie; fabularny, 
Irlandia, Kanada 2015; 
odc. 9

02:20 Ale numer!; Polska
02:55 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:35 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska
04:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:20 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:45 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 6

05:10 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:55 Bulionerzy; odc. 61 - 
Podpis; serial komediowy 
TVP

06:30 Janosik; odc. 4/13 - 
Porwanie; serial TVP

07:25 Janosik; odc. 5/13 - 
Tańcowali zbójnicy; serial 
TVP

08:30 Anna German; odc. 
5/10 (Anna German, ep. 
5); serial biograficzny; 
Rosja (2012)

09:35 Ranczo; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; odc. 128 
„Używki są dla mądrych”; 
serial komediowy TVP

12:05 Rodzinka.pl; odc. 129 
„Wigilia”; serial 
komediowy TVP

12:35 Rodzinka.pl; odc. 130 
„Czyżby koniec?”; serial 
komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; odc. 
34 - Skandal; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

15:10 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

18:20 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

19:15 Rodzinka.pl; odc. 214 
„Muszę rozgrzać 
Achillesa” sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:45 Na sygnale; odc. 157; 
serial fabularyzowany TVP

20:20 Ojciec Mateusz; odc. 
35 - Zakładnik; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; odc. 
36 - Świadek; serial 
kryminalny TVP

22:20 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

00:20 Miasto skarbów; odc. 
3; serial kryminalny TVP

01:15 Zbrodnia II; odc. 3; 
serial

02:15 Londyńczycy II; odc. 
6/16; serial obyczajowy 
TVP

02:55 Krew z krwi; odc. 3/8; 
serial TVP

03:55 Komisariat; odc. 11 
Gdzie jest mama?; serial 
TVP

04:25 Komisariat; odc. 12 
Gwiazda; serial TVP

04:55 Bulionerzy; odc. 61 - 
Podpis; serial komediowy 
TVP

05:20 Kochamy polskie 
komedie; odc. 10

05:55 Rozrywka Retro – Tort 
Studia Gama

06:55 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 2 Muzeum 
Powstania 
Warszawskiego; magazyn

07:35 Przyjaciel do zadań 
specjalnych; /6/; reality 
show

08:20 Dubidu; odc. 8; quiz 
muzyczny

09:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Jerzy 
Skrzypczyk; /cz. 1/; 
reportaż

09:50 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (50 lecie kabaretu 
PARANIENORMALNI - 2); 
widowisko rozrywkowe

10:50 Dzięki Bogu już 
weekend; (6); program 
rozrywkowy

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Jerzy 
Skrzypczyk; /cz. 2/; 
reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Brytyjska jagnięcina z 
pieca i grilla; magazyn 
kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
odc. 11 Legenda „Czarnej 
Wołgi”; cykl dokum.

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc. 10

14:15 Pierwsza randka; (5)
15:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /56/ - „Cicha 
woda” - Zbigniew Kurtycz

15:15 Magiczny świat Luca; 
/12/; Francja (2016)

15:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Jerzy 
Skrzypczyk; /cz. 1/; 
reportaż

16:15 Herbatka z kabaretem; 
(21); program rozrywkowy

16:45 Herbatka z kabaretem; 
(12); program rozrywkowy

17:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Jerzy 
Skrzypczyk; /cz. 2/; rep.

17:55 Olga Lipińska 
zaprasza; (6); talk-show

18:50 Fuks; komedia 
sensacyjna

20:25 Kierunek Kabaret – W 
sztuce nie ma 
demokracji; /8/

21:30 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (5) - 
Dziennikarz i prezenter; cz. 
1; program rozrywkowy

22:35 Hity kabaretu; (4) - 
Kabaret LIMO to, co 
najlepsze; cz. 2

23:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia 
(Przegląd Kabaretów 
PaKA) 2014; widowisko

02:40 Rozrywka Retro – Tort 
Studia Gama

05:35 Ukryta prawda (39/72) 
- program obyczajowy 

06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Dwóch i pół (2/23) - 

serial, USA 
09:15 Dwóch i pół (3/23) - 

serial, USA 
09:50 Zaklinaczka duchów 

(4/22) - serial S-F, USA 
10:45 Zaklinaczka duchów 

(5/22) - serial S-F, USA 
11:45 Brzydula (94/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
12:20 Brzydula (95/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
12:55 Brzydula (96/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
13:30 Brzydula (97/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
14:05 Brzydula (98/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
14:40 Butch Cassidy i 

Sundance Kid - western, 
USA 1969

16:55 Mała księżniczka - 
film rodzinny, USA 1995. 
Dziesięcioletnia Sara 
Crewe (Liesel Matthews) 
spędziła wczesne 
dzieciństwo w Indiach. 
Gdy jej ojciec, kapitan 
Crewe (Liam 
Cunningham) został 
powołany do wojska, 
wysłał córkę do szkoły z 
internatem w Nowym 
Jorku. Sara nagle znalazła 
się w nieznanym mieście, 
wśród obcych ludzi. 
Dopóki żył jej ojciec, Sara 
głęboko wierzyła, że 
pewnego dnia on się zjawi 
i zabierze ją do domu, do 
Indii…

19:00 Zabójcza broń (1/18) - 
serial 

20:00 Nieuchwytny - film 
sensacyjny, USA 1996. 
Mieszkańcami Los 
Angeles wstrząsa seria 
morderstw o charakterze 
rytualnym. Policja jest 
bezsilna. Śledztwo tkwi w 
martwym punkcie. 
Detektyw Jack Cole, 
pracujący w przeszłości 
dla rządu staje przed 
dużym wyzwaniem…

22:05 Zabójcza broń (2/18) - 
serial 

23:05 Polowanie na 
„Czerwony Październik” - 
film sensacyjny, USA 
1990.

01:50 Lista klientów (10/15) 
- serial, USA 

02:50 Moc Magii (275/355) - 
program

05:15 Domowe triki Goka
06:15 W roli głównej (5/6) - 

talk show
06:45 36,6 2 (4/13) - 

program
07:45 Nastolatki w ciąży 2 

(6/8) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

08:25 Klinika marzeń
08:55 Idealna niania 9
09:40 Dorota was urządzi 6 

(12) - program
10:25 Mistrzowskie cięcie 

(5/8) - program 
rozrywkowy

11:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (6/12) - 
program lifestylowy

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (6/10) - 
program rozrywkowy

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show

13:40 W czym do ślubu? 2 
(6/10) - reality show

14:10 Beauty ekspert 2 
(3/12) - magazyn 
lifestylowy

14:40 Życie bez wstydu 5 
(6/12) - reality show

15:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (6/8) - program 
rozrywkowy

17:00 Pojedynek na modę
17:45 Wyglądać jak gwiazda
18:15 Miss więzienia - 

dokument
19:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (6/12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 2.0 (6/12) 
- magazyn

20:45 Pani Gadżet 14 (5/12) 
- magazyn

21:15 Życie bez wstydu 5 
(6/12) - reality show

22:15 Apetyt na miłość 4 
(6/12) - program 
rozrywkowy

23:15 Samobójcza nacja - 
dokument

00:15 W roli głównej (5/6) - 
talk show

00:45 44 ale wiocha (1/4) - 
program rozrywkowy

01:15 44 ale wiocha (2/4) - 
program rozrywkowy

01:45 Prawda z DNA (2/8) - 
program obyczajowy

02:15 W roli głównej - 
Magda Mielcarz (3/6) - 
talk show

02:40 W roli głównej - 
Marcin Tyszka (1/6) - talk 
show

03:05 W roli głównej - 
Katarzyna Niezgoda (8) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 5 
(7/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 5 
(1/10) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn

08:00 Lang Team MTB
08:25 hokej na lodzie - NHL
10:30 Tenis WTA Pekin finał
12:45 Gwiazdy tenisa
13:15 tenis stołowy  

Częstochowa
16:05 judo - Grand Prix 

Uzbekistanu
17:05 short track - PŚ
18:50 boks - GAla w 

Białymstoku
19:50 4-4-2 magazyn 

wydanie specjalne
22:00 Sportowa niedziela
22:40 boks - Gala w 

Białymstoku

07:00 Wiatr od morza - odc. 
90; magazyn

07:20 Nożem i widelcem - 
odc. 170; magazyn

07:35 Magnificat – wiersze 
Karola Wojtyły; reportaż

08:05 Polska zza siódmej 
miedzy odc. 6; cykl dokum.

08:45 Ujście Warty jesienią
08:55 Pogoda 
08:55 MSZA
10:00 Sacrum profanum
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa - odc. 77 

Drukarstwo; magazyn
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Mój dom w Wadowicach
13:30 Pogoda
13:35 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
14:15 Habemus Papam; film 

dokum.
15:05 Śladami Jana Pawła II – 

Papież prawdy i miłości
15:35 Jan Paweł II – 

Ścieżkami Świętości - 
rozmowa 3

15:40 Jan Paweł II – 
Ścieżkami Świętości - 
rozmowa 4

15:55 Polskie drogi - odc. 1/11 
- Misja specjalna; serial TVP

17:32 POGODA
17:35 Gwarowy koncert życzeń
18:20 Twarze TV Katowice
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Dojrzalsi; magazyn
19:35 Dzieje się!
20:15 Posmakuj Opolskiego
20:30 Archiwum Zbrodni – 

Skok na Baltonę; magazyn
20:45 Czas niedawno przeszły
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Wojna domowa - odc. 

6/15; serial komediowy TVP
22:55 Białowieska Kolejka 

Leśna. Stacja Hajnówka.; 
film dokum.

23:25 Pod Tatrami
23:30 Wiatr od morza - odc. 

90; magazyn
23:55 Polska zza siódmej 

miedzy odc. 6; cykl dokum.
00:35 Ujście Warty jesienią
00:50 Nożem i widelcem - 

odc. 170; magazyn
01:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
01:45 Habemus Papam; film 

dokum.
02:40 Śladami Jana Pawła II – 

Papież prawdy i miłości
03:05 Jan Paweł II – 

Ścieżkami Świętości - 
rozmowa 3

03:10 Jan Paweł II – 
Ścieżkami Świętości - 
rozmowa 4

03:20 Antenowe remanenty
03:40 Głos Regionów
04:35 Mój dom w Wadowicach
05:05 Dziennik Regionów 
05:30 Wiatr od morza - odc. 

90; magazyn
05:45 Magnificat – wiersze 

Karola Wojtyły; reportaż
06:10 Pod Tatrami
06:20 Nożem i widelcem - 

odc. 170; magazyn
06:30 Jak to działa - odc. 77 

Drukarstwo; magazyn

06:50 Był taki dzień – 8 
października; felieton

06:55 Flavors – Thailand; 
odc. 3/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

08:05 Film dok. o historii 
religii i kościoła

09:20 Czarne chmury; odc. 
8/10 - Wilcze doły; serial 
TVP

10:15 Okrasa łamie przepisy 
– Dawne ziarna na 
talerzu; magazyn 
kulinarny

10:50 Ginące cywilizacje – 
Ogr ludu Tarahumara; 
odc. 2; cykl dokum.; 
Francja (2000)

11:55 Ziemia, planeta roślin 
– Trawy - 3/3; cykl 
dokum.; Wielka Brytania 
(2012)

13:00 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 6/6; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2010)

14:00 Szerokie tory – 
Potiomkinowska wioska

14:30 Ludzie Wisły; dramat; 
Polska (1938); 
reż.:Aleksander Ford, Jerzy 
Zarzycki

15:55 Wielka Gra; teleturniej
17:30 Ex Libris; magazyn
18:00 Wszystkie pieniądze 

świata; odc. 3/4; serial 
TVP

19:05 Z archiwum IPN – 
Huzar; magazyn

19:40 Pod biało - czerwoną 
banderą – Wielkie dni 
małej floty

20:10 Śmieciarz; odc. 3; 
serial obyczajowy

21:45 Draża – czetnik. 
Legenda Kresów.; film 
dokum.; Polska (2016); 
reż.:Jerzy Oleszkowicz

22:55 Spirala; dramat; 
Polska (1978)

00:30 Pierwsza wojna 
światowa; odc. 9 Zmienne 
koleje losu; serial dokum.; 
USA (2008)

01:25 Pierwsza wojna 
światowa; odc. 10 Koniec 
wojny, rok 1918; serial 
dokum.; USA (2008)

7:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

9:00 Boks; Gala w 
Manchesterze; waga 
superlekka: Anthony Crolla 
- Ricky Burns

11:00 Cafe Futbol; magazyn  
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - PGE 
Skra Bełchatów

15:00 Boks; Gala w 
Manchesterze; waga 
superlekka: Anthony Crolla 
- Ricky Burns

16:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

17:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Czarnogóra

20:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Niemcy - Azerbejdżan

22:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

23:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

0:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Słowenia - Szkocja

2:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Armenia

4:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Czarnogóra

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 9 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia? - 

odc. 3626; teleturniej muz.
06:00 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie przepisy
09:10 Rok w ogrodzie
09:35 Rok w ogrodzie extra
09:45 Łap Startup
10:10 Północ - Południe, 

Księga I - odc. 5/12; serial 
USA (1985)

11:10 Dr Quinn, odc. 3/22; 
serial USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy - 

AGRO SHOW 2017
12:55 Natura w Jedynce – 

Wielka piątka Azji. 
Nosorożec; cykl dokum. 
Niemcy (2015)

14:00 Elif; odc. 108; serial 
Turcja (2014)

14:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki

15:10 Obserwator; odc. 
/155/; cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? - 

odc. 3628; teleturniej muz
18:00 Klan; odc. 3177
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/37/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Biało czerwoni 

kroniki; felieton
20:10 PKO Maraton 

Rzeszowski; felieton
20:10 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji – 

Lekcje miłości
21:25 James Bond w 

Jedynce – Diamenty są 
wieczne; film sensacyjny  
Wielka Brytania (1971)

23:35 Ja cię kocham, a ty z 
nim; komedia 
romantyczna  USA (2007); 
reż.:Peter Hedges; 
wyk.:Steve Carrell, Juliette 
Binoche, Dane Cook, 
Emily Blunt, Dianne Wiest

01:20 Penelope; komedia  
USA (2006)

03:10 Notacje – Danuta 
Grechuta. Gdyby nie 
Marek; cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 153; 
serial komediowy TVP

06:40 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:05 M jak miłość; odc. 
138; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:20 Barwy szczęścia; odc. 

1714; serial TVP
11:55 Na dobre i na złe; odc. 

465 - Przyjacielska 
przysługa; serial TVP

12:55 Tysiąc i jedna noc; 
serial obyczajowy; Turcja

13:50 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 Borneo – wyspa 
małych siłaczy; film 
dokumentalny

15:30 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 24 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 27; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

10/101; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1714; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1715; serial obyczajowy 
TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1319; serial TVP

21:40 Kulisy; serialu „M jak 
miłość”; odc. 1052

21:50 Bake off – Ale ciacho!; 
(5); widowisko

22:55 Bake off – Ale przepis; 
(5)

23:20 Czy świat oszalał? – 
Agresywne dziewczyny; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

00:20 Pod wspólnym 
niebem; odc. 4 Podgląd; 
serial komediowy TVP

00:50 Rodzinka.pl; odc. 214” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

01:30 Program 
publicystyczny

02:20 Batalion; dramat; 
Rosja (2015)

04:40 Agresywne 
dziewczyny; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); reż.:Fiona 
Blair

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (489); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(704); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (36); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (328); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (256); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (737); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2541); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (783); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (147); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (135); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2542); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (383); serial 
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

20:10 Megahit: Marsjanin; 
film SF, Wielka Brytania/
USA 2015. Misja na 
Czerwoną Planetę zostaje 
przerwana. Zespół 
astronautów ewakuuje się 
na Ziemię. Jeden z 
członków ekspedycji (Matt 
Damon) zostaje uznany...

23:05 Czarny świt; film 
sensacyjny, USA 2005

1:10 Niezniszczalni 2; film 
sensacyjny, USA 2012. 
Grupa najemników chce 
pomścić kompana i 
powstrzymać terrorystę.

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:15 Uwaga! (5094) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Spotkanie ze smakiem 
2 - inne

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2097) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (806) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (458) - 
program

13:00 19 + (159) - program
13:30 Szpital (695) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (459) - 
program

16:30 19 + (160) - program
17:00 Ukryta prawda (807) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (696) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7222) - 

informacje 
19:35 Sport (7205) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7202) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5095) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(21/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2560) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (78/118) - 
program

21:30 Druga szansa 4 (5/13) 
- serial, Polska

22:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (5/12) - 
program

23:35 300: Początek 
imperium - film 
przygodowy, USA 2014, 
reżyseria: Noam Murro, 
obsada: Sullivan 
Stapleton, Eva Green, 
Lena Headey, Hans 
Matheson, David Wenham

01:40 Co za tydzień (820) - 
magazyn

02:15 The Following (13/15) 
- serial sensacyjny, USA

03:15 Uwaga! (5095) - 
program

03:40 Moc Magii (276/355) - 
program

05:00 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2015

07:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze; USA 1997

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1997

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2015; odc. 23. Po pożarze 
z zabezpieczonego 
kontenera należącego do 
Departamentu Obrony 
znikają ściśle tajne 
dokumenty, które 
zawierały informacje o 
osobach podejrzanych o 
terroryzm…

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 3

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 215

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 216

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 25

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 26. Dukszta 
nadal grozi Dagmarze, co 
więcej jego żona odrzuca 
pomoc lekarki, uznając 
Stawską za swoją rywalkę. 
Na SOR trafia specjalista 
od reklamy, który nagle 
zasłabł w biurze…

17:15 Ale numer!; Polska 
2017

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 25

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 26

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

20:00 Gorączka; akcja, USA 
1995

23:20 Rambo 2; akcja, USA 
1985. John Rambo ma 
wykonać dawną misję, 
której celem jest 
uwolnienie amerykańskich 
jeńców nadal znajdujących 
się w Wietnamie…

01:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:25 Ale numer!; Polska
02:45 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:15 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:50 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:20 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:50 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:40 Wszystko przed nami; 
odc. 81; telenowela TVP

06:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 2/7; serial 
TVP

07:15 Na sygnale; odc. 48 
„Lewizna góry”; serial 
fabularyzowany TVP

07:45 Na sygnale; odc. 49 
„Dzidziuś”; serial 
fabularyzowany TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
647; serial TVP

09:20 Ojciec Mateusz; odc. 
231; serial kryminalny 
TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 132 
„Powrót” sezon 6; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; odc. 133 
„Ból rozstania” sezon 6; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
37 - Zlecenie; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
38 - Sprawa świętego 
Mikołaja; serial kryminalny 
TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
589 - Trzeci wymiar; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 49 
„Dzidziuś”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 134 
„Miłosne manewry” sezon 
6; serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
39 - Strach na scenie; 
serial kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 166; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
40; serial kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

01:10 Glina; odc. 16/25; 
serial kryminalny TVP

02:05 Glina; odc. 17/25; 
serial kryminalny TVP

02:55 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 2/7; serial 
TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
647; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 132; 
serial komediowy TVP

05:10 Familiada; odc. 2359
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Królik po polsku
06:25 Czterech Jeźdźców 

Kabaretu - Przegląd 
Kabaretów PAKA 2002 
(1); program rozrywkowy

07:25 Jeden z dziesięciu; 
6/97; teleturniej

07:55 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (35) - Kuchnia; 
widowisko rozrywkowe

08:50 Koło fortuny; odc. 20 
ed. 3; teleturniej

09:25 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów - Maciej 
Stuhr

09:45 Bake off – Ale ciacho!; 
(3); widowisko

10:55 Bake off – Ale przepis; 
(3)

11:15 Kabaretożercy; (4); 
teleturniej

12:10 Życie to Kabaret – 
Dobry wieczór z Neo-
Nówką - Ale jaja

13:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Paranienormalni 
– Niebezpiecznie 
śmieszni; program 
rozrywkowy

14:10 Familiada; odc. 2359; 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2014 
(1-2)

16:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty /1/

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Polskie warzywa prosto 
z pola; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (97) - 
Plemiona z przeszłości; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 2 - Ekwador. El 
Dorado (7)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna (242); serial 
TVP

20:05 Bardzo ostry dyżur; 
(odc. 2) Nieprzyjemna 
choroba

20:20 Kabaretożercy; (5); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (39) - Kicz

22:20 The Voice of Poland; 
VIII seria - Przesłuchania 
w ciemno (9-10)

23:55 Koło fortuny; odc. 19 
ed. 3; teleturniej

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Co nam w 
duszy gra - Nie ma jak 
kino! cz. 1

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis - 
Maryla Rodowicz, Kayah; 
koncert

02:40 Paranienormalni 
Tonight – Ewa Farna; 
program rozrywkowy

03:45 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (9); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (40/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (165) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (98) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy III (24/25) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (97/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (98/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (440) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (99) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (339) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (166) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy III (25) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(6/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (99/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (100/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (441) - 
program obyczajowy 

20:00 Opętany - film 
sensacyjny, USA 2008. 

21:45 Lista klientów (11/15) 
- serial, USA 

22:45 Masters of Sex 2 
(9/12) - serial, USA 

00:00 Mroczne zagadki Los 
Angeles (18/19) - serial, 
USA 

01:00 Duchy moich byłych - 
komedia, USA 2009. 
Emma Stone Connor 
(McConaughey) kocha 
wolność, zabawę i 
kobiety... dokładnie w tej 
kolejności. Wizyta na 
ślubie młodszego brata 
zmienia jednak hierarchię 
wyznawanych przez niego 
wartości. Podczas 
uroczystości nawiedzają 
go dawne sympatie, m.in. 
najlepsza przyjaciółka 
panny młodej (Garner), 
porzucona wcześniej przez 
Connora. Duch Byłych 
Narzeczonych prowadzi 
Connora przez 
romantyczną historię w 
stylu „Opowieści 
wigilijnej” Karola Dickensa

03:10 Moc Magii (276/355) - 
program 

05:25 Miasto Kobiet 15 
(1/12) - talk show

06:25 Idealna niania 9
07:10 Nowa Maja w 

ogrodzie (33/52) - 
magazyn ogrodniczy

07:40 Akademia ogrodnika 
(40/52) - magazyn

07:45 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (6/10) - 
program rozrywkowy

08:30 Niezwykłe przypadki 
medyczne 3 (1/6) - 
program lifestylowy

09:00 Niezwykłe przypadki 
medyczne 3 (2/6) - 
program lifestylowy

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (1/6) - reality 
show

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę (1/12) - program

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (4/12) - program

12:00 Kuchenne rewolucje 
13 (5/14) - program

13:00 Apetyt na miłość 4 
(6/12) - program

14:00 Co za tydzień (820) - 
magazyn

14:35 Pani Gadżet 2.0 (6/12) 
- magazyn

15:05 Klinika marzeń
15:35 W czym do ślubu? 2 

(6/10) - reality show
16:10 Surowi rodzice 3 

(6/13) - reality show
17:10 Ugotowani 11 (5/12) - 

program
18:10 Kuchenne rewolucje 6 

(4/13) - program
19:10 Sablewskiej sposób 

na modę (5/12) - program
19:55 Afera fryzjera 3 (4/12) 

- program rozrywkowy
20:40 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (6/10) - 
program rozrywkowy

21:25 Klinika marzeń
21:55 Pani Gadżet 14 (5/12) 

- magazyn
22:25 W roli głównej (6) - 

talk show
22:55 Mistrzowskie cięcie 

(5/8) - program
23:55 W dobrym stylu 3 

(1/8) - program 
lifestylowy

00:35 Samobójcza nacja - 
dokument

01:35 Bajeczne życie 
milionerów 2

02:05 W roli głównej - 
Cezary Pazura (2/6) - talk 
show

02:30 W roli głównej - 
Cezary Żak (3/6) - talk 
show

02:55 W roli głównej - Agata 
Młynarska (4/6) - talk 
show

03:20 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

04:15 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(4/16) - magazyn

08:00 4-4-2 MAGAZYN 
PIŁKARSKI

09:45 Tenis stołowy - 
Challenge Tour, 
Częstochowa - Finały

11:30 Judo - Grand Prix 
Uzbekistanu (2)

12:30 Short track - Puchar 
Świata - Dordrecht dz. 2

14:15 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (1)

15:15 Magazyn tenisowy
15:45 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Pekin: Finał
17:30 Zwarcie
18:15 Sportowy dokument
20:15 4-4-2
20:40 4-4-2
21:30 Boks - Gala w 

Białymstoku - walka 
wieczoru

22:30 Sportowy wieczór
23:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Pekin: Finał

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

08:05 Co było a nie jest; film 
dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 966
10:50 Reportaż
11:15 Antenowe remanenty
11:30 Antenowe remanenty
12:15 Nożem i widelcem - 

odc. 170; magazyn 
kulinarny

12:30 Obrońcy - odc. 7 - 
Obywatel kontra bank - 
Opcje walutowe i inne 
pułapki; magazyn

12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroMoc odc. 6; 

magazyn
14:15 Co było a nie jest; film 

dokum.
15:05 Zapiski Łazęgi – Dawno 

temu w Moryniu; felieton
15:15 Antenowe remanenty
15:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; magazyn o książkach

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Sacrum profanum
17:50 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:00 Świadkowie czasu
18:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu; 

program publicystyczny
20:01 Optyka polityka; 

program publicystyczny
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie; 

Magazyn popularnonaukowy
21:15 Nasze Beskidy; magazyn 

turystyczny
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier 
23:35 Co było a nie jest; film 

dokum.; Polska (1998)
00:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; magazyn o książkach

01:10 Polskie drogi - odc. 1/11 
- Misja specjalna; serial TVP

02:50 Co było a nie jest; film 
dokum.

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 AgroMoc; odc. 6; 

magazyn
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier 
06:00 Plebania - odc. 966
06:20 Reportaż
06:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; magazyn o książkach

06:50 Był taki dzień – 9 
października; felieton

06:55 Historia Polski – 
Radio powstańcze 
„Błyskawica”; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Gambia; odc. 10; cykl 
reportaży

08:35 Urok Życia – Andrzej 
Sikorowski; cykl reportaży

09:20 W labiryncie; odc. 90 
Trup; serial TVP

09:55 Chłopski Skarga; film 
dokumentalny

11:00 Dawne światy; odc. 
6/8 Syria, the 
Mesopotamian revolution; 
serial dokumentalny; 
Francja (2007)

12:00 Spirala; dramat; 
Polska (1978); 
reż.:Krzysztof Zanussi; 
wyk.:Jan Nowicki, Maja 
Komorowska, Zofia 
Kucówna, Aleksander 
Bardini, Jan Świderski

13:35 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 6; 
magazyn

14:10 Sensacje XX wieku – 
„Pseudonim”Puch”

15:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Droga przez 
piekło cz. 1; cykl 
dokumentalny

15:40 Spór o historię – 
Władcy polscy: Zygmunt 
II August; debata

16:20 Ziemia, planeta roślin 
- Trawy - 3/3 (How to 
grow a planet - ep. 3/3); 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

17:15 Ex Libris; odc. 311; 
magazyn

17:45 Czas honoru; odc. 11; 
serial TVP

18:40 Flesz historii; odc. 
359; cykl reportaży

19:00 Sensacje XX wieku – 
Więzień specjalny; cykl 
dokumentalny

20:00 Było, nie minęł–
20:35 Ostatnia bitwa 

Wikingów; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

21:50 Popielec; odc. 1 - 
Ucieczka; serial TVP

23:00 Tajemnice Państwa 
Podziemnego – Skrytki 
Państwa Podziemnego; 
cykl dokumentalny

23:30 Tajemnice Państwa 
Podziemnego – Niemcy 
w okupowanej Polsce; 
cykl dokumentalny

24:00 Ciemności skryją 
Ziemię; film 
dokumentalny; Izrael 
(2014)

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Gambia; odc. 10; cykl 
reportaży

01:55 Popielec; odc. 1 - 
Ucieczka; serial TVP

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

9:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

16:30 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie 
zabraknie...

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ONICO 
Warszawa - GKS Katowice

20:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Islandia - Kosowo

22:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

23:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; piłka 
nożna

0:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Finlandia - Turcja

2:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Armenia - Polska. 
Spotkanie może się 
okazać kluczowe dla Biało-
Czerwonych

4:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Czarnogóra
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3628; teleturniej muz.
06:00 Dzień dobry Polsko!; 

magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:40 Nienasyceni; magazyn
10:15 Północ – Południe, 

Księga I; odc. 6/12; serial 
kostiumowy; USA (1985)

11:10 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 4/22 ; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

LEADER - Lokalne Grupy 
Działania; magazyn

12:55 Natura w Jedynce – 
Wielka piątka Azji. 
Tygrys; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

14:00 Elif; odc. 109; serial; 
Turcja (2014)

15:10 Obserwator; odc. 156; 
cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3629; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3178; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

38; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Riviera; odc. 7; serial; 

Wielka Brytania (2017)
21:20 American Crime Story 

– Sprawa O. J. 
Simpsona; odc. 7; serial; 
USA (2017)

22:15 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 41; serial; 
Hiszpania (2014)

23:10 Thelma i Louise; 
dramat; USA (1991); 
reż.:Ridley Scott; 
wyk.:Susan Sarandon, 
Geena Davis, Harvey Keitel

01:30 Dom; odc. 15/25 - 
Długa księżycowa noc; 
serial TVP

03:00 Notacje – Jerzy 
Jarocki. W oczach 
innych; cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 154 
„Wiosno wrócisz?” sezon 
6; serial komediowy TVP

06:40 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość; odc. 

139; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:20 Barwy szczęścia; odc. 

1715; serial obyczajowy 
TVP

11:55 Na dobre i na złe; odc. 
466 - Misjonarz; serial 
TVP

13:00 Tysiąc i jedna noc; 
serial obyczajowy; Turcja

13:55 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

14:30 Cuda z odzysku – 
urządź mieszkanie za 
darmo; odc. 6; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

15:30 M jak miłość; odc. 
1319; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 25 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 28; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

11/101; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1715; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1716; serial obyczajowy 
TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1320; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1053

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – 
Narodziny supergracza; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); reż.:Chris 
Boulding

00:05 Miasto skarbów; odc. 
4; serial kryminalny TVP

00:55 Pierwsza randka; (6)
02:00 Artyści; odc. 6; serial 

TVP

02:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

04:00 Narodziny 
supergracza; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (490); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(706); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (37); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (329); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (257); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (738); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2542); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (784); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (148); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (136); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2543); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (384); serial 
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

20:05 The Brain. Genialny 
Umysł (14); program 
rozrywkowy. Rywalizacja 
ponadprzeciętnie 
uzdolnionych ludzi. 
Widzów czekają 
zaskakujące konkurencje i 
pojedynek geniuszy z 
różnych stron świata. 
Zmierzą się utalentowani 
reprezentanci Hiszpanii,...

21:40 Niezniszczalni 2; film 
sensacyjny, USA 2012. 
Grupa najemników chce 
pomścić kompana i 
powstrzymać terrorystę.

23:50 P.S. Kocham Cię; 
melodramat, USA 2007

2:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5095) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(21/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2098) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (807) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (459) - 
program

13:00 19 + (160) - program
13:30 Szpital (696) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(14) - program kulinarno-
rozrywkowy

15:30 Szkoła (460) - 
program

16:30 19 + (161) - program
17:00 Ukryta prawda (808) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (697) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7223) - 

informacje 
19:35 Sport (7206) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7203) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5096) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(22/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2561) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (79/118) - 
program

21:30 Diagnoza (6/13) - 
serial, Polska

22:30 Kuba Wojewódzki 12 
(6/13) - talk show

23:30 Superwizjer (1104) - 
magazyn reporterów

00:05 36,6 2 (5/13) - 
program

01:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (5/12) - 
program

02:05 Mroczne zagadki Los 
Angeles (4/19) - serial, 
USA

03:05 Uwaga! (5096) - 
program

03:30 Moc Magii (277/355) - 
program

04:50 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2015

07:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1997

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1997

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2015; odc. 24

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 4

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 217

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 218

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 26

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 27

17:15 Ale numer!; Polska 
2017

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 26

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 27

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

20:00 Ochroniarz; akcja, USA 
1998. Jack Devlin (Dolph 
Lundgren), jako były 
szeryf federalny zajmował 
się bezpieczeństwem 
najbardziej zagrożonych 
ludzi w Ameryce…

22:10 Bric Mansions. 
Najlepszy z najlepszych; 
akcja, USA 2014. Tajny 
agent w Detroit stale 
obserwuje niebezpieczną 
okolicę. Jego zadaniem 
jest odnalezienie 
skradzionej broni 
masowego rażenia, która 
dostała się w niepowołane 
ręce…

00:00 Krwawe walentynki; 
horror, USA 2009. Tom 
wraca do swojego 
rodzinnego miasteczka. 
Jest to akurat dziesiąta 
rocznica masakry, która 
wydarzyła się w dzień 
Walentynek i pochłonęła 
życie 22 osób…

01:05 Ale numer!; Polska
02:00 Z Nation; serial 

fabularny, USA 2015. 
03:20 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:50 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:25 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:50 Twój puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:40 Wszystko przed nami; 
odc. 82; telenowela TVP

06:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 3/7; serial 
TVP

07:15 Na sygnale; odc. 49 
„Dzidziuś”; serial 
fabularyzowany TVP

07:45 Na sygnale; odc. 50 
„Sopel lodu”; serial 
fabularyzowany TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
648; serial TVP

09:20 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 133 
„Ból rozstania” sezon 6; 
serial komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; odc. 134 
„Miłosne manewry” sezon 
6; serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
38 - Sprawa świętego 
Mikołaja; serial kryminalny 
TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
39 - Strach na scenie; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
590 - Wypowiedzenie; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 50 
„Sopel lodu”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 135 
„Zawsze z rodziną”; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
40 - Wybory; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 167; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 64; serial 
TVP

22:20 Ranczo; odc. 65; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
41; serial kryminalny TVP

00:05 Rodzinka.pl; odc. 214; 
sezon 11; serial TVP

00:35 Pod wspólnym 
niebem; odc. 4 Podgląd; 
serial komediowy TVP

01:15 Strażacy; odc. 17 - 
Adrenalina; serial TVP

02:10 Strażacy; odc. 18 - 
Bohater roku; serial TVP

02:55 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 3/7; serial 
TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
648; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 133 
„Ból rozstania” sezon 6; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2360
05:55 Okrasa łamie przepisy
06:30 Czterech Jeźdźców 

Kabaretu – Przegląd 
Kabaretów PAKA 2002 
(2); program rozrywkowy

07:40 Jeden z dziesięciu; 
7/97; teleturniej

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (39) - Kicz

09:10 Koło fortuny; odc. 21 
ed. 3; teleturniej

09:45 Pierwsza randka; (5)
10:40 Muzeum Polskiej 

Piosenki; 17 - „Przeżyj to 
sam” - Lombard

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; 55 - „Cień 
wielkiej góry” - Budka 
Suflera

11:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; 23 - „Psalm 
stojących w kolejce” - 
Krystyna Prońko

11:25 Kabaretożercy; (5); 
teleturniej

12:20 Życie to Kabaret – 
Grzegorza Halamy 
wygłupy przez duże W (1)

13:20 Życie to Kabaret – 
Grzegorza Halamy 
wygłupy przez duże W (2)

14:15 Familiada; odc. 2360
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia 
(Przegląd Kabaretów 
PaKA) 2014; widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Czekolada i owoce nie 
do deseru

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 18 
- wioska w dżungli; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 2 - Ekwador. 
Nad Pacyfikiem (8)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - Hanys 
Boss (243); serial TVP

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Jak przeszczepić 
pieniądze

20:25 Kabaretożercy; (6); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (40) - Moda

22:20 Bake off – Ale ciacho!; 
(4); widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis; 
(4)

23:40 Koło fortuny; odc. 20 
ed. 3; teleturniej

00:15 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat /5 - Andrzej i 
Eliza

00:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki czyli historia 
jednego przeboju /13/

01:45 Po prostu Krystyna 
Feldman; film 
dokumentalny

03:00 Hity kabaretu; (4) - 
Kabaret LIMO to, co 
najlepsze cz. 2

03:55 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (13)

05:25 Szpital (166) - 
program obyczajowy 

06:25 W-11 Wydział Śledczy 
(1163) - program krymin. 

07:05 Sąd rodzinny (99) - 
program sądowy 

08:05 Chirurdzy III (25) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (99/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (100/180) 
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (441) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (100) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (340) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (167) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy IV (1/17) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(7/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (101/180) 
18:30 Brzydula (102/180)
19:00 Ukryta prawda (442) - 

program obyczajowy 
20:00 Piekielna głębia - film 

sensacyjny, USA 1999. 
Rekiny mako należą do 
najbardziej 
niebezpiecznych 
drapieżników w oceanie. 
W dodatku wskutek 
eksperymentów 
genetycznych stworzono 
ich nową odmianę…

22:15 Niesamowity jeździec 
- western, USA 1985. 
Historia o jeźdźcu, który 
nigdy nie chybił i który 
zawsze pojawiał się wtedy, 
gdy najbardziej go 
potrzebowano. Przychodził 
z pomocą, potem znikał 
zupełnie bez śladu. Megan 
(Sydney Penny) spotkała 
go właśnie w takiej chwili. 
Do tej pory wiedziała o 
nim tylko tyle, że ludzie 
zwą go Kaznodzieją (Clint 
Eastwood). Tamtego dnia 
Megan nie zapomni 
nigdy…

00:40 Nie z tego świata 
(4/22) - serial, USA 

01:45 Moc Magii (277/355) - 
program 

03:55 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show 

04:30 Druga strona medalu 
3 (3/8) - talk show 

05:30 Brudasy (4) - program
06:00 44 ale wiocha (1/4) - 

program rozrywkowy
06:30 44 ale wiocha (2/4) - 

program rozrywkowy
07:00 Co za tydzień (820) - 

magazyn
07:35 Mistrzowskie cięcie 

(5/8) - program
08:35 Niezwykłe przypadki 

medyczne 3 (3/6) - 
program lifestylowy

09:05 Niezwykłe przypadki 
medyczne 3 (4/6) - 
program lifestylowy

09:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6) - reality 
show

10:20 Sablewskiej sposób 
na modę (2/12) - program

11:05 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (5/12) - program

12:05 Kuchenne rewolucje 
13 (6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:05 Pani Gadżet 14 (5/12) 
- magazyn

13:35 Pani Gadżet 2.0 (6/12) 
- magazyn

14:05 Pani Gadżet 7 (3/13) - 
magazyn

14:35 Gwiazdy od kuchni
15:05 Eksperci domowego 

budżetu 3 (5/6) - program 
dokumentalny

16:25 Wszystko o jedzeniu 2
16:55 Nastolatki w ciąży 2 

(6/8) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

17:40 Klinika marzeń
18:10 Kuchenne rewolucje 6 

(5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę (6/12) - program 
rozrywkowy

19:55 Afera fryzjera 3 (5/12) 
- program rozrywkowy

20:40 Beauty ekspert 2 
(3/12) - magazyn 
lifestylowy

21:10 Gwiazdy od kuchni
21:40 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (6/12) - 
program lifestylowy

22:25 Pojedynek na modę
23:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (6/10) - reality 
show

23:55 Apetyt na miłość 4 
(6/12) - program 
rozrywkowy

00:55 Pocałunek w ciemno 3
01:55 Leczyć bez leków 

(7/12) - serial 
dokumentalny, USA

02:25 W roli głównej - Piotr 
Cyrwus (5/6) - talk show

02:55 W roli głównej - 
Andrzej Grabowski (6) - 
talk show

03:20 Wiem, co jem 5 
(9/10) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

04:15 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(5/16) - magazyn

08:00 Short track - Puchar 
Świata - Dordrecht dz. 1

09:45 Short track - Puchar 
Świata - Dordrecht dz. 2

11:30 Boks - Gala w 
Białymstoku - walka 
wieczoru

12:30 Tragedia na 
Hillsborough

14:30 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (2)

15:45 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (2)

16:30 4-4-2
16:55 4-4-2
17:30 Pełnosprawni
18:05 Snooker - Champion 

of Champions
19:05 Snooker - Champion 

of Champions
20:20 Wioślarstwo - 

Mistrzostwa Świata: 
Sarasota - podsumowanie

21:25 Lekkoatletyka - 
Mistrzostwa Świata - 
Londyn 2017 - Polacy

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Boks - Mefafights

07:01 Dokument w obiektywie; 
magazyn

08:05 Człowiek Boga; film 
dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 967
10:50 Reportaż
11:05 Podkarpacki szlak 

kulinarny; felieton
11:15 Wojna domowa - odc. 

6/15; serial komediowy TVP
11:45 Białowieska Kolejka 

Leśna. Stacja Hajnówka.; 
film dokum.

12:10 Antenowe remanenty
12:25 Kreatywni
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroSzansa - odc. 98/6; 

magazyn
14:15 Człowiek Boga; film 

dokum.
15:05 Antenowe remanenty
15:20 MAŁOPOLSKA NA 

ROWERY - odc. 8
15:35 Opowieść z cieniami 

malarzy prowincjonalnych; 
cykl dokum.

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Śląskie poza miastem 1
18:00 Ekosonda; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
20:45 Kartki z kalendarza; 

magazyn
20:55 POGODA
21:00 Łódzkie rozsmakowane 

w tradycji; odc. 2
21:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier 
23:35 Człowiek Boga; film 

dokum.
00:25 Antenowe remanenty
00:40 Opowieść z cieniami 

malarzy prowincjonalnych; 
cykl dokum.

01:20 Wojna domowa - odc. 
6/15 - Trójka klasowa; serial 
komediowy TVP

01:40 Białowieska Kolejka 
Leśna. Stacja Hajnówka.; 
film dokum.

02:10 Antenowe remanenty
02:35 Człowiek Boga; film 

dokum.
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 AgroSzansa - odc. 98/6; 

magazyn
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier 
06:00 Plebania - odc. 967
06:20 Reportaż
06:35 Opowieść z cieniami 

malarzy prowincjonalnych; 
cykl dokum.

06:50 Był taki dzień – 10 
października; felieton

06:55 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Wyspy 
Zielonego Przylądka; odc. 
11; cykl reportaży

08:35 Wszystko po 
krakowsku – Krakowscy 
Artyści dla Krakowa - 
Koncert z okazji 750 - 
lecia lokacji Krakowa cz. 
III; koncert

09:05 W labiryncie; odc. 91 
Zatrzymany; serial TVP

09:40 Draża – czetnik. 
Legenda Kresów.; film 
dokumentalny

10:45 Life – Życie. cz. 6. 
Owady; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

11:45 Goniec historyczny 
IPN

12:25 Tajemnice Państwa 
Podziemnego – Skrytki 
Państwa Podziemnego; 
cykl dokumentalny

12:55 Tajemnice Państwa 
Podziemnego – Niemcy 
w okupowanej Polsce; 
cykl dokumentalny

13:25 Było, nie minęł–
14:00 Sensacje XX wieku – 

Więzień specjalny; cykl 
dokumentalny

15:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Droga przez 
piekło cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:40 Ostatnia bitwa 
Wikingów; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

16:50 Historia Polski – 
Człowiek, który zginął 
pod Ankoną

17:45 Czas honoru; odc. 12 
Za murem; serial TVP

18:45 Kryptonim muzeum
19:30 Sensacje XX wieku – 

Syndykat zabójców
20:30 Nowe Ateny; odc. 57; 

program publicystyczny
21:20 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Za progiem 
puszczy

21:50 Popielec; odc. 2 - 
Półpanek; serial TVP

23:00 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 3/4; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

00:15 Męskie sprawy; 
dramat; reż.:Jan Kidawa 
Błoński; wyk.:Karolina 
Czernicka, Jerzy Bińczycki, 
Maciej Robakiewicz, 
Dorota Stalińska, Krzysztof 
Kowalewski, Krzysztof 
Zaleski, Henryk Bista

02:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Wyspy 
Zielonego Przylądka; odc. 
11; cykl reportaży

02:35 Popielec; odc. 2 - 
Półpanek; serial TVP

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

9:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 1. rundy 
gry pojedynczej

16:00 Boks: Gala w 
Manchesterze; waga 
superlekka: Anthony Crolla 
- Ricky Burns

17:45 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
19; mecz: Polska - Niemcy

20:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Portugalia - Szwajcaria

22:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

23:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

0:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Luksemburg - Bułgaria

2:30 Sporty walki: KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3629; teleturniej muz.
06:00 Dzień dobry Polsko!; 

magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Komisariat; serial TVP
09:05 Sonda 2
09:35 Jak to działa; magazyn
10:15 Północ – Południe, 

Księga I; odc. 7/12; serial 
kostiumowy; USA (1985)

11:10 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 5/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Polagra Food 2017
12:55 Natura w Jedynce – 

Wielka piątka Azji. Słoń; 
cykl dokumentalny; 
Niemcy (2015)

14:00 Elif; odc. 110; serial; 
Turcja (2014)

15:10 Obserwator; odc. /157; 
cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3630; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3179; 

telenowela TVP

18:30 Rodzina wie lepiej; 
39; teleturniej

18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki test
21:55 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
22:35 Miasto Gniewu
23:15 Wewnątrz DMZ; film 

dokumentalny; Francja 
(2017)

00:20 Świat bez końca; odc. 
2/4; serial; Kanada, 
Niemcy, Wielka Brytania 
(2010)

02:10 Naszaarmia.pl; 
magazyn

02:35 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 41; serial; 
Hiszpania (2014)

03:35 Notacje – Wincenty 
Galica. Byłem kurierem 
tatrzańskim; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 155 
„Człowiek maszyna” sezon 
6; serial komediowy TVP

06:35 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:05 M jak miłość; odc. 
140; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1716; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
467 - Celny strzał; serial 
TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 1; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 54 
„Superbohater”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 Nasz dziwaczny świat; 
odc. 6; esej dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

15:30 M jak miłość; odc. 
1320; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 26 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 29; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

12/101; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1716; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1717; serial TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
681; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 158 
„W pułapce”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – 
Niewysłany list; film 
obyczajowy; USA (2015)

00:05 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Świat bez tajemnic – 
Uwiedzione przez dżihad; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Fatima Salaria

02:00 Prokurator; odc. 7/10; 
serial kryminalny TVP

02:50 Licencja na 
wychowanie; odc. 53 - 
Homar też człowiek; serial 
obyczajowy TVP

03:25 Licencja na 
wychowanie; odc. 54 - I 
tam jest pies pogrzebany; 
serial obyczajowy TVP

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (491); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(708); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (38); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (330); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (258); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (739); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2543); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (785); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (149); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (137); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2544); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (385); serial 
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

20:05 Świat według 
Kiepskich (522); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego żony 
Haliny (Marzena Kipiel-
Sztuka) oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów: Mariana 
(Ryszard Kotys)...

20:40 #SUPERMODELKA - 
PLUS SIZE (6); program 
rozrywkowy

22:10 P.S. Kocham Cię; 
melodramat, USA 2007

0:35 30 nocy paranormalnej 
aktywności z opętaną 
przez diabła dziewczyną z 
tatuażem; komedia, USA 
2013. Dana wraz z mężem 
Aaronem wprowadza się 
do domu swojego 
dzieciństwa. Kobieta musi 
zmierzyć się z wieloma 
złymi mocami, które...

2:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5096) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(22/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2099) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (808) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (460) - 
program

13:00 19 + (161) - program
13:30 Szpital (697) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 3 

(1/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (461) - 
program

16:30 19 + (162) - program
17:00 Ukryta prawda (809) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (698) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7224) - 

informacje 
19:30 Człowiek z magicznym 

pudełkiem – relacja z 
premiery (1/2) - program

19:35 Sport (7207) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7204) - 
informacje 

19:50 Człowiek z magicznym 
pudełkiem – relacja z 
premiery (2) - program

19:55 Uwaga! (5097) - 
program

20:10 Doradca smaku 
(23/40) - program

20:15 Na Wspólnej 15 
(2562) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (80/118) - 
program

21:30 Azja Express 2 (6/13) - 
program

23:00 Red II - film 
sensacyjny, USA/Kanada/
Francja 2013, reżyseria: 
Dean Parisot, obsada: 
Bruce Willis, John 
Malkovich, Mary-Louise 
Parker, Helen Mirren, 
Anthony Hopkins, 
Catherine Zeta-Jones, 
David Thewlis

01:25 Superwizjer (1104) - 
magazyn reporterów

02:00 Wybrani (21/23) - 
serial, USA

03:00 Uwaga! (5097) - 
program

03:25 Moc Magii (278/355) - 
program

04:45 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2015

07:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1997

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 1

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 5. Zespół 
poszukuje dowodów i 
wskazówek w sprawie 
śmierci operatora, który 
zostaje znaleziony martwy 
na dachu wieżowca…

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 219

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 220

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 27

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 28

17:15 Ale numer!;Polska 
2017

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 27

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 28

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

20:00 W imie króla; akcja, 
kanada, Niemcy, USA 
2007

22:20 Godzina zemsty; akcja, 
USA 1999. Porter (Mel 
Gibson) i Val (Gregg 
Henry) planują wielki skok, 
w którym łupem do 
podziału ma być 140 
tysięcy dolarów. Val 
jednak planuje wykiwać 
kolegę, uwodzi jego żonę, 
zabiera pieniądze i 
zostawia kumpla na 
pewną śmierć…

00:20 Pociąg do Hollywood; 
komedia, Polska 1987. 
Merlin Wafelek (Katarzyna 
Figura) pragnie zostać 
gwiazdą filmową…

02:20 Z Nation; fabularny, 
USA 2015; tytuł odcinka: 
Day One

03:15 Ale numer!; Polska
03:20 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:25 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:50 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:40 Wszystko przed nami; 
odc. 83; telenowela TVP

06:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 4/7; serial 
TVP

07:15 Na sygnale; odc. 50 
„Sopel lodu”; serial 
fabularyzowany TVP

07:45 Na sygnale; odc. 51 
Ślubuję Ci miłość, 
wierność; serial 
fabularyzowany TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
649; serial TVP

09:20 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 17 - Koncert; serial 
obyczajowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 134 
„Miłosne manewry” sezon 
6; serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 135 
„Zawsze z rodziną”; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
39 - Strach na scenie; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
40 - Wybory; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
591 - Jeszcze nie czas; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 51 
Ślubuję Ci miłość, 
wierność; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 136 
„Życie jest ciężkie”; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
41 - Zbrodnia w bibliotece; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 168; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
42 - Więzienna przeszłość; 
serial kryminalny TVP

00:15 Komisarz Alex; odc. 
122; serial TVP

01:15 Miasto skarbów; odc. 
3; serial kryminalny TVP

02:05 Miasto skarbów; odc. 
4; serial kryminalny TVP

03:00 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 4/7; serial 
TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
649; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 134; 
sezon 6; serial TVP

05:20 Familiada; odc. 2361; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Czekolada i owoce nie 
do deseru

06:30 Fabryka śmiechu; 
(odc. 2)

07:30 Jeden z dziesięciu; 
8/97; teleturniej

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (40) - Moda

09:05 Koło fortuny; odc. 22 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy; (11)

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; 56 - „Cicha 
woda” - Zbigniew Kurtycz

11:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; 101 - „Ucieczka 
z tropiku” - Marek Biliński

11:20 Kabaretożercy; (6); 
teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (50 lecie kabaretu 
PARANIENORMALNI - 
1-2)

14:10 Familiada; odc. 2361
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami (1-2)

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 34. Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Lidzbark Warmiński 2013 
(2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gęsina na Świętego 
Marcina

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 19 
- dżungla; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 2 - Ekwador. 
Kraj pełen skarbów (9)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - Kapitan 
Ochłap (244); serial TVP

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Elektroniczny listonosz; 
program rozrywkowy

20:25 Kabaretożercy; (7); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (37) - Czechy

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (6) - 
Dziennikarz i prezenter cz. 
2; program rozrywkowy

23:15 Koło fortuny; odc. 21 
ed. 3; teleturniej

23:50 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat /6 - Lombard

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Andrzej 
Korzyński - muzyka 
filmowa (1); koncert

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Co nam w 
duszy gra - Duety miłosne 
cz.1; widowisko

02:35 Kierunek Kabaret; 37/
03:40 Rozrywka Retro – Tort 

Studia Gama

05:20 Ukryta prawda (41/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (167) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (100) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy IV (1/17) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (101/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (102/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (442) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (101) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (341) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (168) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy IV (2/17) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(8/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (103/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (104/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (443) - 
program obyczajowy 

20:00 42: Prawdziwa 
historia amerykańskiej 
legendy (42) - film 
obyczajowy, USA 2013. 

22:35 The Following III 
(10/15) - serial, USA

23:45 Marsjanie atakują - 
film S-F, USA 1996. Z 
Marsa kierują się w stronę 
Ziemi eskadry latających 
talerzy. Ich załoga to 
zielone stwory, których 
ulubioną rozrywką jest 
niszczenie wszystkiego, co 
żyje. Jak na wizytę 
niespodziewanych gości 
zareagują Ziemianie?

01:55 Moc Magii (278/355) - 
program 

04:05 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show 

04:35 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show

05:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (1/12) - 
program lifestylowy

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (2/12) - 
program lifestylowy

07:00 Wszystko o jedzeniu 2
07:30 Wyglądać jak gwiazda
08:00 Beauty ekspert 2 

(3/12) - magazyn
08:30 Niezwykłe przypadki 

medyczne 3 (5/6) - 
program lifestylowy

09:00 Niezwykłe przypadki 
medyczne 3 (6) - program

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6) - reality 
show

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę (3/12) - program

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (6/12) - program

12:00 Kuchenne rewolucje 
13 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show

13:45 Pojedynek na modę
14:30 W roli głównej (6) - 

talk show
15:00 W dobrym stylu 3 

(1/8) - program 
lifestylowy

15:45 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (6/8) - program 
rozrywkowy

17:10 Apetyt na miłość 4 
(6/12) - program 
rozrywkowy

18:10 Kuchenne rewolucje 6 
(6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę (7/12) - program 
rozrywkowy

19:55 Afera fryzjera 3 (6/12) 
- program rozrywkowy

20:40 Żony Hollywood 3 
(5/12) - program

21:40 Dorota was urządzi 6 
(12) - program

22:25 Beauty ekspert 2 
(4/12) - magazyn 
lifestylowy

22:55 Życie bez wstydu 5 
(6/12) - reality show

23:55 Poród na pustkowiu 
(dozwolone od lat 18)

00:55 Prawda z DNA (2/8) - 
program obyczajowy

01:25 Chirurdzy z Atlanty 
(6/8) - reality show

02:20 W roli głównej - 
Michał Żebrowski (1/8) - 
talk show

02:45 W roli głównej - Anna 
Dereszowska (3/8) - talk 
show

03:10 W roli głównej - 
Dawid Woliński (4/8) - talk 
show

03:35 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn

04:00 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 3 
(6/16) - magazyn

08:00 Judo - Grand Prix 
Uzbekistanu (1)

09:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: Finał

10:45 Magazyn tenisowy
11:20 boks - megafights
13:05 Wioślarstwo - 

Mistrzostwa Świata: 
Sarasota - podsumowanie

14:05 Lekkoatletyka - 
Mistrzostwa Świata - 
Londyn 2017 - Polacy

15:15 Boks - Gala w 
Białymstoku - walka 
wieczoru

16:15 snooker
17:15 snooker
18:20 Piłka nożna - 

Eliminacje Ligi Mistrzów 
kobiet (2): Olympique 
Lyon - Medyk Konin

19:30 Piłka nożna - 
Eliminacje Ligi Mistrzów 
kobiet (2): Olympique 
Lyon - Medyk Konin

20:30 Piłka nożna Bayern
21:25 Piłka nozna Bayern
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Piłka nożna - 

Eliminacje Ligi Mistrzów 
kobiet (2): Olympique 
Lyon - Medyk Konin

24:00 Piłka nożna - 
Eliminacje Ligi Mistrzów 
kobiet (2): Olympique 
Lyon - Medyk Konin

07:00 Ekosonda; magazyn
08:05 Kościuszko: człowiek, 

który wyprzedził swoje 
czasy; film dokum.; USA 
(2014)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 968
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:05 Listy do PRL-u; felieton
12:15 Smaki polskie; magazyn
12:25 Polska z Miodkiem - 

(30) Gdańsk; felieton
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 biznes na wsi/ 

Antenowe remanenty
14:15 Kościuszko: człowiek, 

który wyprzedził swoje 
czasy; film dokum.; USA 
(2014)

15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium - (6) - 

„Aktywność słoneczna”; 
magazyn

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Śląskie poza miastem
17:55 Telenotatnik – Żagle, 

moje życie; felieton
18:09 Kartki z kalendarza
18:15 Kopalnia reportaży
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Zaproszenie – W Kozim 

grodzie cz.2
20:01 Dokument w obiektywie
20:40 Świadkowie czasu
20:55 POGODA
21:00 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:15 Kopalnia reportaży
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier 
23:35 Kościuszko: człowiek, 

który wyprzedził swoje 
czasy; film dokum.; USA 
(2014)

00:40 Astronarium - (6); 
magazyn

01:20 Głos Regionów
02:15 Listy do PRL-u; felieton
02:20 Smaki polskie; magazyn
02:40 Kościuszko: człowiek, 

który wyprzedził swoje 
czasy; film dokum.; USA 
(2014)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 Biznes na wsi/ 

Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier 
06:00 Plebania - odc. 968
06:20 Reportaż
06:35 Astronarium - (6); 

magazyn

06:50 Był taki dzień – 11 
października; felieton

07:00 Historia Polski – 
Człowiek, który zginął 
pod Ankoną

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 12 
Karnawał na Wyspach; 
cykl reportaży

08:35 Wszystko po 
krakowsku – Królowa 
nocy – Janusz Radek w 
muzycznym show; koncert

09:05 W labiryncie; odc. 92 
Przesłuchanie; serial TVP

09:40 Film dokumentalny
10:45 Niepodległa
11:45 Spór o historię – 

Mniejszość polska w 
Niemczech; debata

12:25 Zdobywcy Karpat – 
Walery Eljasz 
Radzikowski; film 
dokumentalny

12:50 Zdobywcy Karpat - 
Mariusz Zaruski; film 
dokumentalny

13:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Za progiem 
puszczy

13:50 Sensacje XX wieku – 
Syndykat zabójców

14:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Kwatery 
Hitlera; cykl 
dokumentalny

15:25 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 3/4; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

16:35 Historia Polski – 
Goralenvolk; film 
dokumentalny

17:45 Czas honoru; odc. 13 
Władek; serial TVP

18:40 Śladami zbrodni
19:20 Sensacje XX wieku – 

Pojedynek w Venlo
20:15 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Projekt Vickers

20:45 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 5/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:50 Popielec; odc. 3 - 
Dziczyzna; serial TVP

22:55 Lolo Jones
24:00 Cichy Don; cz. I; 

dramat; ZSRR (1957)
01:55 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat; odc. 12 
Karnawał na Wyspach; 
cykl reportaży

02:35 Popielec; odc. 3 - 
Dziczyzna; serial TVP

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecze 2. 
rundy gry pojedynczej

9:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecze 2. 
rundy gry pojedynczej

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecze 2. 
rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecze 2. 
rundy gry pojedynczej

15:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Czarnogóra

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: BBTS 
Bielsko-Biała - Cuprum 
Lubin

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Jastrzębski Węgiel

23:00 Boks: Gala w 
Manchesterze; waga 
superlekka: Anthony Crolla 
- Ricky Burns

0:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

2:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Armenia - Polska. 
Spotkanie może się 
okazać kluczowe dla Biało-
Czerwonych
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3630; teleturniej muz.
06:00 Dzień dobry Polsko!; 

magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:10 Mam prawo; serial 

dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
10:15 Północ – Południe, 

Księga I; odc. 8/12; serial 
kostiumowy; USA (1985)

11:10 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 6/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Smaki polskie – 

Schab z niespodzianką; 
magazyn kulinarny

12:55 Natura w Jedynce – 
Wielka piątka Azji. 
Waran z Komodo; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

14:00 Elif; odc. 111; serial; 
Turcja (2014)

15:10 Obserwator; odc. 158; 
cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3631; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3180; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

40; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

232; serial TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:25 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:30 Fatima; film 

dokumentalny; Francja 
(2016)

01:00 Riviera; odc. 7; serial; 
Wielka Brytania (2017)

01:55 American Crime Story 
– Sprawa O. J. 
Simpsona; odc. 7; serial; 
USA (2017)

02:50 Sprawa dla reportera
03:45 Notacje – Jerzy Kulej. 

Nigdy nie leżałem na 
deskach; cykl 
dokumentalny

06:10 Rodzinka.pl; odc. 156 
„Dżambalaja” sezon 6; 
serial komediowy TVP

06:40 Sztuka codzienności – 
Hip hop; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

07:05 M jak miłość; odc. 141
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1717; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
468 - Błędny rycerz; serial 
TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 2; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 55 
„Marylin i Christiano”; 
serial fabularyzowany TVP

14:25 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem; odc. 2/12; 
Wielka Brytania (2016)

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
681; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 27 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 30; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

13/101; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1717; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1718; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Pierwsza randka; (7)
21:40 Miasto skarbów; odc. 

5; serial kryminalny TVP
22:40 Program 

publicystyczny
23:35 Klaun; horror; USA 

(2014); reż.:Jon Watts; 
wyk.:Andy Powers, Eli 
Roth, Peter Stormare, 
Laura Allen; Dozwolone 
od lat 18

01:20 Niewysłany list; film 
obyczajowy; USA (2015); 
reż.:W. D. Hogan; 
wyk.:Haley Webb, Calard 
Harris, Eva Larue

03:00 Program 
publicystyczny

03:50 Art Noc: ENTER Enea 
Festival 2017 - Leszek 
Możdżer i Gloria 
Campaner; program 
muzyczny

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (532); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(710); serial fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (39); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (331); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (259); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (740); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2544); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (786); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (150); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (138); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2545); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (386); serial 
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

20:05 Nasz nowy dom (100); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (116); 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:15 Zdrady (117); serial 
paradokumentalny; 
Bohaterów serialu łączy 
jeden problem - 
podejrzewają swoich 
partnerów o zdradę. 
Odkryć prawdę pomaga 
im prywatny detektyw 
Damian Petrow (Damian...

23:20 Brudny szmal; film 
kryminalny, USA 2014. 
Barman Bob pracuje u 
kuzyna, który był liczącym 
się gangsterem. Kiedy 
władze przejęli Czeczeni, 
jego lokal stał się punktem 
przepływu...

1:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5097) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(23/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2100) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (809) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (461) - 
program

13:00 19 + (162) - program
13:30 Szpital (698) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 3 

(2/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (462) - 
program

16:30 19 + (163) - program
17:00 Ukryta prawda (810) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (699) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7225) - 

informacje 
19:35 Sport (7208) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7205) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5098) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(24/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2563) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (81/118) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Kiler - komedia, Polska 
1997, reżyseria: Juliusz 
Machulski, obsada: Cezary 
Pazura, Janusz Rewiński, 
Jerzy Stuhr, Katarzyna 
Figura, Małgorzata 
Kożuchowska, Jan Englert

00:50 Wiecznie żywy - film 
horror, USA 2013

02:55 Uwaga! (5098) - 
program

03:20 Moc Magii (279/355) - 
program

04:40 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2015

07:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1997

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 2

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny; odc. 
6. Po uratowaniu życia 
komandora przez 
konserwatora, zespół 
odkrywa tajemniczą 
przeszłość mężczyzny. 
Okazuje się, że teraz na 
niebezpieczeństwo 
narażona jest niewinna 
nastolatka…

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 221

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 222

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 28

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 29

17:15 Ale numer!; Polska 
2017

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 28

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 29

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

20:00 Polowanie na 
drużbów; komedia,  2015. 
Doug Harris to uroczy, ale 
towarzysko 
nieprzystosowany pan 
młody. Stąd właśnie jego 
poważny problem: do 
ślubu już niewiele czasu, a 
on wciąż nie ma drużby…

22:05 Diukowie Hazzardu; 
komedia, USA 2005. 
Kuzynostwo Bo, Luck and 
Daisy prowadzą barwne 
życie w Hazzard Country. 
Pewnego dnia spokój w 
miasteczku zostaje 
zakłócony…

00:15 Godzina zemsty; akcja, 
USA 1999

02:20 Ale numer!; Polska
03:00 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:25 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:50 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:25 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:50 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:35 Wszystko przed nami; 
odc. 84; telenowela TVP

06:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 5/7; serial 
TVP

07:10 Na sygnale; odc. 51 
Ślubuję Ci miłość, 
wierność; serial 
fabularyzowany TVP

07:40 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

08:15 M jak miłość; odc. 
650; serial TVP

09:15 Komisarz Alex; odc. 
122; serial kryminalny 
TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 135 
„Zawsze z rodziną”; serial 
komediowy TVP

10:35 Rodzinka.pl; odc. 136 
„Życie jest ciężkie”; serial 
komediowy TVP

11:10 Rodzinka.pl; odc. 137 
„Płoną góry, płoną lasy” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:40 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; odc. 
40 - Wybory; serial 
kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; odc. 
41 - Zbrodnia w bibliotece; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
592 - Opiekunki; serial 
TVP

16:25 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

17:55 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Rodzinka.pl; odc. 137 
„Płoną góry, płoną lasy” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
42 - Więzienna przeszłość; 
serial kryminalny TVP

20:30 Wspaniałe stulecie; 
odc. 169; serial; Turcja

21:30 Ranczo; odc. 66; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
43; serial kryminalny TVP

00:20 Na dobre i na złe; odc. 
681; serial TVP

01:20 Londyńczycy II; odc. 
6/16; serial TVP

02:15 Londyńczycy II; odc. 
7/16; serial TVP

03:10 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 5/7; serial 
TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
650; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 135; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2362
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Gęsina na Świętego 
Marcina

06:35 Fabryka śmiechu; 
(odc. 2)

07:40 Jeden z dziesięciu; 
9/97; teleturniej

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (37) - Czechy

09:15 Koło fortuny; odc. 23 
ed. 3; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (6) - Dziennikarz 
i prezenter cz. 2

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; 53 - „Jeszcze 
będzie przepięknie” - Tilt

11:05 KabareTOP Story - 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

11:25 Kabaretożercy; (7); 
teleturniej

12:20 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (1)

13:20 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (2)

14:15 Familiada; odc. 2362
14:50 Kabaretowa Mapa 

Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1-2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności /2/

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Niezywkłe ryby 
słodkowodne; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 20 
- zupa z małpy; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 2 - Ekwador. 
Ekwador po polsku (10); 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - Piraci 
(245); serial komediowy 
TVP

20:05 KabareTOP Story - 
„Song porzuconej” - 
kabaret Hrabi

20:30 Kabaretożercy; (8); 
teleturniej

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (38) - Cyganie

22:25 Kierunek Kabaret; 38/
23:30 Olga Lipińska 

zaprasza; (7); talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 22 

ed. 3; teleturniej
00:40 Sonda 2; (62); 

program 
popularnonaukowy

01:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2012

03:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2016 na 
bis - Waldemar Malicki i 
Filharmonia Dowcipu

04:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (12); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (42/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (168) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (101) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy IV (2/17) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (103/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (104/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (443) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (102) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (342) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (169) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy IV (3/17) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(9/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (105/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (106/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (444) - 
program obyczajowy 

20:00 Marsjanie atakują - 
film S-F, USA 1996Z 
Marsa kierują się w stronę 
Ziemi eskadry latających 
talerzy. Ich załoga to 
zielone stwory, których 
ulubioną rozrywką jest 
niszczenie wszystkiego, co 
żyje. Jak na wizytę 
niespodziewanych gości 
zareagują Ziemianie?

22:15 Nie z tego świata 
(5/22) - serial, USA 

23:10 Piątek trzynastego - 
horror, USA 2009. Na 
kemping Crystal Lake 
przyjeżdża grupa 
nastolatków. O miejscu 
tym krążą ponure legendy 
ze względu na serię 
morderstw, które 
popełniono w okolicy 
przed trzema dekadami. 
Wkrótce młodzi ludzie 
znikają w tajemniczych 
okolicznościach… 
(dozwolone od lat 18)

01:15 Mroczne zagadki Los 
Angeles (19) - serial, USA 

02:20 Moc Magii (279/355) - 
program 

04:30 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show 

05:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (3/12) - 
program lifestylowy

06:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (4/12) - 
program lifestylowy

06:55 Ostre cięcie 4 (4/12) - 
program

07:40 W dobrym stylu 3 
(1/8) - program

08:25 Sekrety chirurgii 
(1/12) - reality show

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (4/6) - reality 
show

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę (4/12) - program

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (7/12) - program

11:55 Kuchenne rewolucje 
13 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:55 Mistrzowskie cięcie 
(5/8) - program 
rozrywkowy

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (6/10) - 
program rozrywkowy

14:40 Wyglądać jak gwiazda
15:10 Ostre cięcie 4 (4/12) - 

program
15:55 36,6 2 (4/13) - 

program
16:55 Wszystko o jedzeniu 2
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (6/12) - 
program lifestylowy

18:10 Kuchenne rewolucje 6 
(7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę (8/12) - program 
rozrywkowy

19:55 Idealna niania 9
20:40 W czym do ślubu? 2 

(6/10) - reality show
21:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (6/10) - reality 
show

21:55 Pani Gadżet 2.0 (6/12) 
- magazyn

22:25 Pani Gadżet 14 (6/12) 
- magazyn

22:55 Dorota was urządzi 6 
(12) - program

23:40 Bajeczne życie 
milionerów 2

00:10 Prawda z DNA (3/8) - 
program obyczajowy

00:40 Nastolatki w ciąży 2 
(6/8) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

01:25 Internetowi oprawcy 2 
(4/8) - program 
obyczajowy

02:30 W roli głównej - 
Danuta Stenka (5/8) - talk 
show

03:00 W roli głównej - 
Katarzyna Bujakiewicz 
(7/8) - talk show

03:25 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

08:00 Judo - Grand Prix 
Uzbekistanu (2)

09:00 (set 1, gem 1-3) Tenis 
ziemny - Turniej WTA - 
Hongkong: 2 runda (1) 

11:00 (1 gem 1-3) Tenis 
WTA Hongkong

13:00 (1 gem 1-3) Tenis 
WTA Hongkong

15:00 PN - Bayern Tv
16:00 PN - Bayern TV
17:00 PN - Bayern Tv
18:00 snooker
19:00 snooker
20:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Hongkong: 2 runda 
(1) 

21:15 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Hongkong: 2 runda 
(2) 

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Hongkong: 2 runda 
(3)

07:00 Śląskie poza miastem
07:21 Twarze TV Katowice; 

felieton
08:05 Kampinoski Park 

Narodowy - Z łosiem w 
herbie; film dokum.

08:55 Podkarpacki szlak 
kulinarny; felieton

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 969
10:50 Reportaż
11:15 Polska zza siódmej 

miedzy; odc. 6; cykl dokum.
11:55 Antenowe remanenty
12:15 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
12:25 W ZOO dookoła świata; 

magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 Wiatr od morza - odc. 

90; magazyn
14:15 Kampinoski Park 

Narodowy - Z łosiem w 
herbie; film dokum.

15:05 Antenowe remanenty
15:15 Jedź bezpiecznie - odc. 

665; magazyn
15:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Przebudzona 
pamięć

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kronika Miasta
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Kartki z kalendarza
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Śląskie poza miastem
20:01 Uwaga! Weekend
20:55 POGODA
21:00 Do teatru
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP 
23:35 Kampinoski Park 

Narodowy - Z łosiem w 
herbie; film dokum.

00:25 Antenowe remanenty
00:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Przebudzona 
pamięć

01:20 Polska zza siódmej 
miedzy odc. 6; cykl dokum.

01:55 Antenowe remanenty
02:20 Smaki polskie; magazyn
02:40 Kampinoski Park 

Narodowy; film dokum.
03:30 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 Wiatr od morza - odc. 

90; magazyn
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier OPP 
06:00 Plebania - odc. 969
06:20 Reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. 

06:50 Był taki dzień – 12 
października; felieton

06:55 Historia Polski – 
Goralenvolk; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Islam 
afrykański; odc. 13; cykl 
reportaży

08:35 RetroTEYada – Z 
archiwum kabaretu Tey 
czyli RetroTEYada; odc. 3

09:15 W labiryncie; odc. 93 
Powrót do domu

09:50 Lolo Jones
10:50 Flavors – Polynesia; 

odc. 4/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

11:55 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:15 Kryptonim muzeum
12:35 Nowe Ateny; odc. 57; 

program publicystyczny
13:30 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Projekt Vickers

14:05 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek w Venlo

15:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Brytania 
dwóch premierów; cykl 
dokumentalny

15:30 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 5/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:35 Historia Polski – Ułani 
Andersa; film 
dokumentalny

17:35 Czas honoru; odc. 14 
„Krzyż Walecznych” s. II; 
serial TVP

18:35 Taśmy bezpieki; odc. 
20 Stosunki polsko-
arabskie cz. 1

19:15 Sensacje XX wieku – 
Roman Czerniawski. 
Tajna gra; cykl 
dokumentalny

20:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Śladami 
podków

20:40 Najdziwniejsza broń 
na świecie; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:35 Popielec; odc. 4 - 
Dymy; serial TVP

22:40 Spór o historię – 
Lenino między Sybirem a 
zdradą; debata

23:25 Ośmiornica; s. 5; odc. 
4/10; serial; Włochy 
(1984)

00:40 Wielkie napady 
PRL-u; odc. 2 - Napad na 
Jasnej; cykl dokumentalny

01:05 Wielkie napady 
PRL-u; odc. 6 - Janosik z 
Podlasia; cykl 
dokumentalny

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Islam 
afrykański; odc. 13; cykl 
reportaży

02:20 Popielec; odc. 4 - 
Dymy; serial TVP

7:00 Tenis; Turniej ATP w 

Szanghaju; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

9:00 Tenis; Turniej ATP w 

Szanghaju; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

11:00 Tenis; Turniej ATP w 

Szanghaju; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 

Szanghaju; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

16:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga; mecz: BBTS 

Bielsko-Biała - Cuprum 

Lubin

18:30 Piłka nożna; Eliminacje 

Mistrzostw Świata; mecz: 

Polska - Czarnogóra

20:40 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga; mecz: ZAKSA 

Kędzierzyn-Koźle - 

Jastrzębski Węgiel

23:00 Boks: Gala w 

Manchesterze; waga 

superlekka: Anthony Crolla 

- Ricky Burns

0:30 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski. Mateusz Borek 

rozmawia przy kawie ze 

swoimi gośćmi na tematy 

związane z piłką nożną.
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