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Październik jest – na półkuli północnej – mie-
siącem jesiennym, a – na południowej – wio-
sennym. To najdłuższy miesiąc w roku kalen-
darzowym, gdyż w jego trakcie wypada zmiana 
(z 28 na 29 października) czasu letniego na zi-
mowy (jest dłuższy o 1 godzinę od pozostałych 
31-dniowych miesięcy). Nazwa pochodzi od 
słowa paździerze, oznaczającego odpadki od 
lnu lub konopi.

Przysłowie
Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroź-
na bywa zima.

Opieka nocna i świąteczna

Teraz też w szpitalach
Zmiany w ustawie

Koniec 
z doradcami 

i asystentami
Zmiany w ustawie o pracownikach sa-

morządowych przewidują likwidację ga-
binetów politycznych funkcjonujących 
na szczeblu samorządowym przy wój-
tach, burmistrzach, prezydentach 
miast, starostach i marszałkach woje-
wództw.  W praktyce oznacza to likwi-
dację stanowisk doradców i asystentów 
w samorządach…

Ciąg dalszy na str. 5

Projekt nowelizacji ustawy 
o podatku VAT ma zapewnić 
większą stabilność wpływów 
z podatku od towarów i usług 
oraz zapobiec unikaniu pła-
cenia tego podatku. Mecha-
nizm podzielonej płatności 
(ang. split payment) budzi 
jednak ogromne kontrower-
sje wśród przedsiębiorców.

Konieczność zmian
Podatek od towarów i usług 

jest najważniejszym źródłem 
dochodów budżetu państwa. 
Wpływy z niego są niezwykle 
ważne z punktu widzenia poli-
tyki społecznej i gospodarczej 
państwa (każdy procent mniej 
tego podatku to duże straty dla 
budżetu państwa).

Od 2008 r. obserwuje się 
ogólny wzrost luki w VAT, rozu-
mianej jako różnica między VAT 
teoretycznie należnym a VAT 
faktycznie pobranym. Zgodnie 
z wyliczeniami przygotowywa-
nymi na zlecenie Komisji Euro-
pejskiej, luka w podatku VAT 
wynosi ok. 10 mld euro. 

Podobnie szacuje lukę w VAT 
PricewaterhouseCoopers. We-
dług tych wyliczeń luka w 2015 
r. wynosiła ok. 42 mld zł, co 
stanowi 2,5 proc. polskiego 
PKB. Nasz kraj jest w niechlub-
nej czołówce państw unijnych, 
jeśli chodzi o wielkość luki 
w VAT.

Z tego też powodu rząd po-
stanowił zmienić przepisy w tej 
kwestii. Jak twierdzi, noweliza-
cja jest elementem pakietu 
ustaw uszczelniających system 
podatkowy. To podobno rów-
nież propozycja skierowana do 
przedsiębiorców, którzy chcieli-
by zabezpieczyć się przed nie-
świadomym  udziałem w nie-
uczciwych lub przestępczych 
praktykach innych podmiotów.

Split payment
Mechanizm podzielonej 

płatności polega na tym, że 
płatność za nabyty towar lub 
usługę jest dokonywana w ta-
ki sposób, że zapłata odpowia-
dająca wartości sprzedaży 
netto jest płacona przez na-
bywcę na rachunek rozlicze-
niowy lub jest rozliczana w in-
ny sposób, natomiast pozo-
stała zapłata odpowiadająca 

kwocie podatku od towarów 
i usług, jest płacona na spe-
cjalny rachunek bankowy – 
rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej 
płatności uważany jest za jed-
no z rozwiązań przeciwdziała-
jących nadużyciom i oszu-
stwom podatkowym, eliminu-
jącym ryzyko znikania podat-
ników wraz z zapłaconym im 
przez kontrahentów, a nieod-

prowadzonym podatkiem 
VAT. Z założenia bardzo moc-
no utrudnia powstawanie 
nadużyć już na etapie samej 
transakcji. Jednocześnie za-
pewnia lepszą transparent-
ność rozliczeń VAT-owskich 
i przeciwdziała wyprowadza-
niu pieniędzy za granicę.

Mechanizm podzielonej 
płatności będzie stosowany 
wyłącznie w odniesieniu do 
transakcji dokonywanych na 
rzecz innych podatników, czy-
li do tzw. transakcji B2B.

Zaproponowane rozwiąza-
nie zakłada dobrowolność 
w stosowaniu mechanizmu 
podzielonej płatności. Inicja-
tywa będzie należeć do na-
bywcy towarów lub usług, jed-
nak skorzystanie z tej metody 
rozliczeń będzie oznaczało 
określone konsekwencje za-
równo dla nabywcy, jak i do-
stawcy towarów lub usługo-
dawcy. Ponadto, dobrowol-
ność stosowania tego mecha-
nizmu oznacza, że można go 
stosować w sposób wybiórczy, 
czyli nie każda faktura musi 
być uregulowana z zastoso-
waniem mechanizmu podzie-
lonej płatności – to nabywca 
zdecyduje, którą fakturę za-
płaci z zastosowaniem tego 
mechanizmu i wobec którego 
dostawcy go zastosuje.

Ciąg dalszy na str. 5

Giną na potęgę

Zgubiłeś dowód? Zgłoś 
to przez internet

Ponad pół miliona Po-
laków zgłasza rocznie 
utratę, zaginięcie lub 
zniszczenie dowodu oso-
bistego. Od kilku dni mo-
żemy zrobić to online, 
bez udawania się do urzę-
du. Wszystkie formalno-
ści załatwimy z domu...

Pół miliona, to tak jakby 
wszyscy mieszkańcy mia-
sta takiego jak Poznań lub 
Gdańsk nagle stracili swo-
je dowody osobiste. W jaki 
sposób tracimy je najczę-
ściej? Jako powód unie-
ważnienia dowodu osobi-
stego w 2016 r. Polacy po-
dawali najczęściej: jego 
utratę (393  000), znisz-
czenie (119  000), rekla-
mację (14  000). Urzędy 
otrzymują również 9  000 

dowodów znalezionych 
przez inne osoby. W 53  
000 przypadków Polacy 
podają inne przyczyny. 
Jak pokazują statystyki 
do utraty dowodu osobi-
stego dochodziło najczę-
ściej w sierpniu i wrze-
śniu, a najrzadziej w 
pierwszym kwartale roku.

Od teraz, by dokonać 
zgłoszenia utraty dowodu 
osobistego wystarczy 
wejść na stronę Obywatel.
gov.pl,  wypełnić  prosty 
formularz  i podpisać go 
Profilem Zaufanym. Sta-
tus unieważnienia dowo-
du jest do sprawdzenia  
online. Elektronicznie 
można również złożyć  
wniosek o wydanie nowe-
go dokumentu.  

Ciąg dalszy na str. 3

Od 1 października świadczeń w ramach nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej w Częstochowie będą udzielać Miejski Szpi-
tal Zespolony przy ul. Mirowskiej oraz Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny przy ul. PCK 1. To efekt zmiany ustawy o świad-
czeniach finansowanych ze środków publicznych.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobo-
wo w dni ustawowo wolne od pracy.

Ciąg dalszy na str.  10

Ośrodek wybudzeń ze śpiączki

Jedyny na Śląsku
W Częstochowie przy ulicy Łukasińskiego powstał jedyny 

na Śląsku i drugi w Polsce  ośrodek wybudzeń ze śpiączki. W 
ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia specja-
listyczną opiekę i rehabilitację znajdą w nim pacjenci w 
śpiączce, w stanie minimalnej świadomości oraz zespole za-
mknięcia.

Ciąg dalszy na str. 3

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-dowod-jest-uniewazniony
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod
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Giną na potęgę

Zgubiłeś dowód? Zgłoś 
to przez internet

Dokończenie ze str. 1
Warto pamiętać, by  mieć pod 

ręką odpowiednie zdjęcie. Na-
stępnie należy wypełnić formu-
larz i podpisać go Profilem Za-
ufanym. Jeśli ktoś nie ma Profi-
lu Zaufanego, a chce skorzystać 
z tej oraz innych e-usług ofero-
wanych przez państwo, może go 
teraz szybko i łatwo potwierdzić  
z wykorzystaniem bankowości 
elektronicznej. Profil Zaufany 

można również potwierdzić oso-
biście w urzędzie.

O czym warto jeszcze pamię-
tać? Utratę dowodu należy zgło-
sić również w banku, a ewentu-
alną kradzież – także na policji. 
Warto to zrobić, bo takie działa-
nie zabezpiecza nas przed ewen-
tualnym wykorzystaniem nasze-
go dokumentu przez kogoś nie-
uczciwego.

kg

Wystawa

Grzyby w sanepidzie
Powiatowa Stacja Sanitar-

no-Epidemiologiczna w Czę-
stochowie po raz jedenasty 
zorganizowała wystawę   grzy-
bów pod hasłem „Bezpieczne 
grzybobranie”.

Wystawę odwiedziły grupy 
zorganizowane z przedszkoli, 
szkół podstawowych, rodzice z 
dziećmi, seniorzy oraz osoby do-
rosłe zbierające grzyby. Zwiedza-
jący oglądali naturalne, zebrane 
w okolicznych lasach okazy grzy-
bów, nie tylko tych jadalnych, 
lecz także tych, których zbiera-
nia należy się wystrzegać.

- Prezentowane grzyby zostały 
rozmieszczone ze względu na ich 
zewnętrzne podobieństwo, aby 
wszyscy zwiedzający mogli zoba-
czyć różnice i podobieństwa grzy-
bów jadalnych od trujących, czy 
niejadalnych. Okazy prezento-
wane były w otoczeniu runa le-
śnego, a odpowiednio dobrany 

podkład muzyczny – świergot 
ptaków i szum drzew stworzył 
niepowtarzalną atmosferę lasu – 
informuje Edyta Kapelka, rzecz-
nik Powiatowej Stacji Sanitarno–
Epidemiologicznej w Częstocho-
wie. - Odwiedzający wystawę wy-
słuchali porad grzyboznawcy do-
tyczących rozpoznawania grzy-
bów oraz zasad bezpiecznego 
grzybobrania jak również otrzy-
mali odpowiedzi na wszystkie py-
tania i wątpliwości - dodaje.

Wystawę uatrakcyjniła możli-
wość obejrzenia zarodników 
grzybów pod mikroskopem oraz 
prezentacja multimedialna doty-
cząca poszczególnych gatunków 
grzybów i ich właściwości.

Ekspozycja cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych. 
Ogółem wystawę odwiedziło ok. 
890 osób, w tym 24 grupy zorga-
nizowane. 

kg

Ośrodek wybudzeń ze śpiączki

Jedyny na Śląsku
Dokończenie ze str. 1

Śląski Oddział Wojewódzki 
NFZ w Katowicach - jako pierw-
szy w południowej Polsce i drugi 
w kraju - sfinansuje leczenie do-
rosłych chorych ze śpiączką. - 
Nabór dokumentów do kwalifi-
kacji pacjentów wciąż trwa. Po-
siadamy jeszcze wolne miejsca 
na nieodpłatne leczenie, opiekę 
i rehabilitację pacjentów - bezpo-
średnio po zakończeniu hospita-
lizacji – Anna Kryś, wiceprezes 
Centrum Opieki i Rehabilitacji 
„Zdrowie”, które prowadzi ośro-
dek. - Przyjmujemy pacjentów 

z rozpoznaniem stanu śpiączki, 
po urazach mózgowo-czaszko-

wych, wypadkach motocyklo-
wych, upadkach z wysokości, po 
nagłym zatrzymaniu krążenia, 
w chorobach ośrodkowego ukła-
du nerwowego, pacjentów żywio-
nych dojelitowo – wylicza.

W ramach programu pacjent 
zostaje zakwalifikowany na le-
czenie, opiekę i neurorehabilita-
cję na okres do 12 miesięcy. 
W tym czasie zespół terapeutycz-
ny jest skoncentrowany na sto-
sowaniu metod służących wybu-
dzaniu, leczeniu, opiece i rehabi-
litacji ruchowej prowadzonej 
metodami neurofizjologicznymi. 
Doświadczona kadra specjali-
stów oraz wysokiej klasy sprzęt 
i dostępność do specjalistycz-
nych badań pozwolą na zabez-
pieczenie potrzeb pacjentów do-

rosłych chorych ze śpiączką. - 
Staramy się o bezbłędną diagno-
stykę różnicową zaburzeń świa-
domości, by przygotować dla pa-
cjentów jak najefektywniejsze 
programy postępowania tera-
peutycznego z wykorzystaniem 
specjalistycznych metod neuro-
logopedycznych, psychologicz-
nych, terapii zajęciowej czy alter-
natywnych metod terapii. Jako 
druga placówka w kraju – posia-
damy sprzęt C-Eye i doświad-
czenie w pracy z pacjentami 
z zaburzeniami świadomości, 
pacjentami odzyskującymi świa-
domość i wymagającymi neuro-
rehabilitacji – zaznacza. 

O przyjęcie mogą ubiegać się 
nie tylko pacjenci ze Śląska, ale 
i z całej Polski. Kwalifikacji pa-
cjentów dokonuje Zespół Tera-
peutyczny Centrum Opieki i Re-
habilitacji „Zdrowie” na podsta-
wie dokumentacji pacjenta. 
Szczegółowe informacje na ten 
temat dostępne są w placów-
kach Centrum przy ul. Batalio-
nów Chłopskich 117, przy ul. 
Łukasińskiego 42/48 w Często-
chowie, na www.zdrowieczesto-
chowa.pl (druki do pobrania), 
pod adresem mailowym spiacz-
ka.zdrowieczestochowa@gmail.
com lub u Koordynatora Progra-
mu przy ul. Łukasińskiego 
42/48 w Częstochowie.

kg

Interwencja

Cały czas pomijają naszą ulicę
– Sąsiednie ulice zostały 

wyremontowane i wyglądają, 
jak te na miarę XXI wieku. Na-
sza, mimo że jej stan pozosta-
wia wiele do życzenia, cały 
czas jest pomijana – denerwu-
ją się mieszkańcy ulicy świę-
tej Kingi. 

Ulice znajdujące w najbliż-
szym sąsiedztwie Jasnej Góry 
stanowią wizytówkę naszego 
miasta. – Poza tym, a może 
przede wszystkim, ulica świętej 
Kingi jest łącznikiem między 
dzielnicami południowo-zachod-
nimi, a dzielnicami północno-za-
chodnimi. Ze względu na duże 
obciążenie transportowe wymaga 
ona kapitalnego remontu, szcze-
gólnie w pierwszej kolejności – 
na odcinku od ul. św. Barbary do 
ul. Kordeckiego – podkreśla Sta-
nisław Dębski. O naprawę na-
wierzchni mieszkańcy walczą już 
od kilku lat. Na razie bez efektu.

Ulice św. Barbary i ul. Kordec-
kiego zostały wyremontowane. - 
Nasza ulica wciąż jest pomijana 

w planie remontów, a jej stan 
techniczny przypomina lata 60-
te. Warto nadmienić, że nasz 
wniosek ul. św. Kingi został w la-
tach 60-tych ubiegłego wieku 
częściowo odwodniona od nieist-
niejącego już stawu, którą to sieć 
można wykorzystać do odwod-
nienia pozostałego odcinka tj. od 
ul. Kordeckiego, a w ten sposób 
zlikwidować XIX wieczny rów od-
wadniający po prawej stronie 
ulicy, a w tym pasie drogowym 
wykonać chodnik dla pieszych. 
Naszym zdaniem ulica św. Kingi 
wymaga niezwłocznego remontu 
– podkreślają mieszkańcy. 

W tej sprawie zwrócili się już 
do rady miasta oraz Miejskiego 
Zarządu Dróg i Transportu w 
Częstochowie. Szans na napra-
wę ulicy w tym roku już nie ma. 
- Mamy świadomość tego, że uli-
ca świętej Kingi wymaga grun-
townej przebudowy.  Miejski Za-
rząd Dróg i Transportu w Czę-
stochowie w tegorocznym budże-
cie jednak nie dysponował celo-
wymi środkami (a koszty takiej 

inwestycji będą duże) na realiza-
cję tego typu zadania – mówi 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZDiT. – Musimy ograniczyć się 
do działań doraźnych, cząstko-
wych napraw w ramach bieżące-
go utrzymania (w zakresie na ja-
ki pozwolą nam finanse przezna-
czone na naprawy w całym mie-
ście). Czy tego typu naprawy uda 
się przeprowadzić w tym roku? 
Na razie nie wiemy. Jednak po-
stulat mieszkańców został prze-
kazany do Urzędu Miasta, tak by 
rozpatrzono ujęcie wspomniane-
go zadania w przyszłorocznym 
budżecie. Tylko kompleksowa 
przebudowa bowiem trwale po-
prawi sytuację nawierzchni ul. 
św. Kingi – podsumowuje Maciej 
Hasik. Mieszkańcy liczą, że ich 
prośba zostanie rozpatrzona po-
zytywnie. Ze wstępnych analiz 
wynika, że przebudowa ulicy bę-
dzie kosztować ponad 3 miliony 
złotych (dokumentacja projekto-
wa to koszt około 120 tysięcy 
złotych, reszta na realizację).

kg

Krok po kroku
l Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i znajdź odpowiednią za-

kładkę
l Kliknij przycisk  Wyślij zgłoszenie.
l Zaloguj się na swój profil zaufany.
l Wybierz, co chcesz zgłosić — utratę lub uszkodzenie dowodu. Je-

śli zgłaszasz uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze twojego 
dowodu — wybierz sposób, w jaki dostarczysz go do urzędu.

l Nie musisz wybierać urzędu, który przyjmie twój wniosek. Sys-
tem wyświetli adresata (urząd, który wydał twój dowód).

l Odpowiedz, czy i w jaki sposób chcesz otrzymać zaświadczenie o 
utracie lub uszkodzeniu dowodu.

l Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie.
l Wyślij zgłoszenie. Wyświetli się komunikat, że zostało wysłane. 

Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).      
l Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu —  zanieś dowód do urzędu 

albo wyślij pocztą.
l Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni twój do-

wód osobisty. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie albo 
uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Możesz je ode-
brać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez internet. Zatrzymaj 
zaświadczenie — może się przydać. Jest ważne do czasu wyda-
nia nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące. Za-
świadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumen-
tem tożsamości. 

kg

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp
https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp
http://www.zdrowieczestochowa.pl/
http://www.zdrowieczestochowa.pl/
mailto:spiaczka.zdrowieczestochowa@gmail.com
mailto:spiaczka.zdrowieczestochowa@gmail.com
mailto:spiaczka.zdrowieczestochowa@gmail.com
http://www.obywatel.gov.pl/
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Przyspieszona amortyzacja
Jeszcze do niedawna przedsię-

biorcy mieli ograniczoną możliwość 
odliczania nakładów na inwestycje. 
Za sprawą decyzji prezydenta ta sy-
tuacja zmieniła się. 

Głównym celem ustawy, podpisanej 
jakiś czas temu przez prezydenta, jest 
stworzenie mechanizmu pozwalającego 
na stymulację inwestycji dokonywa-
nych przez przedsiębiorców. Ustawa 
wprowadza mechanizm jednorazowego 
w ciągu roku rozliczania nakładów in-
westycyjnych do kwoty 100 tysięcy zł 
rocznie, przez ich uwzględnienie w kosz-
tach uzyskania przychodów w wyniku 
dokonanych odpisów amortyzacyjnych. 
Podatnicy prowadzący działalność go-
spodarczą mogą więc dokonywać jedno-
razowo odpisów amortyzacyjnych od 
wartości początkowej nabytych fabrycz-
nie nowych środków trwałych – najpro-
ściej mówiąc, np. zakup różnego rodza-
ju maszyn czy urządzeń. 

Mechanizm przyspieszonej amorty-
zacji będzie miał jednak zastosowanie 
pod warunkiem, że wartość jednego 
urządzenia będzie wynosić co najmniej 
10 tysięcy złotych lub łączna wartość 
początkowa co najmniej dwóch środ-
ków trwałych  nabytych w roku podat-
kowym wyniesie co najmniej 10 tysię-
cy zł, a wartość początkowa każdego 
z nich nie przekracza 3 500 zł. Ustawa 
określa także zasady pomniejszania 
kwoty jednorazowego odpisu amortyza-
cyjnego o wysokość zaliczonej do kosz-
tów uzyskania przychodów wpłaty na 
poczet nabycia środka trwałego, które-

go dostawa zostanie wykonana w na-
stępnych okresach sprawozdawczych. 

Warto zaznaczyć, że mechanizm jed-
norazowej amortyzacji mogą również 
wdrożyć przedsiębiorcy, którzy skorzy-
stali w ostatnich latach, np. z dofinan-
sowania ze środków Unii Europejskiej. 

Ulga bowiem obejmuje maszyny i urzą-
dzenia. Wyłączone są z niej jednak nie-
ruchomości i środki transportu.

Szacunkowo z programu może sko-
rzystać około 154 tys. przedsiębiorców. 
Jednorazowa korzyść podatkowa może 
sięgnąć 13,5 tys. zł.

Drugim zagadnieniem objętym za-
kresem nowelizacji są regulacje nor-
mujące zasady rozliczania podatku 
dochodowego w przypadku zakupu 
biletów u zagranicznych przewoźni-
ków lotniczych. Ustawa zakłada, że 
pobór zryczałtowanego podatku z ty-
tułu przychodów uzyskanych na tery-
torium Polski przez zagraniczne 
przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej 
będzie wyłączony w stosunku do przy-
chodów uzyskiwanych z lotniczego 
rozkładowego przewozu pasażerskie-
go, z którego skorzystanie wymaga 
posiadania biletu lotniczego przez pa-
sażera. W praktyce oznacza to, że na 
przykład jeśli biuro podróży sprzedaje 
bilety linii lotniczej, nie mając jej cer-
tyfikatu, nie będzie musiało, jak po-
przednio, płacić dodatkowego zryczał-
towanego podatku. 

Znowelizowane przepisy ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych mają zastoso-
wanie do środków trwałych nabytych 
od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokona-
nych od tego dnia wpłat na poczet na-
bycia tych środków. Podatnicy podat-
ku dochodowego od osób prawnych, 
których rok podatkowy jest inny niż 
kalendarzowy i zakończył się po dniu 
31 grudnia 2016 r., a przed dniem wej-
ścia w życie ustawy, stosowali przepisy 
w nowym brzmieniu do środków trwa-
łych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 
r. i dokonanych od tego dnia wpłat na 
poczet nabycia tych środków. 
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Zmiany w ustawie

Koniec z doradcami 
i  asystentami

Dokończenie ze str. 1
Za przyjęciem noweli-

zacji ustawy o pracowni-
kach samorządowych 
autorstwa Kukiz’15 gło-
sowało 263 posłów, 164 
było przeciw, a 8 wstrzy-
mało się od głosu. 

Do tej pory wójtowie 
(burmistrzowie, prezy-
denci miast), starostowie 
i marszałkowie woje-
wództw mieli możliwość 
zatrudniania asystentów 
i doradców na podstawie 
umowy o pracę odpo-
wiednio w urzędzie gmi-
ny, starostwie powiato-
wym i urzędzie marszał-
kowskim. Ustawa okre-
ślała również, że liczba 
zatrudnionych doradców 
i asystentów nie może 
przekroczyć w gminach 
do 20 000 mieszkańców 
- 3 osób, w gminach do 
100 000 mieszkańców 
oraz w powiatach – 
5 osób, a w pozostałych 
gminach oraz wojewódz-
twach – 7 osób. 

Zdaniem autorów pro-
jektu gabinety polityczne 
stały się przyczółkiem do 
tworzenia miejsc pracy 
dla osób związanych par-
tyjnie z urzędującym 
obecnie wójtem (burmi-
strzem, prezydentem mia-
sta), starostą czy marszał-

kiem województwa, a do-
radcy i asystenci nie po-
siadają żadnych kwalifi-
kacji do zajmowania ta-
kiego stanowiska. Poza 
tym brak ustawowego 
określenia kompetencji 
członków gabinetów poli-
tycznych, opłacanych 
przecież z publicznych 
pieniędzy, często prowa-
dzi do swoistej patologii 
i zatrudniania osób nie-
posiadających żadnych 
kompetencji, których je-
dyną „kwalifikacją” jest 
bycie członkiem tego sa-
mego ugrupowania poli-
tycznego, do którego nale-
ży i z którego ramienia 
startował obecnie urzędu-
jący wójt, starostwa czy 
marszałek województwa. 

Zdaniem pomysłodaw-
ców na uwagę zasługuje 
również fakt, że zasady 
wynagradzania doradców 
i asystentów są takie sa-
me, jak dla pozostałych 
pracowników samorządo-
wych. Doradcom i asy-
stentom przysługuje wy-
nagrodzenie stosowne do 
zajmowanego stanowiska 
oraz posiadanych kwalifi-
kacji zawodowych, w tym 
wynagrodzenie zasadni-
cze, dodatek za wielolet-
nią pracę, nagroda jubile-
uszowa oraz jednorazowa 

odprawa w związku 
z przejściem na emerytu-
rę lub rentę z tytułu nie-
zdolności do pracy oraz 
dodatkowe wynagrodze-
nie roczne. Doradcy i asy-
stenci mogą otrzymywać 
nagrody za szczególne 
osiągnięcia w pracy zawo-
dowej. Poza tym może być 
im przyznawany dodatek 
specjalny oraz dodatek 
funkcyjny na takich sa-
mych zasadach, jak in-
nym pracownikom samo-
rządowym. Pomysłodaw-
cy twierdzą, że w dobie 
kryzysu, w czasach kiedy 
wiele gmin i powiatów jest 
poważnie zadłużona, 
utrzymywanie gabinetów 
politycznych to bezsenso-
wy wydatek.

Uchwalona przez sejm 
nowelizacja usuwa 
z obowiązującej ustawy 
przepis, na podstawie 
którego wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), staro-
sta i marszałek woje-
wództwa może zatrud-
niać osoby na stanowi-
skach doradców i asy-
stentów odpowiednio 
w urzędzie gminy, staro-
stwie powiatowym 
i urzędzie marszałkow-
skim na czas pełnienia 
swojej funkcji. 
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Nowelizacja VAT

Przedsiębiorcy zaniepokojeni
Dokończenie ze str. 1

Aby umożliwić dokony-
wanie płatności w ramach 
mechanizmu podzielonej 
płatności, rachunek VAT 
będzie zakładany przez 
banki lub spółdzielcze ka-
sy oszczędnościowo-kre-
dytowe dla każdego pod-
miotu posiadającego ra-
chunek rozliczeniowy oraz 
analogiczny rachunek 
imienny dla celów działal-
ności gospodarczej 
w SKOK. Zaproponowano 
przepisy nakładające na 
banki i SKOK-i  obowią-
zek założenia wszystkim 
podatnikom rachunków 
VAT.

Zarówno sam rachunek 
VAT, jak i środki zgroma-
dzone na rachunku VAT 
będą cały czas środkami 
należącymi do podatnika. 
Będzie on miał możliwość 
dysponowania nimi we-
dług swojego uznania, 
choć na ograniczone cele 
– zapłatę zobowiązania 
VAT do urzędu skarbowe-
go lub zapłatę kwoty od-
powiadającej kwocie VAT 
z faktury otrzymanej od 
swojego kontrahenta. Pro-
jekt nie zakłada, żeby or-
gany podatkowe miały do-
stęp do tych rachunków, 
czy też żeby mogły samo-
dzielnie dokonywać ope-
racji finansowych na tych 
rachunkach. Dzięki pro-
ponowanemu rozwiązaniu 
organy te będą mieć jedy-

nie możliwość lepszej we-
ryfikacji, czy podatnik 
uczciwie rozlicza się ze 
swoich zobowiązań 
w VAT.

Zachęty
Dla podatników, którzy 

podejmą decyzję o stoso-
waniu mechanizmu po-
dzielonej płatności zapro-
ponowano zachęty. 
W szczególności do podat-
ników, którzy będą stoso-
wać  metodę podzielonej 
płatności, nie będą miały 
zastosowania przepisy 
związane ze stosowaniem 
niektórych sankcji oraz 
nie będą wykorzystywane 
regulacje o odpowiedzial-
ności solidarnej. Założono, 
że płacenie z zastosowa-
niem mechanizmu podzie-
lonej płatności będzie mo-
gło wskazywać, że  nabyw-
ca dochował należytej sta-
ranności zawierając trans-
akcję z kontrahentem, 
co będzie miało bardzo 
istotne znaczenie dla bez-
pieczeństwa VAT naliczo-
nego nabywców. Ponadto, 
jeżeli podatnik zdecyduje 
się na zwrot różnicy podat-
ku na rachunek VAT, 
wówczas taki zwrot będzie 
dokonany w przyspieszo-
nym terminie (25 dni).

Niepokój
Projekt przedłożony 

przez ministra rozwoju i fi-
nansów wzbudzał liczne 

wątpliwości. Kształt pro-
ponowanych przepisów 
był wielokrotnie zmienia-
ny. Obawy dotyczyły 
przede wszystkim ryzyka 
zaburzenia płynności fi-
nansowej przedsiębiorstw, 
co z kolei może być skut-
kiem ubocznym wprowa-
dzenia tego rozwiązania. 
Jak wskazują Pracodawcy 
Rzeczypospolitej Polskiej 
po wprowadzeniu Split-
-paymentu resort finan-
sów będzie musiał uważ-
nie analizować sytuację n 
rynku i w razie potrzeby 
szybko reagować, aby za-
pobiec negatywnym skut-
kom utraty płynności fi-
nansowej firm.

Rada na tak
Rada Ministrów przyjęła 

projekt nowelizacji usta-
wy. Dalszymi pracami nad 
jej kształtem zajmie się 
Sejm. Istnieje więc praw-
dopodobieństwo kolejnych 
zmian przepisów projektu.

Nowe przepisy mają 
wejść w życie 1 kwietnia 
2018 r., z wyjątkiem nie-
których artykułów, które 
zaczną obowiązywać w ter-
minie 14 dni od dnia ogło-
szenia ustawy, umożliwia-
jących bankom i SKOK-
-om otwarcie rachunków 
VAT do rachunków prowa-
dzonych przed dniem wej-
ścia w życie projektowanej 
ustawy.

kg
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Wykaz samochodów na dzień 28 września 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    
0.9 E, rok prod. 2014

 
30.900 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 1.0 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 BMW 320 2.0 D, rok prod. 2006   28.000 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 JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n MERCEDES S 350 3.5 E,  
rok prod. 2008 72.900 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 OPEL ZAFIRA 2.0 D,  
rok prod. 2014 47.900 zł

n PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI,  
rok prod. 2002 5.800 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 MEGANE 1.5 D,  
rok prod. 2008, krajowy 11.900 zł

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

n SKODA FABIA 1.4 E,  
rok prod. 2001, krajowy, I – wł. 5.900 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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Rozmawiamy z dyrektorem Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni

Planujemy rozbudowę i poszerzenie naszej działalności  
o nowe usługi

Katarzyna Gwara: Przenieśmy się w czasie  
– 1 grudnia 2013 roku Polska Grupa Medyczna 
przejmuje szpital w Blachowni. Po nieco ponad 
sześciu miesiącach placówka zaczyna przyjmo-
wać pacjentów. Od tego momentu część od-
działów przeszła prawdziwą metamorfozę.

Tomasz Kołodziejski: W momencie gdy Polska Grupa 
Medyczna przejmowała Szpital, jego kondycja nie była naj-
lepsza. Placówka wymagała ogromnych nakładów finanso-
wych. Tak się złożyło, że umowa z Narodowym Funduszem 
Zdrowia poprzedniego dzierżawcy wygasła i musieliśmy 
podpisać nowy kontakt. Nie było jednak wiadomo, kiedy zo-
stanie ogłoszony konkurs.
Czas zawieszenia, potrzebny na podpisanie nowego kon-
traktu z Funduszem wykorzystaliśmy na konieczne remon-
ty. Musimy pamiętać, że mówimy o dość starym budynku i 
gro nakładów wiąże się z takimi pracami, których nie widać 
gołym okiem. W lipcu zakończyliśmy prace związane z Izbą 
Przyjęć. Następnie uruchomiliśmy chirurgię ogólną, urazo-
wo-ortopedyczną, później oddział wewnętrzny, pediatrię 
oraz położnictwo i ginekologię. Dysponujemy również od-
działem chirurgii krótkoterminowej, dedykowanym chorym 
leczącym się prywatnie.

KG: Aby móc prowadzić Szpital w Blachowni 
musieliście sprostać zobowiązaniom postawio-
nym przez Starostwo Powiatowe w Częstocho-
wie.

TK: Dokładnie – wykonujemy wszystko zgodnie z umo-
wą. Do tej pory zainwestowaliśmy ponad pięć milionów 
złotych. Do prac, które były zakładane doszła też ogrom-
na inwestycja związana z Oddziałem Intensywnej Terapii. 
Oddział ten rok temu został oddany do użytku, jednak do 
tej pory nie uzyskaliśmy na jego działalność kontraktu z 
NFZ. Mamy nadzieję, że wkrótce się to zmieni. W tym 
momencie na oddziale intensywnej terapii realizowane 
są procedury ratujące życie.

KG: Szpital w Blachowni – jako jeden z nie-
licznych szpitali znajdujących się w rękach 
prywatnych właścicieli - znalazł się w sieci 
szpitali...

TK: Rzeczywiście, wszystkie oddziały Szpitala, za wyjąt-
kiem Oddziału Intensywnej Terapii znalazły się w sieci. W 
sumie dysponujemy 168 łóżkami. Oprócz tego, w ramach 
Polskiej Grupy Medycznej (do której należy Szpital w Bla-
chowni), Fundusz zapewnił finansowanie oddziałom kardio-
logii interwencyjnej.

KG: A to przecież kluczowa jednostka ratująca 
bezpieczeństwo pacjentom obciążonym, po 
ciężkich zabiegach i urazach. To właśnie on jest 
jednym z najnowocześniejszych oddziałów w 
szpitalu w Blachowni.

TK: Łącznie w Oddział Intensywnej Opieki Medycznej zain-
westowaliśmy około sześciu milionów złotych. Na Oddzia-
le znajduje się osiem łóżek – siedem na sali ogólnej oraz 

tak zwana izolatka. Wszystkie stanowiska są wyposażone 
w wysokiej klasy monitory, kardiomonitory, respiratory, 
USG przyłóżkowe, nowoczesne pompy oraz mobilny apa-
rat RTG. Posiadamy również trzyłóżkową salę wybudze-
niową, po znieczuleniu ogólnym. Oddział spełnia więc 
wszelkie standardy europejskie. Myślę, że należy on do 
najnowocześniejszych w północnej części Województwa 
Śląskiego. Oddział służy przede wszystkim pacjentom 
znajdującym się w stanach zagrożenia życia. Dzięki niemu 
jesteśmy w stanie wykonywać najbardziej skomplikowane 
zabiegi, w tym dla osób z powikłaniami, obciążeniami wy-
nikającymi z innych chorób, czy też osób starszych. Od-
dział ten stanowi istotny filar bezpieczeństwa całej jed-
nostki. Jego rola to nie tylko praca na rzecz naszego Szpi-
tala, ale również całego powiatu i województwa.

KG: Szpital w Blachowni cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem wśród pacjentów...

TK: Owszem, przyjmujemy coraz więcej chorych, zarówno 
z najbliższej okolicy, jak również z Częstochowy. Udało nam 
się stworzyć kilka znakomitych zespołów operacyjnych 
oraz tych, których podopieczni nie wymagają interwencji 
chirurgicznych. W 2016 roku przyjęliśmy w Izbie przyjęć 
ponad 6,5 tys. pacjentów, w ramach oddziałów hospitalizo-
waliśmy prawie 7 tys. osób. W naszym Oddziale Położniczo-

Ginekologicznym na świat przyszło ponad 400 dzieci. U po-
nad 100 pacjentów wykonaliśmy zaawansowane zabiegi 
ortopedyczne, takie jak endoprotezy bioder i kolan.
W schorzeniach narządu ruchu pomagaliśmy chorym w ra-
mach Poradni Rehabilitacyjnej, gdzie przyjęliśmy ponad 
700 chorych.

KG: W placówce wiele zostało już zrobione. 
Rozwijacie się coraz prężniej. Mimo to niektóre 
oddziały wciąż wymagają inwestycji.

TK: Na ten moment naszym priorytetem jest Oddział Po-
łożniczo-Ginekologiczny z neonatologią oraz Blok Opera-
cyjny. Chcielibyśmy aby ten pierwszy stał się jednym z naj-
nowocześniejszych w regionie. Znajdzie się w nim nowo-
czesny trakt porodowy z salą do cięć, specjalistycznymi 
łóżkami do porodu, planujemy również rozszerzyć naszą 
ofertę o możliwość odbycia porodów w wodzie. Myślę, że 
na przełomie roku rozpoczniemy prace związane z tymi in-
westycjami. W tej chwili posiadamy przygotowane i za-
twierdzone wszystkie projekty. Inwestycja pochłonie oko-
ło 8-9 milionów złotych. Poza tym planujemy przebudowę 

pediatrii. Wszystkie remonty będą związane przede 
wszystkim z zakupem nowoczesnego sprzętu i przygoto-
waniem oddziałów na jego przyjęcie. Należy pamiętać, że 
przygotowanie nowego oddziału to nie tylko wyposażenie, 
czy mury. To przede wszystkim prace instalacyjne, związa-
ne również z wentylacją i montażem klimatyzacji. Chcemy 
aby nasz Szpital był dla chorych przyjaznym i nowocze-
snym miejscem, w którym otrzymają pomoc medyczną na 
najwyższym poziomie. 

KG: Czy pacjenci muszą obawiać się, że podczas 
prac któryś oddział będzie zamknięty?
TK: Nasi pacjenci nie muszą się tego obawiać. Szpital w 
trakcie prowadzenia poszczególnych prac będzie funk-
cjonował normalnie. Warto zaznaczyć, że cały czas dzia-
łamy w trybie ostro-dyżurowym. Udzielamy pomocy cho-
rym zarówno z powiatu częstochowskiego, jak i powia-
tów ościennych. 
Odpowiadając na potrzeby chorych, planujemy stopniowe 
poszerzanie naszej oferty o nowe usługi.

Izba Przyjęć
W szpitalu w Blachowni funkcjonuje nowoczesna, spełniająca wszelkie standardy Izba Przyjęć. Świad-
czenia udzielane są w systemie całodobowego zabezpieczenia medycznego. Przyjęcia odbywają się w :
l trybie planowym – tj. w ustalonym terminie na podstawie okazanego skierowania do Szpitala,
l trybie nagłym ze skierowaniem – pacjenci zgłaszają się samodzielnie
l trybie nagłym bez skierowania – pacjenci zgłaszają się samodzielnie lub przywożeni są przez  

zespoły ratownictwa medycznego.
W trakcie pobytu w Izbie Przyjęć wykonywane są procedury związane z badaniem lekarskim i przyjmo-
waniem chorych skierowanych do szpitala , a szczególnie chorych znajdujących się w stanie zagrożenia 
życia. Pacjentom świadczone są konsultacje i porady, wykonywane zabiegi lekarskie i pielęgniarskie 
oraz czynności higieniczno-sanitarne związane z przyjęciem chorego. Procedury te wykonywane są przy 
użyciu nowoczesnego wyposażenia i najwyższej jakości sprzętu medycznego.
Pielęgniarką koordynującą pracą Izby Przyjęć jest Ilona Kamińska, która kieruje 13 osobowym zespo-
łem pielęgniarskim.

Usługi komercyjne
Szpital w Blachowni udziela porad komercyjnych w:
l Poradni Chorób Wewnętrznych
l Poradni Chirurgii Ogólnej
l Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
l Poradni Ginekologiczna
l Poradni Pediatryczna
l Poradni Zdrowia Psychicznego
l Poradni Neurologiczna 
Cennik za świadczenie usług medycznych w poradniach komercyjnych zamieszczony jest na stronie 
internetowej szpitala. Warto podkreślić, że w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia szpital 
udziela porad w Poradni Rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.

Jak to się zaczęło?
Pomysł budowy szpitala na podmiejskich terenach, w obrębie pięknego kompleks leśnego 
zrodził się pod koniec lat pięćdziesiątych. Twórcą było Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza w 
Częstochowie. Miał być to szpital górniczy, zapewniający opiekę zdrowotną górnikom i członkom 
ich rodzin, gdyż początkowo subwencjonowany był w całości z funduszy centralnego budżetu 
Zjednoczenia Kopalnictwa Rud Żelaza. Po zrealizowaniu projektu budowy w dniu 28 kwietnia 
1963 r. nastąpiło uroczyste otwarcie, a Szpitalowi nadano patronat prof. Rudolfa Weigla.
Z czasem szpital przejął funkcję szpitala miejskiego z powodu stopniowej likwidacji kopalni, stając się 
placówką leczniczą dla mieszkańców powiatu częstochowskiego. W związku z reorganizacją służby 
zdrowia w 1975 r. powołano Terenowy Zespół Opieki Zdrowotnej. Pod koniec 2008 r. Rada powiatu 
częstochowskiego zdecydowała o wydzierżawieniu powiatowego szpitala w Blachowni prywatnej firmie, 
nastąpiło to w maju 2009 r. W listopadzie 2012 r. w wyniku kolejnego postępowania przetargowego 
wyłoniono nowego dzierżawcę – Polską Grupę Medyczną z Siedzibą w Krakowie.
Po kilku miesięcznej przerwie, w dniu 1 lipca 2014 r. Szpital w nowo wyremontowanej Izbie Przyjęć 
rozpoczął przyjęcia pacjentów do oddziałów szpitalnych, posiadających aktualnie ogółem 168 łóżek.
W szpitalu w Blachowni znajdują się następujące oddziały:
l Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej,
l Oddział Chirurgii Ogólnej,
l Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
l Oddział Pediatryczny,
l Oddział Ginekologii i Położnictwa z pododdziałem Neonatologii,
l Oddział Chirurgii Krótkoterminowej w trybie jednego dnia
l Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital posiada też Blok Operacyjny, w ramach którego wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii 
ogólnej, chirurgii ortopedycznej i urazowej oraz położnictwa i ginekologii.

http://szpitalblachownia.pl/oferta/personel-szpitala-2/
http://szpitalblachownia.pl/oferta/poradnie-specjalistyczne/poradnia-chorob-wewnetrznych/
http://szpitalblachownia.pl/oferta/poradnie-specjalistyczne/poradnia-chirurgii-ogolnej/
http://szpitalblachownia.pl/oferta/poradnie-specjalistyczne/poradnia-chirurgii-urazowo-ortopedycznej/
http://szpitalblachownia.pl/oferta/poradnie-specjalistyczne/poradnia-ginekologiczna/
http://szpitalblachownia.pl/oferta/poradnie-specjalistyczne/poradnia-pediatryczna/
http://szpitalblachownia.pl/oferta/poradnie-specjalistyczne/poradnia-zdrowia-psychicznego/
http://szpitalblachownia.pl/oferta/poradnie-specjalistyczne/poradnia-neurologiczna/
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Kości i stawy  

Gdy łamie, skrzypi, trzeszczy i boli
Z doktorem Tomaszem Kuźmą, ordynatorem Od-
działu Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala 
im.Rudolfa Weigla w Blachowni rozmawiają Teresa 
Szajer i Dariusz Fiuty

Nasze kości to wspaniałe rusztowanie, dzięki któremu może-
my się poruszać. Aby to jednak było możliwe niezbędne są 
stawy, które łączą kości i sprawiają, że konstrukcja jest ru-
choma. Bo to dzięki nim zginamy ręce, unosimy nogi, kręci-
my głową... Na co dzień zupełnie o nich nie pamiętamy, ale do 
czasu. Bo, gdy zaczynają nas boleć...

Historia kołem się toczy. W Pana przypadku po-
wiedzenie to sprawdziło się w stu procentach.

To fakt. W szpitalu w Blachowni  w 2000 roku, tuż po ukoń-
czeniu studiów medycznych, zdobywałem pierwsze szlify za-
wodowe na stażu i tutaj właśnie „załapałem” bakcyla orto-
pedycznego, rozpoczynając specjalizację w tym zakresie.
W 2005 roku, wyjechałem do Zabrza, gdzie ukończyłem 
kształcenie specjalizacyjne pod kierunkiem wybitnego orto-
pedy dr Marka Hawranka. Następnie przez kilka lat  jako dy-
rektor prowadziłem w Zabrzu prywatny szpital, gdzie wyko-
nywałem i wdrażałem nowoczesne wysokospecjalistyczne 
zabiegi ortopedyczne. W 2016 roku dostałem propozycję od 
grupy Scanmed objęcia funkcji ordynatora Oddziału Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej w Blachowni, na co wyraziłem zgo-
dę i od maja ubiegłego roku zarządzam tym oddziałem.

Czyżby powodem podjęcia takiej decyzji był sen-
tyment?

Na pewno tak, ale również jest to dla mnie duże wyzwanie 
zawodowe. Mam możliwość, w młodym jeszcze wieku, zbu-
dowania czegoś praktycznie od podstaw. Mam na myśli  
możliwość wykazania się nie tylko umiejętnościami zawo-
dowymi, ale także organizacyjnymi wprowadzając w Bla-
chowni najwyższe standardy jakie obowiązują w innych re-
nomowanych szpitalach  grupy Scanmed. Nasz  oddział 
współpracuje bowiem również z tak znanymi ośrodkami or-
topedycznymi  jak Sport-Klinika w Żorach oraz  Szpital św. 
Rafała w Krakowie.

Pozostańmy jeszcze przy Pana doświadczeniach 
zawodowych. Są one bardzo ściśle związane rów-
nież ze sportem.

Przez dwa lata pracowałem jako lekarz kadry narodowej w 
piłce nożnej U-17, ale mam doświadczenia w pracy ze spor-
towcami z różnych dyscyplin. Największe z nich dotyczą spor-
tów walki, może dlatego, że sam kiedyś uprawiałem karate 
kyokushin. Ze znanych sportowców, z którymi współpracuję 
wymienię np. zawodowego boksera Damiana Jonaka czy 
szczypiornistę, obrotowego reprezentacji Polski Kamila Sy-
przaka, który występuje aktualnie w FC Barcelona.
Od czterech lat w Warszawie w  Centrum Medycyny Sporto-
wej prowadzę badania kliniczne w zakresie przeszczepów  
chrząstki stawowej.

Doświadczenia zawodowe zdobywał Pan też na 
szkoleniach naukowych poza granicami naszego 
kraju...

Tak. W wielu krajach europejskich m.in. we Francji, Niem-
czech, Austrii, Szwajcarii ale także w Japonii i USA. Miałem 
tam niepowtarzalną okazję zapoznać się z najnowocześniej-
szymi metodami i technikami operacyjnymi  współoperując z 
najlepszymi  na świecie.

Człowiek ma 206 kości. Dużo. i każda ma jeszcze 
swoją nazwę. Wszystkie składają się na szkielet, który 
jest jedynym w swoim rodzaju rusztowaniem dla na-
szego ciała. To od niego, czyli od szkieletu, czy inaczej 
układu kostnego, zależy, jaki nasze ciało ma kształt 
i wielkość. To dzięki niemu – przy pomocy układu 
mięśniowego, stawowego i nerwowego – nasze ciało 
może się poruszać. Ciężar całego układu kostnego 
waha się od 10 kg u kobiet do 12 kg u mężczyzn.

W dossier zawodowym znaleźliśmy, że specjalizu-
je się Pan w leczeniu artroskopowym oraz chi-
rurgii miniinwazyjnej chorób narządów ze szcze-
gólnym uwzględnieniem urazów. Dlaczego zde-
cydował się Pan na taką właśnie specjalizację?

To po pierwsze fascynacja metodą dzięki której można w 
pewnym sensie cofnąć czas – zatrzymać proces zwyrodnie-
nia lub nawet zrekonstruować, przywrócić do sprawności 
zniszczony staw. W konsekwencji prawdziwym sukcesem 
jest radość pacjenta wynikająca z powrotu do uprawiania 
sportu czy uniknięcia zabiegu endoprotezoplastyki.
Stawy są genialnie skonstruowane przez naturę. To właśnie 
dzięki nim możemy biegać, tańczyć, skakać... Są stworzone 
do ruchu. Ale stawy, jak cały organizm, starzeją się, ulegają 

zwyrodnieniom. Ten proces zaczyna się w wieku dorosłym 
(około czterdziestki), a to, czy postępuje szybciej, czy wolniej, 
zależy w dużej mierze od nas samych. Z biegiem lat nabywa-
my nawyków, które skutecznie przyczyniają się do ich
niszczenia (siedzący tryb życia, obciążenie niektórych sta-
wów np. przez noszenie torby na ramieniu, długotrwałe po-
chylanie się...). Osłabiają je mikrourazy m.in. podczas inten-
sywnego uprawiania sportu np. jazdy na nartach. Najczęstszą 
przyczyną uszkodzeń jest choroba zwyrodnieniowa, czyli ar-
troza. Najbardziej obciążone są stawy biodrowe, kolanowe i
skokowe. Wszystkie się zużywają.

Coś mi „chrupnie”, przeskakuje i najwyraźniej 
przeszkadza w poruszaniu się i na dodatek jesz-
cze bardzo boli.

To najpewniej objawy zmian zwyrodnieniowych w stawach. 
Polegają one na nadmiernym i przedwczesnym zużyciu i 
uszkodzeniu chrząstki stawowej. Mogły, jak wspomnieliśmy, 
nastąpić z różnych przyczyn: aktywnego uprawiania sportu, 
nadwagi, z powodu starzenia się organizmu. U osób powyżej 
60 roku życia zmiany te występują u ponad 60% populacji. 
Problemy zaczynają się jednak z reguły już u czterdziestolat-
ków i trzy razy częściej dotykają kobiet niż mężczyzn, po czę-
ści za sprawą hormonów. Przyczyną degeneracji chrząstki 
może być także stan zapalny. W przypadku bólu stawów le-
kami pierwszej pomocy są niesteroidowe leki przeciwzapal-
ne. Niestety, leki te łagodząc ból przyspieszają degenerację 
chrząstki, gdyż hamują syntezę odpowiedzialnych za jej sprę-
żystość proteoglikanów. Kiedy zmiany zwyrodnieniowe są już 
bardzo duże i ból jest tak silny, że może go złagodzić jedynie 
usztywnienie stawu do akcji musi wkroczyć chirurg wszcze-
piając endoprotezy.

Kiedy wskazana jest endoproteza?
Kiedy zmiany zwyrodnieniowe w stawach są bardzo duże, ich 
ruchomość jest znacznie ograniczona, a ból ciągły. Chrząstka 
stawowa pokrywa i chroni zakończenia kości tak, by nie tar-
ły o siebie w czasie ruchu. Zdrowa chrząstka ma postać żelu, 
dzięki czemu jest sprężysta i idealnie pokrywa kość. Z wie-
kiem staje się bardziej wodnista, zaczyna pękać i ściera się.
Kiedy dochodzi do jej zaniku kości zaczynają ocierać się o sie-
bie, co powoduje ból. Organizm broniąc się przed tarciem 
tworzy tzw. osteofity (wyrośla chrzęstne i kostne), które znie-
kształcają staw, przez co gorzej się porusza i boli. Drobinki 
chrząstki odrywają się od jej powierzchni, drażniąc błonę ma-
ziową. Ta zaczyna wytwarzać enzymy, aby je rozpuścić, które 
– niestety – działają też na zdrową tkankę, powodując stan
zapalny. Taki jest – najkrócej mówiąc – przebieg choroby 
zwyrodnieniowej, czyli artrozy.
Endoprotetyka jest wskazana raczej w starszym wieku, w 
młodszym powinno się ją robić tylko wtedy, gdy ból jest tak 
silny, że może go złagodzić jedynie usztywnienie stawu. Po-
nieważ pod wpływem ruchu materiał się ściera, z biegiem 
czasu proteza się rozluźnia i prawdopodobnie pojawi się ko-

nieczność jej wymiany, a więc kolejnej operacji. Obecnie w 
szpitalu w Blachowni wszczepiamy  protezy stawów biodro-
wych, kolanowych i barkowych.

Tego typu zabiegów wykonuje się chyba najwięcej.
To prawda. W ostatnim czasie ich liczba zwiększyła się na na-
szym oddziale 4-krotnie. Wykonujemy ponad 30 endopro-
tezoplastyk miesięcznie czyli codziennie nasz szpital opusz-
cza co najmniej jeden zadowolony pacjent z niebolesnym już,
nowym stawem.

Ile trzeba czekać na zabieg w ramach NFZ?
W trybie planowym około 5 lat. Natomiast pacjentów bardzo 
cierpiących z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi i 
dużymi deformacjami kończyn operujemy w pierwszej kolejno-
ści wcześniej. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu kontraktu z 
NFZ oraz refundacji tzw. nadwykonań za endoprotezoplastyki.

Niektórzy korzystają z zabiegów komercyjnych, 
które również są dostępne w placówce...

Działalność komercyjna to osobna sfera, mamy na ten 
cel wydzielony nowy pododdział. Pacjentów przybywa, 
coraz więcej osób wybiera usługę komercyjną bez ocze-
kiwania w kolejce zwłaszcza, że mogą poddać się zabie-
gowi niedaleko od domu. Największą grupę stanowią 
operacje artroskopowe, rekonstrukcje więzadeł ale 
również wykonujemy korekcje paluchów koślawych, 
uwolnienia nerwów i oczywiście endoprotezoplastyki.

Ile operacji wykonywanych jest dziennie na 
oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej?

Średnio 3, raz w tygodniu 5-6, a nawet 7.  Zakres nasze-
go działania jest szeroki. Wykonujemy zabiegi artrosko-
powe kolana, barku, biodra i stawu skokowego, rekon-
struujemy stawy, więzadła, chrząstki, łąkotki i ścięgna. 
Wszczepiamy również implanty uszkodzonych tkanek 
tzw. sztuczne więzadła krzyżowe czy ścięgna Achillesa 
to z całą pewnością nowatorskie zabiegi w skali kraju. 
Najczęściej na uszkodzenia łąkotek, wiązadeł, czy skrę-
cenia kończyn narażeni są sportowcy zarówno profesjo-
nalni jak i coraz liczniejsi amatorzy. Artroskopia dostar-
cza mnóstwo informacji o stanie, w jakim znajduje się 
staw. Badanie to umożliwia rozpoznanie uszkodzeń 
chrząstki, łąkotek czy więzadeł, których nie można 
stwierdzić w inny sposób. Zaletą tej metody jest możli-
wość równoczesnej naprawy, od drobnych procedur, jak 
usunięcie naderwanych kawałków chrząstki lub wygła-
dzenie błony wewnętrznej przy zwyrodnieniu zapalnym 
stawu po skomplikowane operacje rekonstrukcyjne 
uszkodzonych tkanek stawowych np. więzadeł krzyżo-
wych. Poza tym, jak każdy oddział urazowo-ortopedycz-
ny każdego dnia zaopatrujemy i operujemy pacjentów, 
którzy doznali urazów kończyn – złamań, zwichnięć na 
skutek rozmaitych wypadków.

Kiedy wstajemy rano jesteśmy wyżsi o około 1 cm 
niż w momencie, kiedy kładziemy się spać. To wynik 
dużego ciężaru ciała przygniatającego chrząstki wy-
pełniające przestrzeń pomiędzy kośćmi.

Czy mamy wpływ na funkcjonowanie naszego 
układu kostno-stawowego?

Żeby nasze kości i stawy długo utrzymać w dobrym sta-
nie warto zadbać o dietę bogatą w składniki, które 
wzmacniać będą tkankę kostną i chrzęstną. Dobrze zro-
bi naszym kościom i stawom umiarkowany ruch, dosto-
sowany do indywidualnych możliwości każdego z nas. 
Na pewno warto też wybrać się do ortopedy, aby skon-
trolować stan układu kostno-stawowego zwłaszcza, gdy 
przekroczymy czterdziestkę.

Czy jest szansa, aby Oddział Chirurgii Orto-
pedyczno-Urazowej w Blachowni stał się zna-
czącym ośrodkiem ortopedycznym w kraju?

Gdybym w to nie wierzył, nie podjąłbym tutaj pracy.

Doktor Tomasz Kuźma

Oddział Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej
Świadczy usługi z zakresu profesjonalnej, całodobowej diagnostyki jak również leczenia zacho-
wawczego i operacyjnego schorzeń z zakresu chirurgii ortopedycznej 
i traumatologii narządu ruchu, w tym:
l zabiegi protezoplastyki stawów biodrowych, kolanowych i barkowych
l leczenie operacyjne załamań kończyn górnych i dolnych z zastosowaniem     nowoczesnych metod i 

materiałów zespalających 
l leczenie powikłań zrostu kostnego,
l korekcja zniekształceń pourazowych
l artroskopie stawu kolanowego - naprawa łąkotek, chrząstki 
l rekonstrukcje więzadeł krzyżowych, MPFL
l artroskopie stawu barkowego – dekompresja podbarkowa, naprawa obrąbka rekonstrukcje stożka 

rotatorów
l artroskopie stawu skokowego – naprawa chrząstki, synowektomie, rekonstrukcje ATFL
l artroskopie biodra – plastyka konfliktu udowo – panewkowego, naprawa obrąbka
  
Ponadto wykonuje:
l osteotomie okołokolanowe
l korekcje paluchów koślawych
l zabiegi naprawcze z zakresu chirurgii ręki – leczenie uszkodzeń ścięgien
l uwolnienia nerwów obwodowych i przykurczu Dupuytrena
l plastyki pochewek ścięgnistych
l diagnostyka i zabiegi miniinwazyjne pod kontrolą USG

Całodobowa, szeroka diagnostyka i leczenie prowadzone jest dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej 
oraz dostępowi do wykonywania badań labolatoryjnych, badań ultrasonograficznych, badań RTG oraz 
badań tomografii komputerowej. W ramach funkcjonowania Oddziału naszym pacjentom zapewniana jest  
również rehabilitacja lecznicza.
Aktualnie Oddział Chirurgii Urazowej i Traumatologii Narządu Ruchu posiada 25 łóżek, przy których opie-
kę medyczną sprawuje 7 lekarzy (specjalistów z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ordy-
nacji dziennej i dyżurowej).
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Oddział Pediatrii
Podstawowym zadaniem Oddziału jest diagnostyka i leczenie 
schorzeń wieku dziecięcego. Oddział oferuje szybką i profesjo-
nalną pomoc:
l w stanach nagłych takich jak drgawki, zatrucia, zasłabnięcia, itp.
l diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego RTG, TK, 

spirometria
l diagnostykę i leczenie schorzeń układu moczowego USG, cysto-

grafia, urografia, TK
l diagnostykę i leczenie schorzeń przewodu pokarmowego – 

USG, gastroskopia, kolonoskopia, TK, badania parazytologiczne, 
wirusologiczne, bakteriologiczne

l wstępną diagnostykę układu krążenia – EKG, UKG, Holter-EKG, 
Holter-RR

l wstępną diagnostykę schorzeń neurologicznych – konsultacje 
neurologa, TK głowy, RTG

l pełną diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną i diagnostykę 
obrazową.

Rocznie w Oddziale hospitalizuje się około 600 dzieci. Oddział po-
siada 15 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnego nadzoru, 4 łóżeczka 
niemowlęce, 4 łóżka dla dzieci starszych i 6 dla nastolatków.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Nowoczesny oddział (reaktywowany w czerwcu 2016 r.) posia-
dający 8 stanowisk wyposażonych zgodnie z wymogami rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Wysokiej jakości sprzęt oraz zaawansowane systemy monitoro-
wania umożliwiają nadzór i leczenie krytycznie chorych pacjen-
tów, w stanie bezpośredniego zagrożenia życia oraz z niewydol-
nością podstawowych dla życia narządów.
Anestezjologia
Sprawuje opiekę około operacyjną nad wszystkimi pacjentami, u któ-
rych wykonane są procedury zabiegowe oraz zabiegi diagnostyczne. 
Zespół anestezjologiczny dba o bezpieczeństwo i komfort podczas 
każdego zabiegu operacyjnego.
Zakres udzielanych świadczeń:
l znieczulenia ogólne lub miejscowe do zabiegów operacyjnych wy-

konywanych w trybie planowym i „ostrodyżurowym”,
l sedacja – uspokojenie oraz zniesienie niepokoju i strachu podczas 

zabiegów leczniczych,
l znieczulenia „zewnątrzoponowe” do porodu siłami natury,
l przygotowanie pacjenta do znieczulenia zgodnie ze stanem zdro-

wia i wskazaniami medycznymi,
l nadzór po zabiegu i znieczuleniu w sali wybudzeń oraz leczenie 

ewentualnych powikłań,
l przeciwbólowa opieka okołooperacyjna w ramach programu „Szpi-

tal bez bólu” zgodna z „Zaleceniami postępowania w bólu poopera-
cyjnym – AD 2014”

l konsultacje i interwencje w stanach zagrożenia życia,
l prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych.
Stanowiska znieczulenia (w 5 salach operacyjnych) wyposażone są 
zgodnie z obowiązującymi standardami i spełniają warunki rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia. Aparatura i sprzęt medyczny umożliwiają mo-
nitorowanie życiowo ważnych funkcji organizmu gwarantując każdemu 
pacjentowi bezpieczeństwo w czasie pobytu na bloku operacyjnym

Oddział Ginekologii i Położnictwa 
z pododdziałem neonatologicznym
Oddział ginekologii i położnictwa z pododdziałem neonatologii 
istnieje w strukturach jednostki od początku funkcjonowania 
szpitala im. R. Weigla w Blachowni. Rocznie w oddziale hospita-
lizujemy około 950 pacjentek. W roku 2015 w oddziale odbyło się 
409 porodów – większość z tej liczby stanowiły porody rodzinne.

Podstawowym zadaniem oddziału jest zapewnienie możliwości odby-
cia bezpiecznego dla pacjentki i noworodka intymnego porodu oraz 
diagnostyka i leczenie schorzeń ginekologicznych. Ponadto wyko-
nywane są wszystkie zabiegi operacyjne ginekologiczne jak również 
zabiegi z ginekologii onkologicznej:
l usunięcie narządów rodnych drogą brzuszną,
l usunięcie narządów rodnych drogą pochwową z plastyką,
l operacje korekcyjne narządów rodnych,
l abrazje frakcjonowane,
l konizacja szyjki macicy,
l marsupializacja gruczołu Bartholina
l łyżeczkowanie jamy macicy,
l zabiegi laparoskopowe,
l zabiegu nietrzymania moczu TOT,
l histeroskopia,
l operacje na przydatkach.

Pacjentki zgłaszające się do porodu mają możliwość skorzystania 
z bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego jak również z bez-
płatnej „Szkoła Rodzenia”. Wszystkim hospitalizowanym pacjentkom 
zapewniana jest kompletna diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologicz-
na oraz diagnostyka obrazowa. Aktualnie posiada 2 łóżka porodowe, 
10 łóżek dla pacjentek położniczych oraz 10 łóżek dla pacjentek gine-
kologicznych.

Oddział Chorób Wewnętrznych 
z pododdziałem intensywnej opieki 
kardiologicznej
Oddział Wewnętrzny świadczy całodobową opiekę lekarsko-pie-
lęgniarską nad pacjentami przyjętymi do oddziału w trybie ostro 
dyżurowym i planowym w ramach kontraktu z NFZ. W oddziale 
realizowana jest pełna diagnostyka i leczenie w zakresie chorób 
wewnętrznych. Zatrudnionych jest 6 lekarzy specjalistów chorób 
wewnętrznych. Oddział posiada przyznane 4 miejsca specjali-
zacyjne w systemie rezydenckim (modułowym) w chorobach 
wewnętrznych celem szkolenia młodych lekarzy. W Oddziale re-
alizowana jest pełna diagnostyka i leczenie w zakresie chorób 
wewnętrznych:
l  niewydolności krążenia,
l choroby niedokrwiennej serca,
l zaburzeń rytmu serca,
l choroby zastawek serca,
l innych chorób układu krążenia,
l niewydolności oddechowej,
l zapalenia płuc,
l POCHP i innych obturbacyjnych chorób układu oddechowego,
l chorób układu nerwowego,
l chorób przełyku,
l chorób żołądka i dwunastnicy,
l średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,
l przewlekłe choroby wątroby,
l choroby naczyń,
l zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony,
l zatrucia lekami.

Oddział Chirurgii Krótkoterminowej 
w Trybie Jednego Dnia
W oddziale wykonywane są zabiegi komercyjne z zakresu chirur-
gii ogólnej w szczególności:
l operacje tarczycy techniką klasyczną lub mało inwazyjną,
l zabiegi refluksu – fundoplikacji,
l operacje przepukliny metodą klasyczną lub laparoskopową,
l zabiegi laparoskopowe nadnerczy, śledziony, przytarczyc, wyrostka 

robaczkowego, resekcji jelita, staplerowe leczenie żylaków odbytu,
l cholecystektomia klasyczna i laparoskopowa,
l operacje żylaków kończyny dolnej.
Ponadto wykonywane są zabiegi komercyjne z zakresu chirurgii 
urazowo-ortopedycznej:
l artroskopie kolana,
l artroskopie barku,
l artroskopie stawu kolanowego,
l artroskopie biodra,
l rekonstrukcje kolana ACL – klasyczna, „ALL Inside – bez śrub”, 

ACL lub PCL z więzadłem syntetycznym,
l rekonstrukcje MPFL,
l korekcja palucha koślawego,
l endoprotezoplastyka biodra całkowita, bezcementowa,
l endoprotezoplastyka kolana całkowita lub połowicza,
l osteotomia okołokolanowa.
Wykonywane są również zabiegi komercyjne ginekologiczne:
l usunięcie narządów rodnych drogą brzuszną,
l usunięcie narządów rodnych drogą pochwową z plastyką,
l operacje korekcyjne narządów rodnych,
l abrazje frakcjonowane,
l konizacja szyjki macicy,
l marsupializacja gruczołu Bartholina
l łyżeczkowanie jamy macicy,
l zabiegi laparoskopowe,
l zabiegu nietrzymania moczu TOT,
l histeroskopia,
l operacje na przydatkach.

Leczenie ambulatoryjne  
– poradnie specjalistyczne
Udzielane są porady komercyjne w:
l Poradnia Chorób Wewnętrznych
l Poradnia Chirurgii Ogólnej
l Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
l Poradnia Ginekologiczna
l Poradnia Pediatryczna
l Poradnia Zdrowia Psychicznego
l Poradnia Neurologiczna
Cennik za świadczenie usług medycznych w poradniach komercyj-
nych zamieszczony jest w zakładce – „Dla Pacjenta” – cennik.
W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielane są 
porady w Poradni Rehabilitacyjnej zakresie lekarskiej ambulatoryjnej 
opieki rehabilitacyjnej.

Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala w Blachowni jest oddziałem 
z wieloletnim doświadczeniem, którym kieruje dr Marek Sawicki. 
W oddziale lekarze specjalizują się w wykonywaniu zabiegów wi-
deochirurgicznych – we współpracy z prof. Józefem Dzielickim.

Zakres operacji obejmuje:
l operacje nowotworów przewodu pokarmowego, tkanek miękkich,
l przepukliny brzuszne,
l endokrynologiczne operacje tarczycy,
l nadnerczy we współpracy z prof. Józefem Dzielickim,
l refluksy fundoplikacja wykonywane przez prof. Józefa Dzielickiego,
l chirurgię piersi,
l żylaki kończyn dolnych, przewlekła niewydolność żylna,
l endoskopowe zabiegi jelita grubego,
l biopsje przezskórne celowane,
l urazy klatki piersiowej
Oddział posiada w swej strukturze 35 łóżek. Wykonuje rocznie 1400 
zabiegów z użyciem najnowszych metod i technik operacyjnych.
Kadrę Oddziału stanowi wykwalifikowany zespół lekarzy z wielolet-
nim doświadczeniem.
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Dokończenie ze str. 1
Świadczenia z zakresu nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej 
w Częstochowie będą realizowa-
ne przez Miejski Szpital Zespolo-
ny przy ul. Mirowskiej (pawilon 
A – wejście od ul. Mirowskiej; 
tel. 34 370 21 57) oraz Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Najświętszej Maryi Panny 
przy ul. PCK 1 (budynek porad-
ni specjalistycznych - dojście 
przez budynek główny szpitala); 
tel. 34 325 74 10; 609 348 811; 
607 929 022; 605 497 117). 

Poradnie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej są czynne 
w godz. 18.00-8.00 dnia na-
stępnego oraz całodobowo w so-
boty, niedziele i święta.

Jak przypomina NFZ, w razie 
nagłego zachorowania lub na-
głego pogorszenia stanu zdro-
wia pacjent może udać się po 
pomoc do dowolnego punktu 
nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej, niezależnie od tego, 
gdzie mieszka, i do którego le-
karza/pielęgniarki podstawo-
wej opieki zdrowotnej (POZ) zło-
żył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz może 
udzielić porad: w warunkach 
ambulatoryjnych, w domu pa-
cjenta (w przypadkach medycz-
nie uzasadnionych) lub telefo-
nicznie.

Z pomocy lekarza 
i pielęgniarki w nocy, w dni 

wolne i w święta można 
skorzystać w razie:

l nagłego zachorowania;
l nagłego pogorszenia stanu 

zdrowia, gdy nie ma objawów 
sugerujących bezpośrednie za-
grożenie życia lub istotny 
uszczerbek zdrowia, a zastoso-
wane środki domowe lub leki 
dostępne bez recepty nie przy-
niosły spodziewanej poprawy;

l gdy zachodzi obawa, że oczeki-
wanie na otwarcie przychodni 
może znacząco niekorzystnie 
wpłynąć na stan zdrowia.
Dyżurujący lekarz udziela 

porad:
l w warunkach ambulatoryj-

nych,
l w domu pacjenta (w przypad-

kach medycznie uzasadnio-
nych),

l telefonicznie.
Do tej pory – do końca wrze-

śnia - świadczenia tego rodzaju 
realizowane są w naszym mie-

ście przez Niepubliczny ZOZ 
Centrum Zdrowia Psychicznego 
,,EgoMedica” przy ul. Orkana 
139 B oraz Naszą Przychodnię 
Sp. z o.o. przy alei Wolności 46.

Placówki medyczne, którym 
30 września wygasa umowa na 
realizację tych świadczeń będą 
czynne w niedzielę, 1 paździer-
nika, do godziny 8.00. Nowe po-
radnie nocnej i świątecznej opie-
ki zdrowotnej będą dostępne od 
godz. 8.00 tego samego dnia.

Zgodnie ze zmianą ustawy 
o świadczeniach finansowanych 
ze środków publicznych (art. 55), 
nocna i świąteczna opieka jest 
realizowana przez placówki za-
kwalifikowane do systemu pod-
stawowego szpitalnego zabezpie-
czenia świadczeń opieki zdrowot-
nej. Placówki te zapewniają 
świadczeniobiorcom dostęp do 
świadczeń w zakresie leczenia 
szpitalnego, świadczeń wysoko-
specjalistycznych, ambulatoryj-
nej opieki specjalistycznej w po-
radniach przyszpitalnych, reha-
bilitacji leczniczej, programów le-
kowych oraz nocnej świątecznej 
opieki zdrowotnej.

Pełna lista punktów świadcze-
nia nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej na stronie NFZ.

kg

Opieka nocna i świąteczna

Teraz też 
w szpitalach

Jest podpis prezydenta

Miliony na sprzęt medyczny
281,8 mln złotych trafi do 

systemu opieki zdrowotnej za 
sprawą podpisanej przez pre-
zydenta Andrzeja Dudę specu-
stawy zdrowotnej. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na za-
kup sprzętu i aparatury me-
dycznej. 

Celem ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach zapewniających po-
prawę jakości i dostępności świad-
czeń opieki zdrowotnej jest zwięk-
szenie środków finansowych prze-
znaczonych na wyposażenie w 
sprzęt i aparaturę medyczną, w tym 
zakup sprzętu i aparatury dla pod-
miotów leczniczych. W szczególno-
ści dotyczy to onkologii, pediatrii, 
chirurgii, jak również dla oddziałów 
neonatologii trzeciego poziomu refe-
rencyjnego, doposażenia gabinetów 
profilaktyki w szkołach prowadzo-
nych przez jednostki samorządu te-
rytorialnego i zakup pojazdów, w 
których będą udzielane świadcze-
nia zdrowotne z zakresu leczenia 

stomatologicznego (dentobusów). 
Wyposażenie w określony sprzęt 

i aparaturę medyczną będzie fi-
nansowane z budżetu państwa w 
wysokości nie wyższej niż 281,8 
mln zł. I tak, około 63,8 mln zł za-
planowano na zakup sprzętu na 
potrzeby onkologii, pediatrii i chi-
rurgii. 60 mln zł na sprzęt i apara-
turę dla oddziałów neonatologii 
trzeciego - najwyższego - poziomu 
referencyjnego, od 12 do 24 mln (w 
zależności od ceny uzyskanej w 
przetargach) zostanie przeznaczo-
ne na zakup szesnastu tzw. dento-

busów (po jednym dla każdego wo-
jewództwa). Na doposażenie gabi-
netów profilaktyki zdrowotnej w 
szkołach ma być przeznaczone 
134 mln zł. Dotację na ten cel sa-
morządom będzie przekazywał wo-
jewoda. Może ona obejmować do 
100% kosztów poniesionych na 
wyposażenie gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej, jednak nie więcej niż 
6.700 zł na jeden gabinet. Jed-
nostki samorządu terytorialnego 
mają 5 dni od dnia wejścia w życie 
ustawy na złożenie wniosku o do-
tację.  kg

Niezależnie od specustawy minister zdrowia wystąpił do ministra 
rozwoju i finansów o zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia o 
323,7 mln zł. Pieniądze te miałyby zostać przeznaczone na zakup 
aparatury i sprzętu medycznego dla jednostek podległych i nadzo-
rowanych przez ministra zdrowia (szpitali klinicznych, szpitali ogól-
nych, instytutów badawczych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i regionalnych centrów 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa). Poza tym resort chce zwiększyć 
środki na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych 
szczepień ochronnych – o kwotę 96 mln zł. Zostaną one przezna-
czone m.in. na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom.

Osoby z niepełnosprawnością

Łatwiej w pociągach
Od 1 października PKP In-

tercity wprowadza precyzyjne 
procedury organizowania po-
mocy i przejazdów osób z nie-
pełnosprawnościami.

PKP Intercity modernizuje swo-
ją flotę, aby zapewnić osobom z 
niepełnosprawnościami komfor-
tową podróż. W zakresie realizo-
wanych inwestycji przewoźnik 
zwiększa liczbę pociągów dosto-
sowanych do potrzeb OzN. W ra-
mach aktualnej strategii taboro-
wej na lata 2016-2020 zyska 40 
wielofunkcyjnych wagonów COM-

BO o podwyższonym standardzie. 
Na ich pokładach znajdą się m.in. 
udogodnienia dla osób z niepeł-
nosprawnościami. Dodatkowo w 
takich składach drużyna kon-
duktorska świadczy usługę asy-
sty. Pomoc osobom poruszającym 
się na wózku polega na urucho-
mieniu windy lub rozłożeniu plat-
formy znajdującej się na wyposa-
żeniu taboru. Poza tym do dyspo-
zycji pasażerów w czasie przejaz-
du jest obsługa pociągu. Udzieli 
ona wszelkich informacji dotyczą-
cych połączenia, udogodnień w 
składzie oraz zasad bezpieczeń-

w składach zespolonych mogą 
skorzystać ze specjalnie przysto-
sowanej toalety, w której znajduje 
się przycisk alarmowy – naciska-
jąc go, podróżni mogą liczyć na 
szybką pomoc drużyn konduktor-
skich  w nieprzewidzianych sytu-
acjach. 

O potrzebie otrzymania asysty 
należy poinformować przewoźni-
ka co najmniej na 48 godzin 
przed rozpoczęciem podróży.

Zbiór informacji dotyczących 
udogodnień w składach PKP In-
tercity, formularz zamówienia 
asysty czy inne istotne dane nie-

zbędne w planowaniu podróży 
osób z niepełnosprawnościami 
znajdą się w nowej, dedykowanej 
zakładce na stronie internetowej 
przewoźnika. Aby ułatwić pasa-
żerom wybór pociągu z odpo-
wiednimi udogodnieniami, po-
wstaje specjalna wyszukiwarka.  

Szczegółowe informacje o do-
stosowaniu wybranego składu 
do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami można uzyskać 
w kasie biletowej, Centrum Ob-
sługi Klienta lub dzwoniąc na In-
folinię PKP Intercity. 

kg

stwa. Dodatkowo konduktorzy 
powiadomią pasażera o położeniu 
pociągu oraz stacji docelowej. No-
woczesne pociągi typu EZT przy-
stosowano również do potrzeb 
osób niewidomych oraz niedowi-
dzących – miejsca siedzące ozna-
czono alfabetem Braille’a. Ponad-
to niepełnosprawni pasażerowie 

http://m.in/
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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
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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]

NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

n SPRZEDAM M3, 48 m2. Tysiąclecie – do 
zamieszkania, kuchnia z meblami, glazura: 
łazienka, kuchnia, przedpokój, balkon, 4 
szafy lustrzane, 53 m2. Cena 145 tys. zł. 
Tel. 605 579 961

— 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 

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM wannę akrylową 120 x 120 cm do 

kąpania, 140 cm z siodełkiem. Cena 210 zł. 
Tel. 725 205 960

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

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

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

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

n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. Częstochowa, 

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —

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

Tel.:668 263 799

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

— 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

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



Już wiedzą, co robić po szkole!
Rodzice, którzy mieli jakie-

kolwiek wątpliwości, jakie zaję-
cia dodatkowe wybrać dla swo-
ich pociech, rozwiewali je pod-
czas targów edukacyjnych. 
W  Centrum Handlowych Au-
chan Poczesna wystawcy zapre-
zentowali całą gamę propozycji. 
Dzięki temu można było zdecy-
dować się na najbardziej odpo-
wiednie zajęcia – dostosowane 
do zainteresowań czy predys-
pozycji. 

Każdy rodzic wie, że nie wszyst-
kie przedmioty w  szkole pozwa-
lają na rozwój pasji i zdolności ich 
pociech. Niezwykle ważna jest 
organizacja czasu po szkole, tak 
aby wykorzystać pokłady energii 
drzemiące w  małych odkryw-
cach. 

Zajęcia pozalekcyjne pozwala-
ją nie tylko na rozwój zaintereso-
wań, ale także ćwiczenie samo-
dyscypliny i  organizację czasu 
w  ciągu dnia, a  do tego są dla 
dzieci okazją do dobrej zabawy 
i poznawania rówieśników. 

W  miniony weekend Centrum 
Handlowe Auchan w  Poczesnej 
stało się prawdziwym rajem dla 
wszystkich niezdecydowanych. 
Podczas targów edukacyjnych 
swoje propozycje przedstawiły 
szkoły językowe, artystyczne, 
sportowe oraz ośrodki ogólno-
rozwojowe. 

Chętni mogli skorzystać z ba-
dań logopedycznych, diagnoz, 
a także zasięgnąć porady specja-
listów. Nie zabrakło też warszta-
tów kreatywnych, gier planszo-
wych, występów tanecznych 
i wokalnych. 

kg
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Obok podstawy programowej „Akademia Marzeń” oferowała bogaty wachlarz zajęć 
terapeutycznych.

Było z czego wybierać. Każda z prezentujących się firm fachowo, ale przystępnie 
przedstawiała swoją ofertę. 

„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni” – powiedział Paul Morphy

Naukę języków obcych najlepiej rozpocząć jak najwcześniej.  
Najlepiej na kursach dla dzieci Disney English…

…albo w sieci szkół językowych Naczyńscy, gdzie – jak głosi hasło – 
„zaczyna się Twoja przyszłość…”.

Sporty walki. Co wybrać: judo, karate, boks… Każda z dyscyplin ma  
swoich sympatyków. Opanowanie nawet podstawowych umiejętności 
samoobrony powoduje, że czujemy się pewniej.

Teddy Eddie tryskał energią i humorem. Dowcipnie i z wdziękiem 
zapraszał do Studia Języków Obcych Agnieszki Mazurkiewicz.

Kto odwiedzi Zagrodę Edukacyjną „Stefanówka” w Nowej Szarlejce zapewne zaprzyjaźni się ze 
szlachetną rasą kucy walijskich. Nasz redakcyjny fiacik posłużył jako… tablica do pisania

Stoisko Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Agathum”, gdzie można było skorzystać  
z fachowych porad i informacji. W terapii wykorzystuje się też naszych czworonożnych przyjaciół.

Kiedyś dziewczęta uczestniczyły w zajęciach rytmiki. Teraz wolą tańce. Bez różnicy, jedne 
i drugie dodają wdzięku i gracji.  Taneczny popis Dziecięcej Rewii „Akcent”.

Zwycięzcy turnieju szachowego. Czy wśród nich znajdą się następcy Gari Kasparowa, Anatolija 
Karpowa, czy Bobby Fischera?



Luksus w Galerii Jurajskiej
Gabinety medycyny estetycznej, ekskluzywne SPA, gabinety masażu, a także 

stomatologia XXI wieku czekały w miniony weekend na wszystkich odwiedzają-
cych Galerię Jurajską.

W „Weekendzie z luksusem” wzięły udział wyjątkowe firmy świadczące usługi na 
najwyższym poziomie. Każda z nich miała do zaoferowania coś zupełnie odmienne-
go. Odwiedzający mogli więc skorzystać z porad ekspertów oraz wziać udział w poka-
zowych zabiegach.  kg
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Salony piękności sięgają po najnowsze zdobycze medycyny estetycznej i kosmetologii.

Było też coś z dziedziny motoryzacji, bo panie również lubią poszaleć na motocyklach

Podstawą zabiegów są konsultacje lekarskie i kosmetyczne

Bieńkowscy Clinic – celem kliniki jest satysfakcja, bezpieczeństwo i zadowolenie pacjentów

Mistrz fryzjerski Błażej Adamus potrafi wyczarować „nieziemskie” fryzury.

Każdego dnia La Medica  stara się sprostać najwyższym wymaganiom klientek.

Instytut Zdrowia i Urody Yasumi proponuje swoim klientkom autorskie zabiegi kosmetyczne, nowoczesne urządzenie 
i ekskluzywne kosmetyki

Firmy kosmetyczne proponują indywidualne programy 
pielęgnacji całego ciała.

Alfa Medica zaprosiła na bezpłatne laserowe wykrywanie 
próchnicy.
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Piłka nożna

Raków wygrywa kolejny 
mecz. Tym razem zaległy  

w Suwałkach

Tenis stołowy

AZS AJD podejmuje 
KTS Optimę Lublin

W zaległym spotkaniu Nice 
1 Ligi częstochowski Raków 
pokonał w środę, 27 września 
na wyjeździe 3:0 Wigry Suwał-
ki i odniósł trzecie z rzędu 
zwycięstwo. 

Od wyjazdowego meczu 
z Chrobrym Głogów częstocho-
wianie prezentują się bardzo do-
brze. Potwierdziło to środowe 
spotkanie w Suwałkach z Wigra-
mi, choć w pierwszej połowie to 
gospodarze stworzyli sobie wię-
cej dogodnych sytuacji. Mate-
usza Kosa próbowali pokonać 
Karol Mackiewicz i Mateusz Ra-
decki. Raków rzadko stwarzał 
sobie okazje. Minimalnie niecel-
ny okazał się strzał Aghvana Pa-
pikyana. Gdy wydawało się, że 
pierwsza połowa zakończy się 
bezbramkowym remisem, po 

rzucie z autu piłkę zgrał Andrzej 
Niewulis, a ta trafiła do Huberta 
Tomalskiego, który pokonał Łu-
kasza Budziłka. W 40. minucie 
goście prowadzili 1:0.

Częstochowianie mogli pod-
wyższyć wynik już na początku 
drugiej połowy. Piotr Malinowski 
znalazł się sam na sam z Budził-
kiem, ale górą był bramkarza 
Wigier. Od tego momentu Raków 
zaczął wyraźnie dominować na 
boisku. W 55. minucie Lukas 
Duriska wpadł w pole karne i zo-
stał faulowany. „Jedenastkę” na 
bramkę zamienił Adam Czerkas. 
„Czerwono-niebiescy” nie zamie-
rzali na tym poprzestać i szukali 
kolejnych okazji. W 84. minucie 
Duriska przebiegł z piłką kilka-
dziesiąt metrów, zdołał dośrod-
kowa, a Czerkas strzałem głową 
ustalił rezultat meczu na 3:0.

Po 10. rozegranych kolejkach 
częstochowianie mają 14 punk-
tów i zajmują 10. miejsce w ta-
beli. Już w najbliższą sobotę, 30 
września rozegrają wyjazdowy 
mecz ze Stomilem Olsztyn.
Wigry Suwałki - RKS Raków 

Częstochowa 0:3 (0:1)

Wigry: Budziłek - Remisz, Soko-
łowski, Radecki, Bogusz, Jur-
kowski, Iorga (73. Dadok), Py-
lypchuk (83. Radaszkiewicz), 
Gąska, Kwaśniewski, Mackie-
wicz (64. Rybicki).

RKS Raków: Kos - Niewulis, 
Duriska, Góra, Mondek (80. 
Mesjasz), Tomalski, Łabojko, 
Sapała, Malinowski, Papikyan 
(75. Wójcik), Czerkas (87. Bo-
ateng).

KR

W 2. kolejce żeńskiej eks-
traklasy tenisa stołowego Be-
betto AZS AJD zmierzy się z 
KTS-em Optima Lublin. Bę-
dzie to pierwszy w tym sezo-
nie mecz częstochowskiej 
drużyny przed własną publicz-
nością. 

Częstochowscy kibice będą 
mieli okazje zobaczyć w akcji 
dwie nowe zawodniczki AZS-u 
AJD. Są to urodzona w Chinach 
reprezentantka Brazylii Lin Gui 
oraz była reprezentantka Polski 
Daria Łuczakowska. Oprócz 
nich w składzie zagra Roksana 

Załomska, która została powoła-
na do kadry na turniej ITTF 
Challenge Polish Open (4-8 paź-
dziernika, Hala Sportowa Czę-
stochowa). 

Rywalem akademiczek będzie 
drużyna z Lublina, w składzie 
której wystąpią: była zawodnicz-
ka Bebetto AZS AJD Magdalena 
Sikorska, reprezentantka Ukra-
iny Natalia Aleksyenko oraz mło-
dzieżowa reprezentantka Polski 
Karolina Lalak.  

Mecz rozpocznie się o godz. 18 
w hali Akademickiego Centrum 
Sportu przy ul. Zbierskiego 6.

KR
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Żużel

Juniorzy Włókniarza ze 
złotem Drużynowych 

Mistrzostw Polski 
Zwycięstwem żużlowców 

Włókniarza Vitroszlif CrossFit 
Częstochowa zakończył się we 
wtorek, 26 września w Toru-
niu decydujący turniej tego-
rocznych rozgrywek o Druży-
nowe Mistrzostwo Polski Ju-
niorów.

W częstochowskim zespole 
fantastycznie spisał się Oskar 
Polis, który wygrał wszystkie 
swoje starty i zgromadził12 
punktów. Świetnie na toruńskiej 
MotoArenie czuł się także Michał 
Gruchalski. Młodzieżowiec 
Włókniarza wywalczył w czte-
rech biegach 9 punktów. Dwa 
„oczka” do wyniku drużyny do-
łożył Bartosz Świącik. 

Częstochowianie uzbierali w 
sumie 23 punkty, o jeden więcej 
od Betard Sparty Wrocław, w 
której składzie zabrakło Maksy-
ma Drabika. Kluczowy okazał 
się bezpośredni wyścig z udzia-

łem żużlowców obu drużyn, wy-
grany podwójnie przez parę 
Włókniarza. Na najniższym stop-
niu podium stanęli gospodarze.

KR
Wyniki

I. Włókniarz Vitroszlif Cross-
fit Częstochowa  23

19. Oskar Polis  – 12 (3,3,3,3)
20. Michał Gruchalski  

 – 9 (1,3,3,2)
21. Bartosz Świącik  

 – 2 (1,1,u,0)
28. Mateusz Świdnicki  – ns

II. Betard Sparta Wrocław  
 – 22

III. Get Well Toruń  – 21
IV. Fogo Unia Leszno  – 19
V. Zdunek Wybrzeże Gdańsk   

 – 17:
VI. Cash Broker Stal Gorzów  

 – 16
VII. MRGARDEN GKM  

Grudziądz  – 7

Żużel

Puchar prezydenta 
Częstochowy

29 września na torze przy ul. 
Olsztyńskiej odbędzie się IV 
Międzynarodowy Turniej o Pu-
char Prezydenta Miasta Często-
chowy w doborowej obsadzie. 

– Podstawowym założeniem 
było zorganizowanie turnieju na 
wysokim poziomie sportowym. 
Chcieliśmy na koniec sezonu 
zrobić naszym kibicom święto 
żużla i podziękować w ten spo-
sób władzom miasta za owocną 
współpracę – mówi Michał Świą-
cik, prezes Włókniarza. 

Na częstochowskim torze 
ścigać się będzie 20 zawodni-
ków, którzy wystartują w 
25-biegowym turnieju indywi-
dualnym. Dodatkowo na za-
kończenie rywalizacji rozegra-
ny zostanie wielki finał, w któ-
rym o zwycięstwo powalczy 

czterech najskuteczniejszych 
jeźdźców turnieju.

Zawody rozpoczną się o godz. 
17. Wstęp na imprezę kosztuje 
15 złotych. Za darmo na stadion 
wejdą posiadacze całorocznych 
karnetów oraz dzieci poniżej 12. 
roku życia.

KR
Lista startowa

1. Matej Zagar; 2. Rune Holta; 3. 
Andreas Jonsson; 4. Tobiasz 
Musielak; 5. Peter Kildemand; 6. 
Rohan Tungate; 7. Andrey 
Kudriashov; 8. Krystian Piesz-
czek; 9. Mateusz Szczepaniak; 
10. Mikkel Michelsen; 11. 
Edward Mazur; 12. Sebastian 
Ułamek; 13. Grzegorz Zengota; 
14. Hubert Łęgowik; 15. Troy 
Batchelor; 16. Leon Madsen; 17. 
Artur Czaja; 18. Fredrik Lind-
gren; 19. Patrick Hougaard. 
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Do 15 roku życia

Darmowa komunikacja 
– jak z niej korzystać?

Od października obowiązywać 
będą darmowe przejazdy środka-
mi komunikacji miejskiej dla 
zameldowanych w Częstochowie 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Od najbliższego 
miesiąca będą oni mogli jeździć 
na podstawie ważnej legitymacji 
szkolnej lub darmowego biletu 
elektronicznego, jeżeli zdążą 
„nabić” nową ulgę na kartę, 
a od listopada – już tylko na 
podstawie elektronicznego bez-
płatnego biletu.

– Zarządzenie prezydenta obej-
muje 100% ulgą w przejazdach 
środkami MPK – oprócz uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów 
zameldowanych i uczących się 
w naszym mieście, także dzieci 
w wieku przedszkolnym po ukoń-
czeniu 4. roku życia – do rozpoczę-
cia obowiązku szkolnego (dzieci do 
lat 4. już wcześniej były zwolnione 
z opłat za przejazdy komunikacją 
miejską) – mówi Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MZDiT w Czę-
stochowie.

Przedszkolaki będą mogły jeź-
dzić za darmo na podstawie 

oświadczenia towarzyszącego im 
w autobusie lub tramwaju opieku-
na, uczniowie – na podstawie bile-
tu elektronicznego z „doładowaną” 
nową ulgą. Takie doładowanie 
trzeba będzie ponawiać w punk-
tach MPK raz na trzy miesiące.

Wszyscy ci, którzy nie zdążą 
„nabić” nowej ulgi na posiadaną 
już kartę lub nie zdążą zaopatrzyć 
się w darmowy elektroniczny bilet 
– w październiku wyjątkowo będą 
mogli jeździć na podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej.

Darmowe przejazdy dla uczniów 
mają charakter pilotażowy, więc 
obecna regulacja obowiązuje na 
razie – zgodnie zarządzeniem pre-
zydenta - do końca 2018 r.

  kg

Dla studentów

Bilety  
za 1 złoty!

Świeżo upieczeni studenci mogą 
skorzystać ze specjalnej oferty Kolei 
Śląskich – biletu miesięcznego za 
złotówkę. Można go zakupić za po-
mocą aplikacji SkyCash do końca 
października.

Bilety „Studenciak” mogą kupić stu-
denci 1. semestru 1. roku 1. stopnia 
studiów licencjackich i inżynierskich 
oraz jednolitych magisterskich. Są to bi-
lety za symboliczną złotówkę, miesięcz-
ne, imienne oraz obowiązujące w wybra-
nej przez siebie relacji (z wyłączeniem 
odcinka przygranicznego Chałupki-Bo-
humin).

Każda uprawniona osoba może sko-
rzystać z oferty jeden raz. Ważne przy 
tym, by pamiętać, że bilet Studenciak 
jest ważny z zaświadczeniem o przyjęciu 
na studia potwierdzonym przez dzieka-
nat uczelni.

Zakup biletu możliwy jest jedynie za 
pomocą platformy  SkyCash (dzięki te-
mu, że jest ona obsługiwana za pomocą 
telefonu komórkowego bilet będzie za-
wsze pod ręką). Bilet jest ważny przez 
miesiąc od daty zakupu – np. od 
05.10.2017 do 04.11.2017. Warto pod-
kreślić, że bilet za złotówkę będzie moż-
na zakupić do końca października.

Do końca września w aplikacji SkyCa-
sh dostępna jest też druga z ofert spe-
cjalnych dla studentów. Jest to bilet 
Studencika Weekend, który pozwala na 
podróżowanie w wybrany weekend wrze-
śnia – również za symboliczną złotówkę.

kg

Otwórzmy serca

Piknik 
charytatywny 
„Razem dla 

Adriana”
W sobotę 30 września w parku na Lisińcu od-

będzie się piknik charytatywny „Razem dla Ad-
riana”, ofiary tragicznego wypadku motocyklo-
wego. Początek o godz. 1200.

To był straszny wypadek. Tego kwietniowego dnia 
30-letni Adrian, jak zawsze, siadł na motocykl, aby 
dojechać do pracy. Niestety tym razem podróż za-
kończyła sie tragicznie. Uległ wypadkowi i mówiąc 
szczerze, chyba tylko cudem uniknął śmierci. Obra-
żenia jednak były bardzo poważne. Mózg Adriana 
przez długą chwilę był niedotleniony, uszkodzony 
został kręgosłup, potem okazało się, że trzeba było 
amputować lewą nogę. Adrian cały czas jest w 
śpiączce. Przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym w 
Częstochowie.

– Leczenie i późniejsza rehabilitacja będzie bardzo 
kosztowna. Rodziny na to nie stać. Adrian niedługo 
przed wypadkiem ożenił się, dopiero zaczął budować 
swoje życie rodzinne. Dlatego też postanowiliśmy, ja-
ko przyjaciele Adriana, zorganizować piknik chary-
tatywny, z którego wszystkie pieniążki przeznaczy-
my na leczenie i rehabilitację naszego przyjaciela – 
mówi Agnieszka Bała, jedna z organizatorek. 

Piknik odbędzie się 30 września w parku na Lisiń-
cu. Początek o godz. 1200 . – Zaplanowaliśmy wiele 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Bardzo mocno wspo-
mogło nas środowisko motocyklistów (odbędzie się 
m.in. korowód motocykli, pokaz akrobacji motocyklo-
wej). Odbędzie się też aukcja, z której wszystkie pie-
niążki przeznaczymy na pomoc Adrianowi. Liczy się 
każda złotówka – dodaje Agnieszka Bała. Program 
pikniku można znaleźć na stronie www.zycieczesto-
chowy.pl

 df

* Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w komuni-
kacji miejskiej wraz z nową tabelą: 
https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1155836/zarzadzenie-
-nr-2040-2017

* Zarządzenie w sprawie ulg za opłaty przewozowe w komunikacji miej-
skiej wraz z wykazem wszystkich obecnych ulg: 
https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1155838/zarzadzenie-
-nr-2041-2017
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3617; teleturniej muz.
06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 43 Olsztyn
09:40 Magazyn Rodzinny
10:05 Korzenie: następne 

pokolenia; odc. 13/14; 
serial; USA (1983)

11:05 Dr Quinn; seria V; odc. 
23/26; serial; USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Nowoczesność w 

rolnictwie – Gęsina 
przyjazna zdrowiu; cykl 
reportaży

12:55 Natura w Jedynce – U 
wybrzeży Nowej Zelandii; 
seria II; cz. 4 Wyspa 
White; serial dokum.; 
Nowa Zelandia (2016)

14:00 Elif; odc. 102; serial; 
Turcja (2014)

15:10 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:00 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Mam prawo; /5/; serial 

dokumentalny TVP
17:55 Klan; odc. 3171
18:25 Rodzina wie lepiej; 

/29/; teleturniej
18:55 Jaka to melodia?; 

odc. 3618; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 The Wall. Wygraj 

marzenia; /2/; teleturniej
21:20 Weekendowy Hit 

Jedynki – O jeden most 
za daleko; część II’; 
dramat wojenny; USA 
(1977)

23:00 Krwawy spektakl; 
thriller; USA (2013)

00:40 Festiwal Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci 2017 
Studio Festiwalowe

00:55 Generał bandytów; 
odc. 2/4; film kostiumowy; 
Włochy (2012)

02:00 James Bond w 
Jedynce – W tajnej 
służbie Jej Królewskiej 
Mości; film sensacyjny; 
Wielka Brytania (1969)

06:10 Rodzinka.pl; odc. 147 
„Milcząca większość” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

06:40 Sztuka codzienności – 
Koktajle; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); reż.: Nie 
dotyczy

07:00 M jak miłość; odc. 
132; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:20 Barwy szczęścia; odc. 

1708; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Postaw na milion; 
odc. 161; teleturniej

12:50 Tysiąc i jedna noc; 
odc. 152; serial 
obyczajowy; Turcja (2006)

13:45 Na sygnale; odc. 46 
„Drobnym drukiem”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:45 Było... nie minęło 
EKSTRA – kronika 
zwiadowców historii; 
magazyn

15:25 Surykatki – gwiazdy 
wśród zwierząt; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); 
reż.:Virginia Queen

16:30 Koło fortuny; odc. 18 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 21; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:45 Jeden z dziesięciu; 

4/101; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1708; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1709; serial TVP

20:40 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

21:35 Program rozrywkowy 
– mini audycja (VOICE)

21:40 Rodzinka.pl; odc. 213; 
serial komediowy TVP

22:10 Pod wspólnym 
niebem; odc. 3 Silvergold; 
serial komediowy TVP

22:45 Uśpieni; dramat; USA 
(1996)

01:20 Spisek. Largo Winch 
2; film sensacyjny; Francja 
(2011)

03:30 Nocny recepcjonista; 
odc. 6/8; serial; Wielka 
Brytania (2016)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (483); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (30); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (322); 
serial paradokumentalny

12:00 Oszukane (21); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (731); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2536); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (777); 
serial paradokumentalny

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

reporterów. Reporterzy 
interweniują wszędzie, 
gdzie potrzebna jest 
pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (140); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (130); serial 
paradokumentalny

17:55 Grześki wracają do 
szkoły (15-ost.); serial 
komediowy

18:00 Pierwsza miłość 
(2537); serial obyczajowy

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

Kiepskich (375); serial 
komediowy. Najnowsze 
przygody mieszkańców 
kamienicy przy ulicy 
Ćwiartki. W nowych 
odcinkach po sześciu 
latach podróżowania po 
świecie powraca Walduś...

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

22:10 Rockowy Sabat; 
koncert

0:10 W stronę słońca; film 
SF, Wielka Brytania/USA 
2007

2:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5084) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(16/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2091) - magazyn 

11:00 Ukryta prawda (800) - 
program obyczajowy 

12:00 Szkoła (452) - 
program 

13:00 19 + (153) - program
13:30 Szpital (689) - 

program obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Incognito 
Club znajduje się w 
Mrozach - miasteczku 
położonym 60 kilometrów 
od Warszawy. Był tu już 
młodzieżowy dom kultury, 
pub, a jeszcze później 
obiady domowe. 
Wszystkie pomysły 
kończyły się 
niepowodzeniem…

15:30 Szkoła (453) - 
program 

16:30 19 + (154) - program
17:00 Ukryta prawda (801) - 

program obyczajowy 
18:00 Szpital (690) - 

program obyczajowy 
19:00 Fakty (7212) - 

informacje 
19:35 Sport (7195) - 

informacje
19:45 Pogoda (7192) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5085) - 

program 
20:00 Shrek Forever - 

komedia, USA 2010. Życie 
Shreka i Fiony upływa w 
spokoju i szczęściu. 
Ogrowi tęskno jednak do 
dawnych wypełnionych 
przygodami dni. Kiedy 
zatem w okolicy pojawia 
się karzeł Rumpelnicki 
potrafiący spełniać 
życzenia, Shrek decyduje 
się zawrzeć z nim 
niezwykły układ. Sęk 
jednak w tym, że 
wszystkie dary skrzata 
mają swoje mniej 
przyjemne oblicze... 

22:00 Red - film sensacyjny, 
USA 2010. Grupa 
emerytowanych agentów 
CIA zostaje wplątana w 
niebezpieczną intrygę. 
Mimo podeszłego wieku 
wciąż są śmiertelnie 
niebezpieczni...

00:20 Kuba Wojewódzki 12 
(4/13) - talk show

01:20 Revolution (17/20) - 
serial S-F, USA 

02:20 Uwaga! (5085) - 
program 

02:35 Moc Magii (266/355) - 
program

03:55 Nic straconego

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

07:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze; fabularny, USA 
1995

08:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze; 1995

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

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1991

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2015; odc. 17

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2015; odc. 21

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 203

14:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 204

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 19

16:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 19

17:20 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

17:50 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

18:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 20

19:25 Lekarze na start; 
Polska; odc. 20

20:00 Tunel; akcja, USA 
1996. Skompromitowany 
pracownik służb 
ratunkowych dostaje 
szansę na swoje 
odkupienie. Po zawaleniu 
się jednego z tuneli metra 
w Nowym Jorku, 
mężczyzna musi uratować 
uwięzionych tam ludzi 
zanim będzie za późno.

22:20 Django; akcja, USA 
2012. Czarnoskóry 
niewolnik o imieniu 
Django pewnego dnia 
staje twarzą w twarz z 
pochodzącym z Niemiec 
łowcą nagród - dr Kingiem 
Schultzem. Schultz jest 
właśnie na tropie 
niebezpiecznych braci 
Brittle i tylko Django może 
go do nich zaprowadzić…

01:35 Ale numer!; Polska
02:10 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
02:50 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:15 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:45 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:20 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:50 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:30 Wszystko przed nami; 
odc. 75; telenowela TVP

06:10 07 zgłoś się; odc. 
17/21 - Morderca działa 
nocą; serial TVP

07:35 Na sygnale; odc. 43 
„Pozory mylą”; serial 
fabularyzowany TVP

08:15 M jak miłość; odc. 
641; serial TVP

09:10 Na dobre i na złe; odc. 
679; serial TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 126 
„Rodzinna manipulacja”; 
serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 127 
„Kryzys”; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

12:15 Ranczo; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; odc. 
31 - Spa; serial kryminalny 
TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
32 - Pamięć; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
583 Trauma; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 43 
„Pozory mylą”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 128 
„Używki są dla mądrych”; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
33 - Najpiękniejsza; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 160; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

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

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
34 - Skandal; serial 
kryminalny TVP

00:10 Miasto 44; dramat
02:25 Krew z krwi; odc. 2/8; 

serial TVP
03:30 07 zgłoś się; odc. 

17/21 - Morderca działa 
nocą; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 126 
„Rodzinna manipulacja”; 
serial komediowy TVP

04:55 Makłowicz w podróży. 
Ukraina - Kijów do syta.

05:30 Familiada; odc. 2353
06:00 Okrasa łamie przepisy 

– Zdrowa, polska 
wieprzowina

06:35 Kabaret Koń Polski 
przedstawia - Wielki 
Skarb w Małym Mieście

07:40 Magiczny świat Luca; 
/29/; Francja (2016)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (34) Rycerze; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 14 
ed. 3; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret; /36/
10:40 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /99/ „A ja wolę 
moją mamę” - Majka 
Jeżowska

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /50/ „Ten wasz 
świat” - Oddział Zamknięty

11:10 Pojedynek nie na 
żarty; (10) Tomasz 
Jachimek kontra Formacja 
Chatelet

12:10 Życie to Kabaret – 
OPPA 2000 - Gdzie jest 
Dzidek (1); widowisko

13:10 Życie to Kabaret – 
OPPA 2000 - Gdzie jest 
Dzidek (2); widowisko

14:10 Familiada; odc. 2353
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Opolskie 
Kabaretony - Opole 2013 
- Wszystko na raty; /1/

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2015; 
(1-2); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Sandomierz pachnący 
serem; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Islam 
afrykański; odc. 13; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
- Podróż 1. Trentino - Alto 
Adige. Skarby 
Południowego Tyrolu (1)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - Hanys 
Cola (236); serial TVP

20:15 Pojedynek nie na 
żarty; (11) Kabaret 
Młodych Panów kontra 
Kabaret Skeczów 
Męczących

21:20 Postaw na milion; 
odc. 147; teleturniej

22:20 Pierwsza randka; (4)
23:15 Dzięki Bogu już 

weekend; (4)
00:20 Sonda 2; (62); 

program 
popularnonaukowy

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności; /2/

01:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1-2)

03:55 Rozrywka Retro – UFO 
Gama

05:20 Ukryta prawda 
(Wspomnienia z wakacji) 
(30/72) - program 
obyczajowy

06:20 Szpital (159) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny 
(Zabójstwo brata) (92) - 
program sądowy

08:15 Dr House VIII (22/23) - 
serial USA

09:15 Brzydula (85/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (86/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

(Aktywizacja) (434) - 
program obyczajowy

12:55 Sąd rodzinny (Dla 
urody trzeba cierpieć) (93) 
- program sądowy

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (Przyjaciele 
Na Zawsze) (333) - 
program sądowy

14:55 Szpital (160) - 
program obyczajowy

15:55 Chirurdzy III (19/25) - 
serial, USA

16:55 Dr House VIII (23) - 
serial USA

17:55 Brzydula (87/180) - 
serial obyczajowy

18:30 Brzydula (88/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda 
(Dziewczyna dla syna) 
(435) - program 
obyczajowy

20:00 Blues Brothers - 
komedia, USA 1980. Jake 
i Elwood (John Belushi, 
Dan Aykroyd) wychowali 
się w sierocińcu, który 
teraz ma być zamknięty. 
Bracia postanawiają 
zebrać pieniądze, aby nie 
dopuścić do likwidacji 
sierocińca…

22:50 Zabójcza broń IV - film 
sensacyjny, USA 1998

01:25 Masters of Sex 2 
(7/12) - serial, USA

02:50 Moc Magii (266/355) - 
program, Polska

05:00 Druga strona medalu 
(3/8) - talk show, gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie Aleksander 
Gawronik

05:30 Brudasy (2/4) - 
program rozrywkowy 

06:00 Nowa Maja w 
ogrodzie (31/52) - 
magazyn ogrodniczy 

06:30 Akademia ogrodnika 
(38/52) - magazyn 
ogrodniczy 

06:35 Ugotowani 11 (3/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

07:35 Idealna niania 9 
08:20 Niezwykłe przypadki 

medyczne (5/8) - program 
lifestylowy 

08:50 Niezwykłe przypadki 
medyczne (6/8) - program 
lifestylowy 

09:20 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (9/12) - reality 
show 

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (7/12) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu (8/10) - program 
rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 5 
(13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 Ostre cięcie 4 (3/12) - 
program 

13:35 Klinika marzeń 
14:05 W czym do ślubu? 2 

(4/10) - reality show 
14:35 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 3 (3/12) - reality 
show 

15:20 Surowi rodzice 3 
(4/13) - reality show 

16:25 Beauty ekspert 2 
(2/12) - magazyn 
lifestylowy 

16:55 Pani Gadżet 2.0 (4/12) 
- magazyn 

17:25 Gwiazdy od kuchni 
17:55 Ugotowani 11 (4/12) - 

program kulinarno-
rozrywkowy 

18:55 Idealna niania 9 
19:40 Kuchenne rewolucje 

13 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

20:40 Wyszkoleni 
podrywacze - dokument 

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

(5/12) - reality show 
23:30 Nastolatki w ciąży 2 

(5/8) - serial dokum. 
00:15 Szalone Tokio - film 

dokum., Polska 2015
01:30 Muzyczna ekstaza - 

dokument 
02:25 W roli głównej - Maja 

Sablewska (6) - talk show 
02:50 W roli głównej - 

Monika Richardson (1/8) - 
talk show 

03:15 W roli głównej - Kasia 
Skrzynecka (6/9) - talk 
show 

03:40 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn 

04:05 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn 

04:30 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn 

04:55 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Wuhan - 1/4F (4) 

09:30 Piłka nożna - Liga 
Europy - faza grupowa (4)

11:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Wuhan - 1/2F (1) 

13:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Wuhan - 1/2F (2) 

15:30 Kamerą TVP Sport
15:50 Nieśmiertelni
16:25 Wioślarstwo - 

Mistrzostwa Świata: 
Sarasota: dz. 1 - Półfinały 
i Finały

20:15 Boks - mecz kobiet - 
Polska - Ukraina

23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Wioślarstwo - 

Mistrzostwa Świata: 
Sarasota: dz. 1 - Półfinały 
i Finały

07:00 Kwadrans w ogrodzie
07:15 Informator
08:05 Powstanie zwykłych 

ludzi; film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień 
10:25 Plebania; odc. 960
10:50 Szaleństwa Pana Jana; 

reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Zapiski Łazęgi – 

Jomsborg, wrota Pomorza
12:15 Nożem i widelcem; odc. 

21
12:30 Historie szczęśliwe; odc. 

46; cykl reportaży
12:45 Co niesie dzień 
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:35 Agropogoda; magazyn
13:40 Podkarpacki szlak 

kulinarny; odc. 4 - Jadło 
Karpackie w Sanoku

13:50 Strefa zdrowia; odc. 1; 
magazyn medyczny

14:15 Powstanie zwykłych 
ludzi; film dokum.;

15:15 Mój pies i inne 
zwierzaki; magazyn

15:35 Pełnosprawni
16:00 Telekurier 
16:25 Pogoda 
16:30 Szaleństwa Pana Jana; 

reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Twarze TV Katowice
18:00 Kto to jeszcze pamięta 

czyli włamanie do 
archiwum TVP

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 Szaleństwa Pana Jana; 

reportaż
23:05 Telekurier 
23:35 Powstanie zwykłych 

ludzi; film dokum.
00:40 Pełnosprawni
01:20 Sprawa dla reportera
02:05 Zapiski Łazęgi – 

Jomsborg, wrota Pomorza
02:20 Nożem i widelcem; odc. 

21
02:40 Powstanie zwykłych 

ludzi; film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:15 Podkarpacki szlak 

kulinarny; odc. 4
04:25 Pogoda 
04:30 Strefa zdrowia; odc. 1; 

magazyn medyczny
04:50 Szaleństwa Pana Jana; 

reportaż
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier 
06:00 Plebania; odc. 960
06:20 Szaleństwa Pana Jana
06:35 Pełnosprawni

06:45 Był taki dzień – 29 
września; felieton

06:45 Komunikaty Wojenne; 
odc. 27; felieton

06:50 Radio Powstańcze 
„Błyskawica” – 29 
września 1944; felieton

07:00 Historia Polski – 
Chciałem, by Warszawa 
była wielka; film dokum.

07:45 Powstanie 
Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 60; felieton

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - odc 4 
Mariachi; cykl reportaży

08:30 Po co nam to było – 
Propaganda kontra 
rzeczywistość

09:35 Polskie Państwo 
Podziemne 1939 - 1945; 
film dokum.

10:50 Flavors – Morocco; 
odc. 1/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

11:55 Taśmy bezpieki; odc. 
18 Okrągły stół

12:25 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Kraków - Święty Michał i 
Fort „Luneta”; cykl rep.

12:50 Podróże z historią; 
odc. 2 Jak zostać 
husarzem?; cykl dokum.

13:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Skarbczyk 
rodzinnej pamięci

14:05 Sensacje XX wieku – 
Operacja”Foxley”

15:00 Przewodnik 
Historyczny Bogusława 
Wołoszańskiego – Bóg 
wojny; odc. 5; cykl dok.

15:30 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 5/6; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2010)

16:35 Historia Polski – 
Kleeberg odszedł... 
kleberczycy zostali; film 
dokum.

17:45 Czas honoru; odc. 5; 
serial TVP

18:40 Powstanie 
Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 60; felieton

18:50 Z archiwum IPN – 
Wiarus; magazyn

19:20 Audycja log out emisji 
- ogólna

19:35 Sensacje XX wieku – 
Decydujący cios; 
widowisko kameralne

20:30 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 5; 
magazyn

21:05 Odkryć tajemnicę; 4/6; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2014)

22:10 Dorastanie; odc. 2/7 - 
1972 - 1973; serial TVP

23:15 Szerokie tory – 
Szerokie tory. Rosja po 
wyborach; reportaż

23:45 Ośmiornica; s. 5; odc. 
1/10; Włochy (1984)

00:50 Rzeczpospolita 
partyzancka – Reportaż z 
regionu – Ostatni 
żołnierze Ponurego; rep.

01:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - odc 4 
Mariachi; cykl reportaży

02:30 Dorastanie; odc. 1/7 - 
1972; serial TVP

03:35 Z archiwum IPN – 
Wiarus; magazyn
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7:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Chojniczanka Chojnice - 
Bruk-Bet Termalica 
Nieciecza

9:10 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Europy w 
Gruzji i Azerbejdżanie; 1. 
mecz ćwierćfinałowy

11:20 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Chrobry Głogów - Piast 
Gliwice

13:30 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Europy w 
Gruzji i Azerbejdżanie; 2. 
mecz ćwierćfinałowy

15:50 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Europy w 
Gruzji i Azerbejdżanie; 3. 
mecz ćwierćfinałowy

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - MKS Będzin

20:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Ruch Chorzów 
- Miedź Legnica

23:00 Boks; Gala MGębski 
Boxing Night w Radomiu; 
waga ciężka: Krzysztof 
Zimnoch - Joey Abell

1:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Kazachstan. Na 
PGE Narodowym 
podopieczni Adama 
Nawałki podejmują 
Kazachstan. Z 
przeciwnikiem tym Biało-
Czerwoni mierzyli się w 
pierwszym meczu 
eliminacji do mundialu....

3:00 Siatkówka mężczyzn; 
Mistrzostwa Europy - 
Polska 2017; mecz fazy 
grupowej: Polska - Serbia. 
Rywalami Biało-
Czerwonych są 
reprezentanci Serbii.
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04:45 Klan; odc. 3167; 
telenowela TVP

05:05 Klan; odc. 3168; 
telenowela TVP

05:35 Jaka to melodia?; 
odc. 3618; teleturniej 
muzyczny

06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Naszaarmia.pl; odc. 

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

magazyn
08:10 Kowboj; western; USA 

(1958); reż.:Delmer 
Daves; wyk.:Jack 
Lemmon, Glenn Ford, 
Donald Randolph, Vaughn 
Taylor, King Donovan

09:55 Rozdarte serca; odc. 
80; serial obyczajowy; 
Turcja (2014)

10:50 Rozdarte serca; odc. 
81; serial obyczajowy; 
Turcja (2014)

11:55 Studio Raban
12:30 Fascynujący świat – 

Sprytna pamięć
13:35 Okrasa łamie przepisy
14:15 Ojciec Mateusz; odc. 

230; serial TVP
15:05 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 60; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

16:00 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 16; serial TVP

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

seria IV; odc. 3; reality 
show

18:25 Rodzina wie lepiej; 
/30/; teleturniej

18:55 Jaka to melodia?; 
odc. 3619; teleturniej muz.

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Komisarz Alex; odc. 

121; serial TVP
21:20 Hit na sobotę – Książę 

Persji: Piaski czasu; film 
przygodowy; USA (2010)

23:20 Festiwal Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci 2017 
Studio Festiwalowe

23:40 Powiedz tak; komedia 
romantyczna; USA, 
Niemcy (2001)

01:35 O jeden most za 
daleko; część II ; dramat 
wojenny; USA (1977)

03:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 60; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

05:25 Pielęgnacja włosów – 
niezły biznes; Wielka 
Brytania (2017); reż.:Milla 
Harrison, Alicky Sussman

06:30 M jak miłość; odc. 
1315; serial TVP

07:30 Pytanie na śniadanie
11:15 Lajk!
11:50 O mnie się nie martw; 

s. VII; odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

12:50 Na sygnale; odc. 156 
„Słaba płeć”; serial 
fabularyzowany TVP

13:20 Podróże z historią; 
cykl reportaży

14:00 Familiada; odc. 2393; 
teleturniej

14:40 Było... nie minęło 
EKSTRA – kronika 
zwiadowców historii; (4); 
magazyn

15:15 Rodzinka.pl; odc. 213 
„Jak myśmy się 
postarzeli” sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:50 Pierwsza randka; (5)
16:50 Mars: 

Najmroczniejsze dni; 
dokument fabularyzowany; 
USA (2016); reż.:Everardo 
Gout

17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 162
19:05 Postaw na milion; 

odc. 162; teleturniej
20:05 The Voice of Poland – 

Przesłuchania w ciemno 
(9); widowisko

21:10 The Voice of Poland – 
Przesłuchania w ciemno 
(10); widowisko

22:20 Miasto skarbów; odc. 
3; serial kryminalny TVP

23:15 Nocny recepcjonista; 
odc. 6/8; serial; Wielka 
Brytania (2016)

00:15 Igrzyska śmierci: 
Kosogłos; Cz. I; film akcji; 
USA (2014); reż.:Francis 
Lawrence; wyk.:Jennifer 
Lawrence, Josh 
Hutcherson, Liam 
Hemsworth, Woody 
Harrelson, Philip Seymour 
Hoffman, Donald 
Sutherland

02:25 Uśpieni; dramat; USA 
(1996)

05:00 Rodzinka.pl; odc. 213 
„Jak myśmy się 
postarzeli” sezon 11; serial 
komediowy TVP

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (5); serial 
animowany

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (43-44); 
serial animowany

9:15 Przygody Kota w 
Butach (13-14); serial 
animowany

10:15 Ewa gotuje (310); 
magazyn kulinarny

10:45 #SUPERMODELKA - 
PLUS SIZE (4); 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 (12); program 
rozrywkowy. Rywalizacja 
ponadprzeciętnie 
uzdolnionych ludzi. 
Widzów czekają 
zaskakujące konkurencje i 
pojedynek geniuszy z 
różnych stron świata...

13:45 Wyspa przetrwania 
(4); reality show. 
Szesnastu śmiałków 
spędzi miesiąc na 
tropikalnej wyspie 
archipelagu Fidżi. Będą 
musieli wykazać się siłą 
mięśni i intelektu oraz 
determinacją...

15:45 Kabaret na żywo (22); 
program rozrywkowy

17:45 Chłopaki do wzięcia 
(105); serial dokumentalny

18:15 Chłopaki do wzięcia 
(106); serial dokumentalny

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

Kiepskich (376); serial 
komediowy. Najnowsze 
przygody mieszkańców 
kamienicy przy ulicy 
Ćwiartki. W nowych 
odcinkach po sześciu 
latach podróżowania po 
świecie powraca Walduś...

20:05 Epoka lodowcowa 3: 
Era dinozaurów; film 
animowany, USA 2009

22:15 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 8 (4); program 
rozrywkowy. O Złotą 
Twarz i 100 tys. zł na cel 
charytatywny zawalczą: 
Anna Dereszowska, 
Katarzyna Moś, Beata Olga 
Kowalska, Ola 
Gintrowska,...

0:15 Kung-fu szał; komedia 
sensacyjna, Hongkong/
Chiny 2004

2:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:25 Uwaga! (5085) - 
program 

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

(1012) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

15 (649) - serial 
obyczajowy

12:50 Drzewo marzeń (4/9) - 
program

13:50 MasterChef 6 (3/14) - 
program rozrywkowy

15:25 Azja Express 2 (4/13) - 
program

17:00 Kuchenne rewolucje 
16 (4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:00 36,6 2 (4/13) - 
program

19:00 Fakty (7213) - 
informacje 

19:25 Sport (7196) - 
informacje

19:35 Pogoda (7193) - 
informacje

19:45 Uwaga! (5086) - 
program 

20:00 Mam talent 10 (4/13) 
- program rozrywkowy

21:45 Kac Vegas w 
Bangkoku - komedia, USA 
2011. Phil, Stu, Alan i 
Doug wyjeżdżają do 
egzotycznej Tajlandii na 
ślub Stu. Po wieczorze 
kawalerskim w Las Vegas 
Stu nie chce ryzykować i 
planuje przed weselem 
bezpieczne i spokojne 
późne śniadanie. Jednak 
życie nie zawsze układa 
się zgodnie z planem…

23:55 Oszukać 
przeznaczenie - film 
horror, USA 2000. Od 
przeznaczenia nie można 
uciec. Przekonali się o tym 
uczestnicy wycieczki do 
Paryża, którzy w ostatniej 
chwili zrezygnowali z lotu, 
a zaraz po tym samolot 
eksplodował. Chociaż 
uniknęli śmierci w 
katastrofie, wkrótce 
śmierć upomniała się o 
każdego z nich…

02:00 Uwaga! (5086) - 
program 

02:20 Moc Magii (267/355) - 
program

03:40 Nic straconego

05:55 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

06:25 Niesamowite!; odc. 3
07:05 Taki jest świat; factual; 

Polska
08:00 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska; odc. 10
08:55 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska; odc. 11
09:55 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska; odc. 12
10:55 Gwiazdy lombardu; 

factual, USA 2011
11:20 Gwiazdy lombardu
11:50 Gwiazdy lombardu
12:20 Gwiazdy lombardu
12:50 Columbo; fabularny, 

USA 1972
14:30 Czyściciel; komedia, 

USA 2007. Ciemnoskóry 
dozorca - Jake - cierpi na 
zaniki pamięci. Pewnego 
dnia budzi sie obok 
zabitego mężczyzny i 
walizki pełnej pieniędzy. 
Tym sposobem zostaje 
wplątany w wielką aferę. 
Nie pamięta bowiem jak 
się nazywa, ani jak tu 
trafił…

16:10 Aniołki Charliego; 
akcja, USA 2000. Są 
piękne, błyskotliwe i 
zawsze gotowe, aby 
pracować dla Charliego. 
Natalie, Dylan i Alex 
współpracując z 
porucznikiem Bosley’em 
muszą udaremnić sprawę 
morderstwa i zemsty, 
które mogą zagrozić nie 
tylko prywatności 
jednostek na całym 
świecie, ale także 
sprowadzić nieszczęście 
na ich szefa, Charliego…

18:20 Guardians: Misja 
superbohaterów; akcja, 
Rosja 2017. W okresie 
zimnej wojny organizacja 
o nazwie „Patriot” 
utworzyła super-
bohaterski skład, który 
obejmuje członków wielu 
republik radzieckich. Przez 
wiele lat bohaterowie 
ukrywali swoją tożsamość, 
ale w trudnych obecnie 
czasach muszą wrócić i 
ponownie pokazać swoją 
siłę…

20:00 Tożsamość Bourne’a; 
akcja, USA 2002

22:30 Underworld: 
Przebudzenie; akcja, USA 
2012. 

00:10 8 Mila; akcja, USA 
2002

02:20 Ale numer!; Polska
02:50 Taki jest świat; factual
03:30 Kręcimy z gwiazdami; 

factual, Polska 2013
04:15 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:40 Na jedwabnym szlaku
05:10 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 4

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:35 Bulionerzy; odc. 57 - 
Świadkowie; serial 
komediowy TVP

06:15 Zmiennicy; odc. 3/15 - 
Dziewczyna do bicia; serial 
TVP

07:20 Zmiennicy; odc. 4/15 - 
Typowa logika damsko - 
męska; serial TVP

08:30 Ranczo; odc. 47 - W 
samo południe; serial 
obyczajowy TVP

09:30 Ranczo; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; odc. 49 - 
Debata; serial obyczajowy 
TVP

11:30 Rodzinka.pl; odc. 120 
„Dorastanie”; serial 
komediowy TVP

12:05 Rodzinka.pl; odc. 
121”Wakacje w 
Grudziądzu”; serial 
komediowy TVP

12:35 Rodzinka.pl; odc. 122 
„Bo ja jestem 
perfekcyjna”; serial 
komediowy TVP

13:10 Ojciec Mateusz; odc. 
27 - Spowiedź; serial 
kryminalny TVP

14:10 Ranczo; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

15:10 Ranczo; odc. 51 - 
Fałszerze uczuć; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

17:15 Janosik; odc. 4/13 - 
Porwanie; serial TVP

18:15 Komisarz Alex; odc. 
120 - Kwestia zaufania; 
serial kryminalny TVP

19:10 Ojciec Mateusz; odc. 
230; serial kryminalny 
TVP

20:10 Miasto 44; dramat
22:25 Ranczo; odc. 53 - 

Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ranczo; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

00:25 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 16 - Kontrabanda; 
serial obyczajowy TVP

01:20 Miasto skarbów; odc. 
2; serial kryminalny TVP

02:20 Strażacy; odc. 16 - 
Kryzys; serial TVP

03:15 Zbrodnia II; odc. 1; 
serial

04:05 Pod wspólnym 
niebem; odc. 2 Buenas 
noches; serial komediowy 
TVP

04:35 Rodzinka.pl; odc. 212 
„Coś za coś” sezon 11; 
serial komediowy TVP

05:50 Kochamy polskie 
komedie; odc.7

06:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (12)

07:20 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 43 Olsztyn

07:50 Przyjaciel do zadań 
specjalnych; /4/; reality 
show

08:40 Smaczne Go!; (14)
09:30 Gwiazdozbiór TVP 

Rozrywka - Grzegorz 
Markowski; /1/; reportaż

09:55 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (1)

10:55 Kierunek Kabaret – Z 
cyklu „Wielkie sylwetki” 
- Facet przebrany za babę; 
/7/

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Grzegorz 
Markowski; /2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Steki w kowbojskim 
stylu; magazyn kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
odc. 11 Legenda „Czarnej 
Wołgi”; cykl dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc.7

14:15 Postaw na milion; 
odc. 147; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /53/ „Jeszcze 
będzie przepięknie” - Tilt

15:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (4) Policjant; 
cz. 2

16:20 Herbatka z kabaretem; 
(7); program rozrywkowy

16:50 Herbatka z kabaretem; 
(5); program rozrywkowy

17:30 Magiczny świat Luca; 
/9/; Francja (2016)

18:00 Hi way; komedia
19:45 Bake off – Ale ciacho!; 

(2); widowisko
20:50 Bake off – Ale przepis; 

(2)
21:15 Latający Klub 2, czyli 

wieczór kabaretowy; (8); 
program rozrywkowy

22:25 Kierunek Kabaret – 
Szybciej, wyżej, mocniej; 
/35/

23:30 Paranienormalni 
Tonight – Jerzy Kryszak; 
program rozrywkowy

00:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia 
(Przegląd Kabaretów 
PaKA) 2014; widowisko

01:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia 
(Przegląd Kabaretów 
PaKA) 2014

02:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia 
(Przegląd Kabaretów 
PaKA) 2014; widowisko

03:40 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (12); 
widowisko rozrywkowe

05:45 Ukryta prawda 
(Odpowiedni dawca) 
(31/72) - program 
obyczajowy

06:45 Mango - Telezakupy
08:50 Wojny magazynowe 

Teksas (4/16) - program, 
USA 

09:20 Wojny magazynowe 
Teksas (5/16) - program, 
USA 

09:55 Property Brothers 3 
(8/26) - program

10:55 Property Brothers 3 
(9/26) - program

11:50 Brzydula (79/180) - 
serial obyczajowy

12:20 Brzydula (80/180) - 
serial obyczajowy

12:55 Brzydula (81/180) - 
serial obyczajowy

13:25 Brzydula (82/180) - 
serial obyczajowy

13:55 Brzydula (83/180) - 
serial obyczajowy

14:30 Brzydula (84/180) - 
serial obyczajowy

15:00 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…

17:10 Dobry piesek - film 
rodzinny, USA 2003. 
Kosmiczny pies Canid 
3942 zmuszony zostaje do 
lądowania w Ameryce i 
trafia do schroniska dla 
zwierząt, skąd zabiera go 
dwunastoletni chłopiec, 
Owen Baker…

19:00 Duży - komedia, USA 
1988. W wesołym 
miasteczku jest wiele 
tajemniczych urządzeń. 
Bywa, że niektóre z nich 
spełniają nawet 
najskrytsze marzenia…

21:15 Rodzinny weekend - 
komedia, USA 2013

23:35 Obłęd - horror, USA 
2008 (dozwolone od lat 
18). Brat Madison ginie w 
niewyjaśnionych 
okolicznościach…

01:25 Mroczny sekret 
Hollywood - film 
dokument, USA 2014

03:30 Moc Magii (267/355) - 
program, Polska

05:30 Eksperci domowego 
budżetu 3 (3/6) - program 
dokumentalny 

06:45 Wszystko o jedzeniu 
(12/14) - program 
lifestylowy 

07:15 Prawda z DNA (1/8) - 
program obyczajowy 

07:45 Wyglądać jak gwiazda 
08:15 Gwiazdy od kuchni 
08:45 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (4/12) - 
program lifestylowy 

09:30 Dorota was urządzi 6 
(10/12) - program 

10:15 Żony Hollywood 3 
(3/12) - program 

11:15 Apetyt na miłość 4 
(4/12) - program 
rozrywkowy 

12:15 Pojedynek na modę 
13:00 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (4/10) - 
program rozrywkowy 

13:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (4/10) - reality 
show 

14:30 W czym do ślubu? 2 
(4/10) - reality show 

15:00 Mistrzowskie cięcie 
(4/8) - program 
rozrywkowy 

15:45 W roli głównej (4/6) - 
talk show 

16:15 Pani Gadżet 14 (4/12) 
- magazyn 

16:45 Dorota was urządzi 6 
(11/12) - program 

17:30 W dobrym stylu 2 
(3/12) - program 
lifestylowy 

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

(5/8) - serial 
dokumentalny 

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

20:30 Żony Hollywood 3 
(4/12) - program 

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

(dozwolone od lat 18)
00:00 Internetowi oprawcy 2 

(3/8) - program 
obyczajowy (dozwolone 
od lat 18)

01:00 W dobrym stylu 2 
(3/12) - program 
lifestylowy 

01:45 Leczyć bez leków (12) 
- serial dokumentalny, 
USA 

02:15 W roli głównej - 
Szymon Hołownia (1/8) - 
talk show 

02:40 W roli głównej - 
Marcin Prokop (6/7) - talk 
show 

03:05 W roli głównej - 
Dariusz Michalczewski 
(7/9) - talk show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn 

04:25 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn 

04:50 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn

08:00 Wioślarstwo - 
Mistrzostwa Świata: 
Sarasota: dz. 1 - Półfinały 
i Finały

09:30 PN - Bayern TV
11:30 Gwiazdy tenisa
12:00 Pływanie - Puchar 

Świata, Hongkong - dz. 1
13:40 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Wuhan - Finał
15:45 Wioślarstwo - 

Mistrzostwa Świata: 
Sarasota: dz. 2 - Finały

18:25 Magazyn piłkarski 
FIFA

18:55 Hokej na lodzie - mecz 
towarzyski: Węgry - 
Polska

21:30 Wioślarstwo - 
Mistrzostwa Świata: 
Sarasota: dz. 2 - Finały

22:30 Sportowa Sobota
23:05 Boks - mecz kobiet - 

Polska - Ukraina

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 AgroMoc; odc. 4; 

magazyn
07:50 Mój pies i inne zwierzaki
08:05 Astronarium; magazyn
08:30 Sekrety mnichów – Jak 

przetrwać trudności w życiu 
zawodowym i prywatnym?; 
rozmowa

08:50 Szlachetne zdrowie
09:05 Pogoda 
09:10 AgroSzansa; odc. 97/5
09:30 Rączka gotuje
10:01 Studio lato; magazyn
10:15 Za miastem
11:15 Jak to działa; odc. 72
11:45 Polska z Miodkiem (29) 

Gliwice
11:55 Strefa zdrowia; magazyn
12:15 Ginące zawody; odc. 19 

Przeprawa
12:35 Posmakuj Opolskiego; 

odc. 5
12:50 Pogoda 
12:55 Wieczny tułacz; film dok.
13:55 Nożem i widelcem
14:20 Telenowyny; magazyn
14:50 Biznes na wsi /Antenowe 

remanenty
15:05 Regiony z Historią – 

Izabelin; cykl dokum.
15:25 Sekrety mnichów – Jak 

przetrwać trudności w życiu 
zawodowym i prywatnym?; 
rozmowa

15:45 Rok w ogrodzie
16:15 Pogoda 
16:20 Wojna domowa; odc. 

5/15; serial komediowy TVP
16:50 Doktor
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
20:25 Łódzkie rozsmakowane 

w tradycji; odc. 1
20:40 Świadkowie czasu
20:55 POGODA
21:00 Relacje; magazyn
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 Kolumbowie; odc. 5/5; 

serial TVP
23:25 Listy do PRL-u
23:35 Sekrety mnichów – Jak 

przetrwać trudności w życiu 
zawodowym i prywatnym?; 
rozmowa

23:55 Wieczny tułacz; film 
dokum.

01:00 Rączka gotuje
01:30 AgroSzansa; odc. 97/5
01:50 Telenowyny; magazyn
02:20 Ginące zawody; odc. 19 

Przeprawa
02:35 Regiony z Historią – 

Izabelin; cykl dokum.
03:00 Astronarium; magazyn
03:35 Wieczny tułacz; film 

dokum.
04:30 Listy do PRL-u
04:45 AgroMoc; odc. 4; 

magazyn
05:05 Dziennik Regionów 
05:30 Strefa zdrowia
05:50 Rok w ogrodzie
06:15 Posmakuj Opolskiego; 

odc. 5
06:30 Jak to działa; odc. 72 

Jak to się mierzy?; magazyn

06:45 Był taki dzień – 30 
września; felieton

06:45 Komunikaty Wojenne; 
odc. 28; felieton

06:50 Radio Powstańcze 
„Błyskawica” – 30 
września 1944; felieton

07:00 Tajemnice Florencji; 
film dokum.; Wielka 
Brytania (2010)

08:00 Powstanie 
Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 61; felieton

08:10 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 5 Twierdza 
Modlin; magazyn

08:40 Regiony z Historią – 
Otwock; cykl dokum.

09:15 Szaleństwo Majki 
Skowron; odc. 7; serial 
TVP

09:45 Szaleństwo Majki 
Skowron; odc. 8; serial 
TVP

10:20 Okrasa łamie przepisy 
– Prosto i elegancko w 
Mortęgach; magazyn 
kulinarny

10:55 Ginące cywilizacje – 
Śladami Maohi; odc. 30; 
cykl dokum.; Francja 
(1997)

12:00 Life – Życie; cz. 5. 
Ptaki; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2009)

13:05 Dawne światy; odc. 
5/8; serial dokum.; Francja 
(2007)

14:05 Szerokie tory – 
Szerokie tory. Sekta 
wyznawców Putina; 
reportaż

14:35 Wielka Gra; teleturniej
15:35 Spór o historię – 

Władcy polscy: Jan I 
Olbracht; debata

16:20 Żołnierze wyklęci; film 
dokum.

17:25 Z archiwum 
porucznika Broka; film 
dokum.

18:00 Droga; odc. 6/6 - Stan 
wyjątkowy; serial 
obyczajowy TVP

19:05 Powstanie 
Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 61; felieton

19:20 Najdziwniejsza broń 
na świecie; odc. 3/6; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2012)

20:15 Rzeka kłamstwa; odc. 
6; serial TVP

22:00 Odkryć tajemnicę - 
4/6; serial dokum.; Wielka 
Brytania (2014)

23:00 Reportaż
23:30 Komandoria - cz 2/8; 

serial; Francja (2009)
00:30 Antek puka do raju; 

film dokum.
01:40 Śmieciarz; odc. 2; 

serial obyczajowy

7:00 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Europy w 
Gruzji i Azerbejdżanie; 
mecz ćwierćfinałowy

9:10 Magazyn 
lekkoatletyczny; program 
dla fanów królowej sportu. 
Aktualne informacje ze 
sportowych aren, wywiady 
z zawodnikami i 
lekkoatletyczne 
ciekawostki.

9:50 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - MKS Będzin

11:20 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Ruch Chorzów 
- Miedź Legnica

12:00 ATP World Tour 
Uncovered; magazyn 
tenisowy. 

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - Espadon 
Szczecin

17:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Chrobry 
Głogów - Odra Opole

20:00 Boks; Gala w 
Łomiankach; waga 
półciężka: Robert 
Parzęczewski - Tomas 
Adamek

0:00 Boks; Gala w 
Liverpoolu; waga 
superlekka: Tom Farell - 
Ohara Davies

0:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Armenia

2:30 Siatkówka mężczyzn; 
Mistrzostwa Europy - 
Polska 2017; meczfazy 
grupowej: Polska - 
Finlandia. Reprezentacja 
Polski w Ergo Arenie 
rozegra dwa kolejne 
mecze fazy grupowej. Na 
początek zmierzy się z 
Finlandią
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04:25 Galeria; odc. 76; serial 
obyczajowy TVP

04:55 Klan; odc. 3169
05:15 Klan; odc. 3170
05:35 Klan; odc. 3171
06:10 Słownik polsko@

polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (358)

06:35 Pełnosprawni; 
magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej

08:00 Tydzień
08:40 Ziarno – Ziarnowa 

anielarnia; magazyn
09:50 Biblia – Jezus; cz. 1; 

serial; Niemcy, Francja, 
Włochy (1999)

10:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 44 Wielki 
Gościniec Litewski; 
magazyn

11:10 Weterynarze z sercem 
- /19/

11:40 Sekrety mnichów – 
Wolność; rozmowa

11:55 Między ziemią a 
niebem

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem
13:05 BBC w Jedynce – 

Atlantyk. Góry 
wyrastające z głębin; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Dan 
Rees

14:05 Ranczo; odc. 130 
Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

15:05 Program rozrywkowy
16:10 Jaka to melodia?
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:50 Program rozrywkowy
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Dziewczyny ze Lwowa; 

odc. 17 - Koncert; serial 
obyczajowy TVP

21:20 Rolnik szuka żony; 
seria IV; odc. 4; reality 
show

22:20 Zakochana Jedynka – 
Ride. Smak życia; film 
obyczajowy; USA (2015); 
reż.:Helen Hunt; 
wyk.:Helen Hunt, Brenton 
Thwaites, Julie Dretzin, 
Luke Wilson

00:05 Książę Persji: Piaski 
czasu; film przygodowy; 
USA (2010)

02:05 Jaka to melodia?
03:00 Biblia – Jezus, cz. 1; 

serial; Niemcy, Francja, 
Włochy (1999)

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

odc. 26 Na ratunek w 
górach; cykl 
dokumentalny

06:35 M jak miłość; odc. 
1316; serial TVP

07:35 Barwy szczęścia; odc. 
1705; serial obyczajowy 
TVP

08:05 Barwy szczęścia; odc. 
1706; serial obyczajowy 
TVP

08:40 Barwy szczęścia; odc. 
1707; serial obyczajowy 
TVP

09:10 Barwy szczęścia; odc. 
1708; serial obyczajowy 
TVP

09:45 Barwy szczęścia; odc. 
1709; serial obyczajowy 
TVP

10:15 Ostoja; odc. 175; 
magazyn przyrodniczy

10:50 Rodzinne oglądanie – 
300 milionów lat – 
Wielka kolizja; odc. 1; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (2016)

11:55 Makłowicz w podróży; 
magazyn kulinarny

12:35 Bake off – Ale ciacho! 
- (3); widowisko

13:35 Bake off – Ale przepis 
- (3)

14:00 Familiada; odc. 2394; 
teleturniej

14:40 Koło fortuny; odc. 18 
ed. 3; teleturniej

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
679; serial TVP

16:20 The Voice of Poland - 
Przesłuchania w ciemno 
(9); widowisko

17:05 The Voice of Poland - 
Przesłuchania w ciemno 
(10); widowisko

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:55 Pod wspólnym 

niebem; odc. 3 Silvergold; 
serial komediowy TVP

19:25 Lajk!
20:05 Igrzyska śmierci: 

Kosogłos; Cz. I; film akcji; 
USA (2014)

22:20 Kino bez granic – 
Stulatek, który wyskoczył 
przez okno i zniknął; 
komedia; Szwecja (2013)

00:25 Bejbi blues; film 
obyczajowy

02:10 Bandyta; dramat; 
Polska, Wielka Brytania, 
Francja, Niemcy (1997)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (6); serial 
animowany

8:05 Scooby-Doo i Brygada 
Detektywów (12); serial 
animowany

8:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (45); serial 
animowany

9:10 Dawno, dawno temu w 
Idolu; film animowany, 
USA 2004

9:25 Bystry Bill; film 
animowany, Australia/USA 
2015

11:10 Rycerze z Szanghaju; 
komedia sensacyjna, 
Czechy/Wielka Brytania/
USA 2003

13:50 Epoka lodowcowa 3: 
Era dinozaurów; film 
animowany, USA 2009

15:45 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 8 (4); program 
rozrywkowy

17:50 Nasz nowy dom (98); 
reality show. We wsi 
Cybulice mieszka 
Mirosława z czworgiem 
dzieci i ich babcią. Dom 
rodziny jest w 
katastrofalnym stanie. 
Przeciekający dach 
sprawia,...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; 

program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (5); 

serial obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo: 

Nowaki (23); program 
rozrywkowy. W tym 
odcinku satyrycy z grupy 
Nowaki będą dowodzić 
tezy „Student żebrak, ale 
pan”. Pomogą im 
Paranienormalni, Kabaret 
K2, Jerzy...

23:05 Konspiracja Echelon; 
thriller, USA 2009. 
Informatyk pada ofiarą 
intrygi. Szansa na łatwe 
pieniądze okazuje się 
śmiertelną pułapką.

1:20 Kingsman - tajne 
służby; komedia 
sensacyjna, Wielka 
Brytania 2014. Harry Hart 
(Colin Firth), członek 
elitarnej siatki 
szpiegowskiej, zostaje 
mentorem młodego 
Eggsy’ego. Gdy wychodzi 
na jaw, że bogacz 
Valentine planuje...

4:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:25 Uwaga! (5086) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
07:55 Nowa Maja w 

ogrodzie (31/52) - 
magazyn ogrodniczy

08:25 Akademia ogrodnika 
(38/52) - magazyn 
ogrodniczy

08:30 Dzień Dobry TVN 
(1013) - magazyn

11:00 Kobieta na krańcu 
świata 9 (4/9) - program

11:35 Co za tydzień (819) - 
magazyn

12:10 Diagnoza (4/13) - 
serial, Polska

13:10 Druga szansa 4 (3/13) 
- serial, Polska

14:10 Mam talent 10 (4/13) 
- program rozrywkowy

15:50 Shrek Forever - 
komedia, USA 2010, 
reżyseria: Mike Mitchell, 
obsada: Mike Myers, 
Cameron Diaz, Eddie 
Murphy, Antonio 
Banderas, Julie Andrews, 
John Cleese

17:50 Spotkanie ze smakiem 
2 - inne

18:00 Drzewo marzeń (5/9) - 
program

19:00 Fakty (7214) - 
informacje 

19:25 Sport (7197) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7194) - 
informacje 

19:45 Uwaga! (5087) - 
program

20:00 MasterChef 6 (4/14) - 
program rozrywkowy

21:35 300 - film przygodowy, 
USA 2006, reżyseria: Zack 
Snyder, obsada: Gerard 
Butler, Lena Headey, 
Dominic West, David 
Wenham, Vincent Regan, 
Michael Fassbender, 
Rodrigo Santoro

23:55 Kac Vegas w 
Bangkoku - komedia, USA 
2011, reżyseria: Todd 
Philips, obsada: Bradley 
Cooper, Ed Helms, Zach 
Galifianakis, Justin Bartha, 
Ken Jeong, Paul Giamatti, 
Mike Tyson

02:10 Uwaga! (5087) - 
program

02:30 Moc Magii (268/355) - 
program

03:40 Nic straconego

06:00 Columbo; fabularny, 
USA 1972

07:30 Co ludzie powiedzą?; 
fabularny, Wielka Brytania 
1991

08:15 Co ludzie powiedzą?; 
fab., Wielka Brytania 1991

09:00 Lekarze na start; 
Polska; odc. 16

09:35 Lekarze na start; 
Polska; odc. 17

10:20 Lekarze na start; 
Polska; odc. 18

11:05 Lekarze na start; 
Polska; odc. 19

11:55 Lekarze na start; 
Polska; odc. 20. Iza trafia 
na SOR z przebitym 
płucem i wymaga 
natychmiastowej operacji. 
Po zabiegu wyznaje 
Dagmarze, że zaatakowała 
ją żona doktora Kiliana. 
Tymczasem do szpitala 
trafiają ofiary pożaru, który 
wybuchł w centrum 
handlowym…

12:55 Ale numer!; Polska
13:30 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Kopciuszek; 
familijny, Niemcy 2011

14:45 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Śpiąca 
Królewna; familijny, 
Niemcy 2009

16:00 Lassie; familijny, 
Wielka Brytania 2005. Gdy 
dla rodziny Carracloughów 
nastają ciężkie czasy, 
rodzice rozżalonego 
9-letniego Joe`ego 
postanawiają odstąpić ich 
ukochanego psa, Lassie, 
księciu Rudling. Szybko 
okazuje się, że zwierzę 
potrafi uciec nawet z 
klatki…

18:00 Ostatni legion; 
przygodowy, Francja, 
Wielka Brytania, Włochy 
2007. Targany wojną 
domową Rzym chyli się 
ku upadkowi. Rebelianci 
porywają cesarza – 
Romulusa Augustusa – 
który zostaje uwięziony na 
wyspie Capri…

20:00 Wanted – Ścigani; 
akcja, USA 2008

22:15 Tunel; akcja, USA 
1996

00:45 Wikingowie; fabularny, 
Irlandia, Kanada 2015; 
odc. 8

01:35 Ale numer!; Polska
02:10 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 7

02:45 Taki jest świat; factual; 
03:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:50 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:25 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 7

04:50 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:30 Bulionerzy; odc. 58 - 
Mezalians; serial 
komediowy TVP

05:55 Bulionerzy; odc. 59 - 
Gwiazdy; serial 
komediowy TVP

06:35 Janosik; odc. 3/13 - W 
obcej skórze; serial TVP

07:30 Janosik; odc. 4/13 - 
Porwanie; serial TVP

08:25 Anna German; odc. 
4/10; serial biograficzny; 
Rosja (2012)

09:30 Ranczo; odc. 51 - 
Fałszerze uczuć; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; odc. 123 
„Podróż”; serial 
komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; odc. 124 
„Niebezpieczne sporty”; 
serial komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; odc. 125 
„Pasje”; serial komediowy 
TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
29 - Egzamin; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ranczo; odc. 53 - 
Msza obywatelska; serial 
obyczajowy TVP

15:10 Ranczo; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

16:10 Ranczo; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Zmiennicy; odc. 5/15 - 
Safari; serial TVP

18:25 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

19:15 Rodzinka.pl; odc. 213 
„Jak myśmy się 
postarzeli” sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:50 Na sygnale; odc. 156 
„Słaba płeć”; serial 
fabularyzowany TVP

20:25 Ojciec Mateusz; odc. 
30 - Miłość Natalii; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; odc. 
31 - Spa; serial kryminalny 
TVP

22:25 Ranczo; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

00:20 Miasto skarbów; odc. 
2; serial kryminalny TVP

01:20 Zbrodnia II; odc. 2; 
serial

02:20 Londyńczycy II; odc. 
5/16; serial obyczajowy 
TVP

03:15 Krew z krwi; odc. 2/8; 
serial TVP

04:10 Komisariat; odc. 9 
Zaginione dziewczyny; 
serial TVP

04:40 Komisariat; odc. 10 
Tajemnicze zniknięcie; 
serial TVP

05:20 Kochamy polskie 
komedie; odc. 8

05:50 Rozrywka Retro – 
Autogama

06:55 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 1 Płock

07:30 Przyjaciel do zadań 
specjalnych; /5/; reality 
show

08:20 Dubidu; odc. 7; quiz 
muzyczny

09:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Halina 
Mlynkova; /cz. 1/; reportaż

09:45 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (2)

10:50 Dzięki Bogu już 
weekend; (4)

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Halina 
Mlynkova; /cz. 2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Smaki zaklęte w 
nalewki

12:55 Podróże z historią; 
odc. 10 Rozmowy z 
Wartburgiem; cykl dokum.

13:40 Kochamy polskie 
komedie; odc. 8

14:15 Pierwsza randka; (4)
15:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /54/ „U cioci na 
imieninach” - 
Szwagierkolaska

15:15 Magiczny świat Luca; 
/10/; Francja (2016)

15:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Halina 
Mlynkova; /cz. 1/; reportaż

16:15 Herbatka z kabaretem; 
(17); program rozrywkowy

16:45 Herbatka z kabaretem; 
(3); program rozrywkowy

17:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Halina 
Mlynkova; /cz. 2/; reportaż

17:55 Olga Lipińska 
zaprasza; (5); talk-show

18:45 Prywatne niebo; film 
obyczajowy

20:15 Kierunek Kabaret – Z 
cyklu „Wielkie sylwetki” 
- Facet przebrany za babę; 
/7/

21:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (4) Policjant; 
cz. 2

22:20 Hity kabaretu; (3) 
Kabaret LIMO to, co 
najlepsze; cz. 1

23:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami (1-2)

01:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – 34. Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Lidzbark Warmiński 2013 
(2)

02:20 Rozrywka Retro – S 
jak Smoleń

02:55 Rozrywka Retro – 
Autogama; program 
rozrywkowy

04:45 Ukryta prawda (32/72) 
- program obyczajowy

05:45 Ukryta prawda (33/72) 
- program obyczajowy 

06:45 Mango - Telezakupy
08:50 Dwóch i pół (1/23) - 

serial, USA 
09:20 Dr House VIII (23) - 

serial inne 
10:15 Wojny magazynowe 

Teksas (6/16) - program 
10:50 Property Brothers 3 

(10/26) - program 
11:50 Property Brothers 3 

(11/26) - program 
12:50 Brzydula (85/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
13:25 Brzydula (86/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
13:55 Brzydula (87/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
14:30 Brzydula (88/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
15:05 Zielone berety - film 

wojenny, USA 1968, 
reżyseria: John Wayne. 
Pułkownik Mike Kirby 
wraz z towarzyszącym mu 
dziennikarzem George’em 
Beckworthem wyruszają 
do amerykańskiego obozu 
w głębi Wietnamu. 
Beckworth nie ukrywa 
swojej niechęci do 
amerykańskiej interwencji. 
Jednak szybko zmienia 
swoje poglądy, gdy sam 
widzi dowody 
okrucieństwa Vietkongu. 
Kiedy, podczas 
nieobecności pułkownika 
Kirby’ego, obóz zostanie 
zaatakowany, to właśnie 
on będzie dowodził 
obrońcami. 

18:10 Tysiąc słów - komedia, 
USA 2012. Wygadany 
Jack McCall (Eddie 
Murphy) powie wszystko, 
by tylko dopiąć swego. 
Gdy jednak nagina prawdę 
w rozmowie z duchowym 
guru, dowiaduje się nagle, 
że jego życie zależy od 
magicznego drzewa na 
którym jest 1000 liści - 
każdy liść to jedno słowo, 
które mu zostało do 
wypowiedzenie. Jack musi 
więc zamilknąć i 
wyczarować inny sposób 
komunikowania się, 
inaczej nie ma dla niego 
ratunku

20:00 Surogaci - film S-F, 
USA 2009

21:50 Zabójcza broń (1/18) - 
serial 

22:50 Historia przemocy - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy 2005

00:55 Lista klientów (9/15) - 
serial, USA 

01:50 Moc Magii (268/355) - 
program 

04:00 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show 

04:30 Druga strona medalu 
(6/8) - talk show 

TVN Style, niedziela, 2017-
10-01

05:20 Domowe triki Goka
06:15 W roli głównej (4/6) - 

talk show
06:45 36,6 2 (3/13) - 

program
07:45 Nastolatki w ciąży 2 

(5/8) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

08:25 Klinika marzeń
08:55 Idealna niania 9
09:40 Dorota was urządzi 6 

(11/12) - program
10:25 Mistrzowskie cięcie 

(4/8) - program 
rozrywkowy

11:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (5/12) - 
program lifestylowy

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (5/10) - 
program rozrywkowy

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (5/10) - reality 
show

13:40 W czym do ślubu? 2 
(5/10) - reality show

14:10 Beauty ekspert 2 
(2/12) - magazyn 
lifestylowy

14:40 Życie bez wstydu 5 
(5/12) - reality show

15:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 4 (4/5) - program 
rozrywkowy

16:55 Pojedynek na modę
17:40 Ściąga z szafy (5) - 

program lifestylowy
18:10 Obsesja doskonałości 

- dokument
19:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (5/12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 2.0 (5/12) 
- magazyn

20:45 Pani Gadżet 14 (4/12) 
- magazyn

21:15 Życie bez wstydu 5 
(5/12) - reality show

22:15 Apetyt na miłość 4 
(5/12) - program 
rozrywkowy

23:15 Wyszkoleni 
podrywacze - dokument

00:20 W roli głównej (4/6) - 
talk show

00:50 55 sposobów na życie 
(5/6) - program 
rozrywkowy

01:20 55 sposobów na życie 
(6) - program rozrywkowy

01:50 Prawda z DNA (1/8) - 
program obyczajowy

02:15 W roli głównej - Beata 
Kozidrak (2/8) - talk show

02:40 W roli głównej - 
Janusz Józefowicz (1/6) - 
talk show

03:05 W roli głównej - 
Shazza (8/9) - talk show

03:30 Wiem, co jem 4 (15) - 
magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn

07:45 Judo; Grand Prix 
Chorwacji (1)

08:50 piłka nożna - Barca TV
11:25 piłka nożna - Barca TV
12:00 Pływanie - Puchar 

Świata, Hongkong - dz. 2
14:05 triathlon - Ironman
15:10 Piłka ręczna kobiet - 

eliminacje ME 2018: 
zapowiedź meczu

15:45 Piłka ręczna kobiet - 
eliminacje ME 2018: 
Słowacja - Polska

18:05 Wioślarstwo - 
Mistrzostwa Świata: 
Sarasota: dz. 3 - Finały

20:00 Kajakarstwo górskie - 
Mistrzostwa Świata: Pau

21:00 Judo - Grand Prix 
Chorwacji (2)

22:00 Sportowa niedziela
22:40 Piłka ręczna kobiet - 

eliminacje ME 2018: 
Słowacja - Polska

07:00 Teraz Ryby; magazyn
07:20 Nożem i widelcem
07:35 1200 Muzeów; odc. 

10; reportaż
08:05 Polska zza siódmej 

miedzy; odc. 5; cykl 
dokum.

08:55 Pogoda 
08:55 MSZA
10:00 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 73 

Optyka
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Nad drutami 
błękitne niebo

13:30 Pogoda 
13:40 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
14:20 Skarb trzech łotrów; 

film TVP
15:25 Antenowe remanenty
15:50 Piłka ręczna kobiet - 

eliminacje ME 2018: 
Słowacja - Polska

17:42 POGODA
17:45 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Dojrzalsi; magazyn 

publicystyczny
19:40 Dzieje się!
20:20 Posmakuj Opolskiego
20:40 Czas niedawno 

przeszły
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Wojna domowa; odc. 

5/15; serial komediowy 
TVP

23:00 Antenowe remanenty
23:30 Teraz Ryby
23:55 Polska zza siódmej 

miedzy; odc. 5; cykl 
dokum.

00:50 Nożem i widelcem
01:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
01:45 Skarb trzech łotrów; 

film TVP
02:50 Antenowe remanenty
03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Nad drutami 
błękitne niebo

05:05 Dziennik Regionów
05:30 Teraz Ryby; magazyn
05:45 1200 Muzeów; odc. 

10; reportaż
06:10 Pod Tatrami
06:20 Nożem i widelcem
06:30 Jak to działa; odc. 73; 

magazyn

06:45 Był taki dzień – 1 
października; felieton

06:45 Komunikaty Wojenne; 
odc. 29; felieton

06:50 Radio Powstańcze 
„Błyskawica” – 1 
października 1944; 
felieton

07:00 Flavors – Morocco; 
odc. 1/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:00 Powstanie 
Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 62; felieton

08:15 Film dok. o historii 
religii i kościoła

09:20 Czarne chmury; odc. 
7/10 - Pantomima; serial 
TVP

10:15 Okrasa łamie przepisy 
– Brytyjska jagnięcina z 
pieca i grilla; magazyn 
kulinarny

10:50 Ginące cywilizacje – 
Tatarzy Polscy; odc. 31; 
cykl dokumentalny; 
Francja, Polska (1996)

12:00 Ziemia, planeta roślin 
– Potęga kwiatów; odc. 
2/3; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

13:05 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

14:05 Szerokie tory – 
Bodyguard

14:35 ABC miłości; komedia; 
reż.:Michał Waszyński

16:30 Wielka Gra; teleturniej
17:30 Ex Libris; magazyn
18:00 Wszystkie pieniądze 

świata; odc. 1/4; serial 
TVP; reż.:Andrzej 
Kotkowski

19:00 Powstanie 
Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 62; felieton

19:15 Z archiwum IPN – 
WSGO Warta; magazyn

19:45 Pod biało - czerwoną 
banderą – Od listopada do 
września (1918 - 1939); 
film dokumentalny; 
reż.:Tomasz Miegoń

20:25 Śmieciarz; odc. 2; 
serial obyczajowy

22:00 ...bo jestem stąd; film 
dokumentalny; 
reż.:Grzegorz Linkowski

23:00 Hubal; dramat 
wojenny; reż.:Bohdan 
Poręba; wyk.:Ryszard 
Filipski, Małgorzata 
Potocka, Tadeusz Janczar, 
Stanisław Niwiński, 
Kazimierz Wichniarz, Emil 
Karewicz, Jan Stawarz, 
Zygmunt Malanowicz, 
Bolesław Idziak, Jerzy 
Korsztyn

01:20 Pierwsza wojna 
światowa; odc. 7 Odległe 
fronty; serial dokum.; USA 
(2008)

02:15 Pierwsza wojna 
światowa; odc. 8 Rewolta; 
serial dokum.; USA (2008)

7:00 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Europy w 
Gruzji i Azerbejdżanie; 
mecz półfinałowy

9:00 Boks; Gala w 
Łomiankach; waga 
półciężka: Robert 
Parzęczewski - Tomas 
Adamek

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Atleci; magazyn dla 
wszystkich, którzy kochają 
sport. W programie relacje 
z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

13:00 Tour de Cracovia; 
reportaż

13:50 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Europy w 
Gruzji i Azerbejdżanie; 
mecz o 3. miejsce

16:50 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Europy w 
Gruzji i Azerbejdżanie; 
mecz finałowy

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

22:30 Boks; Gala w 
Łomiankach; waga 
półciężka: Robert 
Parzęczewski - Tomas 
Adamek

0:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Czarnogóra

2:30 Siatkówka kobiet; 
Mistrzostwa Europy - 
Polska 2017; mecz fazy 
grupowej: Polska - 
Finlandia
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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 Okrasa łamie przepisy
09:10 Rok w ogrodzie
09:35 Rok w ogrodzie extra; 

magazyn
09:50 Szlakiem miejsc 

niezwykłych – Pomniki 
Historii; reportaż

09:55 Szlakiem miejsc 
niezwykłych – Pomniki 
Historii; reportaż

10:10 Korzenie: następne 
pokolenia; odc. 14/14; 
serial; USA (1983)

11:10 Dr Quinn; seria V,; 
odc. 24/26; serial 
obyczajowy; USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – 

Święto Koni Arabskich w 
Janowie Podlaskim

12:55 Natura w Jedynce – U 
wybrzeży Nowej Zelandii 
seia II; cz. 5 Półwysep 
Banksa; serial dokum.; 
Nowa Zelandia (2016)

14:00 Elif; odc. 103; serial; 
Turcja (2014)

15:10 Obserwator; odc.; 
/151/; cykl reportaży

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. 3172

18:30 Rodzina wie lepiej; 
/31/; teleturniej

18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Białoczerwoni
20:09 Vienna Life Lang 

Team - kronika
20:10 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji – 

Przerwanie działań 
wojennych; spektakl 
teatralny

21:55 James Bond w 
Jedynce – W tajnej 
służbie Jej Królewskiej 
Mości; film sensacyjny; 
Wielka Brytania (1969)

00:25 GOL; felieton
01:00 Ride. Smak życia; film 

obyczajowy; USA (2015)
02:40 Powiedz tak; komedia 

romantyczna; USA, 
Niemcy (2001)n

06:05 Rodzinka.pl; odc. 148 
„Święty spokój nie 
istnieje” sezon 6; serial 
komediowy TVP

06:40 Program katolicki
07:05 M jak miłość; odc. 

133; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama kraj
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1709; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
461 - Publicznie chory; 
serial TVP

12:50 Tysiąc i jedna noc; 
odc. 153; serial 
obyczajowy; Turcja (2006)

13:50 Na sygnale; odc. 47 
„Kubeł zimnej wody”; 
serial fabularyzowany TVP

14:30 Mars: 
Najmroczniejsze dni; 
dokument fabularyzowany; 
USA (2016)

15:30 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 19 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 22; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

1709; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1710; serial obyczajowy 
TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1317; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1050

21:50 Bake off – Ale ciacho!; 
(4); widowisko

23:00 Bake off – Ale przepis; 
(4)

23:20 Czy świat oszalał? –  
Archiwum spisku: kto 
zestrzelił MH17?; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:Michael Rudin

00:20 Pod wspólnym 
niebem; odc. 3 Silvergold; 
serial komediowy TVP

00:55 Rodzinka.pl; odc. 213 
„Jak myśmy się 
postarzeli” sezon 11; serial 
komediowy TVP

01:30 Program 
publicystyczny

02:25 Stulatek, który 
wyskoczył przez okno i 
zniknął; komedia; Szwecja 
(2013)

04:25 Archiwum spisku: kto 
zestrzelił MH17?; cykl 
dokum.; Wielka Brytania

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (484); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (31); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (323); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (251); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (732); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2537); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (778); 
serial paradokumentalny

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

reporterów. Reporterzy 
interweniują wszędzie, 
gdzie potrzebna jest 
pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (141); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (131); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2538); serial obyczajowy

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

Kiepskich (377); serial 
komediowy. Najnowsze 
przygody mieszkańców 
kamienicy przy ulicy 
Ćwiartki. W nowych 
odcinkach po sześciu 
latach podróżowania po 
świecie powraca Walduś...

20:10 Megahit: Kingsman - 
tajne służby; komedia 
sensacyjna, Wielka 
Brytania 2014. Harry Hart 
(Colin Firth), członek 
elitarnej siatki 
szpiegowskiej, zostaje 
mentorem młodego 
Eggsy’ego. Gdy wychodzi 
na jaw, że bogacz 
Valentine planuje...

22:35 Snajper 3; film 
sensacyjny, USA 2004

1:00 Niezniszczalni; film 
sensacyjny, USA 2010

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:15 Uwaga! (5087) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kobieta na krańcu 

świata 9 (3/9) - program
07:20 Kobieta na krańcu 

świata 9 (4/9) - program
07:50 Spotkanie ze smakiem 

2 - inne
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2092) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (801) - 

program obyczajowy
12:00 Szkoła (453) - 

program
13:00 19 + (154) - program
13:30 Szpital (690) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (454) - 
program

16:30 19 + (155) - program
17:00 Ukryta prawda (802) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (691) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7215) - 

informacje 
19:35 Sport (7198) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7195) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5088) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(17/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2556) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (74/118) - 
program

21:30 Druga szansa 4 (4/13) 
- serial, Polska

22:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (4/12) - 
program

23:35 300 - film przygodowy, 
USA 2006, reżyseria: Zack 
Snyder, obsada: Gerard 
Butler, Lena Headey, 
Dominic West, David 
Wenham, Vincent Regan, 
Michael Fassbender, 
Rodrigo Santoro

01:55 Co za tydzień (819) - 
magazyn

02:25 The Following (12/15) 
- serial sensacyjny, USA

03:25 Uwaga! (5088) - 
program

03:45 Moc Magii (269/355) - 
program

05:05 Nic straconego

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

07:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1995

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1995

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

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1991

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2015; odc. 18

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2015; odc. 22

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 205

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 206

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 20

16:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 20. 
W lombardzie pojawia się 
młody, wysportowany 
chłopak, który przynosi 
piękne pledy z wełny 
czesankowej. Zastawia je, 
by mieć pieniądze na 
swoją pasję, czyli 
kolarstwo…

17:20 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

17:50 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

18:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 21. 
Mieszko i Monika 
wychowują córkę cierpiącą 
na niedorozwój tętnic 
płucnych. Szansa dla 
dziewczynki  to operacja w 
USA, która niestety jest 
bardzo kosztowna. 
Mieszko zastawia w 
lombardzie swoją kolekcję 
winyli…

19:25 Lekarze na start; 
Polska; odc. 21

20:00 Fujary na tropie; 
komedia, USA 2010

22:10 Tożsamość Bourne’a; 
akcja, USA 2002

00:30 Bez Litości; akcja, 
USA, Kanada 2011

02:35 Taki jest świat; factual; 
Polska

03:10 Ale numer!; Polska
03:35 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:05 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
4:30 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 9

04:50 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:35 Wszystko przed nami; 
odc. 76; telenowela TVP

06:10 07 zgłoś się; odc. 
18/21 - Bilet do 
Frankfurtu; serial TVP

07:35 Na sygnale; odc. 44 
„Sytuacja podbramkowa”; 
serial fabularyzowany TVP

08:15 M jak miłość; odc. 
642; serial TVP

09:10 Ojciec Mateusz; odc. 
230; serial kryminalny 
TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 127 
„Kryzys”; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 128 
„Używki są dla mądrych”; 
serial komediowy TVP

11:15 Ranczo; odc. 54 - 
Czysty biznes; serial 
obyczajowy TVP

12:15 Ranczo; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; odc. 
32 - Pamięć; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
33 - Najpiękniejsza; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
584 Bez odwrotu; serial 
TVP

16:10 Na sygnale; odc. 44 
„Sytuacja podbramkowa”; 
serial fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 129 
„Wigilia”; serial 
komediowy TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
34 - Skandal; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie (s. 
3); odc. 161; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
35 - Zakładnik; serial 
kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Glina; odc. 15/25; 
serial kryminalny TVP

02:10 Glina; odc. 16/25; 
serial kryminalny TVP

03:10 07 zgłoś się; odc. 
18/21 - Bilet do 
Frankfurtu; serial TVP

04:30 M jak miłość; odc. 
642; serial TVP

05:20 Familiada; odc. 2354; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Sandomierz pachnący 
serem; magazyn kulinarny

06:30 Przegląd Kabaretów 
PAKA – Kabaretowa Róża 
Wiatrów - Koncert galowy 
PAKA 2003 (1)

07:25 Jeden z dziesięciu; 
1/97; teleturniej

07:55 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (33) - Zdrowie; 
widowisko rozrywkowe

08:50 Koło fortuny; odc. 15 
ed. 3; teleturniej

09:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /22/ - „Oko za 
oko” - Justyna 
Steczkowska

09:40 Bake off – Ale ciacho!; 
(2); widowisko

10:50 Bake off – Ale przepis; 
(2)

11:10 Pojedynek nie na 
żarty; (11) - Kabaret 
Młodych Panów kontra 
Kabaret Skeczów 
Męczących

12:15 Życie to Kabaret – 
OPPA 2000 - Gdzie jest 
Dzidek (1-2)

14:15 Familiada; odc. 2354; 
teleturniej

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30-lecia 2014; 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Ser, wino i to coś

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (96) - 
W góry; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 1. Trentino - 
Alto Adige. Alpejska Górna 
Adyga (2)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - Hanys 
airlines (237); serial TVP

20:15 Pojedynek nie na 
żarty; (12) - Kabaret pod 
Wyrwigroszem kontra 
Łowcy. B

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (37) - Czechy

22:10 The Voice of Poland ; 
VIII seria - Przesłuchania 
w ciemno (7-8)

23:50 Niezapomniane 
Koncerty – Co nam w 
duszy gra - Duety 
miłosne; cz. 2; widowisko

00:50 Niezapomniane 
Koncerty – Andrzej 
Korzyński - muzyka 
filmowa (część 2); koncert

01:55 Paranienormalni 
Tonight – Jerzy Kryszak; 
program rozrywkowy

02:55 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (8); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (34/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (160) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (93) - 
program sądowy 

08:15 Dr House VIII (23) - 
serial inne 

09:10 Brzydula (87/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (88/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (435) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (94) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (334) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (161) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy III (20/25) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(1/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (89/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (90/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (436) - 
program obyczajowy 

20:00 Bez mojej zgody - film 
obyczajowy, USA 2009. 
Młode małżeństwo 
odkrywa, że ich córeczka 
jest ciężko chora. Istnieje 
szansa jej wyleczenia, ale 
wymaga to podjęcia 
specyficznych działań. 
Długotrwałe starania o 
zdrowie córki zmieniają 
relacje między 
małżonkami. Kiedy 
młodsza córka zaczyna 
dorastać i odkrywa 
prawdę o swojej rodzinie, 
ma pretensje do rodziców 
o zatajenie prawdy

22:20 Lista klientów (10/15) 
- serial, USA 

23:20 Masters of Sex 2 
(8/12) - serial, USA 

00:35 Wielki Gatsby - film 
obyczajowy, USA/Australia 
2013. Początkujący pisarz 
Nick Carraway 
przeprowadza się wiosną 
1922 do Nowego Jorku. 
Jego sąsiadem okazuje się 
tajemniczy milioner 
Gatsby słynący z 
wydawania hucznych 
przyjęć w swej rezydencji. 
Podczas jednego z nich 
wśród gości pojawia się 
Daisy, kuzynka Nicka wraz 
ze swoim mężem. Okazuje 
się, że przed laty łączyło ją 
z Gatsbym silne uczucie

03:35 Moc Magii (269/355) - 
program

05:25 Miasto Kobiet 17 (12) 
- talk show

06:25 Idealna niania 9
07:10 Nowa Maja w 

ogrodzie (32/52) - 
magazyn ogrodniczy

07:40 Akademia ogrodnika 
(39/52) - magazyn

07:45 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (5/10) - 
program rozrywkowy

08:30 Niezwykłe przypadki 
medyczne (7/8) - program

09:00 Niezwykłe przypadki 
medyczne (8) - program

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (10/12) - 
reality show

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (8/12) - 
program rozrywkowy

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (9/10) - program

12:00 Kuchenne rewolucje 5 
(14) - program

13:00 Apetyt na miłość 4 
(5/12) - program

14:00 Co za tydzień (819) - 
magazyn

14:35 Pani Gadżet 2.0 (5/12) 
- magazyn

15:05 Klinika marzeń
15:35 W czym do ślubu? 2 

(5/10) - reality show
16:10 Surowi rodzice 3 

(5/13) - reality show
17:10 Ugotowani 11 (4/12) - 

program
18:10 Kuchenne rewolucje 

13 (13/14) - program
19:10 Sablewskiej sposób 

na modę (1/12) - program
19:55 Afera fryzjera 3 (1/12) 

- program rozrywkowy
20:40 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (5/10) - 
program rozrywkowy

21:25 Klinika marzeń
21:55 Pani Gadżet 14 (4/12) 

- magazyn
22:25 W roli głównej (5/6) - 

talk show
22:55 Mistrzowskie cięcie 

(4/8) - program
23:55 W dobrym stylu 2 

(3/12) - program 
lifestylowy

00:35 Wyszkoleni 
podrywacze - dokument

01:40 Leczyć bez leków 
(5/12) - serial 
dokumentalny, USA

02:10 W roli głównej - Maria 
Czubaszek (4/6) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Małgorzata Kożuchowska 
(5/6) - talk show

03:05 W roli głównej - 
Katarzyna Dowbor (1/8) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 5 
(1/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn

06:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 1 runda (1)

08:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 1 runda (2)

10:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 1 runda (3)

12:30 Gwiazdy tenisa
13:00 kajakarstwo górskie - 

MŚ Pau
14:00 Kajakarstwo górskie - 

Mistrzostwa Świata: Pau
15:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Pekin: 2 runda (1)
17:00 Dream Team
17:30 Zwarcie
18:10 Piłka nożna - Liga 

Europy - faza grupowa (4)
20:15 4-4-2
20:40 4-4-2
21:20 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Pekin: 1 runda (1)
22:30 Sportowy wieczór
23:05 Wioślarstwo - 

Mistrzostwa Świata: 
Sarasota: dz. 3 - Finały

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

08:00 Roznosiciele radości; 
film dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 961
10:50 Człowiek renesansu; 

reportaż
11:15 Kolumbowie; odc. 5/5; 

serial TVP
12:15 Nożem i widelcem
12:30 Obrońcy; odc. 6 - 

Uciekająca dr Barbie
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda
13:50 AgroMoc; odc. 5
14:15 Roznosiciele radości; 

film dokum.
15:20 Sabałowe Bajania 2017 

– kuchnia góralska; 
reportaż

15:35 1200 Muzeów; odc. 10
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 Człowiek renesansu; 

reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
17:50 Kartki z kalendarza
18:00 Świadkowie czasu
18:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Aktywne wakacje
19:23 Kartki z kalendarza
20:01 Optyka polityka
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie
21:15 Nasze Beskidy
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 Człowiek renesansu; 

reportaż
23:05 Telekurier 
23:35 Roznosiciele radości; 

film dokum.
00:40 1200 Muzeów; odc. 10; 

reportaż
01:20 Kolumbowie; odc. 5/5; 

serial TVP
02:20 Nożem i widelcem
02:40 Roznosiciele radości; 

film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Sabałowe Bajania 2017 

– kuchnia góralska; report.
04:50 AgroMoc; odc. 5
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier 
06:00 Plebania; odc. 961
06:20 Człowiek renesansu; 

reportaż
06:35 1200 Muzeów; odc. 10; 

reportaż

06:45 Był taki dzień – 2 
października; felieton

06:47 Radio Powstańcze 
„Błyskawica” - 2 
października 1944; felieton

06:50 Komunikaty Wojenne; 
odc. 33; felieton

07:00 Historia Polski – 
Kleeberg odszedł... 
kleberczycy zostali; film 
dokum.

08:00 Powstanie 
Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 63; felieton

08:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 5. 
Hacjenda; cykl reportaży

09:00 Doktor Ewa; odc. 4/9 - 
Obowiązek lekarza; serial 
TVP

09:50 Osso moje Osso; 
Polska (2015)

10:50 Dawne światy; odc. 
5/8; serial dokum.; Francja 
(2007)

11:55 Pożegnanie z Marią; 
dramat; Polska (1993)

13:35 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 5; 
magazyn

14:05 Sensacje XX wieku – 
Decydujący cios; 
widowisko kameralne

15:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Kilka 
najdłuższych dni; cz. 1; 
cykl dokum.

15:40 Spór o historię – 
Władcy polscy: Zygmunt I 
Stary; debata

16:20 Ziemia, planeta roślin 
– Potęga kwiatów; odc. 
2/3; cykl dokum.; Wielka 
Brytania (2012)

17:15 Ex Libris; magazyn
17:45 Czas honoru; odc. 6 

Pawiak; serial TVP
18:45 Powstanie 

Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 63; felieton

18:55 Flesz historii; cykl 
reportaży

19:15 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa; cz. I

20:10 Było, nie minęło
20:45 W poszukiwaniu 

Wikingów; odc. 3/3; serial 
dokum.; Wielka Brytania 
(2012)

21:50 Dorastanie; odc. 3/7 - 
1973 - 1975; serial TVP

23:05 Tajemnice Państwa 
Podziemnego – Piekło 
kanałów; cykl dokum.

23:40 Tajemnice Państwa 
Podziemnego – Broń 
cenna jak życie; cykl 
dokum.

00:15 Powstanie 
Warszawskie; dokument 
fabularyzowany; Polska 
(2014); reż.:Jan Komasa

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 5. 
Hacjenda; cykl reportaży

02:30 Dorastanie; odc. 3/7 - 
1973 - 1975; serial TVP

5:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

9:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

13:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

15:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

20:30 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...

22:00 Boks; Gala w 
Łomiankach; waga 
półciężka: Robert 
Parzęczewski - Tomas 
Adamek

0:30 Siatkówka mężczyzn; 
Mistrzostwa Europy - 
Polska 2017; mecz fazy 
play-off: Polska - 
Słowenia. Stawką 
spotkania jest awans do 
ćwierćfinału. Polacy i 
Słoweńcy spotkali się na 
poprzednich ME. 
Wówczas 3:2 zwyciężył 
zespół znad Adriatyku,...

2:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Dania
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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
09:05 Weterynarze z 

sercem; /19/
09:40 Nienasyceni; magazyn
10:10 Północ – Południe, 

Księga I; odc. 1/12; serial 
kostiumowy; USA (1985)

11:10 Dr Quinn; seria V,; 
odc. 25/26; serial 
obyczajowy; USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

Wsparcie dla nowych 
uczestników systemów 
jakości - Rolnictwo 
ekologiczne; magazyn

12:50 Natura w Jedynce – 
Gwadalkiwir. Wielka 
rzeka Hiszpanii; Austria 
(2014)

14:00 Elif; odc. 104; serial; 
Turcja (2014)

15:10 Obserwator; odc.; 
/152/; cykl reportaży

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. 3173; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/32/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Białoczerwoni
20:10 Pogoda
20:25 Riviera; odc. 6; serial; 

Wielka Brytania (2017)
21:20 American Crime Story 

– Sprawa O. J. 
Simpsona; odc. 6; serial; 
USA (2017)

22:20 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 40; serial; 
Hiszpania (2014)

23:20 Skazani na 
Shawshank; dramat; USA 
(1994)

01:45 Dom; odc. 14/25; 
serial TVP

03:20 Notacje – Zdzisław 
Skwara. Z Warszawy do 
jenieckiego obozu; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 149 
„Nerwy w konserwy” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

06:40 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość; odc. 

134; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama kraj
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1710; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
462 - Dymisja; serial TVP

12:50 Tysiąc i jedna noc; 
odc. 154; serial 
obyczajowy; Turcja (2006)

13:50 Na sygnale; odc. 48 
„Lewizna góry”; serial 
fabularyzowany TVP

14:30 Cuda z odzysku – 
urządź mieszkanie za 
darmo; odc. 5; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

15:30 M jak miłość; odc. 
1317; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 23; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

1710; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1711; serial obyczajowy 
TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1318; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1051

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – E - 
papierosy. Wybawienie 
czy zagrożenie?; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:Emma Hartherley

00:05 Miasto skarbów; odc. 
3; serial kryminalny TVP

00:55 Pierwsza randka; (5)
01:55 Artyści; odc. 5; serial 

TVP
02:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów (powtórka)
03:55 E - papierosy. 

Wybawienie czy 
zagrożenie?; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (485); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (32); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (324); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (252); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (733); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2538); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (779); 
serial paradokumentalny

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

reporterów. Reporterzy 
interweniują wszędzie, 
gdzie potrzebna jest 
pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (142); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (132); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2539); serial obyczajowy

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

Kiepskich (378); serial 
komediowy. Najnowsze 
przygody mieszkańców 
kamienicy przy ulicy 
Ćwiartki. W nowych 
odcinkach po sześciu 
latach podróżowania po 
świecie powraca Walduś...

20:05 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,...

21:40 Niezniszczalni; film 
sensacyjny, USA 2010

23:50 Dorwać byłą; komedia 
romantyczna, USA 2010. 
Romans, humor i 
kryminalna intryga, czyli 
perypetie pary skłóconych 
małżonków.

2:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5088) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(17/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2093) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (802) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (454) - 
program

13:00 19 + (155) - program
13:30 Szpital (691) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (455) - 
program

16:30 19 + (156) - program
17:00 Ukryta prawda (803) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (692) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7216) - 

informacje 
19:35 Sport (7199) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7196) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5089) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(18/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2557) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (75/118) - 
program

21:30 Diagnoza (5/13) - 
serial, Polska

22:30 Kuba Wojewódzki 12 
(5/13) - talk show

23:30 Superwizjer (1103) - 
magazyn reporterów

00:05 36,6 2 (4/13) - 
program

01:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (4/12) - 
program

02:05 Mroczne zagadki Los 
Angeles (3/19) - serial, 
USA

03:05 Uwaga! (5089) - 
program

03:30 Moc Magii (270/355) - 
program

04:50 Nic straconego

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

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1995

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1995

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

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1991

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2015; odc. 19

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2015; odc. 23

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 207

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 208

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 21

16:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 21

17:20 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

17:50 Gwiazdy lombardu
18:20 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska; odc. 22. 
Do lombardu przychodzi 
klient z zamiarem wykupy 
zastawionego laptopa. 
Niestety sprzęt został już 
sprzedany. Mężczyzna 
upiera się, że musi go 
odzyskać – są tam ważne 
dla niego dane…

19:25 Lekarze na start; 
Polska; odc. 22

20:00 Bez Litości; akcja, 
USA, Kanada 2011

21:50 Wanted – Ścigani; 
akcja, USA 2008

00:05 Z Nation; fabularny, 
USA 2015. Drugi sezon 
serialu, w którym 
bohaterowie zmagają się z 
epidemią zombie…

01:05 Ale numer!; Polska
01:35 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 8

02:05 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 30

02:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:25 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

04:50 Z archiwum policji; 
fabularny, Polska 2010; 
odc. 10

05:10 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:35 Wszystko przed nami; 
odc. 77; telenowela TVP

06:10 07 zgłoś się; odc. 
19/21 - Zamknąć za sobą 
drzwi; serial TVP

07:45 Na sygnale; odc. 45 
„Leśny zabójca”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:15 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 128 
„Używki są dla mądrych”; 
serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 129 
„Wigilia”; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; odc. 55 - 
Wielki powrót; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
33 - Najpiękniejsza; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
34 - Skandal; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
585 Smak życia; serial 
TVP

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

16:45 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 130 
„Czyżby koniec?”; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
35 - Zakładnik; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie (s. 
3); odc. 162; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
36 - Świadek; serial 
kryminalny TVP

00:10 Rodzinka.pl; odc. 213 
„Jak myśmy się 
postarzeli” sezon 11; serial 
komediowy TVP

00:45 Pod wspólnym 
niebem; odc. 3 Silvergold; 
serial komediowy TVP

01:20 Strażacy; odc. 16 - 
Kryzys; serial TVP

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

03:15 07 zgłoś się; odc. 
19/21 - Zamknąć za sobą 
drzwi; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 128 
„Używki są dla mądrych”; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2355
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Ser, wino i to coś
06:30 Przegląd Kabaretów 

PAKA – Kabaretowa Róża 
Wiatrów - Koncert galowy 
PAKA 2003 (2)

07:35 Jeden z dziesięciu; 
2/97; teleturniej

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (37) - Czechy

09:10 Koło fortuny; odc. 16 
ed. 3; teleturniej

09:45 Pierwsza randka; (4)
10:40 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /114/ - „Boso” - 
Zakopower

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /53/ - „Jeszcze 
będzie przepięknie” - Tilt

11:10 Pojedynek nie na 
żarty; (12) - Kabaret pod 
Wyrwigroszem kontra 
Łowcy. B

12:15 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (50 lecie kabaretu 
PARANIENORMALNI - 
1-2)

14:10 Familiada; odc. 2355
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – 34. Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Lidzbark Warmiński 2013 
(2)

15:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami (1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kulinarne wspomnienia 
z dzieciństwa w PGR

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 14 
- Ekwador znaczy równik; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 1. Trentino - 
Alto Adige. Alpejska kraina 
Ladynów (3)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - Brad 
Dworniok (238); serial 
komediowy TVP

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Nowe siły w służbie 
zdrowia

20:25 Kabaretożercy; (1); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (38) - Cyganie

22:20 Bake off – Ale ciacho!; 
(3); widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis; 
(3)

23:40 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/11/; Francja (2016)

00:10 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /4/ - Eleni

00:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki czyli historia 
jednego przeboju; /12/

01:45 Kobieta pracująca – 
Irena Kwiatkowska; film 
dokumentalny

02:50 Hity kabaretu; (3) - 
Kabaret LIMO to, co 
najlepsze; cz. 1

03:50 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (12)

05:50 W-11 Wydział Śledczy 
(1161) - program 
kryminalny 

06:30 W-11 Wydział Śledczy 
(1162) - program 
kryminalny 

07:15 Sąd rodzinny (94) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy III (20/25) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (89/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (90/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (436) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (95) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (335) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (162) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy III (21/25) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(2/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (91/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (92/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (437) - 
program obyczajowy 

20:00 Polowanie na 
„Czerwony Październik” - 
film sensacyjny, USA 
1990Podczas pierwszego 
rejsu radzieckiej atomowej 
łodzi podwodnej kapitan 
Ramius (Sean Connery) 
odmawia wykonywania 
rozkazów. Chce 
zdezerterować, a może 
sprowokować konflikt 
nuklearny? Pracujący w 
CIA Jack Ryan (Alec 
Baldwin) dostaje się na 
pokład łodzi, aby poznać 
prawdziwe zamiary 
kapitana

22:50 Zaginiony w akcji III - 
film sensacyjny, USA 
1988. Weteran wojny w 
Wietnamie, pułkownik 
Braddock (Chuck Norris) 
przez dwanaście lat był 
przekonany, że jego żona 
zginęła. Przypadkiem 
Braddock dowiaduje się 
od misjonarzy, że kobieta 
żyje i samotnie wychowuje 
ich syna. Pułkownik wraca 
do Wietnamu po swoją 
rodzinę. Przy okazji 
uwalnia innych jeńców 
przetrzymywanych w 
komunistycznych 
obozach. Tej misji 
podejmuje się sam 

01:00 Nie z tego świata 
(3/22) - serial, USA 

01:55 Moc Magii (270/355) - 
program 

04:05 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show 

04:40 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show

05:30 55 sposobów na życie 
(5/6) - program

06:00 55 sposobów na życie 
(6) - program rozrywkowy

06:30 Co za tydzień (819) - 
magazyn

07:05 Ściąga z szafy (5) - 
program lifestylowy

07:35 Mistrzowskie cięcie 
(4/8) - program

08:35 Niezwykłe przypadki 
medyczne 2 (1/8) - 
program lifestylowy

09:05 Niezwykłe przypadki 
medyczne 2 (2/8) - 
program lifestylowy

09:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (11/12) - 
reality show

10:20 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (9/12) - 
program rozrywkowy

11:05 Perfekcyjna Pani 
Domu (10) - program

12:05 Kuchenne rewolucje 
13 (1/14) - program

13:05 Pani Gadżet 14 (4/12) 
- magazyn

13:35 Pani Gadżet 2.0 (5/12) 
- magazyn

14:05 Pani Gadżet 7 (2/13) - 
magazyn

14:35 Gwiazdy od kuchni
15:05 Eksperci domowego 

budżetu 3 (4/6) - program 
dokumentalny

16:25 Wszystko o jedzeniu 
(12/14) - program

16:55 Nastolatki w ciąży 2 
(5/8) - serial dokum., 
Wielka Brytania

17:40 Klinika marzeń
18:10 Kuchenne rewolucje 

13 (14) - program
19:10 Sablewskiej sposób 

na modę (2/12) - program
19:55 Afera fryzjera 3 (2/12) 

- program rozrywkowy
20:40 Beauty ekspert 2 

(2/12) - magazyn
21:10 Gwiazdy od kuchni
21:40 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (5/12) - 
program lifestylowy

22:25 Pojedynek na modę
23:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (5/10) - reality 
show

23:55 Apetyt na miłość 4 
(5/12) - program 
rozrywkowy

00:55 Pocałunek w ciemno 3
01:55 Leczyć bez leków 

(6/12) - serial 
dokumentalny, USA

02:25 W roli głównej - 
Agnieszka Grochowska 
(4/8) - talk show

02:55 W roli głównej - 
Katarzyna Montgomery 
(3/8) - talk show

03:25 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

06:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 2 runda (2)

08:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 2 runda (3)

10:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 2 runda (4)

12:30 Piłka ręczna kobiet - 
eliminacje ME 2018: 
Słowacja - Polska

13:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 2 runda (5)

15:30 Pełnosprawni
16:00 4-4-2
16:25 4-4-2
16:55 Wioślarstwo - 

Mistrzostwa Świata: 
Sarasota - podsumowanie

17:55 Zapasy - Krajowa Liga 
Zapaśnicza (3): WKS 
Grunwald Poznań - AKS 
Piotrków Trybunalski

20:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 2 runda (4)

21:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 2 runda (5)

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Zapasy - Krajowa Liga 

Zapaśnicza (3): WKS 
Grunwald Poznań - AKS 
Piotrków Trybunalski

07:01 Dokument w 
obiektywie; magazyn

08:05 Gdzie jest 
Porozumienie Gdańskie?; 
film dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 962
10:50 Reportaż
11:15 Wojna domowa; odc. 

5/15; serial komediowy 
TVP

11:45 Doktor
12:15 Antenowe remanenty
12:30 Włączeni i Aktywni 6; 

cykl reportaży
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroSzansa; odc. 

97/5; magazyn
14:15 Gdzie jest 

Porozumienie Gdańskie?; 
film dokum.

14:55 Antenowe remanenty
15:15 Małopolska na 

rowery; odc. 7
15:35 Telenowyny; 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 

1; program poradnikowy
18:00 Bliżej natury
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
20:55 POGODA
21:00 Łódzkie 

rozsmakowane w tradycji; 
odc. 1

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 Gdzie jest 

Porozumienie Gdańskie?; 
film dokum.

00:20 Polska z Miodkiem 
(29) Gliwice; felieton

05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier 
06:00 Plebania; odc. 962
06:20 Reportaż
06:35 Telenowyny; magazyn

06:45 Był taki dzień – 3 
października; felieton

06:47 Komunikaty Wojenne; 
odc. 31; felieton

06:50 Radio Powstańcze 
„Błyskawica” – 3 
października 1944; 
felieton

07:00 Historia Polski – 
Dziewczyna z klepsydry; 
film dokum.

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 6. 
Pueblo; cykl reportaży

08:40 Wszystko po 
krakowsku – Krakowscy 
Artyści dla Krakowa - 
Koncert z okazji 750 - 
lecia lokacji Krakowa; cz. I; 
koncert

09:10 Znak Orła; odc. 4 
Niezałatwione rachunki 
1318; serial historyczno-
przygodowy TVP

09:45 Obóz Płaszów; 
reportaż

10:45 Life – Życie.; cz. 5. 
Ptaki; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2009)

11:45 Z archiwum IPN – 
Wiarus; magazyn

12:25 Tajemnice Państwa 
Podziemnego – Piekło 
kanałów; cykl dokum.

13:00 Tajemnice Państwa 
Podziemnego – Broń 
cenna jak życie; cykl 
dokum.

13:35 Było, nie minęło
14:10 Sensacje XX wieku – 

Operacja Odessa; cz. I
15:05 Encyklopedia II wojny 

światowej – Kilka 
najdłuższych dni; cz. 2; 
cykl dokum.

15:40 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 3/3; serial 
dokum.; Wielka Brytania 
(2012)

16:45 Historia Polski – 
Kurier z Waszyngtonu, 
kurier z Warszawy

17:45 Czas honoru; odc. 7 
Wielkanoc 41; serial TVP

19:05 Kryptonim muzeum
19:35 Sensacje XX wieku – 

Operacja Odessa; cz. II
20:30 Nowe Ateny
21:20 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Komorowo w 
nowym blasku

21:50 Dorastanie; odc. 4/7 - 
1975 - 1976; serial TVP

23:00 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 2/4; serial 
dokum.; Wielka Brytania 
(2016)

00:15 Prymas, trzy lata z 
tysiąca; dramat; Polska 
(2000)

02:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 6. 
Pueblo; cykl reportaży

02:50 Dorastanie; odc. 4/7 - 
1975 - 1976; serial TVP

 5:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

9:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

13:10 Atleci; magazyn dla 
wszystkich, którzy kochają 
sport. W programie relacje 
z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

13:40 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

15:50 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

20:30 Boks; Gala w 
Łomiankach; waga 
półciężka: Robert 
Parzęczewski - Tomas 
Adamek

22:00 Boks; Gala w 
Liverpoolu; waga 
superlekka: Tom Farell - 
Ohara Davies

0:30 Sporty walki; KSW 27
walki: Mamed Khalidov - 

Maiquel Falcao; Mariusz 
Pudzianowski - Oli 
Thompson. Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA. 
Pierwsze zawody pod 
szyldem KSW odbyły się..
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?
06:00 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:12 Kwadrans polityczny
08:35 Komisariat; serial TVP
09:05 Sonda 2
09:35 Jak to działa; magazyn
10:15 Północ – Południe, 

Księga I; odc. 2/12; serial 
kostiumowy; USA (1985)

11:05 Dr Quinn; seria V,; 
odc. 26/26; serial; USA

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – 

Polagra Food 2017
12:55 Natura w Jedynce – 

Wyprawa na rafę 
koralową; film dokum.; 
USA (2015)

14:00 Elif; odc. 105; serial; 
Turcja (2014)

15:10 Obserwator; odc.; 
/153/; cykl reportaży

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. 3174; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/33/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Białoczerwoni
20:10 Pogoda
20:25 Wielki Test. Polacy 

Stulecia
21:55 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
22:35 Miasto Gniewu
23:15 Miliardy z Moskwy; 

film dokumentalny; 
Niemcy (2015); reż.:Ulli 
Wendelmann, Christian H. 
Schultz

00:20 Świat bez końca; odc. 
1/4; serial; Kanada, 
Niemcy, Wielka Brytania 
(2010); reż.:Michael 
Caton-Jones

02:05 Naszaarmia.pl; 
magazyn

02:35 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 40; serial; 
Hiszpania (2014)

03:30 Notacje – Iwona 
Bielska. Kamera mnie 
krępowała; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 150 
„Kosmos” sezon 6; serial 
komediowy TVP

06:35 Pożyteczni.pl; 
magazyn

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

08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama kraj
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1711; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
463 - Oświadczyny; serial 
TVP

12:50 Tysiąc i jedna noc; 
odc. 155; serial 
obyczajowy; Turcja (2006)

13:45 Na sygnale; odc. 49 
„Dzidziuś”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 Nasz dziwaczny świat; 
odc. 5; esej dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

15:30 M jak miłość; odc. 
1318; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 24; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

1711; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1712; serial TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
680; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 157; 
serial fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Legalna 
blondynka; komedia; USA 
(2001)

00:05 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

01:00 Świat bez tajemnic – 
Śmierć na receptę; 
Francja (2014); reż.:Olivier 
Pighetti

02:05 Prokurator; odc. 6/10; 
serial kryminalny TVP

03:05 Wypadek; odc. 6; 
serial; Francja (2016)

03:55 Licencja na 
wychowanie; odc. 51 - Im 
bardziej Puchatek zaglądał 
do środka, tym bardziej 
Prosiaczka tam nie było...; 
serial obyczajowy TVP

04:30 Licencja na 
wychowanie; odc. 52 - 
Pasywna agresja dla 
opornych; serial TVP

TV Polsat środa 4-10-2017
5:00 Disco gramy; program 

muzyczny
8:00 Trudne sprawy (486); 

serial  paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy 

(698); serial  fabularno-
dokumentalny

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (33); serial  
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (325); 
serial  paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (253); 
serial  paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (734); 
serial  paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2539); serial  obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (780); 
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 (143); 
serial  paradokumentalny

17:00 Gliniarze (133); serial  
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2540); serial  obyczajowy

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

Kiepskich (380); 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 (521); serial  
komediowy. 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 (5)

22:10 Dorwać byłą; komedia 
romantyczna, USA 2010

0:40 Czas na rewanż; 
komedia romantyczna, 
Kanada/USA 2006. Żona 
wyrzuca Waltera z domu, 
a on szybko trafia za 
kratki. Dzieli celę z 
futbolistą Eckermanem, 
który trafił tu za...

2:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5089) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(18/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2094) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (803) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (455) - 
program

13:00 19 + (156) - program
13:30 Szpital (692) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (456) - 
program

16:30 19 + (157) - program
17:00 Ukryta prawda (804) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (693) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7217) - 

informacje 
19:35 Sport (7200) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7197) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5090) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(19/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2558) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (76/118) - 
program

21:30 Azja Express 2 (5/13) - 
program

23:00 Tylko mnie kochaj - 
komedia, Polska 2006, 
reżyseria: Ryszard 
Zatorski, obsada: Maciej 
Zakościelny, Agnieszka 
Grochowska, Julia 
Wróblewska, Grażyna 
Szapołowska, Jan Frycz, 
Marcin Bosak, Dominika 
Kluźniak, Tomasz Karolak, 

01:10 Superwizjer (1103) - 
magazyn reporterów

01:45 Wybrani (20/23) - 
serial, USA

02:45 Uwaga! (5090) - 
program

03:10 Moc Magii (271/355) - 
program

04:30 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 1991

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2015; odc. 20

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; odc. 24

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 209

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 210

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 22

16:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 22

17:20 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

17:50 Gwiazdy lombardu
18:20 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska; odc. 23. 
Syn i synowa znanego 
fotografa przynoszą do 
lombardu jego sprzęt 
fotograficzny. Kobieta 
chce w ten sposób 
zabezpieczyć ruchomy 
majątek po ojcu, ponieważ 
reszta rodziny chce się na 
nim wzbogacić…

19:25 Lekarze na start; 
Polska; odc. 23

20:00 Pokojówka na 
Manhattanie; komedia, 
USA 2002. Marisa stara 
się zapewnić sobie i 
synowi jak najlepsze 
warunki. W następstwie 
szczęśliwego zbiegu 
okoliczności, pewnego 
dnia Marisa poznaje w 
hotelu obłędnie bogatego i 
przystojnego mężczyznę, 
który sądzi, że kobieta jest 
gościem hotelowym…

22:05 Practical Magic; 
komedia,  1998

00:10 Z Nation; fabularny, 
USA 2015

01:05 Taki jest świat; factual; 
Polska

01:55 Ale numer!; Polska
02:30 Dyżur; factual, Polska 

2010; odc. 31
03:00 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:25 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:50 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

05:35 Wszystko przed nami; 
odc. 78; telenowela TVP

06:10 07 zgłoś się; odc. 
20/21 - Złocisty; serial 
TVP

07:50 Na sygnale; odc. 46 
„Drobnym drukiem”; serial 
fabularyzowany TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
644; serial TVP

09:25 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 16 - Kontrabanda; 
serial obyczajowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 129 
„Wigilia”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; odc. 130 
„Czyżby koniec?”; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; odc. 56 - 
Amerykańska baza; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
34 - Skandal; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
35 - Zakładnik; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
586 Daj znak!; serial TVP

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

16:45 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 131 
„Dziadkowie kontratakują” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
36 - Świadek; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie (s. 
3); odc. 163; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
37 - Zlecenie; serial 
kryminalny TVP

00:15 Komisarz Alex; odc. 
121 - Na prośbę matki; 
serial kryminalny TVP

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

02:10 Miasto skarbów; odc. 
3; serial kryminalny TVP

03:10 07 zgłoś się; odc. 
20/21 - Złocisty; serial 
TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 129 
„Wigilia”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2356
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Kulinarne wspomnienia 
z dzieciństwa w PGR

06:25 Przegląd Kabaretów 
PAKA – Czterech 
Jeźdźców Kabaretu - 
Przegląd Kabaretów PAKA 
2002 (1)

07:30 Jeden z dziesięciu; 
3/97; teleturniej

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (38) - Cyganie

08:55 KabareTOP Story; /6/ - 
„Kubeczek”

09:10 Koło fortuny; odc. 17 
ed. 3; teleturniej

09:45 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy; (8)

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /54/ - „U cioci 
na imieninach” - 
Szwagierkolaska

11:15 Kabaretożercy; (1); 
teleturniej

12:10 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (1)

13:10 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (2)

14:05 Familiada; odc. 2356
14:35 Kabaretowe Hity – 

Kabaret Ani Mru Mru
14:55 Kabaretowa Mapa 

Polski – 34. Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Lidzbark Warmiński 2013 
(1)

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 9 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2003. 
Na Kabarecie w 
Hipermarkecie (1-2)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia płynąca winem

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 15 
- Bananera; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 1. Trentino - 
Alto Adige. Trydent (4)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - Hanys 
Biusthalter Project (239); 
serial komediowy TVP

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Odzyskana placówka

20:25 Kabaretożercy; (2); 
teleturniej

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (35) - Kuchnia

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (5) - 
Dziennikarz i prezenter; cz. 
1; program rozrywkowy

23:15 Magiczny świat Luca; 
/12/; Francja (2016)

23:45 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /5/ - Andrzej i 
Eliza

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – Od wschodu 
do zachodu słońca - 50 
lat Skaldów (1); koncert

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Od wschodu 
do zachodu słońca - 50 
lat Skaldów (2); koncert

02:25 Kierunek Kabaret; /36/
03:30 Rozrywka Retro – 

Autogama

05:20 Ukryta prawda (35/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (162) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (95) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy III (21/25) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (91/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (92/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (437) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (96) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (336) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (163) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy III (22/25) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(3/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (93/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (94/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (438) - 
program obyczajowy 

20:00 Wielki Mike - film 
obyczajowy, USA 2009.  
Michael Oher, czarnoskóry 
chłopiec z bardzo biednej 
rodziny zostaje 
zaadaptowany przez białą 
bogatą rodzinę. Dzięki 
wsparciu nowych 
rodziców, Michael zaczyna 
dobrze się uczyć i robić 
karierę w sporcie. Obecnie 
jest bardzo popularnym 
zawodnikiem, znanym w 
całych Stanach 
Zjednoczonych

22:40 The Following III 
(9/15) - serial, USA

23:45 Rodzinny weekend - 
komedia, USA 2013. Emily 
Smith-Dungy (Olesya 
Rulin) mieszka z 
ekscentryczną rodziną w 
luksusowym domu. Jej 
największą pasją są skoki 
na skakance i właśnie w 
tej dyscyplinie bierze 
udział na szkolnych 
zawodach. Rodzice nie 
zauważają jednak 
zamiłowań córki, ponieważ 
czas poświęcają wyłącznie 
swoim problemom. 
Nastolatka w pewnym 
momencie nie wytrzymuje 
braku zainteresowania z 
ich strony i poddaje mamę 
i tatę „testowi 
rodzicielskich 
umiejętności”…

01:55 Moc Magii (271/355) - 
program 

04:05 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show 

04:40 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show

05:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 3 (7/8) - 
program lifestylowy

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 3 (8) - program 
lifestylowy

07:00 Wszystko o jedzeniu 
(12/14) - program

07:30 Wyglądać jak gwiazda
08:00 Beauty ekspert 2 

(2/12) - magazyn
08:30 Niezwykłe przypadki 

medyczne 2 (3/8) - 
program lifestylowy

09:00 Niezwykłe przypadki 
medyczne 2 (4/8) - 
program lifestylowy

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (12) - reality 
show

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (10/12) - 
program rozrywkowy

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (1/12) - program

12:00 Kuchenne rewolucje 
13 (2/14) - program

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (5/10) - reality 
show

13:45 Pojedynek na modę
14:30 W roli głównej (5/6) - 

talk show
15:00 W dobrym stylu 2 

(3/12) - program
15:45 Nowy wygląd, nowe 

życie 4 (4/5) - program 
rozrywkowy

17:10 Apetyt na miłość 4 
(5/12) - program 
rozrywkowy

18:10 Kuchenne rewolucje 6 
(1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę (3/12) - program 
rozrywkowy

19:55 Afera fryzjera 3 (3/12) 
- program rozrywkowy

20:40 Żony Hollywood 3 
(4/12) - program

21:40 Dorota was urządzi 6 
(11/12) - program

22:25 Beauty ekspert 2 
(3/12) - magazyn 
lifestylowy

22:55 Życie bez wstydu 5 
(5/12) - reality show

23:55 Poród na pustkowiu 
(dozwolone od lat 18)

00:55 Prawda z DNA (1/8) - 
program obyczajowy

01:25 Chirurdzy z Atlanty 
(5/8) - reality show

02:20 W roli głównej - Artur 
Żmijewski (5/6) - talk 
show

02:45 W roli głównej - 
Wojciech Mecwaldowski 
(2/6) - talk show

03:10 W roli głównej - 
Urszula (4/8) - talk show

03:35 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

06:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 2 runda (6)

08:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 2 runda (7)

10:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 2 runda (8)

12:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 2 runda (9)

14:30 Magazyn piłkarski 
FIFA

15:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 3 runda (1)

17:00 Pływanie - Puchar 
Świata - Doha dz. 1

19:30 PN - Bayern TV
20:25 PN - Bayern TV
21:30 PN - Bayern TV
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Pekin: 3 runda (1)

07:00 Bliżej natury
08:00 Szrajberka z Auschwitz; 

film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 963
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:05 Listy do PRL-u; felieton
12:15 Smaki polskie
12:30 Sekrety Stomatologii; 

odc. 3; magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Biznes na wsi/ 

Antenowe remanenty
14:15 Szrajberka z Auschwitz; 

film dokum.; Polska (2017)
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; 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; 

program poradnikowy
17:55 Magazyn Reporterów – 

Shodo - sztuka czystego 
serca; cykl reportaży

18:09 Kartki z kalendarza
18:15 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Zaproszenie – Złota 

Kraina Pstrąga
20:01 Dokument w obiektywie; 

magazyn
20:40 Świadkowie czasu
20:55 POGODA
21:00 Informator
21:15 Kopalnia reportaży; 

reportaż
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 Szrajberka z Auschwitz; 

film dokum.
00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:10 Antenowe remanenty
02:40 Szrajberka z Auschwitz; 

film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda 
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Biznes na wsi/ 

Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier 
06:00 Plebania; odc. 963
06:20 Sekrety Stomatologii; 

odc. 3; magazyn
06:35 Astronarium; magazyn

06:45 Był taki dzień – 4 
października; felieton

06:47 Komunikaty Wojenne; 
odc. 32; felieton

06:50 Radio Powstańcze 
„Błyskawica” – 4 
października 1944; 
felieton

07:00 Historia Polski – 
Kurier z Waszyngtonu, 
kurier z Warszawy

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 7. 
Największy odpust świata; 
cykl reportaży

08:35 Wszystko po 
krakowsku – Krakowscy 
Artyści dla Krakowa - 
Koncert z okazji 750 - 
lecia lokacji Krakowa; cz. II

09:05 Przygody pana 
Michała; odc. 4/13; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

09:40 Film dokum.
10:45 Niepodległa
11:50 Spór o historię – 

Niemiecka polityka 
historyczna; debata

12:30 Wyżej niż Himalaje; 
reportaż; Polska (1996)

13:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Komorowo w 
nowym blasku

14:00 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa; cz. II

14:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – M - Maginota 
Linia; cykl dokum.

15:20 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 2/4; serial 
dokum.; Wielka Brytania 
(2016)

16:35 Historia Polski – 
Połowy na rzece 
wspomnień - Warszawa 
1910; cykl reportaży

17:35 Czas honoru; odc. 8; 
serial TVP

18:35 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Kraków - Więzienie przy 
Montelupich; cykl 
reportaży

19:00 Sensacje XX wieku – 
Skarby Trzeciej Rzeszy; 
widowisko kameralne

20:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Pytania ciągle 
otwarte

20:30 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 4/8; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

21:35 Dorastanie; odc. 5/7 - 
1976 - 1977; serial TVP

22:50 Tajemnica Pucharu 
Rimeta

23:15 Barbosa: człowiek, 
który doprowadził 
Brazylię do łez

23:45 Jezioro Bodeńskie; 
dramat; Polska (1985)

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 7. 
Największy odpust świata; 
cykl reportaży

01:55 Dorastanie; odc. 5/7 - 
1976 - 1977; serial TVP

5:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

9:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

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

13:10 Atleci; magazyn  
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

13:40 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

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

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Dafi 
Społem Kielce - Indykpol 
AZS Olsztyn

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: GKS 
Katowice - Łuczniczka 
Bydgoszcz

23:00 Boks; Gala w 
Łomiankach; waga 
półciężka: Robert 
Parzęczewski - Tomas 
Adamek

23:50 Cafe Futbol; magazyn  
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

1:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Dania
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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
09:05 Mam prawo; serial 

dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
10:15 Północ – Południe, 

Księga I; odc. 3/12; serial 
kostiumowy; USA (1985)

11:10 Dr Quinn; seria VI,; 
odc. 1/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Smaki polskie – 

Kurczak w sosie 
śliwkowym; magazyn 
kulinarny

12:50 Natura w Jedynce – 
Atlantyckie olbrzymy. 
Azory; film dokumentalny; 
Niemcy (2016)

14:00 Elif; odc. 106; serial; 
Turcja (2014)

15:10 Obserwator; odc.; 
/154/; cykl reportaży

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. 3175

18:30 Rodzina wie lepiej; 
/34/; teleturniej

18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Białoczerwoni
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

231; serial kryminalny 
TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:30 Życie bez rąk; film 

dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Roger Graef

00:40 Riviera; odc. 6; serial; 
Wielka Brytania (2017)

01:35 American Crime Story 
– Sprawa O. J. 
Simpsona,; odc. 6; serial; 
USA (2017)

02:35 Sprawa dla reportera
03:30 Kuchnia polska; odc. 

4/6; serial TVP

06:05 Rodzinka.pl; odc. 151 
„Zima, zima...ach to TY!” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

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

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

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama kraj
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1712; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
464 - Nauczka; serial TVP

12:45 Tysiąc i jedna noc; 
odc. 156; serial 
obyczajowy; Turcja (2006)

13:45 Na sygnale; odc. 50 
„Sopel lodu”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem; odc. 1/12; 
Wielka Brytania (2016)

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
680; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 25; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1712; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1713; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Pierwsza randka; (6)
21:40 Miasto skarbów; odc. 

4; serial kryminalny TVP
22:40 Program 

publicystyczny
23:30 Ostatni skok; film akcji; 

Francja (2002)
01:30 Legalna blondynka; 

komedia; USA (2001)

03:05 Program 
publicystyczny

03:55 Art Noc

TV Polsat czwartek 5-10-
2017

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (487); 
serial  paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (34); serial  
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (326); 
serial  paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (254); 
serial  paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (735); 
serial  paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2540); serial  obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (781); 
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 (144); 
serial  paradokumentalny

17:00 Na ratunek 112 (145); 
serial  paradokumentalny

17:45 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: 
Armenia - Polska

20:05 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

20:10 Nasz nowy dom (99); 
reality show

21:15 Przyjaciółki (115); 
serial  obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:20 Zdrady (116); serial  
paradokumentalny; 
Bohaterów serialu łączy 
jeden problem - 
podejrzewają swoich 
partnerów o zdradę. 
Odkryć prawdę pomaga 
im prywatny detektyw 
Damian Petrow (Damian...

23:25 Traffic; dramat 
sensacyjny, Niemcy/USA 
2000

2:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5090) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(19/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2095) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (804) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (456) - 
program

13:00 19 + (157) - program
13:30 Szpital (693) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 2 

(10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (457) - 
program

16:30 19 + (158) - program
17:00 Ukryta prawda (805) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (694) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7218) - 

informacje 
19:35 Sport (7201) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7198) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5091) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(20/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2559) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (77/118) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Tylko mnie kochaj - 
komedia, Polska 2006, 
reżyseria: Ryszard 
Zatorski, obsada: Maciej 
Zakościelny, Agnieszka 
Grochowska, Julia 
Wróblewska, Grażyna 
Szapołowska, Jan Frycz, 
Marcin Bosak, Dominika 
Kluźniak, Tomasz Karolak, 
Przemysław Sadowski, 
Danuta Stenka

00:40 Kac Vegas III - 
komedia, USA 2013

02:45 Uwaga! (5091) - 
program

03:10 Moc Magii (272/355) - 
program

04:30 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. 21

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; odc. 22

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 211

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 212

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 23

16:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 23

17:20 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

17:50 Gwiazdy lombardu
18:20 Lombard. Życie pod 

zastaw; Polska; odc. 24. 
Lombard wystawia na 
sprzedaż profesjonalny 
barowy ekspres do kawy. 
Rezerwuje go Malwina – 
młoda mama, planująca 
otworzenie kawiarni 
przyjaznej rodzinom z 
dziećmi…

19:25 Lekarze na start; 
Polska; odc. 24

20:00 Dziewczyna z 
sąsiedztwa; komedia, 
USA 2004

22:05 Fujary na tropie; 
komedia, USA 2010

00:15 Pociąg do Hollywood; 
komedia, Polska 1987. 
Merlin Wafelek pragnie 
zostać gwiazdą filmową. 
Obejrzany przez nią w 
dzieciństwie film Billy 
Wildera „Pół żartem, pół 
serio” wywołał na niej 
niezapomniane wrażenie i 
dlatego właśnie marzy o 
graniu w jego filmach…

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
04:25 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:50 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:30 Wszystko przed nami; 
odc. 79; telenowela TVP

06:10 07 zgłoś się; odc. 
21/21 - Przerwany urlop; 
serial TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
645; serial TVP

09:20 Komisarz Alex; odc. 
121 - Na prośbę matki; 
serial kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 130 
„Czyżby koniec?”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; odc. 131 
„Dziadkowie kontratakują” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:25 Ranczo; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
35 - Zakładnik; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
36 - Świadek; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
587 - Dedykacja; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 47 
„Kubeł zimnej wody”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Rodzinka.pl; odc. 132 
„Powrót” sezon 6; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
37 - Zlecenie; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie (s. 
3); odc. 164; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
38 - Sprawa świętego 
Mikołaja; serial kryminalny 
TVP

00:20 Na dobre i na złe; odc. 
680; serial TVP

01:20 Londyńczycy II; odc. 
5/16; serial obyczajowy 
TVP

02:15 Londyńczycy II; odc. 
6/16; serial obyczajowy 
TVP

03:10 07 zgłoś się; odc. 
21/21 - Przerwany urlop; 
serial TVP

05:00 Rodzinka.pl; odc. 130 
„Czyżby koniec?”; serial 
komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2357
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia płynąca winem
06:35 Przegląd Kabaretów 

PAKA – Czterech 
Jeźdźców Kabaretu - 
Przegląd Kabaretów PAKA 
2002 (2)

07:40 Jeden z dziesięciu; 
4/97; teleturniej

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (35) - Kuchnia

09:10 Koło fortuny; odc. 18 
ed. 3; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (5) - 
Dziennikarz i prezenter; cz. 
1; program rozrywkowy

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /51/ - „Brzydcy” 
- Grażyna Łobaszewska

11:00 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów - Maciej 
Stuhr

11:20 Kabaretożercy; (2); 
teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:10 Familiada; odc. 2357
14:40 Kabaretowa Mapa 

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

16:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty; /1/

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Chrupiący chleb z 
pieca; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 16 
- Z kamerą i strzelbą do 
dzikich plemion; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 1. Trentino - 
Alto Adige. Górska Garda 
(5); magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - 
Kosmiczny lęk (240); 
serial komediowy TVP

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Zdrowie jest bardzo 
ważne; program rozrywk.

20:25 Kabaretożercy; (3); 
teleturniej

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (36) - Sny

22:20 Kierunek Kabaret; /37/
23:20 Olga Lipińska 

zaprasza; (6); talk-show
00:10 Sonda 2; (62); 

program 
popularnonaukowy

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności; /2/

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005  (1)

02:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
bez granic 2005 (2)

03:45 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (11)

05:20 Ukryta prawda (36/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (163) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (96) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy III (22/25) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (93/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (94/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (438) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (97) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (337) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (164) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy III (23/25) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(4/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (95/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (96/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (439) - 
program obyczajowy 

20:00 Tysiąc słów - komedia, 
USA 2012. ygadany Jack 
McCall (Eddie Murphy) 
powie wszystko, by tylko 
dopiąć swego. Gdy jednak 
nagina prawdę w 
rozmowie z duchowym 
guru, dowiaduje się nagle, 
że jego życie zależy od 
magicznego drzewa na 
którym jest 1000 liści - 
każdy liść to jedno słowo, 
które mu zostało do 
wypowiedzenie. Jack musi 
więc zamilknąć i 
wyczarować inny sposób 
komunikowania się, 
inaczej nie ma dla niego 
ratunku

22:00 Nie z tego świata 
(4/22) - serial, USA 

23:00 Nawiedzona 
znaleziona - horror, USA 
2014.  (dozwolone od lat 
18)

00:45 Mroczne zagadki Los 
Angeles (17/19) - serial, 
USA. „Bombowa” 
wyprzedaż na parkingu 
używanych samochodów 
z okazji końca roku staje 
się zbyt dosłowna, gdy 
jeden z właścicieli ginie w 
wybuchu bomby. Podczas 
gdy zespół próbuje 
odnaleźć sprawcę, Rusty 
zakłada kamizelkę 
kuloodporną pod czujnym 
okiem por. Chucka 
Coopera…

01:50 Moc Magii (272/355) - 
program 

04:00 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show 

04:35 Druga strona medalu 
2 (3/7) - talk show

05:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 3 (9) - program

06:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 3 (10) - 
program lifestylowy

06:55 Ostre cięcie 4 (3/12) - 
program

07:40 W dobrym stylu 2 
(3/12) - program

08:25 Niezwykłe przypadki 
medyczne 2 (5/8) - 
program lifestylowy

08:55 Niezwykłe przypadki 
medyczne 2 (6/8) - 
program lifestylowy

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (1/8) - reality 
show

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (11/12) - 
program rozrywkowy

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (2/12) - program

11:55 Kuchenne rewolucje 
13 (3/14) - program

12:55 Mistrzowskie cięcie 
(4/8) - program

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (5/10) - 
program rozrywkowy

14:40 Wyglądać jak gwiazda
15:10 Ostre cięcie 4 (3/12) - 

program
15:55 36,6 2 (3/13) - 

program
16:55 Wszystko o jedzeniu 2
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (5/12) - 
program lifestylowy

18:10 Kuchenne rewolucje 6 
(2/13) - program

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę (4/12) - program

19:55 Idealna niania 9
20:40 W czym do ślubu? 2 

(5/10) - reality show
21:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (5/10) - reality 
show

21:55 Pani Gadżet 2.0 (5/12) 
- magazyn

22:25 Pani Gadżet 14 (5/12) 
- magazyn

22:55 Dorota was urządzi 6 
(11/12) - program

23:40 Bajeczne życie 
milionerów 2

00:10 Prawda z DNA (2/8) - 
program obyczajowy

00:40 Nastolatki w ciąży 2 
(5/8) - serial dokum., 
Wielka Brytania

01:25 Internetowi oprawcy 2 
(3/8) - program 
(dozwolone od lat 18)

02:25 W roli głównej - 
Szymon Bobrowski (6) - 
talk show

02:50 W roli głównej - Jan 
Englert (5/8) - talk show

03:15 W roli głównej - 
Mateusz Damięcki (4/7) - 
talk show

03:40 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn

04:55 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

06:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 3 runda (2)

08:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 3 runda (3)

10:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 3 runda (4)

12:30 Wioślarstwo - 
Mistrzostwa Świata: 
Sarasota - podsumowanie

13:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: 3 runda (5)

15:30 PN - Barca
16:40 PN - Barca
18:05 PN - Barca
18:40 Pływanie - Puchar 

Świata - Doha dz. 2
19:50 4-4-2 magazyn 

wydanie specjalne
21:20 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Pekin: 3 runda (4)
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Pekin: 3 runda (5)

07:00 Śląskie poza miastem
07:20 Twarze TV Katowice
08:05 Skarby natury na Kubie; 

film dokum.; Hiszpania 
(2014)

09:30 Telekurier 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 964
10:50 Reportaż
11:15 Polska zza siódmej 

miedzy; odc. 5; cykl dokum.
12:00 Antenowe remanenty
12:15 Smaki polskie
12:30 W ZOO dookoła świata
12:45 Co niesie dzień
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Teraz Ryby; magazyn
14:15 Skarby natury na Kubie; 

film dokum.; Hiszpania 
(2014)

15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 
664; magazyn

15:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Śladem lokalnej 
pamięci

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Kronika Miasta
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Tajemnice 

jasnogórskiego wizerunku; 
reportaż

18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Śląskie poza miastem; 

program poradnikowy
20:01 Uwaga! Weekend; 

magazyn kulturalno-
społeczny

20:55 POGODA
21:00 Rozmowy istotne – 

Krzysztof Penderecki
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 Skarby natury na Kubie; 

film dokum.; Hiszpania 
(2014)

00:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Śladem lokalnej 
pamięci

01:20 Polska zza siódmej 
miedzy; odc. 5; cykl dokum.

02:00 Antenowe remanenty
02:20 Smaki polskie
02:40 Skarby natury na Kubie; 

film dokum.; Hiszpania 
(2014)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 Teraz ryby
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP 
06:00 Plebania; odc. 964
06:20 Reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Śladem lokalnej 
pamięci

06:45 Był taki dzień – 5 
października; felieton

06:47 Komunikaty Wojenne; 
odc. 30; felieton

06:55 Historia Polski – 
Połowy na rzece 
wspomnień - Warszawa 
1910; cykl reportaży

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Dakar - 
miasto bazar; odc. 8; cykl 
reportaży

08:40 Po co nam to było – 
Elegant z PRL-u.

09:40 Tońko, czyli legenda o 
ostatnim baciarze; film 
dokum.; Polska (1988); 
reż.:Jerzy Janicki, 
Włodzimierz Stępiński

10:45 Flavors – Turkey; odc. 
2/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

11:55 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:10 Kryptonim muzeum
12:35 Nowe Ateny
13:30 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Pytania ciągle 
otwarte

14:05 Sensacje XX wieku – 
Skarby Trzeciej Rzeszy; 
widowisko kameralne

15:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Zwycięzcy i 
pokonani; cz. 1; cykl 
dokum.

15:35 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 4/8; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:40 Historia Polski – 
Maria Konopnicka; film 
dokum.

17:40 Czas honoru; odc. 9; 
serial TVP

18:40 Taśmy bezpieki; odc. 
19 Obchody rocznicowe 
MO i SB

19:10 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica bunkra 
Hitlera; cykl dokum.

20:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zapis 
ponownych narodzin

20:40 Najdziwniejsza broń 
na świecie; odc. 4/6; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2012)

21:40 Dorastanie; odc. 6/7 - 
1977 - 1979; serial TVP

22:45 Spór o historię – 
Oczarowani Hitlerem; 
debata

23:20 Ośmiornica; s. 5; odc. 
2/10; serial; Włochy 
(1984)

00:35 Wielkie napady 
PRL-u; odc. 1 - Napad w 
Otwocku; cykl dokum.

01:05 Wielkie napady 
PRL-u; odc. 4 - Jerzy 
Maliszewski; cykl dokum.

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Dakar - 
miasto bazar; odc. 8; cykl 
reportaży

02:15 Dorastanie; odc. 6/7 - 
1977 - 1979; serial TVP

5:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

9:00 Tenis; Turniej ATP w 
Tokio; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

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

13:10 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
19; mecz: Irlandia 
Północna - Polska

15:20 Atleci; magazyn  
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

16:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

17:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Armenia - Polska

20:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Czarnogóra - Dania

22:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

23:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

0:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Rumunia - Kazachstan

2:30 Cafe Futbol; magazyn  
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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