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W pięciu  
na jednego
W ręce policjantów z Kłom-

nic wpadło pięciu mężczyzn w 
wieku od 19 do 26 lat, podej-
rzanych o pobicie. Najmłodszy 
z agresorów zaatakował ofiarę 
metalową pałką teleskopową.

Oficer dyżurny z komisariatu w 
Kłomnicach został powiadomiony 
o pobiciu, do którego doszło w 
Mstowie. Jak ustalili śledczy, kil-
ku mężczyzn zaatakowało 19-lat-
ka z powodu nieporozumień, do 
jakich między nimi doszło. 

Ciąg dalszy na str. 3

Bez UE

Pomoc dla 
małych 

i średnich firm
Rząd przyjął przygotowane 

w Ministerstwie Sprawiedli-
wości rozwiązania ułatwiają-
ce i przyspieszające udziela-
nie pomocy publicznej na na-
prawę małych i średnich 
firm, które znalazły się w 
trudnej sytuacji.

Zmiany umożliwią przede 
wszystkim udzielanie dozwolo-
nej prawem unijnym pomocy 
publicznej na przebudowę oraz 
modernizację małych i śred-
nich przedsiębiorstw – bez 
obowiązku zatwierdzania ta-
kiej pomocy przez Komisję Eu-
ropejską, co jest dziś wymaga-
ne w każdym indywidualnym 
przypadku.

Ciąg dalszy na str. 3

Pójdzie siedzieć

Wypadek 
po 

pijanemu
Cztery lata w więzieniu 

spędzi Łukasz M., który dwa 
lata temu, będąc pod wpły-
wem alkoholu, doprowadził 
do wypadku. Jeden z pasaże-
rów, który z nim podróżował, 
zginął na miejscu. Drugi na-
tomiast odniósł obrażenia, 
które spowodowały u niego 
ciężkie kalectwo w postaci 
niedowładu nóg.

Tragedia rozegrała się 29 
sierpnia 2015 roku w godzinach 
wieczornych. Łukasz M. jechał 
audi a3 ulicą Kopalnianą w Czę-
stochowie. Dojeżdżając do skrzy-
żowania z ulicą Lakową i wyko-
nując manewr hamowania, 
utracił panowanie nad pojazdem 
i zjechał do rowu. 

Ciąg dalszy na str. 3

Wierzyć czy nie?

Trzynastego w piątek
...i nastał...piątek trzynastego uznawany jeden z najbardziej 

pechowych dni w roku... W związane z nim przesądy można 
wierzyć lub nie. Jednak niewiele jest osób, które w taki dzień 
jak dziś, nie zastanowią się chociaż przez chwilę, czy nie po-
winny uważać na pecha nieco bardziej niż zwykle. Krótko mó-
wiąc, nawet ci mało przesądni starają się wtedy nie kusić losu.

Według tradycji w piątek trzynastego pod żadnym pozorem nie 
wolno podejmować żadnego ryzyka, żadnych ważnych decyzji 
i szczególnie na siebie uważać. Budząc się w piątek trzynastego czę-
sto oczekujemy tego, co najgorsze. A przecież ten dzień niczym nie 
różni się od innych... I mimo że zdecydowana większość społeczeń-
stwa zalicza go do pechowych, są również tacy, którzy uważają go za 
jeden z najszczęśliwszych dni w roku. Lepiej więc nie przywiązywać 
do niego większej wagi. kg

ZESPÓŁ JELITA 
DRAŻLIWEGO

- sprawdź objawy, dowiedz się o przyczynach i możliwościach 
leczenia schorzenia, które dotyczy coraz więcej osób. 
 Czytaj na str. 4

Zakaz trzymania psów na 
łańcuchach, hodowli i chowu 
zwierząt w celu pozyskiwania 
futer, wykorzystywania zwie-
rząt w cyrkach, a także  zwięk-
szenie kar za znęcanie się nad 
zwierzętami – między innymi 
takie propozycje zawiera pro-
jekt nowelizacji ustawy 
o ochronie zwierząt, który tra-
fił do Sejmu.

Wyższe kary
W latach 2001-2015 zaobser-

wowano trend wzrostowy, jeśli 
chodzi o liczbę osób prawomoc-
nie skazanych za przestępstwa 
przeciwko zwierzętom, w szcze-
gólności popełnionych ze szcze-
gólnym okrucieństwem. Prace 
nad nowelizacją ustawy podjęły 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
i Parlamentarny Zespół Przyja-
ciół Zwierząt. Górna granica ka-
ry za zabicie zwierząt i znęcanie 
się nad nimi miałaby zostać 
zwiększona z 2 do 3 lat pozba-
wienia wolności, a w przypadku 
działania ze szczególnym okru-
cieństwem – z 3 do 5 lat.

Dodatkowo, w przypadku 
skazania za przestępstwo prze-
ciwko zwierzętom, sąd będzie 
musiał każdorazowo orzec na-
wiązkę na cel związany z ochro-
ną zwierząt. Obecnie nie jest to 

obowiązkowe. Nawiązka będzie 
wynosiła od 1 do 100 tys. zł. Jak 
wynika z  danych Ministerstwa 
Sprawiedliwości, obecnie na-
wiązkę orzeka się średnio w 39 
proc. skazań, przy czym w 88 

proc. kwota nawiązek nie prze-
kracza 1 tys. zł. W ostatnich pię-
ciu latach nawiązkę w  wysoko-
ści od 5 do 10 tys. zł orzeczono 
dwa razy, natomiast od 10 do 
20 tys. zł – tylko jeden raz. 

Środki z nawiązek będą przeka-
zywane organizacjom pozarzą-
dowym na cele związane 
z ochroną zwierząt. Nowe prze-
pisy mają ograniczyć orzekanie 
kar w  zawieszeniu.

„Nie” dla łańcuchów
Kolejną kwestią, którą miała-

by regulować nowelizacja są wa-
runki trzymania zwierząt domo-
wych na uwięzi. Obecnie dopusz-
czalne jest trzymanie psa na mi-
nimum 3-metrowej uwięzi do 12 
godzin dziennie. Zmiany w pro-
jekcie zakazują trzymania czwo-
ronogów na uwięzi dłużej niż jed-
ną godzinę w ciągu doby. W prak-
tyce więc oznacza to zakaz trzy-
mania psów na łańcuchach. Pro-
blem dotyczy przede wszystkim 
czworonogów mieszkających 
przede wszystkim na wsiach. - 
Długotrwałe trzymanie psa na 
uwięzi prowadzi do zmian zdro-
wotnych, w tym psychologicz-
nych. Pies od młodości trzymany 
na uwięzi ma większe skłonności 
do agresji, nie ufa ludziom, także 
właścicielowi. W okresie zimo-
wym łańcuch przymarza do sier-
ści, powodując jej wyrywanie, 
w okresie letnim obroża prowadzi 
do odparzeń. Długotrwałe trzy-
manie psa na uwięzi prowadzi do 
odkształcenia kręgów szyjnych, 
a przez to do zmian neurologicz-
nych i dysplastycznych. Ograni-
czona możliwość poruszania się 
prowadzi do uszkodzeń narzą-
dów ruchu czy wrastania pazu-
rów – czytamy w projekcie. 

Ciąg dalszy na str. 3
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Już bez łańcuchów
Dokończenie ze str. 1

Alternatywą dla łańcuchów 
mają być kojce z zapewnionym 
zadaszeniem i odpowiednią po-
wierzchnią albo utrzymywanie 
zwierzęcia na terenie ogrodzo-
nym. Czworonogi muszą mieć 
też zapewniony dostęp do wody, 
pożywienia i budy. Warto za-
znaczyć, że proponowana regu-
lacja nie dotyczy wyprowadza-
nia psów na smyczy.

„Nie” dla zwierząt 
w cyrkach

Kolejnym celem projektu no-
welizacji ustawy jest wprowa-
dzenie zakazu wykorzystywania 
zwierząt w cyrkach. Szacuje się, 
że w Polsce działa kilkanaście 
cyrków, które wykorzystują 
w swoich przedstawieniach 
zwierzęta. Ogólną liczbę zwie-
rząt w cyrkach szacuje się na 
około 250-300 osobników, 
a w tym: słonie, lwy, tygrysy, 
wielbłądy, foki, lamy, zebry, 
krokodyle, fretki, konie, kozy, 
węże, warany, legwany, psy 
i byki. Występy zwierząt w cyr-
kach w negatywny sposób 
wpływają na ich dobrostan ze 
względu na warunki przetrzy-
mywania i transportu oraz tre-
surę. Działalność cyrków to 
działalność objazdowa. Zwie-
rzęta przetrzymywane są w po-
mieszczeniach/klatkach, które 
nie są przystosowane do ich 
wymagań życiowych. Przyczy-
nia się to do występowania 
u zwierząt chorób psychicz-
nych, zachowań stereotypo-
wych (np. zataczanie się lub 
kręcenie się w klatce), do zabu-
rzeń w motoryce, stanów zapal-
nych stawów i przewlekłych 
urazów. W trakcie występów 
zwierzęta wykonują „sztuczki” 
niezgodne z ich naturalnym za-
chowaniem. Przygotowanie ich 
obejmują tresurę, stosowane 
bywają metody brutalne. Do 

tresury wykorzystywane bywa-
ją haki, elektryczne pałki, łań-
cuchy i pejcze. Dla części zwie-
rząt ten etap kończy się kalec-
twem lub śmiercią. 

Po wejściu w życie nowelizacji 
wojewodowie powinni stworzyć 
możliwości przekazania zwie-
rząt cyrkowych do miejsc gwa-
rantujące im bezpieczne utrzy-
manie. 

„Nie” dla hodowli zwierząt 
na futra

Projekt nowelizacji zakazuje 
również działalność polegająca 
na hodowli zwierząt w celu po-
zyskiwania futer. W naszym 
kraju na futro hoduje się głów-
nie norki, lisy oraz jenoty. Są to 
drapieżniki, które w naturze 
występują na dużych terenach 
pojedynczo lub w małych sta-
dach. Na fermach hodowlanych 
trzymane są w ciasnych klat-
kach. Na jednej fermie może 
być hodowanych od kilkuset 
osobników do prawie 200 tys. 
Przetrzymywanie, np. norek 
w zatłoczonych klatkach, w bli-
skiej odległości od siebie, brak 
możliwości ukrycia się w klatce, 
brak możliwości poznawania 
terenu i kąpieli, brak bodźców 
powodują u norek wzrost stre-
su. A to z kolei prowadzi do sa-
mookaleczenia (np. odgryzanie 
własnego ogona), agresji między 
osobnikami i pogryzień. Zwie-
rzęta futerkowe mogą być 
uśmiercane między innymi po-
przez urządzenia działające me-
chanicznie powodujące pene-
trację mózgu, porażenie prą-
dem, a także przy użyciu dwu-
tlenku i tlenku węgla. 

Jeśli nowelizacja ustawy wej-
dzie w życie, a jest możliwe, że 
nastąpi to jeszcze w tym roku, 
to właściciele ferm swoją dzia-
łalność będą mogli prowadzić 
do 31 grudnia 2018 r.  

kg

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Rędziny informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Rędziny przy ul. Wolności 87 został wywieszony przez okres 
21 dni tj. w terminie od 10 października 2017 roku do dnia 31 
października 2017 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.

Dokończenie ze str. 1
Dzięki nowym rozwiązaniom 

zostanie wyeliminowana ko-
nieczność każdorazowego ocze-
kiwania na decyzję KE przed 
wsparciem przedsiębiorcy pomo-
cą z zasobów państwowych w 
postępowaniu restrukturyzacyj-
nym. Do tej pory na wydanie ta-
kiej decyzji czeka się około rok i 
trzy miesiące. W praktyce unie-
możliwia to przeprowadzenie 
skutecznej restrukturyzacji ze 
wsparciem środków publicz-
nych. Po zmianach, to polskie 
organy sądowe i  administracyj-
ne, a nie Komisja Europejska, 
będą oceniać, czy udzielenie po-
mocy publicznej jest dozwolone.

Projektowana nowelizacja prze-
pisów Prawa restrukturyzacyjne-
go odnosi się do „Programu po-
mocowego przewidującego udzie-
lanie pomocy w celu ratowania i  
restrukturyzacji małych i  śred-
nich przedsiębiorców”, który zo-
stał już warunkowo zatwierdzony 
przez Komisję Europejską. Jego 
wdrożenie jest uzależnione od 
wejścia w życie zmienionej usta-
wy Prawo restrukturyzacyjne.

Program obejmuje także roz-
wiązania, które mają znaleźć się 
w rozporządzeniu wydanym 
przez Ministra Rozwoju i Finan-
sów na podstawie zawartego w 
projekcie ustawy upoważnienia. 
Wydanie rozporządzenia umożli-

wi stosowanie dodatkowych 
form pomocy, szybszych od po-
stępowania restrukturyzacyjne-
go. Chodzi o tak zwaną pomoc 
na ratowanie lub tymczasowe 
wsparcie, przede wszystkim w  
formie pożyczki. O tego rodzaju 
pomoc będą mogli ubiegać się 
tylko przedsiębiorcy, wobec któ-
rych nie toczy się postępowanie 
restrukturyzacyjne. W tym przy-
padku również nie będzie już 
stosowana długotrwała procedu-
ra notyfikacyjna, która znacznie 
ogranicza skuteczność udziela-
nia wsparcia małym i średnim 
przedsiębiorcom znajdującym 
się w trudnej sytuacji.

kg

Bez UE

Pomoc dla małych i średnich firm

Dokończenie ze str. 1
W wyniku tego doprowadził do 

uderzenia pojazdu w betonowy 
przepust. Na skutek uderzenia je-
den z pasażerów samochodu do-
znał ciężkich obrażeń ciała i po-
niósł śmierć na miejscu. Kolejny 
pasażer odniósł obrażenia, które 
spowodowały u niego ciężkie ka-
lectwo w postaci niedowładu nóg. 
Pozostali dwaj pasażerowie do-
znali stłuczeń oraz złamań kości.

– Na podstawie opinii biegłego 
stwierdzono, że jedyną przyczy-
ną wypadku było nieostrożne 
zachowanie Łukasza M. - przy-
pomina prokurator Tomasz Ozi-
mek, rzecznik Prokuratory 
Okręgowej w Częstochowie. Z 
opinii wynika ponadto, że kiero-
wany przez oskarżonego samo-
chód poruszał się prędkością 
około 102 km/h, przekraczając 
dozwoloną na tym odcinku dro-
gi prędkość o 52 km/h. – Jed-
nocześnie na podstawie opinii 
biegłego z zakresu toksykologii 
ustalono, że w chwili zdarzenia 
Łukasz M. znajdował się w sta-
nie nietrzeźwości (1,3 promila 
alkoholu) – wyjaśnia.

Przesłuchane w śledztwie oso-
by jadące samochodem zeznały, 
że nie pamiętają kto prowadził 
pojazd. Inni świadkowie zdarze-
nia wskazali jednak Łukasza M., 
jako kierowcę pojazdu.

Łukasz M. również odniósł w 
wypadku poważne obrażenia, co 

do lutego 2016 roku uniemożli-
wiało wykonanie czynności pro-
cesowych z jego udziałem. - Osta-
tecznie jednak przesłuchany w 
charakterze podejrzanego Łukasz 
M. przyznał się do zarzucanego 
mu przestępstwa i wyjaśnił, że 29 
sierpnia 2015 roku przebywał na 
spotkaniu towarzyskim, w trak-
cie którego wypił 3 piwa. Po za-
kończeniu spotkania zabrał do 
samochodu osoby, które także 
uczestniczyły w tym spotkaniu – 
tłumaczy prokurator Ozimek.

11 października sąd wydał w 
tej sprawie wyrok. Skazał oskar-
żonego na karę czterech lat po-
zbawienia wolności oraz orzekł 
wobec niego dożywotni zakaz 
prowadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych. Jednocze-
śnie zasądził też od Łukasza M. 
na rzecz pokrzywdzonych na-
wiązki w łącznej kwocie 11.000 
zł oraz świadczenie pieniężne w 
kwocie 10.000 zł na rzecz Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W mowie końcowej prokurator 
wnosił o wymierzenie Łukaszowi 
M. kary 10 lat pozbawienia wol-
ności. Prokuratura Rejonowa 
Częstochowa-Południe, która w 
tej sprawie skierowała akt oskar-
żenia, złoży wniosek o pisemne 
uzasadnienie wyroku (tzw. zapo-
wiedź apelacji). Łukasz M. nie był 
w przeszłości karany.

kg

Pójdzie siedzieć

Wypadek po pijanemu

Dokończenie ze str. 1
Kryminalni szybko dotarli do 

pięciu podejrzanych. Zatrzymani 
są mieszkańcami tej samej miej-
scowości i wszystko wskazuje na 
to, że znali wcześniej swoją ofia-
rę. Mają od 19 do 26 lat. Zebra-
ny przez śledczych z Kłomnic 
materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie im zarzutów po-
bicia. Dodatkowo najmłodszy 
z nich odpowie za pobicie meta-
lową pałką teleskopową. 19-la-
tek został objęty policyjnym do-
zorem.  kg

Mstów

W pięciu  
na jednego

Częstochowscy policjanci 
zarekwirowali kilka kartonów 
zabawek ze znakami towaro-
wymi znanych marek. Wszyst-
kie to podróbki. Gdyby były 
oryginale, ich wartość wynio-
słaby 35 tys. zł.

W trakcie kontroli mundurowi 
natrafili również na nową, marko-
wą odzież. Z ustaleń śledczych 
wynika, że to też podróbki. War-
tość rynkowa oryginalnych towa-
rów wyniosłaby 35 tys. zł. Za na-
ruszenie przepisów ustawy o pra-
wie własności przemysłowej grozi 
kara do 2 lat więzienia. kg

Policja
Lewe zabawki



Epidemiolodzy ostrzegają

Nadciąga 
niebezpieczny wirus!
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Zespół jelita drażliwego to jeden z najczęściej występujących 
problemów związanych z funkcjonowaniem układu pokarmo-
wego. Jest to przewlekłe schorzenie jelit objawiające się bólami 
brzucha, wzdęciami oraz zaburzeniami rytmu wypróżnień.

Prawidłowe funkcjonowanie jelit jest ściśle związane z prawi-
dłową perystaltyką, czyli naprzemiennym kurczeniem i rozkurcza-
niem mięśniówki jelita, co skutkuje przemieszczaniem się treści 
pokarmowej. W zespole jelita drażliwego ten proces zostaje za-
burzony, a treść jelitowa jest przesuwana zbyt szybko lub zbyt 
wolno, co przyczynia się do występowania naprzemiennych bie-
gunek, zaparć, bólów brzucha, a także poczucia dyskomfortu. 

Jakie są znane nam przyczyny występowania  
tej jednostki chorobowej?

Etiologia pierwotna jak dotąd nie została ustalona, natomiast 
pewne czynniki patofizjologiczne mają wpływ na zaburzenia 
pracy jelit. U przeszło 80 proc. pacjentów, cierpiących z powodu 
zespołu jelita drażliwego, stwierdzono nadmierny rozrost flory 
bakteryjnej. Ogromny wpływ ma również ubogoresztkowa die-
ta oraz spożywanie pokarmów z małą ilością błonnika, który jest 

ZESPÓŁ JELITA
DRAŻLIWEGO

SPRAWDŹ OBJAWY!

Centrum Medyczne AlfaMedica ul. Kilińskiego 166, 34 314 71 07  www.alfamedica.med.pl

niezbędny do prawidłowego procesu trawienia. Problemy 
trawienne często występują w połączeniu ze zmianami w sfe-
rze psychicznej oraz są następstwem przyjmowanych anty-
biotyków, zaburzeń odżywiania oraz przebytych infekcji jeli-
towych. Przyczyny zespołu jelita drażliwego mogą leżeć też 
w uwarunkowaniach genetycznych poszczególnych osób. 

Jak zatem postawić  
prawidłową diagnozę?

Zdiagnozowanie tego problemu nie jest łatwe, ze względu 
na to, że pomimo dokuczliwych dolegliwości u pacjenta, w wy-
konywanych badaniach nie ujawniają się nieprawidłowości 
w budowie anatomicznej jelita. Dlatego, jeśli zaobserwujemy 
u siebie objawy zaburzeń wypróżniania, częste biegunki lub 
zaparcia, wzdęcia bądź uczucie niepełnego wypróżnienia – na-
leży udać się na wizytę do lekarza gastroenterologa. Tym bar-
dziej, że wyżej wymienione symptomy mogą wskazywać rów-
nież na swoiste lub nieswoiste zapalenie jelit, nowotwory, guzy 
endokrynne, zaburzenia metaboliczne lub celiakię, które mogą 
okazać się bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. 

Lekarz specjalista po zebraniu wywiadu oraz badaniu  za-
decyduje o dalszym procesie diagnostycznym. Zalecić może 
wykonanie badania kolonoskopii podczas, którego możliwe 
jest pobranie wycinka chorobowo zmienionego obszaru jeli-
ta oraz  badania histopatologiczne pobranej zmiany. Badanie 
można zrealizować w znieczuleniu ogólnym.

Oprócz specjalistycznych badań endoskopowych (kolo-
noskopii, gastroskopii) lekarz może zalecić również badania 
biochemiczne z krwi, moczu, badanie kału oraz USG jamy 
brzusznej.

Jak wygląda leczenie stwierdzonego  
Zespołu jelita drażliwego?

Jest to przede wszystkim leczenie objawowe. Lekarz 
specjalista może zalecić leki pomagające złagodzić  bóle 
brzucha, pomagające usprawnić prawidłową motorykę jelit. 

Kiedy problemy trawienne idą w parze z problemami sfery 
psychologicznej zbawienne mogą okazać się leki o działaniu 
przeciwdepresyjnym, wyciszającym i uspokajającym. Istotną 
rolę w leczeniu tego schorzenia odgrywa także dietoterapia.

W zależności od postaci naszego schorzenia powinniśmy 
stosować dietę, która pomoże wyeliminować biegunki oraz 
zaparcia. W postaci biegunkowej zalecane są produkty, które 
wiążą wodę w jelitach, takie jak ryż czy ziemniaki, natomiast 
unikać należy produktów wzdymających oraz ciężkostraw-
nych. W walce z zaparciami pomoże zwiększenie ilości spo-
żywanego błonnika w diecie, produkty pełnoziarniste, regu-
larne spożywanie posiłków oraz prawidłowe nawadnianie 
organizmu.

Dar WOŚP

1,5 miliona złotych dla strażaków 
ochotników!

Do Europy nadciąga śmier-
telnie niebezpieczny, błyska-
wicznie mutujący wirus, któ-
ry wywołuje grypę australij-
ską – alarmują epidemiolo-
dzy. Pandemia tej choroby 
z roku 1968 zabiła ponad mi-
lion osób!

W Australii do tej pory przez 
wirus H3N2 zachorowało już po-
nad 140 tysięcy osób! Niestety, 
kilkanaście z nich zmarło. Brytyj-
scy eksperci ostrzegają, że tego-
roczna grypa może być dużo groź-
niejsza niż w poprzednich latach. 
National Health Service (brytyjski 
odpowiednik naszego NFZ) oba-
wia się, że do podobnych przy-
padków może dojść w Wielkiej 
Brytanii. Powód? Wirus może 
błyskawicznie rozprzestrzenić się 

drogą lotniczą, a liczba podróżu-
jących do Europy Australijczy-
ków może w najgorszym wypad-
ku przyczynić się do rozprzestrze-
nienia się niebezpiecznego wiru-
sa także na naszym kontynencie. 
Działa to również w drugą stronę, 
bo Europejczycy też chętnie po-
dróżują do Australii. 

Objawy grypy australijskiej są 
zbliżone do zwykłej grypy. Jed-
nak choroba spowodowana 
przez odmianę H3N2 może mieć 
dużo cięższy przebieg.

Problemem jest również szyb-
ka mutacja wirusa, który może 
być odporny na szczepionkę - 
jeszcze miesiąc temu skuteczną. 
Epidemiolodzy twierdzą też, że 
zmienia się on w zależności od 
regionu, w którym atakuje. 
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264 urządzenia i elementy 
wyposażenia, za łączną sumę 
1,5 mln złotych, zostały prze-
kazane przez Fundację Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy w darze dla 178 jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Wśród obdarowanych była 
OSP Kuźnica Marianowa 
z Częstochowy.

Specjalistyczny sprzęt, taki jak 
agregaty prądotwórcze, moto-
pompy szlamowe czy pilarki spa-
linowe, został przekazany jed-
nostkom, które uczestniczyły 
w akcjach ratowania życia i mie-
nia oraz usuwania zniszczeń na 
terenach dotkniętych przez sierp-
niowe nawałnice. Do jednostek 
w całej Polsce trafił sprzęt ratow-
niczy - zestawy ratownicze PSP 

R1, fantomy, deski ortopedyczne 
czy defibrylatory.  -  Strażakom za 
ich odwagę i poświęcenie należy 
się ogromny szacunek, a straża-
kom ochotnikom szczególnie, bo 
działają całkowicie oddolnie i spo-
łecznie, a to często oni właśnie ja-
ko pierwsi trafiają na miejsce, 
gdzie ktoś pilnie potrzebuje ich 
pomocy  – powiedział Jurek 
Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP –  
Obserwowaliśmy działania stra-
żaków ochotników w czasie sierp-
niowych nawałnic i nie kryliśmy 
podziwu wobec ich sprawności i 
zaangażowania. Kiedy tylko poja-
wiły się apele o pomoc dla nich – 
decyzja Fundacji była szybka i 
jednoznaczna. Tym bardziej, że 
mieliśmy już w Fundacji cały se-
gregator próśb nadesłanych wcze-
śniej przez inne jednostki. Dzięki 
temu, że udało się pozyskać środ-
ki specjalnie na ten cel, Fundacja 
mogła wesprzeć w sumie 178 jed-
nostek. Dzięki temu wszyscy dziś 
możemy czuć się bezpieczniej.  

Środki przekazane na zakup 
sprzętu dla OSP pochodziły z da-
rowizn przekazanych na działal-
ność statutową Orkiestry. Za-
kup sprzętu dla strażaków 
ochotników nie był więc częścią 
ostatniego, 25. Finału WOŚP.  

Podczas uroczystego przeka-
zania, które odbyło się w Byd-
goszczy, podpisane zostało poro-
zumienie pomiędzy Fundacją 
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy i Związkiem Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, w którym zawarto 

deklaracje współdziałania w za-
kresie wielu inicjatyw mających 
na celu ratowanie życia i zdrowia 
ludzi oraz edukacji o bezpieczeń-
stwie. –  To wspaniały gest wyko-
nany przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy w stronę 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Sprzęt, który został nam dziś 
przekazany znacznie wzmocni 
wyposażenie strażaków ochotni-
ków, a dzięki temu również 
zwiększy się potencjał niesionej 
przez nas pomocy. Jestem prze-
konany, że ten dar po wielokroć 
uratuje niejedno życie i mienie, 
będące często dorobkiem całego 
życia.  – mówił Waldemar Pawlak 
Prezes Zarządu Głównego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród obdarowanych była 
OSP Kuźnica Marianowa z Czę-
stochowy. Jednostka otrzymała 
torbę PSP R1 i fantoma do nauki 
resuscytacji.

To nie pierwszy raz, kiedy WO-
ŚP pomaga strażakom ochotni-
kom. Po powodzi w roku 2010 
sprzęt w postaci motopomp i agre-
gatów prądotwórczych trafił do 
444 jednostek OSP w całej Polsce. 
W roku 2006, po katastrofie hali 
MTK w Katowicach, Fundacja 
wsparła także jednostki Państwo-
wej Straży Pożarnej przekazując 
sprzęt poszukiwawczy i ratowni-
czy. Wcześniej, w roku 2005, Fun-
dacja przekazała dla jednostek 
OSP sprzęt ratowniczy w postaci 
zestawów ratowniczych, desek or-
topedycznych i noszy.   kg
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W Filharmonii

Pierwsza dama 
spotkała się 

z Amazonkami

Warto skorzystać

Jubileuszowe 
imprezy 

w Bibliotece 
Publicznej

Trwają imprezy związane 
z obchodami 100-lecia Bi-
blioteki Publicznej im. Wł 
Biegańskiego w Częstocho-
wie. Czeka nas wiele cieka-
wych propozycji, które 
przygotowano w siedzibie 
placówki. 

13 października o godz. 11 
rozpoczną sie warsztaty exli-
brisu dla dzieci z Natalią Ta-
larek-Oswald. Natomiast na 
godz. 19 zaplanowano kon-
cert Agaty Ślazyk i Tomasza 
Kmiecika. To gratka dla miło-
sników poezji śpiewanej, pio-
senki aktorskiej i po prostu 
muzyki w najlepszym wyda-
niu. 

14 października o godz. 10 
odbędzie się spotkanie z Woj-
ciechem Dudką – autorem 
książki pt. „Czarna pszczoła”. 
Wieczorem (godz. 19 – 21) or-
ganizatorzy zapraszają na 
nocne zwiedzanie biblioteki.

15 października w godz. 11 
– 14 zaplanowano „O co Bie-
ga-ński?”, czyli terenową grę 
miejską dla wszystkich 
mieszkańców Częstochowy 
lubiących łamigłówki, space-
ry i rywalizację.
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Straż miejska

Pies rzucił 
się na 

strażnika
Podczas podejmowania 

czynności służbowych, jeden z 
częstochowskich strażników 
miejskich został zaatakowany 
i ugryziony przez psa – mie-
szańca przypominającego am-
staffa.

Brak odpowiedniego nadzoru 
nad psem może doprowadzić do 
konsekwencji, jakie spotkały jed-
nego z częstochowskich strażni-
ków miejskich. Podczas podejmo-
wania czynności służbowych zo-
stał on zaatakowany i ugryziony 
przez psa – mieszańca przypomi-
nającego amstaffa.

Strażnik miejski z raną otwar-
tą nogi został przewieziony przez 
pogotowie ratunkowe do szpitala. 
Do czasu przyjazdu pogotowia 
ratunkowego pomocy przedme-
dycznej udzielał drugi funkcjona-
riusz.

Wobec właściciela psa, który 
nie zadbał o odpowiednie trzyma-
nie zwierzęcia, zostaną wycią-
gnięte konsekwencje prawne. 

Przy tej okazji straż miejska 
przypomina wszystkim właścicie-
lom psów, że każdy czworonóg 
powinien być wyprowadzany na 
smyczy, a te agresywne powinny 
mieć dodatkowo kaganiec. Należy 
również zapewnić odpowiednie 
utrzymanie zwierzęcia na posesji.
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Agata Kornhauser-Duda wzięła 
udział w obchodach Jubileuszu XX-le-
cia Stowarzyszenia Częstochowskie 
Amazonki.

Podczas gali, która odbyła się w Filhar-
monii Częstochowskiej specjalnymi Bursz-
tynowymi   Łukami Amazonek i statuetka-
mi „Serce za Serce” uhonorowani zostali 
przyjaciele Amazonek – ludzie, którzy od 
wielu lat wspierają działania stowarzysze-
nia i zrzeszonych w nim kobiet.

Gościem spotkania była między innymi 
małżonka prezydenta RP Agata Korhnau-
ser-Duda. Pierwsza dama zaznaczyła, że 
wciąż ma w pamięci wspólne zeszłoroczne 
spotkanie podczas pielgrzymki na Jasną 
Górę. Podkreśliła, że zrobiło ono na niej 
duże wrażenie, i że zapamiętała niezwykle 
serdeczną i niepowtarzalną atmosferę.

Galę uświetnił występ Roberta Janow-
skiego, który dla zgromadzonych zaśpie-
wał wybrane specjalnie piosenki o miłości 
i radości życia. 

Uroczystość w Filharmonii Częstochow-
skiej odbyła się w ramach 20. Jubileuszo-
wej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po 
chorobie nowotworowej piersi na Jasną 
Górę. W sumie wzięło w niej udział około 7 
tysięcy osób. Przyjechały też delegacje 
z Czech i z Niemiec. Przed eucharystią 
uczestniczki zaśpiewały swój hymn. Spe-
cjalny list do kobiet przesłał Ojciec Święty 
Franciszek – słowa przesłania przekazał 
bp Antoni.
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Chcesz odstraszyć wandali?

Postaw na mural!
W ostatnim czasie coraz czę-

ściej przestajemy łączyć graffiti 
z wandalizmem, lecz widzimy w 
malowaniu sztukę. Właściciele 
kamienic chętnie urozmaicają 
swoje budynki muralami. Po-
twierdza to ten wykonany w 
ostatnim czasie na ścianie jednej 
z prywatnych kamienic przy uli-
cy Okrzei. Jego autorem jest Mi-
chał Błach.

Częstochowianina, Michała Bła-
cha, graffiti zafascynowało w roku 
1997. Kontynuacją tej pasji były 
studia na wydziale wychowania ar-
tystycznego w zakresie sztuk pla-
stycznych. Jego talent został do-
strzeżony na wielu wystawach. Z 
czasem pojawiły się również zamó-
wienia z Teatru im. Adama Mickie-
wicza w Częstochowie, z Urzędu 
Miasta, szkół i od osób prywatnych. 
- Podczas Nocy Kulturalnej miałem 
stworzyć mural. Niestety okazało 
się, że umówiona lokalizacja nie bę-
dzie dostępna. Dwa tygodnie póź-
niej znajomy znalazł inne miejsce i 
tak oto powstał mural przy Okrzei – 
mówi artysta.

Michał Błach w swoich pracach 
posługuje się standardowymi koń-
cówkami, nie używa szablonów. Na 
stworzonym przez niego i jego kole-
gę muralu przy ulicy Okrzei mamy 
wizerunek kobiety zaplątanej w 
ośmiornice i różne stwory. - Jest to 
bardzo lekki, ale zarazem niedopo-
wiedziany motyw. Twarz kobiety 
jest dość eteryczna. Pozostała część 
została wykonana grubymi pocią-
gnięciami. Dół jest dość ciemny, ale 
tylko dlatego że wcześniej ściana 

była notorycznie dewastowana. 
Chcieliśmy więc odmienić jej obli-
cze, ale jak najmniejszym nakła-
dem środków finansowych. Stąd 
też plątanina macek ośmiornicy i 
niestworzonych stworów. Poza tym 
kolorystycznie starałem się nawią-
zać również do znajdującego się w 
pobliżu bloku tak, aby z perspekty-
wy korespondowało to ze sobą – 
opowiada. Praca powstała w ciągu 
pięciu dni. - Właściwie mogliśmy go 
skończyć w jeden dzień, ale byliśmy 
uzależnieni od zwyżki, którą mieli-
śmy do dyspozycji przez około 3 go-
dziny dziennie – dodaje.

Co ciekawe, w ostatnim czasie 
ludzie przestają łączyć graffiti z 
wandalizmem, lecz widzą w malo-
waniu sztukę. - Graffiti, które do 
niedawna kojarzone było z buntem 
i służyło także jako przekaz poli-

tyczny, teraz zaczyna pojawiać się 
w formie obrazów w prywatnych 
domach, lub staje się specyficz-
nym, a także potężnym nośnikiem 
reklamy. To pewnego rodzaju me-
dium. Widać, że taka forma sztuki 
stała się ostatnio bardzo modna, 
również w Częstochowie. Oczywi-
ście nie na taką skalę jak ma to 
miejsce chociażby w Łodzi. Jednak 
wszystko chyba zmierza w dobrym 
kierunku. W tym temacie bardzo 
aktywnie działa Tomek Sętowski, 
który zorganizował sobie kilka 
ścian. Również chcę iść w podob-
nym kierunku. Nie ukrywam, że li-
czę też na komercyjne propozycje – 
podkreśla Michał Błach.

Murale nie tylko wpływają na es-
tetykę okolicy, ale również... od-
straszają wandali. - Odpukać, ale 
na moje murale jeszcze nikt nie 
podniósł ręki. Według mnie, jeżeli 
jakaś ściana jest ciągle dewastowa-
na przez graficiarzy to należy ją od-
dać w nasze ręce. To daje gwaran-
cję bezpieczeństwa – podsumowuje 
ze śmiechem.

Michał Błach pierwszy mural 
stworzył w roku 2009 przy ulicy So-
bieskiego podczas akcji „Podwórko 
bez narkotyków”. Jedna z jego prac 
wykorzystana została na okładkę 
płyty zespołu CentrumStrona. Na 
swoim koncie ma też murale przy 
alei Armii Krajowej oraz Świtezian-
kę przy ulicy Goszczyńskiego.
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Food court

Nowa restauracja 
w Galerii 
Jurajskiej

Galeria Jurajska rozwija 
i urozmaica ofertę swojej 
strefy gastronomicznej.    
Do grona najemców cen-
trum handlowego dołączy-
ła właśnie restauracja 
CrepStory. Naleśnikarnia 
zajęła ponad 127 m kw.

  Zmodernizowany na po-
czątku 2016 roku food court 
Galerii Jurajskiej to dziś jed-
no z najchętniej odwiedza-
nych miejsc w centrum han-
dlowym. Strefa kusi nie tyl-
ko ofertą restauracji i ka-
wiarni, ale także miejscami 
wypoczynku, jakie stworzyła 
swoim klientom Jurajska. 
Teraz to popularne miejsce 
zyskuje nowego najemcę, a 
tym samym kolejną restau-
rację.  

Od początku października 
w Jurajskiej działa już nale-
śnikarnia CrepStory stwo-
rzona przez lokalnego przed-
siębiorcę.    W jej menu moż-
na znaleźć naleśniki z na-
dzieniem na słodko, z mię-
sem, rybami, a także nale-
śniki wegańskie i wegeta-
riańskie. W karcie restaura-
cji nie zabrakło także dese-
rów i zup m.in. tradycyjnej 
solanki, veloute z białymi 
grzybami czy minestrone z 
sosem pesto.

To już 14 punkt z ofertą 

restauracyjno – kawiarnia-
ną w Galerii Jurajskiej. Dziś 
oprócz CrepStory składają 
się na nią restauracje m.in. 
KFC, McDonald’s, Pizza 
Hut, Smak Zdrowia czy Bur-
ger King oraz kawiarnie m.
in. Costa Coffee, Cafe Portu-
gal i cukiernia Consoni.

– CrepStory rozwija ofertę 
gastronomiczną Jurajskiej, 
wprowadzając do niej ele-
menty kuchni europejskiej 
ze szczególnym akcentem 
na kuchnię francuską i sta-
rosłowiańską. Tym samym 
dajemy naszym klientom 
jeszcze większy wybór spo-
śród kilkuset potraw, które 
dziś można znaleźć w naszej 
galerii – mówi Roman Bu-
gajczyk, dyrektor Galerii 
Jurajskiej.

Food Court Galerii Juraj-
skiej to dziś jedno z najbar-
dziej przyjaznych miejsc 
wśród polskich galerii han-
dlowych. W 2016 roku 
Jurajska przebudowała 
strefę, dzieląc ją na kilka wy-
godnych przestrzeni prze-
znaczonych m.in. dla dzieci i 
pod wypoczynek. Za swoją 
inwestycję galeria nomino-
wana była do ICSC Solal 
Marketing Awards 2017 
oraz do Property Design 
Awards 2017.
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Częstochowska szkoła 

Wśród 
najlepszych!

Szkoła Podstawowa nr 
38 im. L. Zamenhofa 
znalazła się w pierwszej 
dziesiątce ogólnopol-
skiego konkursu: „ETS 
w mojej szkole”, organi-
zowanego przez Mini-
sterstwo Sportu i Tury-
styki, współfinansowa-
nego z programu Unii 
Europejskiej Erasmus +.

Uczestnicy konkursu 
w dniach od 23 do 30 
września musieli zorgani-
zować w szkole obchody 
Europejskiego Tygodnia 
Sportu, opisać je i prze-
słać zdjęcia. Jury oceniało 
poprawność   merytorycz-
ną (zgodność   z   tema-
tem), estetykę (kompozy-
cja,   ostrość,   punkty   
odniesienia),   ujęcie te-
matu (ciekawe, nietypowe 
uchwycenie tematu)   oraz 
najlepsze odzwierciedle-
nie hasła #BeActive.

W SP nr 38 w ramach 
obchodów, każdego dnia 
odbywały się m. in. zajęcia 
wychowania fizycznego, 
treningi tańca towarzyskie-
go i piłki nożnej. Nauczy-
ciele i trenerzy zachęcali 
uczniów do aktywności fi-
zycznej, wskazując korzy-
ści z uprawiania różnych 

dyscyplin sportowych. Do-
datkowo, zorganizowano 
trening piłki nożnej na ko-
lorowo, z dużą ilością przy-
borów. Poza tym wszyscy 
uczestnicy ETS – ubrani 
na niebiesko - biegali przez 
30 minut, oczywiście każdy 
w swoim tempie. A oprócz 
tego trenerzy tańca zachę-
cali do aktywności fizycznej 
w rytm muzyki latynoame-
rykańskiej. - Być aktyw-
nym to być zdrowym, sil-
nym i szczęśliwym człowie-
kiem - tę prawdę staramy 
się zaszczepić naszej mło-
dzieży -  mówi Lucyna Ko-
żuch, koordynator konkur-
su w SP 38, nauczycielka 
wychowania fizycznego.

Celem   konkursu   by-
ło   promowanie   inicjaty-
wy   Komisji   Europejskiej 
-Europejskiego Tygodnia 
Sportu i idei #BeActive 
(„Bądź aktywny”), nawo-
łującej Europejczyków do 
aktywnego spędzania   
czasu.

Konkurs wyłonił 10 
najlepszych organizato-
rów obchodów ETS 
w szkołach na terenie ca-
łej Polski, wśród nich zna-
lazła się częstochowska 
38.

kg

Jesteś właścicielem budynku, którego ściany upodobali sobie 
wandale? A może chcesz po prostu odmienić jego oblicze? Zgłoś 
się do nas! Ułatwimy Ci kontakt z Michałem Błachem, który być 
może zaprojektuje i stworzy u Ciebie niesamowite malowidło!
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Dzień Chłopaka 
w VIII LOS

„Janusza Radka można słuchać bez końca...”

Każdy z nas pamięta swój pierw-
szy dzień w nowej szkole. W na-
szych głowach, oprócz radości, 
mnożyły się pytania i wątpliwości: 
„Czy to był dobry wybór?”, „Czy bę-
dę w stanie się odnaleźć?”.

We wrześniu 2017 r. podobne roz-
terki przeżywała cała społeczność VIII 
Liceum Ogólnokształcącego Samo-
rządowego w Częstochowie – szkoła 
musiała bowiem zmienić lokalizację z 
budynku przy ulicy Kukuczki na budy-
nek przy ulicy Worcella 22.

Dziś już jesteśmy pewni, że VIII 
LOS „wylądowało bezpiecznie”.

Budynek szkoły przy ulicy Worcel-
la 22 jest zlokalizowany w cichym za-
kątku dzielnicy Tysiąclecie, ale od 
centrum miasta dzieli go zaledwie 
pięć minut drogi piechotą. Sprzyja 
nam miejska komunikacja – doje-
chać do nas można zarówno tram-
wajem, jak i autobusami. Nie bez 
znaczenia pozostaje bliskie i nobili-
tujące sąsiedztwo Wydziału Filolo-
giczno-Historycznego Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie. 

Szkołę otacza spory park, w któ-
rym rosną okazałe drzewa i krzewy. 

Tuż przy budynku są też dwa boiska. 
Duże oszklone wejście do gmachu 
szkoły prowadzi do przestronnego 
holu. W nim od razu widać, że VIII 
LOS to szkoła sukcesu, bo całą ścianę 
ozdabiają szkolne trofea ulokowane 
obok szkolnego sztandaru. W koryta-
rzu po lewej stronie znajduje  się se-
kretariat oraz gabinety: pani dyrek-
tor – Ilony Walczak-Dądeli, pani pe-
dagog – Katarzyny Radlak i admini-
stracji. Także na parterze mamy 
szkolną stołówkę i świetlicę oraz salę 
gimnastyczną z gabinetami nauczy-
cieli wychowania fizycznego. Na 
wprost wejścia znajdują się obszerne 

schody, które wiodą na kolejne pię-
tra. Na I kondygnacji znalazły swoje 
miejsce: szkolna biblioteka (która w 
wakacje przeszła gruntowny remont, 
aby pomieścić wszystkie woluminy 
VIII LOS), pokój nauczycielski oraz 
pracownie przedmiotowe, m.in. po-
lonistyczne i historyczne. Na II pię-
trze są już wyłącznie sale lekcyjne, w 
tym językowe, informatyczna i che-
miczna. Wytchnieniu podczas przerw 
służą wielkie i widne hole zlokalizo-
wane na każdym piętrze. Młodzież 
ma tam do dyspozycji stoły, krzesła i 
ławy, a atmosferze relaksu sprzyjają 
okazałe rośliny i bogate dekoracje.

Nowe miejsce wymaga „oswoje-
nia” – jeszcze ciągle się urządzamy, 
jeszcze ciągle trwają prace remonto-
we, ale my z dnia na dzień coraz bar-
dziej czujemy, że jesteśmy u siebie. 

Nie zapominamy jednak o naszej 
starej siedzibie przy ulicy Kukuczki, bo 
uważamy, że teraźniejszość trzeba bu-
dować na tradycji. Pielęgnujemy 
wspomnienia, ale z nadzieją patrzymy 
w przyszłość i urządzamy nasz nowy 
szkolny dom przy ulicy Worcella 22.

Sara Starzyńska, klasa IIA LO
Iwona Skrzypczyk-Gałkowska, 

nauczyciel języka polskiego

Dzień Chłopaka w VIII LO Samo-
rządowym w Częstochowie upłynął 
w tym roku pod hasłem zabawy 
uwiecznionej na fotografiach, bo-
wiem dyrektor szkoły – pani Ilona 
Walczak-Dądela ogłosiła konkurs 
na fotoreportaż relacjonujący prze-
bieg święta chłopców w każdej kla-
sie. Wspólnym zabawom nie brakło 
więc nuty rywalizacji, czego świa-
dectwem są liczne zdjęcia na Face-
booku VIII LOS. 

Komisja konkursowa w składzie: 
dyrektor Ilona Walczak-Dądela, pe-
dagog Katarzyna Radlak  i pedagog 
Justyna Sobieska miała nie lada 
orzech do zgryzienia, żeby wyłonić 

zwycięzców. Ostatecznie postano-
wiono nagrodzić sześć klas, które 
wzięły udział w konkursie: I a, I b i II a 
– oddziały licealne oraz II a, II b, III a 
– oddziały gimnazjalne. Dla klas 
szczególnie wyróżniających się po-
mysłowością w organizacji Dnia Chło-
paka i ciekawą dokumentacją foto-
graficzną z przebiegu święta pani dy-
rektor ufundowała specjalną nagro-
dę – niespodziankę. Przyznano ją 
trzem klasom: I b, II a – oddziały lice-
alne oraz III a – oddział gimnazjalny.

Zwycięzcom gratulujemy! Fotore-
portaże do obejrzenia na profilu FB 
naszej szkoły, a zwycięskie zdjęcia 
prezentujemy poniżej.                                                  

I. S-G 

Janusz Radek – wokalista, kom-
pozytor, autor tekstów, aktor insce-
nizacji muzycznych. Z wykształcenia 
historyk – ukończył Uniwersytet Ja-
gielloński. Głos – 4 i pół oktawy. Był 
solistą w Tryptyku Świętokrzyskim 
duetu Piotr Rubik/Zbigniew Książek. 
Zagrał wiele ról w spektaklach mu-
zycznych. Nagrał dziewięć płyt solo-
wych. Ostatnia nosi tytuł Poświa-
towska/Radek „Kim ty jesteś dla 
mnie”. W 50. rocznicę śmierci Haliny 
Poświatowskiej przyjechał do ro-
dzinnego miasta poetki, by zaśpie-
wać jej wiersze. Wieczorem w Fil-
harmonii Częstochowskiej. W samo 
południe – w VIII Liceum Ogólno-
kształcącym Samorządowym. 

Dla społeczności 8 LOS wizyta Ja-
nusza Radka miała wyjątkowe zna-
czenie. Koncert artysty  był nie tylko 
inauguracją odchodów 50. rocznicy 
śmierci słynnej poetki, był także pre-
zentem dla wszystkich pracowników 
szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej, który zwyczajowo obchodzony 
jest 14 października. W uroczystości 
uczestniczyli nauczyciele, uczniowie 
i absolwenci szkoły oraz zaproszeni 
goście – przedstawiciele Urzędu 
Miasta Częstochowy, Kuratorium 
Oświaty, instytucji związanych 
z edukacją, zaprzyjaźnieni dyrekto-
rzy szkół oraz pan Zbigniew Myga – 
brat poetki, kustosz Muzeum Haliny 

Poświatowskiej. Spotkanie z muzy-
kiem było również efektem projektu 
„Jestem jak gwiazda”, w którym 
uczestniczą uczennice liceum. 

„Dlaczego Poświatowska?” - za-
pytaliśmy.  Stworzyła niezwykle 
uniwersalne wiersze. Wciąż sięgam 
po Poświatowską, bo jej wierzę. - 
odpowiedział artysta. Może jestem 
naiwny – dodał – ale wierzę też 

w to, że zaśpiewacie razem ze mną. 
Tak się też stało. Publiczność uwie-
rzyła Januszowi Radkowi. Razem 
wykonali utwór „Dobro”. Nic dziw-
nego, że po ostatniej piosence, za-
nim rozległy się brawa, usłyszeć 
można było jęk zawodu, że koncert 
się skończył...

Radka można słuchać bez końca. 
Jego zdolności wokalne zachwycają. 

Poświatowską czyta się od deski do 
deski. Jej poezja dotyka najczulszych 
strun serca. Duet Poświatowska/Ra-
dek to prawdziwa uczta. I w takiej 
muzycznej uczcie miała zaszczyt 
uczestniczyć społeczność VIII Li-
ceum Ogólnokształcącego Samorzą-
dowego. 

Grażyna Wojtasik
nauczyciel języka polskiego
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W Polsce ponad 80 procent 
odpadów z tworzyw sztucz-
nych pochodzących od konsu-
mentów trafia na wysypiska, 
część jest spalana, a tylko nie-
wielki odsetek jest wykorzy-
stywany. Aby zapobiec tej nie-
korzystnej tendencji Minister-
stwo Środowiska chce, aby 
klient wyrobił nawyk przycho-
dzenia do sklepu z własną 
siatką, najlepiej papierową lub 
płócienną. Ma to przynieść 
korzyść środowisku. Foliówka 
służy nam bowiem przeciętnie 
20 minut, a naturalnych wa-
runkach rozkłada się od 100 
do 400 lat.

Jednak nowelizacja ustawy o 
gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi 

nie jest własnym pomysłem re-
sortu. Wymusiła ją na Polsce 
dyrektywa unijna zalecająca 
zmniejszenie zużycia lekkich 
plastikowych toreb. Zgodnie z 
nią ich zużycie w 2019 r. na 
osobę ma wynieść 90 sztuk, a 
w 2025 r. – 40. Ale można też 
nałożyć na plastikowe torby 
obowiązkową opłatę od końca 
2018 roku. Resort środowiska 
wybrał to drugie rozwiązanie, 
bo w zasadzie tylko ono jest 
możliwe do zrealizowania w na-
szych warunkach. Dziś staty-
styczny Polak zużywa rocznie 
470 plastikowych toreb. Zejście 
w stosunkowo krótkim czasie 
do stanu 90, a później 40 sztuk 
graniczyłoby chyba z cudem. 
Poza tym w większości naszych 
sklepów pobierana jest już 

opłata z reklamówek, a więc 
klienci są już do tego przyzwy-
czajeni. Teraz ceny prawdopo-
dobnie pójdą w górę. Mogą 
osiągnąć kwotę nawet 1 zł za 
sztukę, ale zgodnie z projektem 
resortu ma to być górna grani-
ca ceny.

Zmiany mają dotyczyć tylko 
reklamówek oferowanych przy 
kasach (o grubości do 0,050 
mm. Nie obejmą więc cienkich 
toreb foliowych oferowanych na 
stoiskach z artykułami mięsny-
mi i wędliniarskimi, piekarni-
czymi, z owocami i warzywami. 
Sklepy, zgodnie z przepisami, 
muszą zapewnić higieniczne 
opakowanie tych towarów. 

Pieniądze z opłat mają trafić 
do Narodowego Funduszu Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

KALENDARZ EKOLOGICZNY

PAŹDZIERNIK
16 Światowy Dzień Żywności
25 Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

LISTOPAD

6 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska 
Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

10 Dzień Jeża
25 Dzień Bez Futra
25 Międzynarodowy Dzień Bez Zakupów

GRUDZIEŃ
10 Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt 
11 Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich
20 Dzień Ryby
22 Pierwszy Dzień Zimy

Z korzyścią dla środowiska

Płatne foliówki

W nocy z 28 na 29 paździer-
nika nastąpi zmiana czasu z 
letniego na zimowy. Oznacza 
to przesunięcie wskazówek 
zegarów w tył. Zyskamy za-
tem godzinę snu dodatkowo. 

Zmiana czasu została u nas 
wprowadzona w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku (choć 
przejścia z czasu zimowego na 
letni i odwrotnie stosowane były 
okresowo również wcześniej).

Główną motywacją dokony-
wania zmian czasowych było 
bardziej efektywne wykorzy-
stanie światła słonecznego 
(dziennego). Chodziło o taką 
organizację dnia pracy, 
aby maksymalnie wykorzystać 
światło słoneczne w ciągu 
dnia. Oszczędność energii 
elektrycznej to główny argu-
ment. Im później włączaliśmy 
sztuczne światło, tym mniej 
prądu zużywaliśmy.

Za i przeciw

Kontrowersje wokół zmiany czasu
Więcej światła słonecznego 

pozytywnie wpływa na naszą 
aktywność. Możemy w więk-
szym zakresie uczestniczyć w 
zajęciach, które zazwyczaj od-
bywają się popołudniami, po 
godzinach pracy. Zwolennicy 
zmiany czasu dowodzili, że ko-
lejną – ich zdaniem – zaletą jest 
wzrost bezpieczeństwa. Wydłu-
żenie czasu dostępnego światła 
popołudniami zmniejsza ryzyko 
wypadków drogowych, czy ak-
tów wandalizmu. 

Coraz częściej neguje się jed-
nak tę operację. Jej przeciwnicy 
twierdzą, że korzyści ekono-
miczne są stosunkowo niewiel-
kie, bo obecnie stosowane urzą-
dzenia są coraz mniej energo-
chłonne, a co za tym idzie 
oszczędności są mniejsze. 
Zmiana taka bardzo niekorzyst-
nie wpływa natomiast na nasz 
organizm. Zakłócenie rytmu 
dobowego skutkuje czasowo 
mniejszą wydolnością w pracy 
oraz zwiększonym ryzykiem de-
koncentracji,

Dezodoranty należą do naj-
częściej używanych przez nas 
kosmetyków. Neutralizują 
skutki związane z poceniem 
się, dają uczucie czystości i 
świeżości.

Typowe dezodoranty zawierają 
składniki zapobiegające rozwojowi 
bakterii, m.in. heksachlorofen, ir-
gasan, triclosan, czy też czwarto-
rzędowe sole aminowe. Wykorzy-
stuje sie też takie związki jak far-
nezol czy bisabolol. Coraz częściej 
pojawia się w ich recepturach 
kwas d-usnowy (produkt natural-
ny pozyskiwany z porostów), który 
wykazuje silne działanie przeciw-
bakteryjne i przeciwgrzybicze. Ale 
ważnymi składnikami są też sub-
stancje zapachowe, których zada-
niem jest tuszowanie ewentualne-
go zapachu potu. 

W skład wielu dezodorantów 
wchodzi alkohol etylowy, który 
działa wysuszająco, ale u osób 
o skórze wrażliwej może powodo-
wać jej podrażnienia. Takim oso-
bom zalecane są wyroby zawie-
rające zamiast alkoholu etylowe-
go lotne silikony. Dezodoranty 
często wzbogacane są środkami 
pielęgnacyjnymi, np. witamina-
mi czy ceramidami.

Należy jednak pamiętać, że są 
to preparaty, które tylko mini-
malizują rozwój bakterii, nato-
miast nie hamują wydzielania 
potu. Zazwyczaj ich działanie 
ogranicza sie do kilku godzin. 

Samo pocenie się jest jak naj-
bardziej fizjologiczne i niezbędne 
do utrzymania temperatury cia-
ła. Jednak pot, zwłaszcza w 
okresach jego zwiększonego wy-

dzielania może powodować po-
drażnienia skóry. Nadmierne po-
cenie sprzyja maceracji naskór-
ka i zwiększa jej podatność na 
infekcje, szczególnie grzybicę 
stóp. Najprościej w takiej sytu-
acji jest umyć ciało, ale wiado-
mo, że w ciągu dnia niewiele 
osób może sobie na taki komfort 
pozwolić. Alternatywnym roz-
wiązaniem są zatem środki, któ-
re nie tylko maskują zapach, ale 
także powodują ograniczenie 
działania gruczołów potowych, 
czyli tzw. antyperspiranty.

Środki te, podobnie jak dezodo-
ranty zawierają środki zapachowe 
i przeciwbakteryjne, ale dodatko-
wo wzbogacone są o składniki po-
wodujące zmniejszenie wydziela-
nia potu. Głównymi składnikami 
antyperspirantów są niedrażniące 
skóry alkaliczne sole glinu, które 
nie tylko hamują rozmnażanie 
bakterii, ale także ograniczają 
działanie gruczołów potowych. 
Składniki te na skutek temperatu-
ry i wilgoci zmieniają sie na skórze 
w żel, który nie zatyka porów, a je-
dynie je zwęża, skutecznie ograni-
czając ich działanie, przez co w du-
żym stopniu ogranicza problem 
nadmiernej potliwości. Ostatnio 
coraz częściej w preparatach prze-
ciwpotowych stosuje sie talk. 

Czas działania antyperspiran-
tu jest dłuższy niż dezodorantu. 
Efekt jego działania jest widoczny 
nawet do kilkunastu godzin. Po-
winno się go zatem stosować tyl-
ko raz dziennie, najlepiej po po-
rannej kąpieli, która powinna być 
zakończona chłodnym pryszni-
cem dodatkowo zwężającym uj-
ścia gruczołów łojowych.

Co wybrać?

Dezodorant 
czy antyperspirant

PIĄTEK-NIEDZIELA, 
13-15 PAŹDZIERNIKA 2017
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Od nowego roku na polskim 
rynku będzie można sprzeda-
wać oraz montować wyłącznie 
kotły o najlepszych standar-
dach emisyjnych. To  projekt  
nowego rozporządzenia resor-
tu rozwoju, który obecnie jest 
w trakcie konsultacji społecz-
nych. Przyczynić się to ma do 
walki z tzw. niską emisją.

Mimo znacznej redukcji emisji 
w przemyśle standardy jakości 
powietrza w Polsce nadal nie są 
dotrzymywane. Winne są temu 
zanieczyszczenia pochodzące 
głównie z przydomowych kotłow-
ni. Od wielu lat Polacy, obok 
Bułgarów oddychają najbardziej 
zanieczyszczonym powietrzem w 
Unii Europejskiej. Rocznie z po-
wodu chorób i powikłań wywoła-
nych przez wdychanie złej jako-
ści powietrza, umiera w naszym 
kraju ok. 45 tys. osób.

Problem ten dotyczy również 
polskich miast. Najgorzej jest na 
południu kraju, w Małopolsce i na 
Śląsku, gdzie limity stężeń zanie-
czyszczeń powietrza są przekra-
czane kilkadziesiąt dni w roku. Za 
niechlubną stolicę polskiego smo-
gu uznawany jest Kraków, gdzie 
stężenia przekraczane są przez 
prawie połowę roku. W czołówce 
są także Gliwice, Katowice i Nowy 
Sącz. Powietrzem złej jakości od-
dychają mieszkańcy i turyści Za-
kopanego czy Szczyrku.

Przygotowane przez resort 
rozwoju rozporządzenie ma  
ograniczyć to zjawisko. Od 2018 
r. nie będzie bowiem można 

sprzedawać ani montować w 
Polsce kotłów na paliwa stałe 
(głównie chodzi o węgiel), które 
nie będą miały najwyższej piątej 
klasy parametrów emisyjnych.

Zgodnie z projektem, nowe re-
strykcje będą dotyczyły kotłów o 
mocy nie większej niż 500 kW, czy-
li takich jakie stosowane są w do-
mowych kotłowniach. Nowe piece, 
które są ręcznie zasilane paliwem, 
nie będą mogły emitować więcej 
niż 60 mg pyłu na metr sześcien-
ny. W przypadku kotłów automa-
tycznych, emisje nie będą mogły 
przekroczyć 40 mg pyłu na metr 
sześcienny.

Kotły o gorszych parametrach 
będą mogły być produkowane w 
naszym kraju, lecz producenci 
będą zmuszeni do znalezienia 
nowych rynków zbytu.

Przepisy nowego rozporządze-
nia będą obowiązywały przez 
dwa lata. Od 2020 r. w Polsce 
obowiązywać zaczną unijne roz-
wiązania, które dopuszczać będą 
do obrotu na rynku tylko naj-
mniej emisyjne piece.

W Polsce obecnie  największą 
popularnością, szczególnie ze 
względu na niską cenę, cieszą 
się kotły o bardzo niskich para-
metrach emisyjnych. Chodzi o 
tzw. kopciuchy, które stanowią 
nawet ok. 70 proc. pieców wyko-
rzystywanych w kraju (ponad 5 
mln). 

Organizacje pozarządowe biją 
na alarm:  rocznie na 200 tys. 
sprzedanych pieców węglowych 
- 140 tys. to te tanie o niskich 
standardach emisyjnych. 

Od 2018 r. 

Kotły tylko 
o najwyższych 
standardach

Wzrasta zainteresowanie 
domami energooszczędnymi. 
Przede wszystkim ze względu 
na rosnące ceny energii oraz 
coraz większą świadomość 
ekologiczną Polaków. 

Dom energooszczędny to do-
bra inwestycja, bo zużywa 3-5 
razy mniej energii od domu tra-
dycyjnego (jego zapotrzebowanie 
na energię cieplną wynosi 30-70 
kWh/m2/rok). Dom niskoener-
getyczny, zaliczany również do 
domów energooszczędnych, po-
siada jeszcze korzystniejsze pa-
rametry, tzn. zużywa 15-30 
kWh/m2/rok. Osiągnięcie takie-
go współczynnika jest możliwe 
dzięki zastosowaniu dobrych 
izolacji przegród zewnętrznych 
(m.in. ocieplenie ścian i dachy, 
trzyszybowe okna, wysokiej ja-
kości drzwi zewnętrzne), reduk-
cji mostków termicznych, wy-
dajnemu systemowi wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem cie-
pła (rekuperacja) i wydajnej in-
stalacji grzewczej (np. z wyko-
rzystaniem pompy ciepła).

Poza tym w budynku energo-
oszczędnym wykorzystuje się – 

o ile to możliwe – odnawialne 
źródła energii (np. energia sło-
neczna, energia gruntowa, bio-
masa) oraz kładzie się również 
nacisk na jak najmniejsze zuży-
cie energii elektrycznej i jak naj-

niższą emisję dwutlenku węgla.
Do domów energooszczęd-

nych zalicza się również dom 
pasywny, który zużywa nawet 
ośmiokrotnie mniej energii niż 
dom tradycyjny. Jego zapotrze-

bowanie energetyczne wynosi 
poniżej 15 kWh/m2/rok. Spra-
wia to, że znacznie obniżają się 
koszty jego utrzymania. 

Aby dom został uznany za 
pasywny, musi jednak posia-

dać m.in. właściwą izolację 
cieplną (współczynnik przeni-
kania ciepła poniżej 15 kWh/
m2/rok), odpowiednie okna 
i drzwi oraz wydajny system 
wentylacji z odzyskiem ciepła. 
Nieodzowna jest też odpowied-
nia szczelność (test ciśnienio-
wy). Ponadto musi charaktery-
zować się minimalnymi strata-
mi ciepła przy przygotowaniu 
i dystrybucji wody oraz wydaj-
nym użytkowaniem energii 
elektrycznej. Nie może nato-
miast posiadać mostków ter-
micznych. W domu pasywnym 
nie ma również tradycyjnego 
systemu ogrzewania. Do do-
grzewania powietrza wentyla-
cyjnego wykorzystuje się reku-
perację, promieniowanie sło-
neczne, pompy ciepła, ciepło 
znajdujących się w domu urzą-
dzeń i mieszkańców.

Odmianą domu pasywnego 
jest dom autonomiczny, który 
jest tak zaprojektowany, by 
mógł funkcjonować niezależnie 
od zewnętrznej infrastruktury, 
czyli bez dostaw z zewnątrz 
energii i wody oraz odbierania 
ścieków i burzówki.

Mieszkać taniej

Dom energooszczędny, czyli jaki?

Względy techniczne powo-
dowały, że nie wszyscy mogli 
mieć w swoich domach komi-
nek. Ale sytuacja się zmieniła, 
gdy na rynku pojawiły się 
praktyczne i nowoczesne ko-
minki na bioetanol, w których  
zamiast drewna spala się pali-
wo na bazie alkoholu (zazwy-
czaj etanolu) w postaci żelu 
lub płynu.

Biokominki są nowoczesnym 
rozwiązaniem. Pełni przede 
wszystkim funkcję dekoracyjną, 
choć mogą służyć również do do-
grzewania pomieszczeń, w ja-
kich się znajdują. W zależności 
od potrzeby do wyboru są bioko-
minki naścienne, wolnostojące 
i montowane w meblach, prze-
ważnie w stołach.

Biokominek można zainstalo-

wać w zasadzie w dowolnym 
miejscu, gdyż nie wymaga on 
żadnych specjalnych instalacji 
ani zezwoleń. Składa się on 
z podstawy, paleniska, obudowy 
i szklanej osłony. Wykonany jest 
zwykle z bardzo odpornych 
i trwałych materiałów jak stal, 
szkło, kamień, ceramika i płyta 
MDF.  Jak wspomnieliśmy, zale-
tą biokominków jest fakt, że nie 

wymagają one żadnych instala-
cji kominowych ani zezwoleń bu-
dowlanych. Dzięki temu bioko-
minek można zamontować lub 
postawić w niemal każdym po-
mieszczeniu. Przed zakupem 
warto jednak zapoznać się z wy-
maganiami i zaleceniami produ-
centa, gdyż często podaje on mi-
nimalne wymagania, np. wiel-
kość pomieszczenia.

Popularne biokominki mają 
zazwyczaj słabsze parametry 
grzewcze niż kominki tradycyjne 
– podczas gdy tradycyjny komi-
nek ma moc 7-10 kW, to bioko-
minek około 3 kW. Oznacza to, 
że biokominek daje tyle ciepła co 
przeciętny grzejnik. Są jednak 
modele, które dzięki lepszej kon-
strukcji i zdolności kumulacji 
ciepła potrafią osiągnąć moc na-
wet do 13-17 kW. 

Biokominek

Zdobi i dogrzewa

Coraz powszechniejsze 
w użyciu stają się żarówki 
LED. I trudno się dziwić, sko-
ro pozwalają nam zaoszczę-
dzić na energii elektrycznej, 
bo zużywaja pięciokrotnie 
mniej prądu od np. żarówek 
halogenowych.

Dobre żarówki LED charakte-
ryzują się wydajnością świetlną 

na poziomie 50-60 lm/W.  
W starszego typu żarówkach pa-
rametr ten jest na poziomie  
20-30 lm/W

Zapewne żywotność LED jest 
większa od innych źródeł światła, 
ale i tak kiedyś nastąpi jej kres. 
Jednak nie od razu, jak w przy-
padku zwykłych żarówek czy na-
wet żarówek halogenowych. Tu 
ten proces przebiega powoli.

Niektórzy producenci żaró-
wek LED określają go na pozio-
mie 35 tysięcy godzin. Biorą 
pod uwagę czas, po którym ja-
sność użytych diod LED w ża-
rówce spada o połowę, co moż-
na zauważyć po zmianie barw 
emitowanego światła, np. z cie-
pło białej na niebieską. Spowo-
dowane jest to wypalaniem się 
luminoforu.

Żarówki LED

Zdobywają rynek



Solgro Poczesna
Chciałbyś produkować własny prąd? 
Podgrzewać w domu wodę ze słoń-
ca? A może po prostu potrzebujesz 
instalację centralnego ogrzewania 
lub nowego pieca? Zgłoś się do firmy 
Solgro z Poczesnej, która już od 
ośmiu lat zajmuje się sprzedażą, 
montażem i serwisem kolektorów 
słonecznych jak i zintegrowanych 
systemów grzewczych na terenie ca-
łego województwa śląskiego, małopolskiego oraz pozostałych rejonów Polski.

KAS-MONT
Potrzebujesz schodów? Zależy ci na 
tym, aby były one nietypowe? Zgłoś 
się do firmy KAS-MONT, która ma 
wieloletnią tradycję – funkcjonuje na 
rynku od 1992 roku. Oferuje wyko-
nanie i montaż schodów drewnia-
nych z dębu, jesionu i buku. Świadczy 
kompleksowe usługi od projektu do 
montażu. Każde zamówienie dosto-
sowuje do indywidualnych wymagań 
klientów. Poza tym prowadzi też 
sprzedaż sztukaterii - listew podsufi-
towych, listew przypodłogowych, li-
stew do podświetleń, listew giętych. 
- Wysoka jakość produktów i opty-
malne ceny zapewniają nam konkurencyjność i rzesze zadowolonych klientów – twierdzą przed-
stawiciele firmy.

GRANIREX
Doświadczenie i profesjonalizm – ty-
mi słowami można scharakteryzo-
wać firmę „GRANIREX” A.W. Woj-
ciech Antos założoną w 1979 r. Dłu-
goletnie doświadczenie kadry pod-
parte profesjonalnym zapleczem 
technologicznym sprawiło, że przed-
siębiorstwo stało się specjalistami w 
branży obróbki kamieni naturalnych. 
To bezpośredni importer granitu i 
marmuru z całego świata oraz lider w 
branży importu bloków granitowych 
ze Skandynawii czy płyt granitowych 
z Azji. - Spośród konkurencji wyróżnia nas fakt, że sami sprowadzamy i obrabiamy w zakładzie 
kilkutonowe bloki, dzięki czemu pomijamy podwykonawców – zaznaczają przedstawiciele. 

Kost-Bet 
Kostka brukowa nie ma przed tą fir-
mą żadnych tajemnic! Kost-Bet po-
wstała w 1998 roku i od początku 
swojego istnienia specjalizuje się w 
produkcji kostki brukowej i galanterii 
betonowej. Oferuje również wyso-
kiej klasy ogrodzenia betonowe. 
Wszystkie jej produkty spełniają wy-
magania zgodnie z odpowiednimi 
normami polskimi oraz europejski-
mi. Od 2003 roku zakład produkcyjny 
objęty jest Systemem Zarządzania i 
Kontroli jakości ISO 9001. Firma stale 
się rozwija, a jej nadrzędnym celem 
jest najwyższa jakość wyrobów. W 2008 roku uruchomiła najnowocześniejszą w Polsce linię pro-
dukcyjną niemieckiej firmy MASA, światowego lidera produkcji maszyn do wyrobu kostki bru-
kowej i galanterii budowlanej. 

Defro
- Naszym celem jest dostarczanie klien-
tom urządzeń, które cechuje nowocze-
sność i wysoka sprawność przy użyciu naj-
nowszych technologii produkcji – twier-
dzą przedstawiciele firmy Defro specjali-
zującej się w produkcji kotłów C.O. Wdro-
żyła ona oraz stosuje system zarządzania 
jakością zgodny z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi. Kotły Defro spełniają wy-
magania energetyczno-emisyjne klasy 5 oraz ecodesign zgodnie z wymaganymi normami. Prio-
rytetem firmy jest udział w programach ograniczenia niskiej emisji i ograniczenie emisji substan-
cji szkodliwych do atmosfery. 
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Poznaj naszych wystawców

Zapraszamy na Jesienne Targi Budowlane
Planujesz remont lub budowę domu? A może chcesz przeprowadzić metamorfozę w mieszkaniu i potrzebujesz porad ekspertów? Wszystko, czego trzeba, aby wygodnie i nowo-
cześnie urządzić swoje cztery kąty i ogród, będzie można znaleźć w Centrum Handlowym Auchan Poczesna. W najbliższy weekend (13, 14, 14 października) w galerii handlowej 
odbędą się Jesienne Targi Budowlane. Wstęp wolny! Tymczasem przybliżamy wam naszych wystawców. Sprawdźcie czym się zajmują i do kogo udać się z nurtującą was kwestią. 

adDesign
Marzysz o domu, mieszkaniu, biurze 
z pięknym wnętrzem, łazienką, kuch-
nią, salonem?
Szukasz inspiracji, trendów? Musisz 
poznać firmę adDesign z Częstocho-
wy. Oferuje ona płytki ceramiczne i 
gresowe, mozaiki szklane, kamień 
naturalny, beton architektoniczny, 
cegłę dekoracyjną, armaturę łazien-
kową i kuchenną, ceramikę sanitar-
ną, wanny, hydromasaże, baseny, kabiny prysznicowe, grzejniki łazienkowe i dekoracyjne, akce-
soria łazienkowe, oświetlenie i tapety.

ARSA-EKO 
Firma ARSA-EKO Paweł Godula na ryn-
ku istnieje już 14 lat. Specjalizuje się w 
instalacjach c.o., instalacjach paneli 
solarnych. To autoryzowany przedsta-
wiciel firmy KOTREM. Od 2010 uczest-
niczy w programach PONE.

Lux dom 
- Doświadczony zespół specjalistów, 
który poradzi sobie z różnorodnością 
potrzeb i wymagań klientów – cha-
rakteryzują siebie przedstawiciele fir-
my „Lux Dom”, która jako jedyna w 
Częstochowie i okolicach oferuje nie-
miecką markę Nord Ceram i polskie-
go producenta wanien Besco. Zaopa-
truje w materiały wykończeniowe, w 
płytki, ceramikę oraz armaturę - nie 
tylko prywatnych odbiorców, ale rów-
nież klientów inwestycyjnych. Specja-
lizuje się również w profesjonalnych 
projektach aranżacji łazienek.

Termo Eko+ 
Palisz w piecu, a wciąż jest ci zimno? 
Być może twój dom traci nadmiernie 
ciepło przez nieszczelności. Sprawdź ja-
kość izolacji w badaniu kamerą termo-
wizyjną. W jaki sposób? Korzystając z 
usług firmy Termo Eko+. Badanie ter-
mowizyjne zlokalizuje wszystkie mostki 
termiczne - miejsca nadmiernej utraty 
ciepła oraz nawet najmniejsze niesz-
czelności izolacji ścian, okien, drzwi i da-
chu. Firma skutecznie lokalizuje mi.in.: 
straty ciepła przez brakującą izolację, 
zawilgocenia: ścian, podłóg, dachów, 
wycieki wody użytkowej z instalacji oraz wody deszczowej przez nieszczelności w dachu i ścia-
nach, problemy z wentylacją. Firma współpracuje zarówno z osobami prywatnymi, właściciela-
mi mieszkań, domów, zarządcami nieruchomości i deweloperami.

Dach Projekt 
Wyjątkowy dach zapewnia nie 
tylko bezpieczeństwo, ale sta-
nowi też pewnego rodzaju wi-
zytówkę naszego domu. Pokry-
cia dachowe i systemy komino-
we na najwyższym poziomie za-
pewni firma Dach Projekt z 
Wrzosowej. Prowadzi ona 
sprzedaż detaliczną i hurtową, współpracuje również z szeroką grupą wykonawców. Asorty-
ment firmy to produkty wysokiej jakości, cieszące się dobrą opinią wykonawców, jak i ostatecz-
nych klientów. To autoryzowany dealer producentów Koramic, Bratex oraz Schiedel. Oferuje kil-
kaset wariantów pokryć dachowych. Pracujący tam fachowcy z pewnością doradzą i pomogą 
dokonać trafnego wyboru materiału na dach. 
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Ogród Korzonek

Zaczarowany świat natury
Na Zachodzie już dawno zdo-

była popularność, u nas jej ka-
riera dopiero się rozkręca. Mo-
wa o permakulturze. To gałąź 
projektowania ekologicznego, 
inżynierii ekologicznej i pro-
jektowania środowiska, two-
rząca zrównoważoną architek-
turę siedzib ludzkich i samore-
gulujące się systemy rolnicze 
na wzór ekosystemów natural-
nych. Tyle definicja. Mówiąc 
najkrócej chodzi o to, aby lu-
dzie byli bardziej samowystar-
czalni poprzez projektowanie 
i rozwój płodnych i zrównowa-
żonych ogrodów i gospo-
darstw.

Permakultura to nie tylko spo-
sób na zdrowie, ale sposób na ży-
cie. Całość opiera się na trzech 
podstawowych zasadach etycz-
nych: 
l troszcz się o Ziemię: dbaj, 

aby wszystkie systemy życia 
mogły przetrwać i się rozwijać 
(bez zdrowej Ziemi ludzie nie 
mogą prosperować)

l troszcz się o Ludzi: dbaj, aby 
ludzie mieli dostęp do dóbr nie-
zbędnych do życia

l dziel się Nadmiarem: zdrowe 
systemy naturalne wykorzystu-
ją nadwyżki do wyżywienia in-
nych, ludzie mogą robić to sa-
mo.
Zasady te determinują postę-

powanie, zachęcają do kreatyw-
ności. A jeśli znajdą się przy tym 
inni ludzie, którzy tak samo my-
ślą i czują, dochodzi do tego jesz-
cze szczęście.

To właśnie było przyczyną roz-
wijania w połowie lat siedemdzie-
siątych XX wieku idei zrównowa-
żonego rolnictwa przez jej pre-
kursorów Billa Mollisona i Davi-
da Holmgrena.

Zauważyli oni niebezpieczeń-
stwo gwałtownego wzrostu użycia 
metod przemysłowych w rolnic-
twie, co – w ich opinii – powodo-
wało wysoką zależność od zaso-
bów nieodnawialnych i zarazem 
zatruwało ziemię i wodę, zmniej-
szało bioróżnorodność oraz nisz-
czyło powierzchniową warstwę 
gleby na ziemiach, które do tej 
pory były płodne. Odpowiedzią 
było designerskie podejście na-
zwane”permakulturą”, opubliko-
wane po raz pierwszy w 1978 ro-
ku w  książce „Permaculture 
One”.  

Sama natura
Niektórzy podejmują to wy-

zwanie również u nas. Tak jak 
Asteniusz Myśliwiec. Ten młody 
człowiek – biznesmen na 10 hek-
tarowym terenie w miejscowości 
Korzonek  (gmina Konopiska) 
eksperymentuje z własnymi 
uprawami. A zaczęło się od znajo-
mości z Markiem Herkowiakiem, 
ogrodnikem z 25-letnim stażem, 
który doświadczenia zawodowe 
zdobywał poza granicami nasze-
go kraju – w Irlandii, Norwegii, 

Holandii, Izraelu. Oboje przygoto-
wali projekt,  wspólnie zmagali 
się z kolejnymi fazami produkcji 
rolnej. Z jednej strony była to 
wspaniała przygoda, ale z drugiej 
– ciężka, wymagająca wiele de-
terminacji praca. Ta dziedzina 
dopiero u nas raczkuje. Nie ma 
jeszcze wielu zwolenników. Zda-
rza się, że trzeba eksperymento-
wać. Nasi bohaterowie są w ja-
kimś sensie jej prekursorami 
w Polsce. 

  Tak naprawdę jednak główną 
inspiracją były dzieci państwa 
Myśliwców. Mają ich trójkę. Wła-
śnie teraz, w czasach postępu 
technicznego, wśród młodych ro-
dziców coraz modniejsze staje się 
życie w zgodzie z naturą i w po-
szanowaniu środowiska. Dla wie-
lu zdrowy styl życia staje się waż-
ny w momencie pojawienia się 
w rodzinie dziecka. Wtedy rodzice 
zaczynają w sposób przemyślany 
i świadomy podchodzić do każdej 
sfery życia rodzinnego. A natura 
doskonale pozwala poznawać 
i zrozumieć otaczający świat 
i zdobywać wiele niezbędnych 
umiejętności.

– Dzika natura ma swój urok. 
I nie trzeba sadzić palm, aby się 
o tym przekonać – mówi Aste-
niusz Myśliwiec. To wyraźne od-
wołanie do umieszczonej w cen-
trum Warszawy atrapy palmy.

Nie wystarczy jeść, trzeba się 
odżywiać

   W czasach, w których przy-
szło nam żyć, jesteśmy narażeni 
na silne zanieczyszczenie środo-
wiska oraz wszechobecne środki 
chemiczne, które zatruwają nasz 
organizm, przyczyniając się do 
wielu chorób cywilizacyjnych, 
m.in. nowotworów. Rocznie zja-
damy kilka kilogramów substan-
cji poprawiających smak i za-
pach, aromatyzujących i konser-
wujących tradycyjną żywność, 
a przecież w dobie wielu badań 
naukowych, wiemy już, że prawi-
dłowe odżywianie i higieniczny 
tryb życia to recepta na zdrowie. 
Permakultura, jako gałąź projek-
towania ekologicznego, ma nam 
w tym pomóc. Jest symbolem po-
wrotu do natury i zgodnie ze sło-
wami Hipokratesa „żywnością, 
która ma być lekiem”. 

– W naszym gospodarstwie 
uprawiamy ekologiczne produk-
ty. Nie stosujemy żadnej chemii. 
Uprawy prowadzimy według ka-
lendarza biodynamicznego. Sieje-
my, gdy jest pora siewu, pielimy, 
gdy jest czas pielenia i w odpo-
wiednim czasie zbieramy plony. 

Tak, jak to robiono kiedyś. Wa-
rzywa się nie psują, nie niszczą 
ich szkodniki. Wszystkie produk-
ty są ekologiczne. Bo jaki sens 
ma picie soku z marchwi, gdy wy-
ciąga ona z ziemi wszystkie pesty-
cydy? – mówi Marek Herkowiak.

Po chwili jednak dodaje: - Spo-
ro osób wciąż nie wierzy w żyw-
ność ekologiczną. Uważa, że to 
tylko chwyt marketingowy.

Warzywniki XXI wieku
Gospodarze oprowadzają nas 

po swoim ogrodzie. Zaczynamy 
od pasieki, bo właśnie od niej się 
wszystko zaczęło. Dlaczego po-
stawiono na miód? Bo choć nie 
jest lekiem, może stanowić 
wsparcie w terapii wielu scho-
rzeń. Nie bez przyczyny nazywa 
się go złotym eliksirem zdrowia. 
Cenny i unikatowy jest zwłaszcza 
preferowany tutaj miód wrzoso-
wy. Dlaczego? Bo w Polsce nie ma 
wiele wrzosowisk i niewiele pa-
siek go produkuje. Ponadto miód 
wrzosowy ma piękny, głęboki 
aromat i ciekawy odcień. Jest 
świetny do jedzenia oraz przygo-
towywania deserów. Poprawia 
odporność. 

Idziemy dalej, teraz wzdłuż 
ścieżki edukacyjnej. Dowiaduje-
my się, jak się rośliny rozmnaża-
ją, co potrzebują do rozwoju. Wie-
dza naszych gospodarzy w tym 
zakresie jest ogromna. Kierujemy 
się do winnicy, najbardziej nasło-
necznionego miejsca ogrodu. Tu-
taj uprawiane są winogrona. Wi-
no jest czystym produktem natu-
ry. Dziś powiedzielibyśmy – eko-
logicznym. To moszcz z winogron 
poddany fermentacji i leżakowa-
niu. Rzymska maksyma „in vino 
veritas” (w winie prawda) od wie-
ków powtarzana przez cały świat 
odnosi się do tego jak podczas 
wegetacji pielęgnowana była wi-
norośl oraz jak starannie był wy-
tłoczony moszcz i czy troskliwie 
doglądano go podczas fermenta-
cji i leżakowania. Inaczej mówiąc 
jakość wina świadczy o jakości 
naszej pracy w winnicy i piwnicy. 
Światowej sławy chemik i mikro-
biolog Ludwik Pauster powie-
dział: „spośród napojów alkoholo-
wych wino jest najzdrowszym, 
najbardziej naturalnym i najbar-
dziej higienicznym napojem, jaki 
ludzkość produkuje”.

Najwspanialsze laboratoria 
świata

Idziemy dalej. Szkółka produk-
cyjna, gdzie znajdują się sadzon-
ki warzyw, owoców, ziół, a być 
może w przyszłości również kwia-

EcoStrus 
Firma EcoStrus jest autoryzowanym 
koncesjonerem pomp ciepła marki 
Sofath - De Dietrich.
Wiedza i doświadczenie montażystów oraz jakość oferowanych pomp 
ciepła to przede wszystkim satysfakcja i zaufanie klientów.  

Zielona-Energia.com 
Zielona-Energia.com to firma, 
która dostarcza: opatentowane 
i sprawdzone rozwiązanie grzania 
wody CWU prądem stałym DC wprost z paneli fotowoltaicznych za pomo-
cą certyfikowanych hybrydowych bojlerów LOGITEX®, WattRouter®, urzą-
dzenie do zarządzania przepływem energii elektrycznej w domu. 
Ogrzewanie przy pomocy folii grzewczych Ondolia® oparte na technologii 
bezpośredniej przemiany energii elektrycznej w energię promieniowania 
podczerwonego. Zielona-Energia.com wykonuje montaż zestawów foto-
woltaicznych, które dają oszczędności w rachunkach za ciepłą wodę, prąd 
i ogrzewanie.
 
VERTIM  
VERTIM istnieje 1995 roku. 
Przedsiębiorstwo jest firmą rodzinną 
z tradycjami, co pozwala na pełne 
zaangażowanie się w działalność 
firmy. Tradycje firmy sięgają 1989 
roku. Jej celem jest oferowanie pro-
duktów najwyższej jakości, przy zachowaniu jak najlepszego stosunku – 
ceny do jakości. Zajmuje się produkcja drzwi wewnątrzlokalowych o boga-
tym wzornictwie i kolorystyce.

Canada Park  
Misją firmy przy projektowaniu 
osiedla Canada Park było stwo-
rzenie miejsca wyjątkowego i uni-
kalnego, mogącego stać się wizy-
tówką Poraja i dającego nowe 
możliwości jej mieszkańcom oraz 
mając wizję osiedla nowoczesne-
go i komfortowego, z mocnym naciskiem na kameralność, przestronność 
i bliskość przyrody, misja ta stała się możliwa do zrealizowania.

MARMUR DULEMBA  
Firma rodzinna działa prężnie 
od 1991 roku i ma w swojej 
bogatej ofercie posadzki, scho-
dy, kominki, blaty kuchenne, 
elewacje i łazienki z marmuru, 
granitu, trawertynu, piaskowca 
oraz onyksu. Wykonuje także 
rzeźby o tematyce sakralnej, 
a ich marmury i granity upięk-
szają wnętrza kilkudziesięciu 
kościołów. MARMUR DULEMBA to pełen zakres usług, od projektu aż 
do profesjonalnego montażu.

Poznaj naszych wystawców

tów. Teraz warzywnik, gdzie one 
rosną. Zacznijmy od ziół, które 
przeżywają dziś renesans. Po-
twierdza się stara prawda, że 
przyroda kryje lekarstwo na każ-
dą chorobę, a komórki roślin to 
najwspanialsze laboratoria świa-
ta. Owoce – to niezastąpione su-
rowce spożywcze w prawidłowo 
zbilansowanej diecie zdrowego 
człowieka. Są skarbnicą witamin, 
składników mineralnych oraz 
niezwykle cennego błonnika po-
karmowego. 

– Należy jednak pamiętać, że 
składniki odżywcze w owocach są 
nietrwałe. Trzeba je więc jeść w 
stanie jak najmniej przetworzo-
nym. Najlepiej na surowo. Świeży 
owoc na deser może być na przy-
kład świetnym zakończeniem 
obiadu – dodaje Marek Herko-
wiak. 

Warzywa – są źródłem zdrowia 
i dobrego nastroju. Przez cały 
dzień zapewniają nam uczucie 

sytości, nie zabierając energii. A 
do tego są takie smaczne!

– Nie stosujemy nawozów 
sztucznych, pestycydów, regula-
torów wzrostu i dodatków do 
żywności. W takim gospodar-
stwie jak nasze prowadzona jest 
kontrola całego procesu produk-
cji, a nie tylko produktu końco-
wego . Wszystkie środki ochrony 
przygotowujemy sami. We wła-
snym zakresie składujemy odpa-
dy zielone. Ogrzewamy prądem, 
wykorzystujemy też solary. W 
przyszłości chcemy organizować 
szkolenia – mówi Asteniusz My-
śliwiec. 

W całej okazałości ogród będzie 
gotowy za dwa, trzy lata. Nasi go-
spodarze zapraszają do współ-
pracy wszystkich zainteresowa-
nych projektem. Jeśli ktoś chce 
dołączyć do naszego zespołu – 
prosimy o kontakt.

Dariusz Fiuty



Analiza
Boom deweloperski większy niż 10 lat temu!
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Firma WIELTON z siedzibą w Wieluniu 
w związku z silnym rozwojem oraz 
rozbudową zakładu produkcyjnego 

poszukuje pracowników na stanowiska: 

l Spawacz, l Operator wózka widłowego,  
l Montażysta, l Lakiernik, l Pomocnik lakiernika, 

l Operator maszyn.
Zapewniamy dofinansowanie do obiadów, transport 
pracowniczy, umowę o pracę oraz szkolenia i rozwój 

pracowniczy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Kadr  

przy ul. Fabrycznej 8 w Wieluniu lub przesłanie CV na adres 
praca@wielton.com.pl

Resortowy pomysł

Podróbki na budowie? 
Przygotuj się na sankcje

Sytuacja na rynku pierwot-
nym jest wyjątkowa. Świadczy 
o tym chociażby rekordowa 
liczba nowych inwestycji 
mieszkaniowych. Jeszcze ni-
gdy inwestorzy nie rozpoczy-
nali budowy tak dużej liczby 
mieszkań.

Jeszcze niedawno analitycy 
pisząc o boomie deweloperskim, 
mieli na myśli zjawisko z lat 
2006 – 2008. Teraz udaje się go 
pobić! Jak wynika z analiz porta-
lu www.rynekpierwotny.pl, pod 

względem liczby rozpoczynanych 
budów mieszkań, deweloperzy 
już przekroczyli poziom notowa-
ny podczas wcześniejszego bo-
omu na rynku pierwotnym. W 
sierpniu 2017 r. skumulowana 
liczba mieszkań deweloperskich 
rozpoczętych przez ostatnie 12 
miesięcy przekroczyła 99.300. 
Rekord z maja 2008 r. wynosił 
około 83.000 mieszkań.  Wynik 
dla sierpnia br. robi jeszcze więk-
sze wrażenie, jeżeli porównamy 
go z wartością odnotowaną w lip-
cu 2013 r. (około 43.600 miesz-

kań rozpoczętych przez ostatnie 
12 m-cy). Rok 2013 był ostat-
nim, który upłynął pod znakiem 
kiepskiej koniunktury na rynku 
pierwotnym. Jak dodaje ekspert 
portalu RynekPierwotny.pl wów-
czas sprzedaż mieszkań i aktyw-
ność deweloperów mocno wyha-
mowała z powodu zakończenia 
Rodziny na Swoim oraz spowol-
nienia gospodarczego. Powyższe 
informacje dotyczą budowy 
mieszkań na sprzedaż i wynajem 
w całym kraju. 

kg

Rząd chce wypowiedzieć 
wojnę nieuczciwym firmom, 
które produkują materiały bu-
dowlane. Jak wynika z analiz, 
blisko 60 procent zbadanych 
próbek nie zgadza się z dekla-
racjami producentów.

Rząd chce walczyć z producen-
tami wyrobów budowlanych, któ-
rych towary nie spełniają deklaro-
wanych norm i właściwości użyt-
kowych. Obawiać się też powinny 
wykonawcy, którzy wykorzystują 
na  budowach  materiały o właści-
wościach gorszych niż wskazane w 
projektach. W jaki sposób chce 
walczyć z tego typu oszustwami? 
Wprowadzając między innymi sku-
teczniejsze i szersze kontrole. Wiel-
ce prawdopodobne, że kolejnym 
krokiem będzie zaostrzenie kar. 

Obecnie w przypadku ujawnie-
nia nieprawidłowości w próbkach 
materiałów budowlanych pobra-
nych podczas kontroli, producent 
lub importer ma obowiązek wyco-
fania zakwestionowanych wyro-
bów z rynku. Możliwe są też kary 
finansowe – maksymalne sięgają 
100 tysięcy złotych. Według Mini-
sterstwa Infrastruktury i Budow-
nictwa w wielu przypadkach to 
zdecydowanie za mało, aby od-
straszyć od nieuczciwych działań. 
Jak więc miałoby to wyglądać po 
zmianach? Tego na razie nie wia-
domo, jednak ministerstwo nie 
wyklucza rozwiązania, w którym 
kary miałyby być powiązane z ob-
rotami generowanymi przez firmy. 
Decyzje co do ewentualnych  
zmian prawnych  zapadną wiosną 
przyszłego roku.    kg



Ustawa inwestycyjna

Prostszy proces inwestycyjno-budowlany?
Ministerstwo Infrastruktu-

ry i Budownictwa przedstawi-
ło projekt ustawy inwestycyj-
nej, zmieniającej m.in. prawo 
budowlane oraz ustawę o pla-
nowaniu   i zagospodarowa-
niu przestrzennym. Projekt 
ma stworzyć grunt pod wdro-
żenie Kodeksu urbanistycz-
no-budowlanego i wprowa-
dzać zmiany zgodne z jego 
założeniami. W praktyce 
ustawa ma też uprościć 
i przyspieszyć proces inwe-
stycyjno-budowlany. 

Prawo budowlane
Podstawową zmianą wprowa-

dzoną w zakresie ustawy Prawo 
budowlane, jest podział projektu 
budowlanego na projekt inwesty-
cyjny i projekt techniczny. 
W przepisach dokonano wyraźne-

go rozróżnienia elementów pro-
jektu budowlanego, które będą 
podlegały weryfikacji przez organ 
administracji publicznej – projekt 
inwestycyjny, od elementów za 
których prawidłowe sporządzenie 
odpowiadać będą wyłącznie pro-
jektanci – projekt techniczny.

Wprowadzenie zmiany, zgod-
nie z którą do organu admini-
stracji architektoniczno-bu-
dowlanej będzie przedkładany 
wyłącznie projekt inwestycyjny, 
powoduje, że odstąpienia od 
projektu będą dotyczyć wyłącz-
nie zatwierdzonego przez organ 
projektu inwestycyjnego. Do-
datkowo w związku z weryfiko-
waniem projektu inwestycyjne-
go na etapie udzielenia zgody 
na realizację zamierzenia bu-
dowlanego, projektant spraw-
dzający będzie wymagany jedy-

nie w zakresie projektu tech-
nicznego.

Dzięki takiemu rozwiązaniu 
wydawanie decyzji pozwolenia 
na budowę, czy też przyjęcia 
zgłoszenia wraz z projektem, ma 
przebiegać sprawniej i szybciej.

Dodatkowo w związku z poja-
wiającymi się wątpliwościami 
interpretacyjnymi, w ustawie 
w sposób kompleksowy uregulo-
wano procedurę uzyskania od-
stępstw od przepisów technicz-
no-budowlanych, wskazując 
w jakich przypadkach organ ad-
ministracji architektoniczno-
-budowlanej może samodzielnie 
wydać decyzję umożliwiającą in-
westorowi dokonanie odstęp-
stwa od przepisów, a w jakich 
przypadkach wymagane jest 
uprzednie uzyskanie upoważ-
nienia właściwego ministra.

Ponadto, w celu usunięcia 
wątpliwości pod jaki adres w to-
ku postępowania należy dokony-
wać doręczeń, wprowadzono 
w ustawie rozwiązanie, zgodnie 
z którym podstawowym sposo-
bem dokonywania doręczeń jest 
doręczenie na adres wskazany 
w ewidencji gruntów i budynków.

Planowanie przestrzenne
Ustawa wprowadza nowy in-

strument planistyczny – obsza-
ry zorganizowanego inwestowa-
nia (OZI). W tym trybie będzie 
można realizować przede 
wszystkim duże projekty inwe-
stycyjne, takie jak Centralny 
Port Komunikacyjny albo pro-
jekty inwestycyjne czy progra-
my reurbanizacji terenów po-
górniczych. Tryb OZI umożli-
wia, w przypadku komercyj-

nych inwestycji mieszkanio-
wych, zaprojektowanie i zreali-
zowanie harmonijnej przestrze-
ni o wysokiej jakości użytkowej, 
wyposażonej w tereny zielone 
oraz infrastrukturę społeczną. 
Procedura zakłada współpracę 
gminy z inwestorami, podlega-
jącą zasadom transparentności 
i kontroli nadzorczej wojewody. 
OZI łączy etap planistyczny 
z wykonawczym, przewidując 
wydawanie zintegrowanych po-
zwoleń na budowę na podsta-
wie ustaleń nowego aktu plani-
stycznego - planu regulacyjne-
go. W ustawie doprecyzowano 
m.in. wymogi związane z kom-
pensacją przyrodniczą tak, aby 
w wyniku realizacji inwestycji 
nie następował ubytek w drze-
wostanie. Ustawa umożliwi 
również przejęcie, za zgodą gmi-
ny, inicjatywy planistycznej na 
OZI przez wojewodę.

Prawo geodezyjne 
i kartograficzne

Projekt ustawy zakłada 
przede wszystkim zmiany w za-
kresie procesu obsługi prac geo-
dezyjnych i kartograficznych, 
którego sprawność przekłada 
się w sposób bezpośredni na 
budowlany proces inwestycyj-
ny. Projektowane zmiany obej-
mą w szczególności kwestię do-
precyzowania terminów obsługi 
przez organy służby geodezyjnej 
i kartograficznej zgłaszanych 
i wykonywanych prac geodezyj-
nych i kartograficznych. 

kg
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MDM

Znamy limity cen!
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Opublikowane zostały limi-
ty, które będą obowiązywały 
w czwartym kwartale tego ro-
ku oraz pierwszym przyszłe-
go dotyczące zakupu miesz-
kania poprzez skorzystanie z 
programu „Mieszkanie dla 
Młodych”. Znajomość stawek 
cenowych powinna ułatwić 
wybranie nieruchomości.

W styczniu 2018 r. zostanie 
uruchomione ostatnie 380 mln 
zł dopłat w ramach programu  
MDM. Do wyścigu o  dofinanso-

wanie  warto się przygotować. 
Wszyscy chętni – a jest ich na-
prawdę niemało – już teraz po-
winni się rozejrzeć za odpowied-
nim lokalem.

Podobnie jak w przypadku 
sierpniowej puli – o kolejności 
przyznania  dofinansowania bę-
dzie decydowała kolejność złoże-
nia wniosku. Im wcześniej zare-
jestrujemy się na stronie www.
mieszkaniedlamlodych.com   
tym większa szansa na przyzna-
nie środków.

kg

W przypadku województwa śląskiego sytuacja  
wygląda następująco:

Lokalizacja
Limit ceny 1 m2  
(rynek wtórny)  

2018

Limit ceny 1 m2  
(rynek 

pierwotny)  
2018

Kwota dopłaty 
do 1m2 2018

Katowice 3 904,65 4 772,35 4 338,50

gminy sąsiadujące 
ze stolicą województwa 3 517,20 4 298,80 3 908,00

pozostałe miasta 3 129,75 3 825,25 3 477,50

http://mieszkaniedlamlodych.com/
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Jakość energetyczna budynków 

Domy jednorodzinne należy modernizować
ma na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa i właściwych warun-
ków dla osób zamieszkujących 
budynki. Dodatkowo określono 
w nich wymagania dotyczące 
izolacyjności cieplnej przegród 
i dopuszczalnego poziomu zuży-
cia energii, które w istotnym 
stopniu przekładają się na obni-
żenie kosztów użytkowania 
obiektów budowlanych.

Odrębnym tematem jest po-
prawianie standardu istniejące-
go zasobu mieszkaniowego. 
W Polsce istotna część budyn-
ków mieszkalnych była wzno-
szona przed 1990 r., kiedy wy-
magania dotyczące m.in. ener-
gooszczędności (które pośrednio 
mają wpływ na utrzymywanie 
komfortowej temperatury, czę-
stość wymiany powietrza i jego 
wilgotność), były na znacznie 
niższym poziomie niż obecnie.

W związku z potrzebą wspiera-
nia poprawy standardu istnieją-
cego zasobu mieszkaniowego, no-
woczesne, efektywne energetycz-
nie i bezpieczne techniczne miesz-
kania, stanowią jeden z czterech 
priorytetów Narodowego Progra-
mu Mieszkaniowego, uchwalone-
go przez Radę Ministrów 27 wrze-
śnia 2016 r. Planowane w ra-
mach tego priorytetu działania 
zakładają m.in. finansowe wspar-
cie inwestycji remontowych i ter-
momodernizacyjnych, zarówno ze 
środków krajowych, jak i środ-
ków Unii Europejskich.

Środki zasilanego z budżetu 
państwa Funduszu Termomo-
dernizacji i Remontów ulokowa-

nego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego umożliwiają wsparcie 
bezzwrotne (premię), przekazy-
wane na spłatę części kredytu 
zaciągniętego przez inwestora na 
realizację przedsięwzięcia termo-
modernizacyjnego lub przedsię-
wzięcia remontowego. Zakres 
premii termomodernizacyjnej 
obejmuje termomodernizację 
budynków mieszkalnych, w tym 
jednorodzinnych, budynków 
zbiorowego zamieszkania oraz 
budynków stanowiących wła-
sność jednostek samorządu te-
rytorialnego służących do wyko-
nywania przez nie zadań pu-
blicznych, a także modernizację 
systemu grzewczego w budyn-
ku, modernizację lokalnego źró-
dła ciepła i lokalnej sieci ciepłow-
niczej, wykonanie przyłączy 
technicznych do scentralizowa-
nego źródła ciepła w związku z li-
kwidacją lokalnego źródła ciepła 
oraz całkowitą lub częściową za-
mianę źródeł energii na źródła 
odnawialne lub zastosowanie 
wysokosprawnej kogeneracji.

Przedsięwzięcie termomoder-
nizacyjne musi przynosić 
oszczędność energii, której mini-
malny poziom został określony 
w zależności od charakteru tego 
przedsięwzięcia. Minimalny po-
ziom oszczędności energii nie 
jest wymagany jedynie w przy-
padku zastąpienia źródła energii 
źródłem odnawialnym lub 
w przypadku zastosowania wy-
sokosprawnej kogeneracji (wy-
twarzania energii elektrycznej 
i ciepłą użytkowego). kg

Przyczyną smogu w Polsce 
jest m.in. jakość energetyczna 
budynków. Dlatego rząd zde-
cydował się na wprowadzenie 
przepisów dotyczących jako-
ści kotłów i pracuje nad odpo-
wiednimi warunkami wykony-
wania zawodu urbanisty.

– Można projektować budynki 
ładne, które nie są drogie, a są 
efektywne energetycznie. Warto 
stawiać na kompleksową termo-

modernizację z wymianą źródła 
ciepła – mówi Kazimierz Smoliń-
ski, wiceminister   infrastruktu-
ry i  budownictwa. - Program 
termomodernizacji i remontów 
trzeba dostosować do potrzeb 
domków jednorodzinnych. W ra-
mach Indywidualnych Kont 
Mieszkaniowych chcielibyśmy 
umożliwić oszczędzanie także na 
inwestycje w znacznym zakresie 
związane z termomodernizacją – 
takie, które wymagają pozwole-

nia na budowę albo zgłoszenia 
z projektem – twierdzi.

Szczegółowe wymagania doty-
czące tego, jak powinny być pro-
jektowane i wykonywane budyn-
ki, zawarte są w przepisach roz-
porządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. W przepisach tych 
sformułowano normy o charak-
terze technicznym, których speł-
nienie podczas projektowania 
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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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe 
mieszkanie 48 m2 w dzielnicy 
Tysiąclecie. Czwarte piętro 

w wieżowcu, okna PCV południe-
zachód, balkon. Kuchnia z meblami 
na wymiar i sprzętem AGD. Duży 

salon po remoncie. Sypialnia 
z wyjściem na balkon. Łazienka 

w glazurze z wanną oraz przedpokój  
z szafą. Mieszkanie czyste i zadbane. 
Na podłogach panele i płytki. W cenie 
sprzedaży wliczone całe wyposażenie 
mieszkania. Blisko uczelnie, sklepy, 

szkoła, komunikacja miejska.  
Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł. 

Tel. 661 117 931

— 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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

ODDAM
n ODDAM za darmo garaż blaszany do 

zabrania. Częstochowa. Tel.  787 711 706
SPRZEDAM

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz 
– III stopnia z gwarancją, pompę wodną Apollo 

– II stopnia. Tel. 669 245 082 
n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki, 

szczotki, ssawki, rury, filtry. Częstochowa. 
www.workiodkurzacze.pl  
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

— ODZIEŻ —

n SPRZEDAM suknię ślubną kolekcji Papa 
Michel, model Liga, w kolorze ecru. materiał 
mikado. Rozmiar 14. Rozcięcie z przodu, 
dekolt karo. Tel. 34 362 60 46 

— RÓŻNE —
n SPRZEDAM ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.  Podlesie 
koło Lelowa. Tel. 606 365 813
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM opony 185 x 70 x 13 – cena 35 
zł/szt., 4 szt.; rower młodzieżowy – 50 zł; 
ściski stolarskie 120 dł. – 30 zł/szt.; imadło 
do rur Pionier – 50 zł. Tel. 504 375 516

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

USŁUGI

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

n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek 
od podstaw po biały montaż. Gwarancja 
solidnego i trwałego wykonania. 
Tel. 578 210 640

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

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

OPIEKA

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

Tel. 695 453 835

n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 
zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za 
mieszkanie. Tel. 536 315 866
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19.11.2017 r., godz. 18.00 Filharmonia Częstochowska
Częstochowa, ul. Wilsona 16

Bilety: kasa Filharmonii, salony EMPIK
Online: www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl

Zamówienia – Informacje: tel. 737 567 014

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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 —

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

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

Tel.:668 263 799

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

ZATRUDNIĘ
kierowców zawodowych 

z uprawnieniami
tel. 607 350 760

— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 

Tel. 667 499 164
n IDENTYFIKACJA wizualna firm. 

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

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

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

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

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

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

MATRYMONIALNE

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

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
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Dla miłośników samochodów

AAA AUTO uruchomiło oddział w Częstochowie 
Grupa AAA AUTO, największy dealer uży-

wanych samochodów w  Europie Środkowej, 
otworzyła w Częstochowie swój szósty od-
dział w  Polsce. Jego zadaniem jest na po-
czątku funkcjonowania wyłącznie skup sa-
mochodów używanych. Nowy oddział znaj-
duje się przy ul. Górnej 2, tuż obok Alei  Woj-
ska Polskiego, głównej trasy przelotowej 
z Katowic do Łodzi, Gdańska i Warszawy. 

Zadaniem oddziału w Częstochowie jest 
skup samochodów, które będą następnie tra-
fiały do oddziałów w Piasecznie pod Warsza-
wą, Katowicach i Wrocławiu. Kompleksową 
kontrolę samochodów pod względem praw-
nym i technicznym przed zakupem będzie 
prowadził zespół doświadczonych pracowni-
ków AAA AUTO, mający do dyspozycji nie-
zbędne zaplecze techniczne. Nowy oddział 
może pomieścić 50 aut. - Nowy oddział AAA 
AUTO w Częstochowie, po Katowicach, jest 
drugim w województwie śląskim. Otwieramy 
go, żeby spełnić oczekiwania naszych klien-
tów z północnej części województwa i tym sa-
mym ułatwić im sprzedaż samochodów – mó-
wił Paul Sperring, Dyrektor Generalny AAA  
AUTO w Polsce. - Teraz nie będą musieli tracić 
czasu, żeby w tym celu dojechać do Katowic. 
W sytuacji gdy będą oni zainteresowani za-
mianą swojego auta na samochód, który znaj-
duje się w jednym z naszych oddziałów w Pia-
secznie, Katowicach lub Wrocławiu, gdzie ma-
my około 1000 aut na sprzedaż, dostarczymy 
wybrane auto do oddziału w  Częstochowie, 
albo zaoferujemy im transport w dogodnym 
terminie – dodał.

Dotychczas AAA AUTO otworzyła w Pol-
sce pięć oddziałów: w  Piasecznie, Katowi-
cach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, w  
których łącznie odkupiła oraz sprzedała do-
tychczas prawie 10.000  samochodów. Obec-
nie firma oferuje w Polsce ponad 1.000 
sprawdzonych aut, które w  80% pochodzą z  
rynku rodzimego. O  klientów troszczy się po-
nad 160 pracowników w Polsce, a  40  opera-
torów call center AAA AUTO dostępnych jest 
siedem dni w tygodniu, od 8:00 do 21:00. 

AAA AUTO specjalizuje się w samochodach 
po pierwszym lub drugim właścicielu, z  udo-
kumentowaną historią serwisową. Samocho-
dy są szczegółowo badane w trakcie zakupu, 

co powoduje, że aż 65-70% z nich nie jest 
przyjmowane z powodu usterek technicznych 
lub prawnych. Firma proponuje klientom sze-
roką ofertę usług, od wykupu, przez zakup w  
rozliczeniu, aż do zakupu pojazdu na raty 
i z pakietem ubezpieczeń. Oferuje gwarancję 
legalnego pochodzenia pojazdu i  możliwości 
jego wymiany na inny, w  terminie do siedmiu 
dni, jak również gwarancję ubezpieczeniową 
Carlife na stan mechaniczny pojazdu do 12  
miesięcy. Sprzedawane przez firmę samocho-
dy są jej własnością i  posiadają dożywotnią 
gwarancję prawną. 

Według rocznego raportu AAA AUTO opar-
tego na analizie danych dotyczących sprzeda-

ży aut używanych w komisach, na stronach in-
ternetowych oraz u  dealerów samochodów 
używanych, w  2016 roku w Polsce pojawiło 
się 1.958 000 ofert sprzedaży samochodów 
używanych. Średnia cena samochodu używa-
nego wyniosła 22.365 PLN. Średni przebieg 
wynosił 173.560  km, a średni wiek – 11,9 lat. 
Najwięcej ofert sprzedaży samochodów uży-
wanych pojawiło się w województwie mazo-
wieckim (295.510 ofert), a najmniej w woje-
wództwie opolskim (33.340  ofert). Łącznie w  
2016  roku oferowano 1.230  różnych modeli 
samochodów. 

W województwie śląskim, w sierpniu 2017 
roku, liczba ofert sprzedaży samochodów 
używanych wyniosła 17.770, a średnia cena 
auta – 24.320 PLN. 

Polacy najczęściej zamieszczali w sierpniu 
2017 roku ogłoszenia o sprzedaży następują-
cych aut używanych: 

  1. Opel Astra 
  2. Volkswagen Passat 
  3. BMW 3 
  4. Audi A4 
  5. Volkswagen Golf 
  6. Ford Focus 
  7. Ford Mondeo 
  8. Opel Corsa 
  9. Renault Megane 
10. Audi A6 

Oprac. kg

Pomysły na wypoczynek z rodziną

Weekend w Zatorze
Szukając pomysłu na jesienny weekend nie musisz wybie-

rać pomiędzy zatłoczonymi szlakami górskimi czy długą po-
dróżą nad morze. Gwarancją świetnie spędzonego czasu jest 
wybranie się na południe Polski, w okolice Zatora. W obrębie 
tej pięknie położonej miejscowości każdy znajdzie coś dla sie-
bie, bez względu na pogodę.

Jeżeli masz dosyć zaplanowanych wycieczek przez biura po-
dróży czy pośpiesznych weekendów zagranicą – zaplanuj wy-
jazd sam! Kierunek jest już obrany – Zator, powiat oświęcimski. 
Czas na wybór konkretnych miejsc do odwiedzenia. 

Chcesz dowiedzieć się czegoś o historii, odetchnąć przy za-
pierających dech w piersiach widokach i zresetować umysł 
przed ciężkim tygodniem w pracy? To wszystko jest możliwe 
właśnie tutaj. A każde z miejsc, które odwiedzisz, zadba nie tyl-
ko o Twój czas, ale też o czas Twoich dzieci. Jak wiadomo, to 
one są najbardziej wymagającymi klientami. 

Podróż w czasie
Chyba każdy z nas marzył kiedyś o przeniesieniu się w cza-

sie. Można to zrobić np. zwiedzając XVI-wieczny zamek w Za-
torze, którego właścicielami były najbardziej znane arystokra-
tyczne rodziny w Polsce. Przechadzka po odrestaurowanym 
pałacu z bogato zdobionymi salami tematycznymi pozwoli po-
czuć Ci się jak członek rodziny szlacheckiej. 

Dzięki wizycie w Domu Rodzinnym Jana Pawła II – cofniesz 
się w czasie do XX wieku. Dzieciństwo Karola Wojtyły spędzo-
ne w Wadowicach ukształtowało z niego mężczyznę, który stał 
się jednym z najważniejszych ludzi nie tylko dla Polaków, ale dla 
całego świata. Odwiedzenie miejsca w którym dorastał na 
pewno sprawi, że poczujesz się częścią jego wyjątkowego życia. 

40 minut drogi od Wadowic znajduję się Oświęcim, miasto, 
które w 1939 roku zostało zajęte przez III Rzeszę Niemiecką. To 
właśnie tutaj w trakcie II wojny światowej znajdował się naj-
większy obóz koncentracyjny oraz ośrodek zagłady. W ich miej-
scu znajdują się teraz muzea pielęgnujące pamięć osób zabi-
tych podczas trwania wojny. 

Wakacyjna rozrywka
Okolice Zatora to również największe w Polsce centra roz-

rywki. Wśród nich znajdziesz np. Energylandię, a w niej ogrom 
atrakcji dopasowanych do wszystkich grup wiekowych. Park 
wodny, ekstremalne coastery, strefę dla rodziny, imprezy tema-
tyczne i restauracje z pysznym jedzeniem. Aktywne oderwanie 
od rzeczywistości i mnóstwo frajdy – tu masz to jak w banku. 

Zatorland to park rozrywki, który zachwyci nie tylko naj-
młodszych. Tutaj nie musisz używać wyobraźni, żeby przenieść 
się o kilka milionów lat wstecz. Autentyczne, ruchome dino-
zaury wprowadzą Cię w klimat nie z tej ziemi. Około 100 eks-
ponatów prehistorycznych zwierząt na pewno zaspokoi cieka-
wość wszystkich, którzy zastanawiali się, jak te stwory wygląda-
łyby w naszych czasach. Na ścieżce Dinozatorlandu spotkasz 
np. Tyrannosaurusa Rexa czy plującego wodą Dilofozaura. Pod 
koniec dróżki znajduje się Muzeum Szkieletów i Skamieniało-
ści, w którym można oglądać skamieniałe zwierzęta – ważki, 
ryby a nawet ptaki. Na terenie parku jest też miejsce, w którym 
dzieci mogą zabawić się w archeologów i odkryć szkielety dino-
zaurów. 

Ciekawa lekcja historii w Parku Mitologii spodoba się każde-
mu. Dryfujące na wodzie figury greckich bogów można oglą-
dać spacerując bądź pływając tramwajem wodnym. Zwiedzają-
cy mają też okazję wejść do wnętrza Konia Trojańskiego czy też 
odszukać właściwą drogę w, znanym wszystkim, Labiryncie Mi-
notaura. 

Park Owadów to na pewno nie miejsce dla tych, którzy bo-
ją się robaków. Tam zobaczysz gigantyczne modele mrówki, 
muchy czy też konika polnego. 

Zjeżdżalnie, trampoliny, karuzele, kino 5D i wiele innych 
atrakcji czeka na tych, którzy przekroczą bramy lunaparku. Od 
niego prosta droga prowadzi do Parku Bajek z baśniowymi sce-
neriami prosto z książek autorstwa braci Grimm i Hansa Chri-
stiana Andersena.

Zatorland, największy w Polsce Park Ruchomych Dinozau-
rów, to mnóstwo atrakcji, których czasami nie da się zobaczyć 
w jeden dzień, dlatego właściciele przygotowali specjalne, 
dwudniowe bilety wstępu, żebyś w pełni mógł nacieszyć się 
rozrywką na najwyższym poziomie.

Na dłużej
Cały wyjazd zaplanowany, ale nie znalazłeś jeszcze noclegu? 

Nic straconego. River Park w Zatorze dysponuje domkami let-
niskowymi, a gości spragnionych kontaktu z naturą i pragną-
cych przeżyć niezapomnianą przygodę, zaprasza do Indiańskiej 
Wioski, w której czekają namioty tipi i jurty.

W Osieku znajduje się przepiękny Molo Resort, w którym 
możesz nie tylko odpocząć, ale także pograć w tenisa, bilard, 
siatkówkę, pójść na ryby albo rower wodny. Gorące dni spędź 
relaksując się w przyhotelowym basenie. 

Kolejnym miejscem, w którym możesz zostać na noc, jest 
hotel Czarny Groń, położony w okolicy lasów i gór. Poczuj luk-
susowy klimat, zjedz wyśmienite posiłki, wypocznij w SPA. 
W ciepłym okresie atrakcją są przepiękne widoki, które można 
podziwiać np. w parku linowym czy jeżdżąc na rowerze, a w zi-
mowym – stok narciarski.  

Idealny pomysł na weekend to wybranie się w okolice Zato-
ra, który gwarantuje świetnie spędzony czas. Jeśli raz tu przyje-
dziesz – na pewno będziesz chciał wracać. 

chilitraders.com
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 Audi A5 I (8T) 2.7TDi 190PS OPŁACONY 
Bezwypadkowy LED Skóra Serwis-ASO 
Navi GWARANCJA, 2010, 196226 km, 
2.7 diesel, coupe, 2/3 drzwi, 190 KM, szary, 
automat  VIN: WAUZZZ8T3AA057768
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 54 900 zł

 Kia Cee’d I 90PS OPŁACONY Bezwypadk 
Klimatronik Serwis VIP GWARANCJA
2007, 197156 km, 1.6 diesel, 90 KM, 
srebrny VIN: U5YFF24427L010283
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
POJAZD TECHNICZNIE I WIZUALNIE 
WYGLĄDA NA PRZEBIEG OKOŁO 
100 000 KM. 17 900 zł

 Renault Clio III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2009, 174372 km, 1.5 
diesel, 68 KM, kombi, srebrny metalik
VIN: VF1KR1G0H41020861
Garażowany, Pierwszy właściciel. Stan 
bardzo dobry. Pełne wyposażenie 
 14 900 zł

 BMW SERIA 5 OPŁACONY 
Bezwypadkowy Skóra Xenon Serwis 
Navi VIP GWARANCJA - 15m-cy, 2014
125346, 2.0 diesel, 184 KM, czarny, 
automat,  VIN: WBA5C310X0D949218
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 109 900 zł

 Mazda 2 III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2010, 191532 km, 
1.4 diesel, 68 KM, szary metalik
VIN: JMZDE144200281588
Garażowany. I właściciel. Pełne 
wyposażenie. STAN IDEALNY !!
 18 900 zł

 Renault Megane III 130PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Serwis VIP 
GWARANCJA 15-miesięcy, 2011
220499 km, 1.9 diesel, 130 KM, kombi
szary   VIN: VF1KZ1S0645070507
Garażowany, I właściciel. 
Pełne wyposażenie. Stan idealny.
 23 900 zł

 Citroen Citroen Berlingo II XTR 7-osob. 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron 
Serwis GWARANCJA 15 m-cy, 2012, 
120612 km, 1.6 diesel, 93 KM, kombi, 
czarny  VIN: VF77S9HP0CJ675541
Garażowany. Pełne wyposażenie

 33 900 zł

 Mercedes-Benz Klasa B W245 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA-15 m-cy, 
2006, 92909 km, 1.5 benzyna, 95 KM, 
srebrny VIN: WDD2452311J086651
Garażowany, I właściciel, Serwisowany 
w ASO. Bogate wyposażenie
Stan idealny 22 900 zł

 Renault Twingo III 1.0 70PS 
Bezwypadkowy, Klima, Serwis-ASO, 
LED, IDEAŁ, GWARANCJA-15 m-cy, 
2014, 28866 km, 1.0 benzyna, 70 KM, 
biały VIN: VF1AHB00551521868
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan WZOROWY!!!
 26 900 zł

 Citroen C5 III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
VIP GWARANCJA-15 m-cy, 2009, 
210977 km, 1.6 diesel, 109 KM, kombi
szary VIN: VF7RW9HZC54073724
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. STAN IDEALNY  
 23 900 zł

 Mitsubishi ASX 1.8DiD OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis MP3 
VIP GWARANCJA, 2010, 163991 km, 
1.8 diesel, 116 KM, szary metalik
VIN: JMBXJGA6WBZ408935
Garażowany. Pierwszy właściciel. Stan 
bardzo dobry. Pełne wyposażenie. Ostatni 
przegląd przy 163.966km 36 900 zł

 SEAT Ibiza V 1.4TDi*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA-15miesięcy, 2009, 
168209 km, 1.4 diesel, 80 KM, niebieski 
VIN: VSSZZZ6JZAR021868
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Bogate wyposażenie. Ostatni 
przegląd przy 157.148km. 16 900 zł

 Dodge Caliber SXT 156PS OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA-15 m-cy, 2007, 200143 
km, 2.0 benzyna, 156 KM, szary metalik, 
automat VIN: 1B3HBG8B17D250704
Garażowany. Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 20 900 zł

 Nissan Note E11 Idealny VIP 
GWARANCJA Opłacony Bezwypadk. 
127.000km-Serwis Klima, 2008, 89 KM, 
127041 km, 1.4 benzyna, czarny metalik
VIN: SJNFAAE11U1272528
Garażowany, Pierwszy właściciel. Pełne 
wyposażenie. STAN IDEALNY.
 17 900 zł

 Skoda Octavia Ambiente OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
GWARANCJA – 3 m-ce, 2002, 221723 
km, 1.9 diesel, 90 KM, kombi, srebrny 
VIN: TMBHG41U122602730
Faktura VAT 23%, Garażowany. 
Pierwszy właściciel, Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie 10 900 zł

 Ford Kuga Titanium-S 4x4 PowerShift 
OPŁACONY Bezwypadkowy Skóra 
Serwis GWARANCJA, 2012, 177102 km, 
2.0 diesel, 163 KM, czarny, automat, 
VIN: WF0RXXGCDRCB52838
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości. 
STAN IDEALNY 55 900 zł

 Opel Corsa D NJOY*90PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2008, 218597 km, 1. 3 
diesel, 90 KM, 2/3 drzwi, szary metalik
VIN: W0L0SDL0886061256
Garażowany. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie. Ostatni przegląd przy 
218.272km 12 900 zł

 Suzuki SX4 I 1.5 i OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA-15miesięcy, 2008, 
183350 km, 1.5 benzyna, 100 KM, czarny
VIN: TSMEYA11S00263860
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Książka serwisowa. Stan 
idealny 22 900 zł

 Ford Fiesta VI ECOnetic, 95PS, 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis GWARANCJA 15miesięcy, 2010
189836 km, 1.6 diesel, 2/3 drzwi, 95 KM, 
niebieski metalik
VIN: WF0GXXGAJGAB65354. Pełne 
wyposażenie. Książka serwisowa, 
I właściciel. Stan idealny 17 900 zł

 Opel Vivaro I Ciężarowy*3-Osoby 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA, 2009, 
149353 km, 2.0 diesel, 90 KM, biały
VIN: W0LF7AMA69V613152
I właściciel. Bogate wyposażenie. 
3 miejsca.*Stan idealny. Świeżo 
sprowadzony 21 900 zł

 Toyota Auris I OPŁACONY Bezwypadk. 
Klima 63.000km- Serwis VIP 
GWARANCJA-15 m-cy, 2010, 63173 
km, 1.4 diesel, 90 KM, srebrny, automat 
VIN: SB1KN56E80E008610
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
Ostatni przegląd przy 57.457km.
 33 900 zł

 Ford Focus C-MAX OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA, 2004, 230674 km, 1.6 diesel,  
szary metalik, 109 KM
VIN: WF0MXXGCDM4A51964
Garażowany, I właściciel od nowości. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny.
 10 900 zł

 Opel Meriva A 1.6i*105PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
VIP GWARANCJA, 2007, 212821 km, 
1.6 benzyna, 105 KM, szary metalik
VIN: W0L0XCE7574218223
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie. Wypinany 
oryginalny hak 12 900 zł

 Toyota Yaris II 1.4*D4D*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima*Serwis VIP 
GWARANCJA-15miesięcy, 2008, 
176085 km, 1.4 diesel, 90 KM, czarny
VIN: VNKKC963X0A191417
Garażowany. I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Ostatni przegląd przy 
164.884km. STAN IDEALNY. 17 900 zł

 Honda Civic VIII 1.4iComfort*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA15 m-cy, 2006, 139506 km, 
1.4 benzyna, 83 KM, szary metalik, 
VIN: SHHFK17406U003903
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 21 900 zł

 Opel Zafira B OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
7-Osób GWARANCJA-15miesięcy, 
2006, 143100 km, 1.9 diesel, 100 KM, 
kombi, czarny VIN: W0L0AHM757G029824
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan perfekcyjny.
 18 900 zł

 VW Touran I OPŁACONY Bezwypadkowy 
Klima Serwis VIP GWARANCJA-15 m-cy
2007, 178795 km, 1.9 diesel, 90 KM, czarny
VIN: WVGZZZ1TZ8W003486
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie

 23 900 zł

 Hyundai i30 I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA-15miesięcy, 2009, 
183956 km, 1.6 diesel, 90 KM, kombi
srebrny VIN: TMADB81TP9J004725
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny.
 19 900 zł

 Peugeot 1007 OPŁACONY Bezwypadk. 
Klimatyzacja Serwis VIP GWARANCJA
2006, 158493 km, 1.4 benzyna, 2/3 
drzwi,75 KM, szary metalik
VIN: VF3KMKFVC20079690
Bezwypadkowy. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 11 900 zł

 Volvo V50 II OPŁACONY Bezwypadkowy 
Klimatronik Serwis VIP GWARANCJA, 
2009, 234942 km, 1.6 diesel, 109 KM, 
kombi, niebieski metalik
VIN: YV1MW76E292495754
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Książka serwisowa.
Stan idealny 20 900 zł

Oferta wybrana z  11 sierpnia 2017 r.
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Dobry występ Pieniążka w Rajdzie Katalonii
Częstochowianin Łukasz 

Pieniążek w debiucie w Raj-
dzie Katalonii zajął szóste 
miejsce, powiększając swój 
dorobek punktowy w WRC2.

Hiszpańska runda Rajdowych 
Mistrzostw Świata jako jedyna w 
cyklu rozgrywana była zarówno 
na szutrze, jak i asfalcie. Zmiana 
nawierzchni w trakcie zawodów 
była wyzwaniem zarówno dla za-
wodników, jak i mechaników. Ci 

pierwsi musieli szybko dostoso-
wać styl jazdy do zmiennej na-
wierzchni. Natomiast drudzy, 
pomiędzy pierwszym, a drugim 
etapem, mieli za zadanie całko-
witą zmianę specyfikacji samo-
chodów z szutrowych na asfalto-
we. Jedyna polska załoga w Raj-
dzie Katalonii znakomicie pora-
dziła sobie z tym trudnym zada-
niem i utrzymywała równe tem-
po na każdej nawierzchni.

Łukasz z Przemkiem od po-

czątku starali się dostać do 
pierwszej piątki WRC 2. Zadanie 
udało się już na pierwszej pętli - 
na oesie trzecim zajęli 4. miejsce 
w klasie i awansowali na 5. miej-
sce. Podczas pozostałych szutro-
wych prób Polacy utrzymywali 
wysokie tempo. Piątek załoga 
TRT Peugeot World Rally Team 
zakończyła na pozycji szóstej. Po 
zmianie setupu i przesiadce na 
asfalt Pieniążek z Mazurem sta-
rali się jak najszybciej przystoso-

wać do nowych warunków na 
trasach. Pomimo ostrej konku-
rencji, na trudnych oesach nie 
popełnili żadnego błędu i utrzy-
mali 6. miejsce w WRC 2. Ozna-
cza to, że ich konto punktowe w 
klasyfikacji rocznej powiększyło 
się o osiem „oczek”.

– Hiszpańska runda mi-

strzostw świata była dla nas nie 
lada wyzwaniem, szczególnie ze 
względu na zmianę nawierzchni 
w trakcie zawodów - przyznaje  
Pieniążek.  - Daliśmy sobie radę 
z tym zadaniem. Plan taktyczny, 
który zakładaliśmy przed raj-
dem, został zrealizowany w 100 
proc. Szóste miejsce w WRC2 to 
dla nas bardzo dobry wynik, cie-
szą szczególnie kolejne punkty 
do klasyfikacji rocznej. Jednak 
najważniejsze jest doświadcze-
nie, które zaprocentuje z pewno-
ścią w przyszłym roku.

Kolejnym startem Łukasza i 
Przemka będzie Rajd Walii za-
planowany na ostatni weekend 
października. To także ostatni 
występ polskiej załogi w tego-
rocznych Rajdowych Mistrzo-
stwach Świata.

KR
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Wykaz samochodów na dzień 11 października 2017 r.

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

 
5.900 zł

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

119.000 zł

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

109.500 zł netto  

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

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

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

 38.900 - 43.900 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

KIA SPORTAGE 1.6 E, 
rok prod. 2013, krajowy, 
I – wł., gwarancja prod., 
serwis., przebieg  
18.500 km

 57.800 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,  
rok prod. 2015

 39.900 zł  

OPEL INSIGNIA  
2.0 CDTi, rok prod. 
2015, tempomat 

 73.900 zł

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

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

 6.700 zł

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

 18.900 zł

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

 33.700 zł

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

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

27.900 zł

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

 
17.900 zł

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

 34.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D, 
rok prod. 2006
 

 18.900 zł

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

45.900 zł

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

 10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.4 D, 
rok prod. 2005

 8.900 zł

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

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

 
29.900 zł

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

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

krajowy   8.900 zł
n CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2010  28.800 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 D, sedan,  

rok prod. 2013, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F. VAT 30.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E,  
rok prod. 2005, krajowy 13.900 zł

n FORD FOCUS sedan 1.6 D, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT, serwis., 30.900 zł  

n FORD RANGER 2.2 TDCI,  
rok prod. 2013 48.900 zł

n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 37.900 zł

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

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

n OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,  
sedan 36.900 zł

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

n OPEL CORSA 1.2 E, rok prod. 2014,  
krajowy, I – wł., F. VAT 27.900 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7-osobowy 7.900 zł  
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Piłka nożna
Raków zagra z Ruchem w Chorzowie. 

Czy będzie piąte z rzędu 
zwycięstwo?

Siatkówka

AZS i Norwid powalczą 
o punty na wyjazdach

Piłkarze częstochowskiego 
Rakowa wyjazdowym me-
czem z Ruchem Chorzów 
rozpoczną w piątek, 13 paź-
dziernika 13. kolejkę spo-
tkań w Nice 1 Lidze.

Drużyna Marka Papszuna 
ma obecnie na swoim koncie 
pięć zwycięstw, dwa remisy i 
cztery porażki. W sumie daje to 
17 punktów i 7. miejsce w ta-
beli. Do lidera z Opola często-
chowianie tracą sześć punk-
tów. Trzeba jednak dodać, że 

Odra ma rozegrany o jeden 
mecz więcej.  

„Czerwono-niebiescy” fanta-
stycznie spisują się na wyjaz-
dach. Na pięć spotkań wygrali 
aż cztery i ponieśli jedną poraż-
kę. W ostatnich czterech me-
czach Raków zdobył komplet 12 
punktów. Częstochowianie po-
konali kolejno Chrobrego Gło-
gów (wyjazd), Bytovię Bytów, Wi-
gry Suwałki (wyjazd) i Stomil 
Olsztyn (wyjazd).

Piątkowy rywali Rakowa to 
spadkowicz z ekstraklasy. 

Ruch Chorzów rozpoczął roz-
grywki w Nice 1 Lidze z minu-
sowym kontem 5-ciu punktów 
za zaległości finansowe. Po 11. 
rozegranych spotkaniach cho-
rzowianie mają pięć „oczek” i 
zamykają stawkę tabeli. W 
ostatnim meczu pokonali jed-
nak u siebie 1:0 jednego z czo-
łowych kandydatów do awansu 
i i obecnie trzecią drużynę Nice 
1 Ligi - Miedź Legnicę.  

Mecz w Chorzowie rozpocz-
nie się o godz. 18.  

KR

W najbliższą sobotę, 14 paź-
dziernika dwie częstochowskie 
drużyny siatkarskie powalczą 
na wyjazdach o pierwszoligowe 
punkty.

Częstochowski AZS, który po 
dwóch kolejkach ma na swoim 
koncie trzy punkty i zajmuje szóste 
miejsce, zmierzy się z liderem KPS-
-em Siedlce. Sobotni rywal akade-
mików bez straty seta pokonał Le-
chię Tomaszów Mazowiecki oraz z 
Olimpię Sulęcin.  

Drużyna Krzysztofa Stelmacha 
rozpoczęła sezon od zwycięstwa 
przed własną publicznością z SMS-

-em PZPS Spała. W 2. kolejce czę-
stochowianie ulegli natomiast w 
Suwałkach 0:3 Ślepskowi.

Dwie wygrane mają na swoim 
koncie siatkarze Exact Systems 
Norwid Częstochowa. Zespół Ra-
dosława Panasa pokonał w sto-
sunku 3:1 Stal Nysę oraz TSV 
Sanok. W sobotę częstochowia-
nie zagrają z obecnie ósmym w 
tabeli MKS-em Aqua Zdrój Wał-
brzych. W meczu inauguracyj-
nym rywal Norwida pokonał w 
pięciu setach AZS AGH Kraków, 
a następnie przegrał 1:3 z Krispo-
lem Września.

KR
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Reforma oświaty zmieniła system współza-
wodnictwa sportowego szkół. Od tego roku 
wszystkie zawody rozgrywane są w trzech gru-
pach wiekowych: Igrzyska Dzieci – klasy I-VI 
szkół podstawowych, Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej to VII kl. szkół podstawowych, II i III 
klasy  gimnazjalne i Licealiada –  to uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Od 12 września ruszyły Igrzyska Dzieci w piłce 
nożnej, w których wystartowało 24 zespołów. Zawo-

dy rozegrane zostały na boiskach szkolnych w sze-
ściu grupach eliminacyjnych. Wyłonione z elimina-
cji najlepsze zespoły walczyły w półfinałach i finale. 
Finał rozegrany został na boisku Szkoły Podstawo-
wej 38 z udziałem SP38, SP7, SP50 oraz Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego „Nobilito”.

Najlepszym zespołem okazała się drużyna Szko-
ły Podstawowej nr 7 – oparta o   klasy sportowe   
„Rakowa”-prowadzona przez Adama Studnickie-
go.

ts

Start sportowego roku 2017/2018

Igrzyska Dzieci w piłce nożnej

IGRZYSKA MIEJSKIE DZIECI W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
w roku szkolnym 2017/18 – kl. VI i młodsi

SP38 – II miejsce

SP 50 – III miejsce

SP7 –I miejsce

TABELA KOŃCOWA  ELIMINACJI
LP MIEJSCE  SP NR PKTY BRAMKI

GRUPA  I
1 I SP 19 9 11 ; 1
2 II SP 38           6 12 : 4 /+8
 3 III SP 14 3 10 : 15
4 IV SP 27 0 4 : 17

GRUPA  II
1 I SP 48 9 14 : 1
2 II SP 1 6 10 : 7/+3
3 III SP 34 3 9 : 16
4 IV SP 54 0 5 : 14

GRUPA  III
1 I SP SMS 9 29 : 3
2 II SP 53 6      9 : 4  

/+5
3 III SP 47 3 8 : 17
4 IV SP 26 0 3 : 25

GRUPA  IV
1 I SP 7 9 18 : 4
2 II SP 52 4 7 : 7
3 III SP 12 2 6 : 8
4 IV SP 11 1 5 : 17

GRUPA  V
1  I SP 50 9 26 : 4
2 II SP 13 6         14 : 

10 /+4
3 III SP 10 3 6 : 18
4 IV SP 8 0 6 : 22

GRUPA  VI
1 I SP 2 9 28 : 9
2 II SP 31 6        19 : 

10/+ 9
3 III SP 42 3 9 : 27
4 IV SP 21 0 9 : 19

TABELA  KOŃCOWA  PÓŁFINAŁÓW

GRUPA I
MIEJSCE SP NR PKTY

I SP      50 9
II SP SMS 6
III SP 31 3
IV SP 19 0

GRUPA II
I SP 7 9
II SP 38 6
III SP 2 3
IV SP 48 0

TERMINARZ GIER FINAŁOWYCH 

KTO      Z      KIM
SP 50 SP 38
SP 7 SP SMS
SP 38 SP SMS
SP 50 SP 7
SP 50 SP SMS
SP 38 SP 7

TABELA  KOŃCOWA  FINAŁÓW
LP SP NR PKT BRAMKI Miejsce
1 SP 7 9 21 : 5 I
2 SP 38 4 8 : 8 II
3 SP 50 3 8 : 16 III
4 SP SMS 1 5 : 13 IV
5 SP 31 6 V-VI

SP 2 7 V-VI
SP 48 8 VII-VIII
SP 19 VII-VIII

Pozostałe drużyny otrzymują 1 pkt za udział

SP 7: Adamczyk Olgierd, Baryła Michał, Garczarek Kacper, Gołda Kac-
per, Gradzik Norbert, Janczak Kacper, Kabaj Łukasz, Kielan Ernest, 
Kobyłkiewicz Cezary, Kociszewski Jan, Kołbasiuk Krystian, Kołodziej 
Marcel, Majchrzak Mateusz, Malinowski Jakub, Miełek Maciej, Nowa-
kowski Kacper, Olczyk Dawid, Pawlikowski Jakub, Rajczykowski Ja-
kub, Rogula Miłosz, Suchecki Franciszek, Szcypior Jakub, Wachowicz 
Konrad, Zatoń Tomasz, Żurawski Maciej 
Nauczyciel ;Studnicki Adam

SP 38: Janik Franciszek, Kożuch Kacper, Kupczyk Fabian, Piszczyk 
Kaj, Siuda Igor, Sznober Mateusz, Szuster Kacper, Szydzisz Marcel   
Nauczyciel Robert Siuda

SP 50: Brondel Kamil, Kaczmarek Konrad, Kałek Jakub, Karna Kacper, 
Kowalczyk Karol, Leśnikowski Paweł, Rokoszewski Mateusz, Szyma-
nek Maciej, Wolski Krzysztof, Woszczyk Damian
Nauczyciel Jacek Ostaszewski. 



Blue Blazer
5A 1160

Fabryka 
Twoich kolorów 

Rada Ministrów przyjęła 
opracowany w Minister-
stwie Sprawiedliwości pro-
jekt ustawy, która umożli-
wi polskim sądom, proku-
raturze, czy policji, wyda-
wanie europejskiego naka-
zu dochodzeniowego. Ma to 
pozwolić na sprawniejsze 
i skuteczniejsze współdzia-
łanie z krajami Unii Euro-
pejskiej w ściganiu prze-
stępstw kryminalnych.

Skuteczny nakaz
Nowelizacja ustawy wdraża 

unijną dyrektywę, na mocy któ-
rej stosowany jest europejski na-
kaz dochodzeniowy (END) 
w sprawach karnych. Dzięki te-
mu polski sąd, prokuratura lub 
inny organ prowadzący docho-
dzenie (np. Policja, Straż Gra-
niczna, Służba Celno-Skarbowa) 
będzie miał prawo wystąpić do 
każdego państwa członkowskie-
go UE o wykonanie nakazu. END 

może obejmować przeprowadze-
nie różnego rodzaju dowodów, 
czyli takich czynności jak prze-
słuchanie - również w formie wi-
deokonferencji, oględziny, zapo-
znanie z dokumentem, czasowe 
wydanie osoby pozbawionej wol-
ności, kontrola i utrwalanie roz-
mów telefonicznych, przekazy-
wanie informacji o rachunkach 
bankowych i transakcjach z tych 
rachunków.

Analogicznie, państwa UE bę-

dą mogły występować do Polski 
o przeprowadzenie dowodu znaj-
dującego się na terytorium na-
szego kraju. Wnioski mogą doty-
czyć każdej czynności dopusz-
czalnej na podstawie prawa kra-
jowego państwa wnioskującego. 
Jednocześnie będzie istniała 
możliwość dokonania innej czyn-
ności, jeżeli wnioskowana czyn-
ność byłaby niedopuszczalna 
z punktu widzenia prawa pań-
stwa wezwanego.

Konkretne przepisy
Dotychczasowe regulacje da-

wały możliwość występowania 
z transgranicznymi wnioskami 
o pomoc prawną, ale przepisy by-
ły rozdrobnione i skomplikowane. 
W efekcie niechętnie stosowano je 
w praktyce. Teraz ma być inaczej.

Europejski nakaz dochodze-
niowy przewiduje konkretne ra-
my czasowe dla przeprowadze-
nia czynności oraz  ściśle limitu-
je możliwość odmowy.  kg

Zagraniczna współpraca

Ściganie przestępców będzie skuteczniejsze
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3631; teleturniej muz.
06:00 Dzień dobry Polsko!; 

magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:10 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 36 Kętrzyn; 
magazyn

09:40 Rodzinny Ekspress
10:15 Północ – Południe, 

Księga I; odc. 9/12; serial 
kostiumowy; USA (1985)

11:10 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 7/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

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

rolnictwie – Wzrost 
plonów dzięki postępowi 
biologicznemu; cykl 
reportaży

12:55 Natura w Jedynce – 
Wielka piątka Azji. Lew; 
cykl dokumentalny; 
Niemcy (2015)

14:00 Elif; odc. 112; serial; 
Turcja (2014)

15:10 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3632; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3181; 

telenowela TVP

18:30 Rodzina wie lepiej; 
41; teleturniej

18:55 Mam prawo; serial 
dokumentalny TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 The Wall. Wygraj 

marzenia; 4; teleturniej
21:20 Weekendowy Hit 

Jedynki – Film fabularny
23:50 Śmierć na trzynastym 

piętrze; USA (2012); 
reż.:Hannelle M. 
Culpepper; wyk.:Tessa 
Thompson, Sean Patrick 
Thomas, Jordan Ladd

01:25 Generał bandytów; 
odc. 4/4; film kostiumowy; 
Włochy (2012)

02:30 James Bond w 
Jedynce – Żyj i pozwól 
umrzeć; film sensacyjny; 
Wielka Brytania (1973)

06:05 Rodzinka.pl; odc. 157 
„Jajo i kura” sezon 7; 
serial komediowy TVP

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

07:05 M jak miłość; odc. 142
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1718; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Postaw na milion; 
odc. 163; teleturniej

12:45 Tylko z Tobą; odc. 3; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 56 
„Mała Miss”; serial 
fabularyzowany TVP

14:10 Anna Dymna – 
spotkajmy się

14:45 BYŁO.. NIE MINĘŁO – 
EXTRA; (5); magazyn

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

16:30 Koło fortuny; odc. 23 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 31; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

14/101; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1718; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1719; serial TVP

20:40 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

21:40 Rodzinka.pl; odc. 215 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

22:10 Pod wspólnym 
niebem; odc. 5 Kasa musi 
się zgadzać; serial 
komediowy TVP

22:45 Pitbull. Nowe 
porządki.; film sensacyjny

01:05 Klaun; horror; USA 
(2014); reż.:Jon Watts; 
wyk.:Andy Powers, Eli 
Roth, Peter Stormare, 
Laura Allen; Dozwolone 
od lat 18

02:55 Nocny recepcjonista; 
odc. 8/8; serial; Wielka 
Brytania (2016)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (533); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (40); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (332); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (260); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (741); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2545); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (787); 
serial paradokumentalny 
inspirowany prawdziwymi 
historiami zwykłych ludzi. 
Każdy odcinek to inna 
opowieść o osobach, dla 
których życie nie zawsze 
bywa...

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 (151); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (139); serial 
paradokumentalny. 
Dziewczyna z polsko-
romskiej rodziny zostaje 
porwana. Matka 
podejrzewa, że miał z tym 
związek jej chłopak, 
którego nie akceptowali. 
Chrobociński dziwnie...

18:00 Pierwsza miłość 
(2546); serial obyczajowy

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

Kiepskich (387); serial 
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

20:05 Wyspa przetrwania 
(6); reality show 

22:05 Indiana Jones i 
Świątynia Zagłady; film 
przygodowy, USA 1984

0:45 Niepokonani; dramat 
przygodowy, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie/Polska/
USA 2010

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5098) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(24/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2101) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (810) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (462) - 
program

13:00 19 + (163) - program
13:30 Szpital (699) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 3 

(3/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (463) - 
program

16:30 19 + (164) - program
17:00 Ukryta prawda (811) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (700) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7226) - 

informacje 
19:35 Sport (7209) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7206) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5099) - 

program
20:00 San Andreas - film 

katastroficzny, USA 2015, 
reżyseria: Brad Peyton, 
obsada: Dwayne Johnson, 
Carla Gugino, Alexandra 
Daddario, Ioan Gruffudd, 
Archie Panjabi, Paul 
Giamatti, Hugo Johnstone-
Burt

22:30 Żołnierze kosmosu - 
film S-F, USA 1997, 
reżyseria: Paul Verhoeven, 
obsada: Casper Van Dien, 
Denise Richards, Dina 
Meyer, Jake Busey, Neil 
Patrick Harris, Clancy 
Brown, Seth Gilliam, 
Michael Ironside

01:05 Kuba Wojewódzki 12 
(6/13) - talk show

02:05 Revolution (19/20) - 
serial S-F, USA

03:05 Uwaga! (5099) - 
program

03:20 Moc Magii (280/355) - 
program

04:40 Nic straconego

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

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

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
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 
2016; odc. 3

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 7

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 223

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 224

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 29

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

17:15 Ale numer!; Polska 
2017

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 29

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 30. 
Anna jest ciężko chora. Jej 
syn Adaś postanawia 
zastawić swoje książki ze 
szkoły, aby zdobyć 
pieniądze na leki…

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

20:00 Szakal; akcja, USA 
1997

22:25 Ochroniarz; akcja, USA 
1998. Jack Devlin (Dolph 
Lundgren), jako były 
szeryf federalny zajmował 
się bezpieczeństwem 
najbardziej zagrożonych 
ludzi w Ameryce. Teraz 
jest właścicielem 
jednoosobowej firmy 
ochroniarskiej…

00:55 Brick Mansions. 
Najlepszy z najlepszych; 
akcja, USA 2014. 

02:45 Ale numer!; Polska
03:10 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:30 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:55 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:20 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:45 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 11

05:10 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:40 Wszystko przed nami; 
odc. 85; telenowela TVP

06:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 6/7; serial 
TVP

07:20 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
651; serial TVP

09:25 Na dobre i na złe; odc. 
681; serial TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 136 
„Życie jest ciężkie”; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 137 
„Płoną góry, płoną lasy” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:25 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
41 - Zbrodnia w bibliotece; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
42 - Więzienna przeszłość; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
593 - Życie jest walką; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 138 
„Nowocześni dziadkowie” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
43 - Konkurs tańca; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 170; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

22:15 Ranczo; odc. 68 - 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
44 - Zatrute wino; serial 
kryminalny TVP

00:10 Ojciec Mateusz; odc. 
231; serial TVP

01:10 Krew z krwi; odc. 3/8; 
serial TVP

02:15 Krew z krwi; odc. 4/8; 
serial TVP

03:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 6/7; serial 
TVP

04:25 M jak miłość; odc. 
651; serial TVP

05:15 Rodzinka.pl; odc. 136; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2363
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Niezwykłe ryby 
słodkowodne

06:25 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów – Janusz 
Gajos

06:45 Kabaretowa Róża 
Wiatrów – Koncert 
galowy PAKA 2003 (1)

07:45 Jeden z dziesięciu; 
10/97; teleturniej

08:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (38) - Cyganie

09:15 Koło fortuny; odc. 24 
ed. 3; teleturniej

09:50 Kierunek Kabaret; 38/
10:55 Muzeum Polskiej 

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

11:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; 104 - „Długość 
dźwięku samotności” - 
Myslovitz

11:20 Kabaretożercy; (8); 
teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:10 Familiada; odc. 2363
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2012 Jestem 
Gwiazdą!

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty /1/

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Z kurczakiem przez 
wieki; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 21 
- Korek; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 2 - Ekwador. 
Pod wulkanem (11); 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - The 
Kurczaks (246); serial 
komediowy TVP

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Trudny zabieg; program 
rozrywkowy

20:20 Kabaretożercy; (9); 
teleturniej

21:20 Postaw na milion; 
odc. 149; teleturniej

22:20 Pierwsza randka; (6)
23:20 Dzięki Bogu już 

weekend; (7); program 
rozrywkowy

00:20 Koło fortuny; odc. 23 
ed. 3; teleturniej

00:55 Sonda 2; (56); 
program 
popularnonaukowy

01:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach  
(1-3)

04:30 Rozrywka Retro – 
Autogama; program 
rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (43/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (169) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (102) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy IV (3/17) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (105/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (106/180) 
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (444) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (103) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (343) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (170) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy IV (4/17) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(10/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (107/180) 
18:30 Brzydula (108/180) 
19:00 Ukryta prawda (445) - 

program obyczajowy 
20:00 Atramentowe serce - 

film przygodowy, USA/
Wielka Brytania/Niemcy 
2008. Meggie jest córką 
introligatora Mortimera 
„Mo” Folcharta. Pewnego 
dnia ich dom odwiedza 
nieznajomy o imieniu 
Smolipaluch. 
Podsłuchująca rozmowę 
Meggie dochodzi do 
wniosku, że ojciec posiada 
jakiś sekret…

22:15 Był sobie chłopiec - 
komedia, Wielka Brytania/
USA/Francja/Niemcy 
2001. Dobiegający 
czterdziestki Will (Hugh 
Grant) prowadzi beztroskie 
życie kawalera. Dzięki 
pieniądzom jakie zostawił 
mu ojciec nie musi 
martwić się o pracę…

00:25 Zabójcza broń (2/18) - 
serial 

01:30 Masters of Sex 2 
(9/12) - serial, USA 

02:45 Moc Magii (280/355) - 
program 

04:55 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show 

05:20 Brudasy (1/4) - 
program rozrywkowy

05:50 Nowa Maja w 
ogrodzie (33/52) - 
magazyn ogrodniczy

06:20 Akademia ogrodnika 
(40/52) - magazyn 
ogrodniczy

06:25 Ugotowani 11 (5/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:25 Idealna niania 9
08:05 Sekrety chirurgii 

(2/12) - reality show
09:05 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu (5/6) - reality 
show

09:50 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (5/12) - 
program rozrywkowy

10:35 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (8/12) - program 
rozrywkowy

11:35 Kuchenne rewolucje 
13 (9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:35 Ostre cięcie 4 (5/12) - 
program

13:20 Klinika marzeń
13:50 W czym do ślubu? 2 

(6/10) - reality show
14:20 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 3 (5/12) - reality 
show

15:05 Surowi rodzice 3 
(6/13) - reality show

16:05 Beauty ekspert 2 
(4/12) - magazyn 
lifestylowy

16:35 Pani Gadżet 2.0 (6/12) 
- magazyn

17:05 Gwiazdy od kuchni
17:35 Ugotowani 11 (6/12) - 

program kulinarno-
rozrywkowy

18:35 36,6 2 (5/13) - 
program

19:35 Kuchenne rewolucje 6 
(8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:35 Kontrowersyjna 
cesarka - dokument

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

(7/12) - reality show
23:30 Nastolatki w ciąży 2 

(7/8) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

00:15 Miss więzienia - 
dokument

01:30 Uzależnienie wbrew 
wierze - dokument

02:25 W roli głównej - 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show

02:50 W roli głównej - 
Magda Schejbal (8) - talk 
show

03:15 W roli głównej - 
Tatiana Okupnik (1/8) - 
talk show

03:40 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn

08:00 Boks - Gala w 
Białymstoku - walka 
wieczoru

09:00 (set 1, gem 1-3)Tenis 
ziemny - Turniej WTA - 
Hongkong: 1/4F (1) 

11:00 (1 gem 1-3) Tenis 
WTA Hongkong

13:00 (1 gem 1-3) Tenis 
WTA Hongkong

15:00 (1 gem 1-3) Tenis 
WTA Hongkong

17:00 snooker
18:00 snooker
19:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Hongkong: 1/4F (2) 
20:30 boks Megafights
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Hongkong: 1/4F (3)
00:45 Nieśmiertelni
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 (3)

07:00 Kwadrans w ogrodzie
07:15 ABC PACJENTA
08:05 Chłopcy z lasu; film 

dokum.
08:50 Antenowe remanenty
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 970
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Zapiski Łazęgi - 

Międzyzdroje 2010 
rozmarzenie popołudnia; 
felieton

12:15 Nożem i widelcem - 
odc. 150; mag. kulinarny

12:30 Historie szczęśliwe odc. 
47; cykl reportaży

12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 Strefa zdrowia odc. 3; 

magazyn medyczny
14:15 Chłopcy z lasu; film 

dokum.
14:55 Antenowe remanenty
15:15 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
15:35 Pełnosprawni - odc. 

223; magazyn dla 
niepełnosprawnych

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

miejsc
17:50 Twarze TV Katowice
18:00 Sola Scriptura; reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Schlesien Journal
20:01 A życie toczy się dalej... 

– Florian Kohut
20:30 Ślązaków portret własny 

– Michał Tendera
20:55 POGODA
21:00 Kto to jeszcze pamięta 

czyli włamanie do 
archiwum TVP

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 Chłopcy z lasu; film dok.
00:15 Antenowe remanenty
00:40 Pełnosprawni - odc. 223
01:20 Sprawa dla reportera
02:05 Antenowe remanenty
02:20 Nożem i widelcem - 

odc. 150; mag. kulinarny
02:40 Chłopcy z lasu; film 

dokum.
03:20 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Strefa zdrowia odc. 3; 

magazyn medyczny
04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier 
06:00 Plebania - odc. 970
06:20 Reportaż
06:35 Pełnosprawni - odc. 223

06:50 Był taki dzień – 13 
października; felieton

06:55 Historia Polski – Ułani 
Andersa; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 14 
- Ekwador znaczy równik; 
cykl reportaży

08:35 RetroTEYada – Z 
archiwum kabaretu Tey 
czyli RetroTEYada; odc. 4

09:15 W labiryncie; odc. 94 
Boże Narodzenie

09:50 Kobieta walcząca – 
Senator Helena 
Jaroszewicz; film 
dokumentalny

10:50 Flavors – Vietnam; 
odc. 5/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

11:55 Taśmy bezpieki; odc. 
20 Stosunki polsko-
arabskie cz. 1

12:35 Śladami zbrodni
13:05 Podróże z historią; 

odc. 4 U Tatarów; cykl 
dokumentalny

13:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Śladami 
podków

14:15 Sensacje XX wieku – 
Roman Czerniawski. 
Tajna gra; cykl dokum.

15:05 Przewodnik 
Historyczny Bogusława 
Wołoszańskiego - MRU 
Stracona szansa; cykl 
dokumentalny

15:40 Tajne historie 
archeologii; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

16:45 Historia Polski – 
Klamra; dokument 
fabularyzowany

17:50 Czas honoru; odc. 15; 
s. II; serial TVP

18:50 Z archiwum IPN – 
Zbrodnia wpisana w 
system; magazyn

19:25 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Heinricha 
Himmlera; cykl dokum.

20:25 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 7; 
magazyn

20:55 Tajne akcje 
szpiegowskie; odc. 1/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:50 Popielec; odc. 5 - 
Herod; serial TVP

23:00 Szerokie tory. Soczi; 
reportaż

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

00:40 Rzeczpospolita 
partyzancka – Ułan 
Batalionu Zośka. Jan 
Rodowicz Anoda; film 
dokumentalny

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 14 
- Ekwador znaczy równik; 
cykl reportaży

02:25 Popielec; odc. 5 - 
Herod; serial TVP
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7:00 Tenis: Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

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

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

13:00 Tenis: Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

15:30 Piłka nożna: 
Eliminacje Mistrzostw 
Świata; mecz: Polska - 
Czarnogóra

18:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Dafi 
Społem Kielce - Cerrad 
Czarni Radom

20:30 Boks: Gala Friday 
Boxing Night w Nowym 
Dworze Mazowieckim; 
waga superśrednia: 
Norbert Dąbrowski - 
Jordan Kuliński

0:00 Sporty walki; KSW 40 
News

0:05 Boks: Walka o 
mistrzowskie pasy WBA 
Super World, IBF World, 
IBO World w Londynie; 
waga ciężka: Anthony 
Joshua - Władimir Kliczko. 
W ringu ustawionym na 
środku murawy stadionu 
Wembley w Londynie 
zmierzą się Anthony 
Joshua i Władimir Kliczko. 
Będzie to pojedynek...

2:00 Sporty walki: KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

POLSAT SPORT
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04:45 Klan; odc. 3177
05:05 Klan; odc. 3178; 

telenowela TVP
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3632; teleturniej muz.
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Naszaarmia.pl; 

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

magazyn
08:10 Joe Kidd; western; 

USA (1972); reż.:John 
Sturges; wyk.:Robert 
Duvall, John Saxon, Clint 
Eastwood

09:45 Ptaki ciernistych 
krzewów; odc. 1/10; serial 
obyczajowy; USA (1983)

10:50 Ptaki ciernistych 
krzewów; odc. 2/10; serial 
obyczajowy; USA (1983)

12:00 Studio Raban
12:30 Fascynujący świat – 

Wyżej i wyżej; film 
dokumentalny; Francja 
(2016)

13:35 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

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

15:05 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 62; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

16:00 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 18 - Anna Karenina; 
serial obyczajowy TVP

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

seria IV; odc. 5; reality 
show

18:30 Rodzina wie lepiej; 
42; teleturniej

18:55 Jaka to melodia?; 
odc. 3633; teleturniej muz.

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 PZU Cracovia 

Półmaraton Królewski - 
kronika

20:10 Pogoda
20:25 Komisarz Alex; odc. 

123; serial kryminalny 
TVP

21:20 Hit na sobotę – 
RoboCop; film science 
fiction; USA (2014)

23:25 Wielkie uwodzenie; 
komedia; Kanada (2013)

01:30 Film fabularny

05:25 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem; odc. 2/12; 
Wielka Brytania (2016)

06:30 M jak miłość; odc. 
1319; serial TVP

07:30 Pytanie na śniadanie
10:50 Lajk!
11:50 O mnie się nie martw; 

s. VII; odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

12:50 Na sygnale; odc. 158 
„W pułapce”; serial 
fabularyzowany TVP

13:20 Podróże z historią; 
cykl reportaży

14:00 Familiada
14:40 Było.. nie minęło – 

extra; (6); magazyn
15:15 Rodzinka.pl; odc. 215 

sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:50 Pierwsza randka; (7)
16:50 Mars: 

Najmroczniejsze dni; 
dokument fabularyzowany; 
USA (2016)

17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Verva Street Racing 

2017
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 164
19:05 Postaw na milion; 

odc. 164; teleturniej
20:05 The Voice of Poland – 

Bitwa (12); widowisko

22:25 Miasto skarbów; odc. 
5; serial kryminalny TVP

23:25 Nocny recepcjonista; 
odc. 8/8; serial; Wielka 
Brytania (2016)

00:20 Królowie ulicy; film 
sensacyjny; USA (2008); 
reż.:David Ayer; 
wyk.:Keanu Reeves, Forest 
Whitaker, Hugh Laurie

02:20 Pitbull. Nowe 
porządki; film sensacyjny

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (48); serial 
animowany

9:15 Przygody Kota w 
Butach (17); serial 
animowany

9:40 Przygody Kota w 
Butach (18); serial 
animowany

10:10 Ewa gotuje (312); 
magazyn kulinarny. 
Prowadząca postanowiła 
przypomnieć kilka 
przepisów z PR-u

10:45 #SUPERMODELKA - 
PLUS SIZE (6); 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 (14); program 
rozrywkowy

13:45 Wyspa przetrwania 
(6); reality show 

15:45 Kabaret na żywo (24); 
program rozrywkowy. 
Artyści pod hasłem 
„Polska gola” będą 
dopingować reprezentację. 
Show poprowadzi Kabaret 
Młodych Panów. Wystąpią 
m.in. Andrzej „Duffy” 
Mierzejewski, Czesuaf, 
Jurki,...

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

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

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

Kiepskich (388); serial 
komediowy

20:05 Kraina lodu; film 
animowany, USA 2013

22:15 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 8 (6); program 
rozrywkowy

0:15 Sporty walki: Gala FEN 
19: Bitwa o Wrocław; 
walki: Wojciech Wierzbicki 
- Paweł Biszczak, 
Bartłomiej Brzeziński - 
Gabriel Al-Sulwi. W Hali 
Orbita zostanie stoczonych 
10 walk - w tym trzy 
mistrzowskie i jedna freak 
fight

1:15 Strzelec wyborowy; film 
sensacyjny, Rumunia/USA 
2005

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:25 Uwaga! (5099) - 
program

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

(1016) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

15 (651) - serial 
obyczajowy, Polska

12:50 Drzewo marzeń (6/9) - 
program

13:50 MasterChef 6 (5/14) - 
program rozrywkowy

15:25 Azja Express 2 (6/13) - 
program

17:00 Kuchenne rewolucje 
16 (6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

19:00 Fakty (7227) - 
informacje 

19:25 Sport (7210) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7207) - 
informacje 

19:45 Uwaga! (5100) - 
program

20:00 Mam talent 10 (6/13) 
- program rozrywkowy

21:45 Władcy umysłów - 
melodramat, USA 2011, 
reżyseria: George Nolfi, 
obsada: Matt Damon, 
Emily Blunt, Anthony 
Mackie, John Slattery, 
Michael Kelly, Terence 
Stamp

23:55 Oszukać 
przeznaczenie III - horror, 
USA/Niemcy 2006, 
reżyseria: James Wong, 
obsada: Mary Elizabeth 
Winstead, Ryan Merriman, 
Kris Lemche, Alexz 
Johnson, Sam Easton

01:50 Uwaga! (5100) - 
program

02:10 Moc Magii (281/355) - 
program

03:30 Nic straconego

06:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

06:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:15 Columbo; fabularny, 
USA 1972

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 19

09:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 20

10:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 21

11:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
22

12:55 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2011

13:25 Niania; familijny, USA 
2006

15:30 Miłość, tropiki i 
piraci; przygodowy, 
Niemcy 2016. Niezdarna 
dziennikarka Eva 
podejmuje się 
ryzykownego zadania. 
Przeprowadza tajne 
dochodzenie w sprawie 
piratów i porwań na 
pełnym morzu. Nikt nie 
wierzy w jej umiejętności, 
co jeszcze bardziej 
motywuje ją do 
działania…

17:40 W imię króla; akcja, 
Kanada, Niemcy, USA 
2007. Akcja dzieje się w 
Królestwie Ehb, które staje 
w obliczu wojny pomiędzy 
złym Gaolianem , a 
panującym tu królem 
Konreidem. Mężczyzna 
zwany Farmerem wiedzie 
spokojne pracowite życie z 
ukochaną żoną Solaną i 
synkiem. Pewnego dnia 
traci wszystko…

20:00 Mechanik: Prawo 
zemsty; akcja, USA 2011

21:50 Cobra; akcja, USA 
1986

23:25 Diukowie Hazzardu; 
komedia, USA 2005. 
Kuzynostwo Bo, Luck and 
Daisy prowadzą barwne 
życie w Hazzard Country. 
Pewnego dnia spokój w 
miasteczku zostaje 
zakłócony.  Młodzi 
dowiadują się, że całe 
Hazzard Country, a w tym 
i ich rodzinną farmę  
zamierza wykupić 
skorumpowany delegat 
rządowy - Boss Hoggie, 
który planuje wybudować 
tam kopalnię…

01:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:40 Ale numer!; Polska 
2017

03:15 Kręcimy z gwiazdami; 
factual, Polska 2013

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:25 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

04:50 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:55 Bulionerzy; odc. 62 - 
Odwieczny wróg; serial 
komediowy TVP

06:30 Zmiennicy; odc. 5/15 - 
Safari; serial TVP

07:40 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

08:50 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 17 - Koncert; serial 
obyczajowy TVP

09:50 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

10:50 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

11:50 Rodzinka.pl; odc. 130 
„Czyżby koniec?”; serial 
komediowy TVP

12:20 Rodzinka.pl; odc. 131 
„Dziadkowie kontratakują” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

12:50 Rodzinka.pl; odc. 132 
„Powrót” sezon 6; serial 
komediowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
37 - Zlecenie; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ranczo; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

15:25 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

16:25 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

17:25 Janosik; odc. 6/13 - 
Worek talarów; serial TVP

18:25 Komisarz Alex; odc. 
122; serial kryminalny 
TVP

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

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

21:15 Ojciec Mateusz; odc. 
39 - Strach na scenie; 
serial kryminalny TVP

22:10 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

23:10 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

00:05 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 18 - Anna Karenina; 
serial obyczajowy TVP

00:55 Miasto skarbów; odc. 
4; serial kryminalny TVP

01:55 Strażacy; odc. 18 - 
Bohater roku; serial TVP

02:45 Zbrodnia II; odc. 3; 
serial

03:45 Pod wspólnym 
niebem; odc. 4 Podgląd; 
serial komediowy TVP

04:15 Rodzinka.pl; odc. 214 
„Muszę rozgrzać 
Achillesa” sezon 11; serial 
komediowy TVP

04:45 Bulionerzy; odc. 62 - 
Odwieczny wróg; serial 
komediowy TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie; odc. 11

06:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (14); 
widowisko rozrywkowe

07:20 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 2 Muzeum 
Powstania 
Warszawskiego; magazyn

07:50 Przyjaciel do zadań 
specjalnych; 6; reality 
show

08:35 Smaczne Go!; (16); 
magazyn kulinarny

09:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Renata 
Przemyk /1; reportaż

09:50 Życie to Kabaret – 
Grzegorza Halamy 
wygłupy przez duże W (1)

10:55 Kierunek Kabaret – To 
już stand - up czy jeszcze 
nie stand - up? /9/

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Renata 
Przemyk /2; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Polskie jabłko; magazyn 
kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
odc. 13 Piękno wykute w 
stali; cykl dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc. 11

14:15 Postaw na milion; 
odc. 149; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; 105 - „Te 
opolskie dziołchy” - No To 
Co

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; 57 - „Człowieczy 
los” - Anna German

15:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (6) - 
Dziennikarz i prezenter cz. 
2; program rozrywkowy

16:25 Herbatka z kabaretem; 
(21); program rozrywkowy

16:55 Herbatka z kabaretem; 
(12); program rozrywkowy

17:40 Magiczny świat Luca 
(13); Francja (2016)

18:10 Fuks; komedia 
sensacyjna

19:50 Bake off – Ale ciacho!; 
(4); widowisko

20:55 Bake off – Ale przepis; 
(4)

21:15 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy; (12); 
program rozrywkowy

22:25 Kierunek Kabaret; 37
23:30 Paranienormalni 

Tonight – Antoni 
Królikowski; program 
rozrywkowy

00:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności /2/

01:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1-2)

03:35 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (14); 
widowisko rozrywkowe

05:50 Ukryta prawda (44/72) 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Dwóch i pół (4/23) - 

serial, USA 
09:25 Zaklinaczka duchów 

(6/22) - serial S-F, USA 
10:25 Zaklinaczka duchów 

(7/22) - serial S-F, USA 
11:20 Brzydula (99/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
11:55 Brzydula (100/180) 
12:30 Brzydula (101/180) 
13:00 Brzydula (102/180) 
13:35 Brzydula (103/180) 
14:05 Brzydula (104/180) 
14:40 Tomcio grubasek - 

komedia, USA 1995. 
Tommy powraca po 
studiach do rodzinnego 
domu. Ojciec chce go 
przygotować do 
prowadzenia firmy, zanim 
jednak zdoła nauczyć syna 
czegokolwiek, umiera na 
zawał…

16:45 Atramentowe serce - 
film przygodowy, USA/
Wielka Brytania/Niemcy 
2008. Meggie jest 
dwunastoletnią córką 
introligatora Mortimera 
„Mo” Folcharta. Oboje są 
wielkimi miłośnikami 
książek. Pewnego dnia ich 
dom odwiedza tajemniczy 
nieznajomy o imieniu 
Smolipaluch. 
Podsłuchująca rozmowę 
Meggie dochodzi do 
wniosku, że ojciec posiada 
jakiś sekret…

19:00 Ciekawy przypadek 
Benjamina Buttona - film 
obyczajowy, USA 2008. 
Niezwykła opowieść o 
człowieku, który rodzi się 
jako starzec i stopniowo 
młodnieje. Nieco 
filozoficzna opowieść o 
nieuchronności upływu 
czasu

22:35 Dyktator - komedia, 
USA 2012. Twórcy 
komediowego hitu „Borat” 
zrealizowali przekomiczną 
historię północno-
afrykańskiego dyktatora…

00:15 Nieuchwytny - film 
sensacyjny, USA 1996. 
Mieszkańcami Los 
Angeles wstrząsa seria 
morderstw o charakterze 
rytualnym…

02:15 Moc Magii (281/355) - 
program 

04:25 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show

05:20 Eksperci domowego 
budżetu 3 (5/6) - program 
dokumentalny

06:30 Wszystko o jedzeniu 2
07:00 Prawda z DNA (3/8) - 

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

co kupuję 9 (6/12) - 
program lifestylowy

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

10:00 Żony Hollywood 3 
(5/12) - program

11:00 Apetyt na miłość 4 
(6/12) - program 
rozrywkowy

12:00 Pojedynek na modę
12:45 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (6/10) - 
program rozrywkowy

13:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show

14:15 W czym do ślubu? 2 
(6/10) - reality show

14:45 Mistrzowskie cięcie 
(6/8) - program 
rozrywkowy

15:45 W roli głównej (6) - 
talk show

16:15 Pani Gadżet 14 (6/12) 
- magazyn

16:45 Dorota was urządzi 7 
(1/6) - program

17:30 W dobrym stylu 3 
(2/8) - program 
lifestylowy

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

(7/8) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

19:30 Życie bez wstydu 5 
(7/12) - reality show

20:30 Żony Hollywood 3 
(6/12) - program

21:30 Pocałunek w ciemno 3
22:30 #Sława
23:00 Poród na pustkowiu 

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

(2/8) - program 
lifestylowy

00:40 Internetowi oprawcy 2 
(5/8) - program 
obyczajowy

01:40 Bajeczne życie 
milionerów 2

02:10 W roli głównej - 
Małgorzata Foremniak 
(1/6) - talk show

02:40 W roli głównej - Piotr 
Polk (2/6) - talk show

03:05 W roli głównej - Jacek 
Koman (2/8) - talk show

03:30 Wiem, co jem 6 
(3/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 5 
(7/10) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(4/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

08:00 magazyn triathlonowy
09:00 (1 gem 1-3) Tenis 

WTA Hongkong
11:00 (1 gem 1-3) tenis WTA
13:05 Gwiazdy tenisa
13:35 Sportowy dokument - 

Slaying the Badger
15:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18
15:40 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18
16:15 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18
17:00 snooker - Chamion of 

Champions
18:00 snooker - Chamion of 

Champions
19:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Hongkong: 1/2F (1) 
20:50 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Hongkong: 1/2F (2) 
22:30 Sportowa sobota
23:00 boks - megafights
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18
02:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18
02:55 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 AgroMoc; odc. 6
07:50 Mój pies i inne 

zwierzaki
08:05 Astronarium; magazyn
08:30 Sekrety mnichów - 

Sposób na pracoholizm
08:50 Sekrety Stomatologii; 

odc. 5; magazyn
09:05 Pogoda
09:10 AgroSzansa; odc. 99/7
09:30 Rączka gotuje
10:01 Studio lato
11:15 Jak to działa; odc. 78
11:45 Polska z Miodkiem; 

(31); felieton
11:55 Strefa zdrowia; odc. 4
12:15 Ginące zawody; odc. 23
12:35 Posmakuj Opolskiego; 

odc. 8
12:50 Pogoda 
12:55 Niebieskie kwiaty – film 

o miłości Katarzyny Kobro i 
Władysława 
Strzemińskiego; film dok.

13:45 Podkarpacki szlak 
kulinarny; felieton

13:55 Nożem i widelcem; odc. 
170

14:20 Tu jest moja mała 
ojczyzna...; reportaż

14:50 Dyktatorka; reportaż
15:05 Regiony z Historią; cykl 

dokum.
15:25 Sekrety mnichów - 

Sposób na pracoholizm
15:45 Rok w ogrodzie
16:05 Polska z Miodkiem - 

(31); felieton
16:15 Pogoda 
16:20 Wojna domowa; odc. 

7/15; serial komediowy TVP
16:50 W ostatniej puszczy 

Europy; reportaż
17:15 Kamień, nożyce, papier 

- Akwarium Gdyńskie
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 Studio lato; magazyn
20:45 Twarze TV Katowice
20:55 POGODA
21:00 Relacje; mag. ekonom.
21:20 Zgadnij! Napisz! 

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

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Polskie drogi; odc. 2/11 

- Obywatele GG; serial TVP
24:00 Sekrety mnichów - 

Sposób na pracoholizm
00:25 Niebieskie kwiaty; film 

dokum.
01:25 AgroSzansa; odc. 99/7
01:45 Rączka gotuje
02:10 Ginące zawody; odc. 23
02:30 Tu jest moja mała 

ojczyzna...; reportaż
03:05 Astronarium; magazyn
03:30 Powrót do przeszłości; 

odc. 7; magazyn
03:45 Niebieskie kwiaty; film 

dokum.
04:45 AgroMoc; odc. 6
05:05 Dziennik Regionów
05:30 Strefa zdrowia; odc. 4
05:50 Rok w ogrodzie
06:10 Zapiski Łazęgi; felieton
06:20 Posmakuj Opolskiego; 

odc. 8
06:35 Jak to działa; odc. 78 

Biurowce i wieżowce; 
magazyn

06:50 Był taki dzień – 14 
października; felieton

06:55 Flavors – Polynesia; 
odc. 4/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:00 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 7 Puławy; 
magazyn

08:30 Podróże
09:05 Stawiam na Tolka 

Banana; odc. 2/7 Karioka; 
serial TVP

09:45 Stawiam na Tolka 
Banana; odc. 3/7 Julek; 
serial TVP

10:20 Okrasa łamie przepisy 
– Niezwykły czosnek 
niedźwiedzi; magazyn 
kulinarny

10:55 Ginące cywilizacje – 
Ludzie – jaguary. Plemię 
Nahua w Sierra de 
Guerrero; odc. 3; cykl 
dokumentalny; Francja 
(2000)

12:00 Life – Życie. cz. 7. 
Łowcy i ich ofiary; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

13:10 Dawne światy; odc. 
7/8 Norte Chico, The first 
Andean civilization; serial 
dokumentalny; Francja 
(2007)

14:10 Szerokie tory. Nocna 
Moskwa; reportaż

14:35 Wielka Gra; teleturniej
15:45 Spór o historię – 

Władcy polscy: Zygmunt I 
Stary; debata

16:25 Zapomniany Legion; 
film dokumentalny

17:20 Marsz Sokołów; 
reportaż

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

19:10 Najdziwniejsza broń 
na świecie; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

20:10 Lalka; odc. 1/9 - 
Powrót; serial TVP

21:40 Tajne akcje 
szpiegowskie; odc. 1/8; 
film dokumentalny; USA 
(2016)

22:35 7 peron; cykl 
dokumentalny

23:20 Komandoria; cz. 4/8; 
serial; Francja (2009)

00:20 Prace na 
wysokościach; film 
dokumentalny

01:40 Śmieciarz; odc. 4; 
serial obyczajowy

7:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Dafi 
Społem Kielce - Cerrad 
Czarni Radom

9:00 Boks: Gala Friday 
Boxing Night w Nowym 
Dworze Mazowieckim; 
waga superśrednia: 
Norbert Dąbrowski - 
Jordan Kuliński

10:30 Tenis: Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 
półfinałowy gry 
pojedynczej

13:00 Boks: Gala Friday 
Boxing Night w Nowym 
Dworze Mazowieckim; 
waga superśrednia: 
Norbert Dąbrowski - 
Jordan Kuliński

14:45 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Asseco 
Resovia Rzeszów

17:30 Piłka nożna: Nice 1. 
liga; mecz: Podbeskidzie 
Bielsko-Biała - GKS 
Katowice

20:00 Sporty walki: FEN 19: 
Bitwa o Wrocław; walka: 
Wojciech Wierzbicki - 
Paweł Biszczak

0:00 Sporty walki: KSW 40 
News

0:05 Boks: Gala Friday 
Boxing Night w Nowym 
Dworze Mazowieckim; 
waga superśrednia: 
Norbert Dąbrowski - 
Jordan Kuliński

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

3:00 Siatkówka mężczyzn: 
Mistrzostwa Europy - 
Polska 2017
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04:45 Klan; odc. 3179
05:15 Klan; odc. 3180
05:35 Klan; odc. 3181
06:10 Słownik polsko@polski 

- talk - show prof. Jana 
Miodka (360)

06:35 Pełnosprawni; 
magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:40 Ziarno – Dom na 

skale; magazyn
09:50 Biblia – Jezus; cz. 3; 

serial; Niemcy, Francja, 
Włochy (1999)

10:40 Zakochaj się w Polsce; 
odc. 45 Żoliborz

11:10 Weterynarze z sercem
11:40 Sekrety mnichów – 

Autorytet Ojca; rozmowa
11:55 Między ziemią 

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

a niebem
12:55 Czołówka BBC 

w Jedynce
12:55 BBC w Jedynce – 

Oszuści wśród zwierząt. 
Sztuka przetrwania; cykl 
dokum.; Wielka Brytania

13:50 Tyłówka BBC 
w Jedynce

14:00 Poldark – Wichry losu; 
odc. 2; serial; Wielka 
Brytania (2015)

15:10 The Wall. Wygraj 
marzenia; 4; teleturniej

16:00 Program kulinarny
16:25 Sonda 2 (63); program 

popularnonaukowy
16:55 Teleexpress - 

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

123; serial kryminalny TVP
18:35 zapowiedź 

Wiadomości
18:40 Jaka to melodia?; odc. 

3634; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 PZU Cracovia 

Półmaraton Królewski - 
kronika

20:10 Pogoda
20:25 Dziewczyny ze Lwowa; 

odc. 19; serial TVP
21:20 Rolnik szuka żony; odc. 

6; reality show
22:20 Zakochana Jedynka – 

Tylko ciebie chcę; film; 
Hiszpania (2012)

00:35 RoboCop; film science 
fiction; USA (2014)

02:40 Jaka to melodia?; odc. 
3634; teleturniej muz.

03:30 Biblia – Jezus, cz; 3; 
serial; Niemcy, Francja, 
Włochy (1999)

05:45 Słowo na niedzielę
06:00 Podróże z historią; 

odc. 28 Kulisy dawnych 
podróży; cykl 
dokumentalny

06:35 M jak miłość; odc. 
1320; serial TVP

07:35 Barwy szczęścia; odc. 
1715; serial obyczajowy 
TVP

08:05 Barwy szczęścia; odc. 
1716; serial obyczajowy 
TVP

08:40 Barwy szczęścia; odc. 
1717; serial obyczajowy 
TVP

09:10 Barwy szczęścia; odc. 
1718; serial obyczajowy 
TVP

09:45 Barwy szczęścia; odc. 
1719; serial obyczajowy 
TVP

10:20 Ostoja; odc. 143; 
magazyn przyrodniczy

10:50 Rodzinne oglądanie – 
Zwierzęce superzmysły – 
Wzrok; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

11:55 Makłowicz w podróży 
– Morawy – Na południu; 
magazyn kulinarny

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

13:35 Bake off – Ale przepis; 
(5)

14:00 Familiada
14:40 Koło fortuny; odc. 28 

ed. 3; teleturniej
15:20 Na dobre i na złe; odc. 

681; serial TVP
16:20 The Voice of Poland - 

Bitwa (12); widowisko
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Verva Street Racing 

2017
18:40 Pogoda
18:55 Pod wspólnym 

niebem; odc. 5 Kasa musi 
się zgadzać; serial 
komediowy TVP

19:25 Lajk!
20:05 Królowie ulicy; film 

sensacyjny; USA (2008); 
reż.:David Ayer; 
wyk.:Keanu Reeves, Forest 
Whitaker, Hugh Laurie

22:10 Kino bez granic – 
Kapitał ludzki; dramat; 
Włochy (2014)

00:10 Wymyk; dramat; 
Polska (2011)

01:50 Wesele; film 
obyczajowy; Polska 
(2004)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (8); serial 
animowany

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (49); serial 
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (50); serial 
animowany

9:15 Happy wkręt 2; film 
animowany, Niemcy/USA 
2009. Kontynuacja filmu z 
2006 roku. W bajkowym 
świecie panuje spokój...

10:45 Indiana Jones i 
Świątynia Zagłady; film 
przygodowy, USA 1984

13:25 Kraina lodu; film 
animowany, USA 2013. 
Dzięki siostrzanej miłości 
w pogrążonym w wiecznej 
zimie królestwie znów 
może nastać wiosna.

15:35 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 8 (6); program 
rozrywkowy. O Złotą 
Twarz i 100 tys. zł na cel 
charytatywny zawalczą: 
Anna Dereszowska, 
Katarzyna Moś, Beata Olga 
Kowalska, Ola 
Gintrowska,...

17:35 Nasz nowy dom (100); 
reality show . Monika po 
rozwodzie samotnie 
wychowuje ośmioletnią 
Magdę. Zdołała kupić 
niewielkie poddasze w 
budynku, w którym 
mieszka jej ojciec. 
Niestety, sytuacja...

18:35 Dom pełen zmian 
(1/8); serial komediowy. 
Perypetie rodziny 
Malinowskich. Historia 
rozgrywa się na 
przestrzeni wielu lat, a 
każdy odcinek dzieje się 
około rok później od 
poprzedniego....

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

program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (7); 

serial obyczajowy. Grześ 
zabiera Rubina do lasu. 
Ukrywa się przez całą noc 
i w końcu traci na zimnie 
przytomność. Policja 
prowadzi poszukiwania...

21:05 Kabaret na żywo: Koń 
Polski (25); program 
rozrywkowy

23:10 Prawnik z Lincolna; 
thriller, USA 2011. 
Zręczny adwokat broni 
mordercy. Wikła się w 
skomplikowany i 
niebezpieczny układ.

1:50 Ewolucja planety małp; 
film SF, USA 2014

4:40 8. Sopocka Noc 
Kabaretowa (12); 
program rozrywkowy

05:25 Uwaga! (5100) - 
program

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

ogrodzie (33/52) - 
magazyn ogrodniczy

08:25 Akademia ogrodnika 
(40/52) - magazyn 
ogrodniczy

08:30 Dzień Dobry TVN 
(1017) - magazyn

11:00 Kobieta na krańcu 
świata 9 (6/9) - program

11:35 Co za tydzień (821) - 
magazyn

12:15 Diagnoza (6/13) - 
serial, Polska

13:15 Druga szansa 4 (5/13) 
- serial, Polska

14:15 Mam talent 10 (6/13) 
- program rozrywkowy

16:00 Gala French Touch - 
program

17:50 Spotkanie ze smakiem 
2 - inne

18:00 Drzewo marzeń (7/9) - 
program

19:00 Fakty (7228) - 
informacje 

19:25 Sport (7211) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7208) - 
informacje 

19:45 Uwaga! (5101) - 
program

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

21:35 Starcie Tytanów - film 
przygodowy, USA 2010, 
reżyseria: Louis Leterrier, 
obsada: Sam 
Worthington, Liam 
Neeson, Ralph Fiennes, 
Gemma Arterton, Mads 
Mikkelsen, Alexa Davalos, 
Jason Flemyng, Pete 
Postlethwaite, Polly 
Walker

23:50 San Andreas - film 
katastroficzny, USA 2015, 
reżyseria: Brad Peyton, 
obsada: Dwayne Johnson, 
Carla Gugino, Alexandra 
Daddario, Ioan Gruffudd, 
Archie Panjabi, Paul 
Giamatti, Hugo Johnstone-
Burt

02:15 Uwaga! (5101) - 
program

02:35 Moc Magii (282/355) - 
program

03:45 Nic straconego

06:00 Columbo; fabularny, 
USA 1972

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

08:10 Co ludzie powiedzą?; 
fabularny, Wielka Brytania 

08:55 Ojciec Ted; komedia, 
Wielka Brytania 1995; odc. 
2. Od 6 lat Ojciec Stone 
jest jednym z gości 
odwiedzających wyspę 
Craggy. Przy każdej 
wizycie Ted czeka tylko na 
jej zakończenie w nadziei, 
że kolejna nigdy więcej nie 
nastąpi…

09:25 Ojciec Ted; komedia, 
Wielka Brytania; odc. 3

10:00 Lekarze na start; 
Polska; odc. 26

10:35 Lekarze na start; 
Polska; odc. 27

11:20 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 28

12:10 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 29

13:00 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 30. 
Ojciec Łukasza (Jacek 
Borkowski) jest oskarżony 
o korupcję, przez co 
Zbierski junior zostaje 
nagle bez pieniędzy…

13:40 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Pani 
zamieć; familijny, Niemcy

14:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Żabi Król; 
familijny, Niemcy 2008

16:15 Małolaty na obozie; 
komedia, USA 2007. 
Dwóch ojców podejmuje 
się zadania niemożliwego! 
Korzystając z wakacyjnego 
czasu, postanawiają 
zorganizować letni obóz…

17:55 Niania; familijny, USA 
2006

20:00 Szybcy i wściekli; 
akcja, USA 2001. Paul 
Walker wciela się w 
postać Briana, młodego 
policjanta prowadzącego 
śledztwo w sprawie serii 
sensacyjnych porwań 
ciężarówek…

22:05 Szakal; akcja, USA 
1997

00:30 Wikingowie; fabularny, 
Irlandia, Kanada 2015; 
odc. 10

01:30 Ale numer!; Polska
02:05 Dyżur; factual, Polska 

2010; odc. 33
02:40 Taki jest świat; factual
03:05 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:30 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:55 Biesiada na cztery 

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

fabularny, Polska 2010; 
odc. 13

04:50 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:30 Bulionerzy; odc. 63 - 
Efekt motyla; serial 
komediowy TVP

06:00 Bulionerzy; odc. 64 - 
Trzy życzenia; serial 
komediowy TVP

06:35 Janosik; odc. 5/13 - 
Tańcowali zbójnicy; serial 
TVP

07:40 Janosik; odc. 6/13 - 
Worek talarów; serial TVP

08:35 Anna German; odc. 
6/10 serial biograficzny; 
Rosja (2012)

09:40 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

10:40 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; odc. 133 
„Ból rozstania” sezon 6; 
serial komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; odc. 134 
„Miłosne manewry” sezon 
6; serial komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 135 
„Zawsze z rodziną”; serial 
komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
39 - Strach na scenie; 
serial kryminalny TVP

14:15 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

16:15 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Zmiennicy; odc. 7/15 - 
Warszawski łącznik; serial 
TVP

18:25 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

19:20 Rodzinka.pl; odc. 215 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:50 Na sygnale; odc. 158 
„W pułapce”; serial 
fabularyzowany TVP

20:25 Ojciec Mateusz; odc. 
40 - Wybory; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; odc. 
41 - Zbrodnia w bibliotece; 
serial kryminalny TVP

22:15 Ranczo; odc. 66; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; odc. 67; serial 
obyczajowy TVP

00:10 Miasto skarbów; odc. 
4; serial kryminalny TVP

01:05 Dublerzy; odc. 1/4; 
serial TVP

01:55 Londyńczycy II; odc. 
7/16; serial obyczajowy 
TVP

02:55 Krew z krwi; odc. 4/8; 
serial TVP

03:55 Komisariat; odc. 13 
Muzyk; serial TVP

04:25 Komisariat; odc. 14; 
serial TVP

04:55 Bulionerzy; odc. 64 - 
Trzy życzenia; serial 
komediowy TVP

05:20 Kochamy polskie 
komedie; odc. 12

05:55 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Magister w 
Studiu Gama

06:55 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 3 Park 
Natoliński; magazyn

07:30 Przyjaciel do zadań 
specjalnych; 7; reality 
show

08:20 Dubidu; odc. 9; quiz 
muzyczny

09:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Grażyna 
Łobaszewska /cz. 1; 
reportaż

09:50 Życie to Kabaret – 
Grzegorza Halamy 
wygłupy przez duże W (2)

10:50 Dzięki Bogu już 
weekend; (7)

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Grażyna 
Łobaszewska /cz. 2; 
reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Na tropie polskich 
wędlin

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

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc. 12

14:15 Pierwsza randka; (6)
15:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki; 58 - „Już nie ma 
dzikich plaż” - Irena 
Santor

15:20 Magiczny świat Luca 
14; Francja (2016)

15:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Grażyna 
Łobaszewska /cz. 1; 
reportaż

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

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

17:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Grażyna 
Łobaszewska /cz. 2; 
reportaż

17:55 Olga Lipińska 
zaprasza; (7); talk-show

18:40 Złote runo; komedia
20:15 Kierunek Kabaret – To 

już stand - up czy jeszcze 
nie stand - up? /9/

21:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (6) - Dziennikarz 
i prezenter cz. 2

22:20 Hity kabaretu; (5) - 
Kakao i inne hity Kabaretu 
Smile

23:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty /1/

00:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2014 
(1-2)

02:35 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Magister w 
Studiu Gama

05:35 Ukryta prawda (45/72) 
- program obyczajowy 

06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Dwóch i pół (5/23) - 

serial, USA 
09:15 Dwóch i pół (6/23) - 

serial, USA 
09:45 Zaklinaczka duchów 

(8/22) - serial S-F, USA 
10:45 Zaklinaczka duchów 

(9/22) - serial S-F, USA 
11:45 Zaklinaczka duchów 

(10/22) - serial S-F, USA 
12:50 Brzydula (105/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
13:25 Brzydula (106/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
14:00 Brzydula (107/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
14:35 Brzydula (108/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
15:10 Wyspa Nim - film 

przygodowy, USA 2008. 
Na tajemniczej wyspie 
wszystko może się 
zdarzyć. Mieszka tu 
dziewczynka o imieniu 
Nim (Abigail Breslin) w 
otoczeniu egzotycznych 
przyjaciół – od agamy 
brodatej zaczynając na 
lwie morskim kończąc. Jej 
ukochanym bohaterem 
literackim jest słynny 
podróżnik Alex Rover. 
Pewnego dnia bez śladu 
znika ojciec Nim, znany 
badacz oceanów. 
Dziewczynka zrobi 
wszystko, aby go odnaleźć

17:15 Liceum Avalon (- film 
przygodowy, USA 2010. 

19:00 Zabójcza broń (2/18) - 
serial 

20:00 Jack Reacher - film 
sensacyjny, USA 2012. W 
Pittsburghu pięć 
przypadkowych osób 
zostaje zastrzelonych 
przez snajpera. Wszystkie 
ślady i dowody prowadzą 
policję do Jamesa Barra 
który przysięga, że jest 
niewinny

22:40 Zabójcza broń (3/18) - 
serial 

23:40 Piekielna głębia - film 
sensacyjny, USA 1999. 

01:50 Lista klientów (11/15) 
- serial, USA 

02:50 Moc Magii (282/355) - 
program

05:15 Domowe triki Goka
06:15 W roli głównej (6) - 

talk show
06:45 36,6 2 (5/13) - 

program
07:45 Nastolatki w ciąży 2 

(7/8) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

08:25 Klinika marzeń
08:55 Idealna niania 9
09:40 Dorota was urządzi 7 

(1/6) - program
10:25 Mistrzowskie cięcie 

(6/8) - program 
rozrywkowy

11:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (7/12) - 
program lifestylowy

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (7/10) - 
program rozrywkowy

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

13:40 W czym do ślubu? 2 
(7/10) - reality show

14:10 Beauty ekspert 2 
(4/12) - magazyn 
lifestylowy

14:40 Życie bez wstydu 5 
(7/12) - reality show

15:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (8) - program 
rozrywkowy

17:10 Pojedynek na modę
17:55 #Sława
18:25 Pyszne Peru - 

dokument
19:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (7/12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 2.0 (7/12) 
- magazyn

20:45 Pani Gadżet 14 (6/12) 
- magazyn

21:15 Życie bez wstydu 5 
(7/12) - reality show

22:15 Apetyt na miłość 4 
(7/12) - program 
rozrywkowy

23:15 Kontrowersyjna 
cesarka - dokument

00:25 W roli głównej (6) - 
talk show

00:55 44 ale wiocha (3/4) - 
program rozrywkowy

01:20 44 ale wiocha (4) - 
program rozrywkowy

01:50 Prawda z DNA (3/8) - 
program obyczajowy

02:20 W roli głównej - Dr 
Marek Szczyt (3/6) - talk 
show

02:45 W roli głównej - 
Joanna Moro (3/8) - talk 
show

03:10 W roli głównej - 
Halina Młynkowa (5/8) - 
talk show

03:35 Wiem, co jem 6 
(4/16) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 3 
(5/16) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18

08:40 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18

09:10 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18

10:00 (1 gem 1-3) Tenis 
WTA Hongkongu

12:20 Gwiazdy tenisa
12:55 Sportowy dokument 

„Irlandzka masakra”
13:30 Magazyn triathlonowy
14:30 Nieśmiertelni
15:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18
15:40 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18
16:10 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18
17:00 snooker - Champion of 

Champions
18:00 snooker - Champion of 

Champions
19:05 Pomarańczowy wyścig
20:10 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Hongkong: Finał
22:00 Sportowa niedziela
22:35 Kolarstwo szosowe - 

Mistrzostwa Świata, 
Bergen - wyścig elity 
mężczyzn

07:00 Rybak z pasją; reportaż
07:20 Nożem i widelcem
07:35 1200 Muzeów; odc. 12
08:05 Polska zza siódmej 

miedzy; odc. 7; cykl dokum.
08:45 Podkarpacki szlak 

kulinarny; felieton
08:55 Pogoda
08:55 Transmisja Mszy 

Świętej - Uroczysta Msza 
św. z katedry Opolskiej

10:00 CREDO. Magazyn 
ekumeniczny; pr. religijny

10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 80
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 4. PZU Cracovia 

Półmaraton Królewski  
wejście 1

13:20 Pogoda 2
13:21 4. PZU Cracovia 

Półmaraton Królewski  
wejście 2

13:30 Podkarpacki szlak 
kulinarny; felieton

13:40 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

14:20 Sędziowie; spektakl 
teatralny

15:25 4. PZU Cracovia 
Półmaraton Królewski 
wejście 3

15:35 Martin i jego 
blondyneczki; reportaż

15:45 Pogoda
15:55 Polskie drogi; odc. 2/11 

- Obywatele GG; serial TVP
17:32 POGODA
17:35 Niedzielny fajer
18:20 Twarze TV Katowice
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Dojrzalsi; magazyn
19:40 Dzieje się!
20:20 Posmakuj Opolskiego
20:40 Czas niedawno przeszły
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Wojna domowa; odc. 

7/15; serial komediowy TVP
23:00 Odkrywcy zapomnianych 

historii
23:25 Rybak z pasją; reportaż
23:40 Podkarpacki szlak 

kulinarny; felieton
23:55 Polska zza siódmej 

miedzy; odc. 7; cykl dokum.
00:35 Pod Tatrami
00:50 Nożem i widelcem
01:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
01:45 Sędziowie; spektakl 

teatralny
02:50 Pod skrzydłami motyla... 

w Pienińskim Parku 
Narodowym; film dok.

03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło - 

kronika zwiadowców 
historii. - Przebudzona 
pamięć

05:05 Dziennik Regionów
05:30 Rybak z pasją; reportaż
05:45 1200 Muzeów; odc. 12
06:10 Pod Tatrami
06:20 Nożem i widelcem
06:30 Jak to działa; odc. 80 

Rezonans magnetyczny; 
magazyn

06:50 Był taki dzień – 15 
października; felieton

06:55 Flavors – Vietnam; 
odc. 5/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:05 Film dok. o historii 
religii i kościoła

09:15 Czarne chmury; odc. 
9/10 - Zaręczyny; serial 
TVP

10:15 Okrasa łamie przepisy 
– Orzechy i wiklina; 
magazyn kulinarny

10:50 Ginące cywilizacje – 
Latający w Cuetzalan; 
odc. 4; cykl dokumentalny; 
Francja (2000)

11:55 Planeta dinozaurów – 
Nowe olbrzymy; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

13:00 Tajne historie 
archeologii; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

14:00 Szerokie tory. Moda; 
reportaż

14:35 Ada, to nie wypada!; 
komedia; Polska (1936); 
reż.:Konrad Tom; 
wyk.:Antoni Fertner, Loda 
Niemirzanka, Kazimierz 
Junosza - Stępowski, 
Aleksander Żabczyński, 
Kazimierz Krukowski, 
Romuald Gierasieński, 
Janina Krzymuska, Helena 
Zarembina, Jadwiga 
Andrzejewska, Mira 
Zimińska

16:35 Wielka Gra; teleturniej
17:30 Ex Libris; odc. 312; 

magazyn
18:00 Twarze i maski; odc. 

1/8 Kat. Rok 1974; serial 
TVP

19:05 Z archiwum IPN – 
„Uskok”; magazyn

19:35 Dokument – Pokolenie 
NZS

20:20 Śmieciarz; odc. 4; 
serial obyczajowy

22:00 Wszystko dla Polski – 
Powstanie Zamojskie 
1942 - 1944; film 
dokumentalny

22:55 Piłkarski poker; 
komedia sensacyjna

00:50 Kleopatra: portret 
morderczyni; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

02:00 Pradzieje Celtów; film 
dokumentalny; Hiszpania 
(2011)

7:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Asseco 
Resovia Rzeszów

9:00 Sporty walki: FEN 19: 
Bitwa o Wrocław; walka: 
Wojciech Wierzbicki - 
Paweł Biszczak

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Koszykówka 
mężczyzn: Polska Liga 
Koszykówki; mecz: Anwil 
Włocławek - Rosa Radom

14:45 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Jastrzębski Węgiel

17:30 Sporty walki: FEN 19: 
Bitwa o Wrocław; walka: 
Wojciech Wierzbicki - 
Paweł Biszczak

20:00 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Tauron MKS Dąbrowa 
Górnicza - Polski Cukier 
Muszynianka

22:30 Sporty walki: KSW 40 
News

22:35 Boks: Gala Friday 
Boxing Night w Nowym 
Dworze Mazowieckim; 
waga superśrednia: 
Norbert Dąbrowski - 
Jordan Kuliński

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

2:30 Siatkówka mężczyzn: 
Mistrzostwa Europy - 
Polska 2017
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3633; teleturniej muz.
06:00 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

09:10 Rok w ogrodzie
09:35 Rok w ogrodzie extra; 

magazyn
09:50 Łap Startup
10:10 Północ – Południe, 

Księga I; odc. 10/12; 
serial kostiumowy; USA 
(1985)

11:05 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 8/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Polagra Food 2017
12:55 Natura w Jedynce – 

Nasi ulubieńcy wśród 
zwierząt; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); reż.:Chloe 
Pearne

14:00 Elif; odc. 113; serial; 
Turcja (2014)

14:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki

15:10 Obserwator; odc. 159; 
cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3635; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3182; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

odc. 43; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji – 

Totus Tuus; spektakl 
teatralny; reż.:Paweł 
Woldan

21:50 James Bond w 
Jedynce – Żyj i pozwól 
umrzeć; film sensacyjny; 
Wielka Brytania (1973)

24:00 Gol Ekstra; felieton
00:35 Tylko ciebie chcę; film 

obyczajowy; Hiszpania 
(2012)

02:45 Wielkie uwodzenie; 
komedia; Kanada (2013)

06:00 Rodzinka.pl; odc. 158 
„Nowe życie” sezon 7; 
serial komediowy TVP

06:30 Metr od Świętości; cz. 
1; film dokumentalny; 
reż.:Przemysław Hauser, 
Cezary Grzesiuk

07:05 M jak miłość; odc. 143
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:20 Barwy szczęścia; odc. 

1719; serial obyczajowy 
TVP

11:55 Na dobre i na złe; odc. 
469 - Zniknięcie Agaty; 
serial TVP

12:55 Tylko z Tobą; odc. 4; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 57; 
serial fabularyzowany TVP

14:30 Mars – Mars: 
Najmroczniejsze dni; 
dokument fabularyzowany; 
USA (2016); reż.:Everardo 
Gout

15:30 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 29 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 32; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Verva Street Racing 

2017
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu: 

15/101; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1719; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1720; serial TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1321; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1054

21:50 Bake off – Ale ciacho! 
(6); widowisko

23:00 Bake off – Ale przepis 
(6)

23:25 Czy świat oszalał? - 
Czarodziejska Góra; film 
dokumentalny; reż.:Anca 
Damian

01:00 Pod wspólnym 
niebem; odc. 5 Kasa musi 
się zgadzać; serial 
komediowy TVP

01:35 Rodzinka.pl; odc. 215 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

02:05 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

02:50 Kapitał ludzki; dramat; 
Włochy (2014)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (534); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (41); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (333); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (261); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (742); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2546); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (788); 
serial paradokumentalny 
inspirowany prawdziwymi 
historiami zwykłych ludzi. 
Każdy odcinek to inna 
opowieść o osobach, dla 
których życie nie zawsze 
bywa...

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 (152); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (140); serial 
paradokumentalny. 
Zamordowany zostaje 
uwielbiany kabareciarz. 
Mężczyzna zmagał się z 
wieloma uzależnieniami. 
Jego trudna osobowość, a 
także towarzystwo, w 
jakim się obracał,...

18:00 Pierwsza miłość 
(2547); serial obyczajowy

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

Kiepskich (389); serial 
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

20:10 Megahit: Ewolucja 
planety małp; film SF, 
USA 2014. Człowiek 
kontra inteligentne 
zwierzęta, czyli kolejna 
odsłona konfliktu 
gatunków.

22:55 Najwyższy wyrok; film 
sensacyjny, USA 2012

1:00 Niezniszczalni 3; film 
sensacyjny, Francja/
Bułgaria/USA 2014

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5101) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kobieta na krańcu 

świata 9 (5/9) - program
07:20 Kobieta na krańcu 

świata 9 (6/9) - program
07:50 Spotkanie ze smakiem 

2 - inne
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2102) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (811) - 

program obyczajowy
12:00 Szkoła (463) - 

program
13:00 19 + (164) - program
13:30 Szpital (700) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 3 

(4/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (464) - 
program

16:30 19 + (165) - program
17:00 Ukryta prawda (812) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (701) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7229) - 

informacje 
19:35 Sport (7212) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7209) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5102) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(25/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2564) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (82/118) - 
program

21:30 Druga szansa 4 (6/13) 
- serial, Polska

22:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (6/12) - 
program

23:35 Starcie Tytanów - film 
przygodowy, USA 2010, 
reżyseria: Louis Leterrier, 
obsada: Sam 
Worthington, Liam 
Neeson, Ralph Fiennes, 
Gemma Arterton, Mads 
Mikkelsen, Alexa Davalos, 
Jason Flemyng, Pete 
Postlethwaite, Polly 
Walker

01:45 Gala French Touch - 
program

03:25 Co za tydzień (821) - 
magazyn

04:00 Moc Magii (283/355) - 
program

05:05 Nic straconego

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

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

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny

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

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 4. Trwa 
dochodzenie w sprawie 
otrucia agenta 
Departamentu 
Bezpieczeństwa 
Krajowego…

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 225

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 226

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 30

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 31

17:15 Ale numer!; Polska 
2017

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 30. 
Anna jest ciężko chora. Jej 
syn Adaś postanawia 
zastawić swoje książki ze 
szkoły, aby zdobyć 
pieniądze na leki…

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 31

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

20:00 Cobra; akcja, USA 
1986

21:50 Szybcy i wściekli; 
akcja, USA 2001. Paul 
Walker wciela się w 
postać Briana, młodego 
policjanta prowadzącego 
śledztwo w sprawie serii 
sensacyjnych porwań 
ciężarówek. Przenika do 
drużyny 
charyzmatycznego 
Dominica…

00:00 Polowanie na 
drużbów; komedia,  2015. 
Doug Harris to uroczy, ale 
towarzysko 
nieprzystosowany pan 
młody. Stąd właśnie jego 
poważny problem: do 
ślubu już niewiele czasu, a 
on wciąż nie ma drużby…

02:05 Taki jest świat; factual
02:55 Ale numer!; Polska
03:20 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:45 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:20 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:45 Twój Puls; fabularny
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:35 Wszystko przed nami; 
odc. 86; telenowela TVP

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

07:20 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 54 
„Superbohater”; serial 
fabularyzowany TVP

08:30 M jak miłość; odc. 
652; serial TVP

09:25 Ojciec Mateusz; odc. 
232; serial kryminalny 
TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 137 
„Płoną góry, płoną lasy” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 138 
„Nowocześni dziadkowie” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:30 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
42 - Więzienna przeszłość; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
43 - Konkurs tańca; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
594 - Otucha; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 54 
„Superbohater”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 139 
„Tu są dzieci!!!” sezon 6; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
44 - Zatrute wino; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 171; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 68 - 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
45 - Cena prawdy; serial 
kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Glina; odc. 17/25; 
serial kryminalny TVP

02:10 Glina; odc. 18/25; 
serial kryminalny TVP

03:10 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 7/7; serial 
TVP

04:25 M jak miłość; odc. 
652; serial TVP

05:15 Familiada; odc. 2364
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Z kurczakiem przez 
wieki; magazyn kulinarny

06:25 Fabryka śmiechu (odc. 
2)

07:20 Jeden z dziesięciu: 
11/97; teleturniej

07:55 Kabaretowy Klub 
Dwójki (37) - Czechy

08:55 Koło fortuny; odc. 25 
ed. 3; teleturniej

09:40 Bake off – Ale ciacho! 
(4); widowisko

10:50 Bake off – Ale przepis 
(4)

11:00 Kabaret na lato (24) - 
Marzenia Marcina Dańca

11:30 Kabaretożercy (9); 
teleturniej

12:25 Życie to Kabaret – 
Historia Polski według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:15 Familiada; odc. 2364
14:50 Kabaretowa Mapa 

Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1-2)

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

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Rewolucja gazowa w 
kuchni; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (98) - 
Indiańskie amory; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 3. Niemcy - 
Dolna Saksonia - 
Lüneburg (12)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - Las 
Aptekas (247); serial 
komediowy TVP

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Martwy kot to chory kot; 
program rozrywkowy

20:25 Kabaretożercy (10); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (41) - Fiesty i 
festyny; widowisko 
rozrywkowe

22:20 The Voice of Poland - 
VIII seria - Bitwa (11); 
widowisko

23:55 Koło fortuny; odc. 24 
ed. 3; teleturniej

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Co nam w 
duszy gra - Nie ma jak 
kino!; cz. 2

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot 2006 na 
bis - Perfect i goście; 
koncert

02:40 Paranienormalni 
Tonight – Antoni 
Królikowski; program 
rozrywkowy

03:40 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (10); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (46/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (170) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (103) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy IV (4/17) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (107/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (108/180)
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (445) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (104) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (344) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (171) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy IV (5/17) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(11/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (109/180)
18:30 Brzydula (110/180)
19:00 Ukryta prawda (446) - 

program obyczajowy 
20:00 Incydent - film 

sensacyjny, USA 1997. 
Jeff (Kurt Russell) i Amy 
(Kathleen Quinlan) 
Taylorowie decydują się 
zostawić dotychczasowe 
życie za sobą i 
przeprowadzić z Bostonu 
do słonecznej Kalifornii. 
Postanawiają przemierzyć 
całe Stany samochodem. 
Podczas podróży przez 
pustynne tereny 
południowo-zachodniej 
części kraju ich pojazd 
psuje się…

22:05 Lista klientów (12/15) 
- serial, USA 

23:05 Masters of Sex 2 
(10/12) - serial, USA 

00:15 Ciekawy przypadek 
Benjamina Buttona - film 
obyczajowy, USA 2008. . 
Niezwykła opowieść o 
człowieku, który rodzi się 
jako starzec i stopniowo 
młodnieje. Nieco 
filozoficzna opowieść o 
nieuchronności upływu 
czasu

03:45 Moc Magii (283/355) - 
program 

05:25 Miasto Kobiet 15 
(2/12) - talk show

06:25 Idealna niania 9
07:10 Nowa Maja w 

ogrodzie (34/52) - 
magazyn

07:40 Akademia ogrodnika 
(41/52) - magazyn

07:45 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (7/10) - 
program rozrywkowy

08:30 Sekrety chirurgii 
(3/12) - reality show

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (6) - reality show

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę (5/12) - program

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (9/12) - program 
rozrywkowy

12:00 Kuchenne rewolucje 
13 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:00 Apetyt na miłość 4 
(7/12) - program 
rozrywkowy

14:00 Co za tydzień (821) - 
magazyn

14:35 Pani Gadżet 2.0 (7/12) 
- magazyn

15:05 Klinika marzeń
15:35 W czym do ślubu? 2 

(7/10) - reality show
16:10 Surowi rodzice 3 

(7/13) - reality show
17:10 Ugotowani 11 (6/12) - 

program kulinarno-
rozrywkowy

18:10 Kuchenne rewolucje 6 
(9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę (9/12) - program 
rozrywkowy

19:55 Afera fryzjera 3 (7/12) 
- program rozrywkowy

20:40 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (7/10) - 
program rozrywkowy

21:25 Klinika marzeń
21:55 Pani Gadżet 14 (6/12) 

- magazyn
22:25 Gwiazdy prywatnie
22:55 Mistrzowskie cięcie 

(6/8) - program 
rozrywkowy

23:55 W dobrym stylu 3 
(2/8) - program 
lifestylowy

00:35 Kontrowersyjna 
cesarka - dokument

01:45 Bajeczne życie 
milionerów 2

02:15 W roli głównej - 
Maciej Musiał (4/6) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Marcin Daniec (6/8) - talk 
show

03:05 W roli głównej - Anita 
Kucharska-Dziedzic (3/8) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 6 
(5/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 5 
(9/10) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(6/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Hongkong: Finał

09:55 Pomarańczowy wyścig
11:00 Sportowy dokument - 

Irlandzka masakra
11:30 Gwiazdy tenisa
12:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Moskwa - 1 runda 
(1)

14:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Moskwa - 1 runda 
(2)

16:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Moskwa - 1 runda 
(3)

18:05 Zwarcie
18:50 The Price of Gold
20:15 4-4-2
20:40 4-4-2
21:20 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Moskwa - 1 runda 
(1)

22:30 Sportowy wieczór
23:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Moskwa - 1 runda 
(3)

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

08:05 Papież nie tylko 
polski...; film dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 971
10:50 Walc Wojciechowski
11:15 ŁAP START UP
11:30 Brat Bronisław z 

Dębowca; reportaż
12:05 Legendy regionalne - 

Polskie Carcasonne cz. 1; 
cykl reportaży

12:15 Nożem i widelcem
12:30 Obrońcy; odc. 8; magaz.
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroMoc; odc. 1; mag.
14:15 Papież nie tylko 

polski...; film dokum.
15:10 Podkarpacki szlak 

kulinarny; felieton
15:15 Muzykochanie; reportaż
15:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; odc. 3; magazyn

16:00 Polski Sukces 
Gospodarczy; odc. 2; mag.

16:25 Pogoda 
16:30 Walc Wojciechowski
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 CREDO. Mag. ekumen.
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; mag.
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 Walc Wojciechowski
23:05 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 2; mag.
23:35 Papież nie tylko 

polski...; film dokum.
00:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; odc. 3; magazyn

01:15 Polskie drogi; odc. 2/11 
- Obywatele GG; serial TVP

02:50 Papież nie tylko 
polski...; film dokum.

03:55 Echa dnia
04:10 Agrobiznes
04:30 Pogoda 
04:35 Podkarpacki szlak 

kulinarny; felieton
04:50 AgroMoc; odc. 1; mag.
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 2; mag.
06:00 Plebania; odc. 971
06:20 Walc Wojciechowski; 

reportaż
06:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; odc. 3; magazyn o 
książkach

06:50 Był taki dzień – 16 
października; felieton

07:00 Historia Polski – 
Klamra; dokument 
fabularyzowany

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 15 
- Bananera; cykl reportaży

08:35 Urok życia – Janusz 
Grzywacz; reportaż

09:10 W labiryncie; odc. 95 
Wobec wyboru; serial TVP

09:45 Wszystko dla Polski – 
Powstanie Zamojskie 
1942 - 1944; film 
dokumentalny

10:40 Dawne światy; odc. 
7/8 Norte Chico, The first 
Andean civilization; serial 
dokumentalny; Francja 
(2007)

11:45 Faustyna; film 
biograficzny; Polska 
(1994)

13:35 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 7; 
magazyn

14:10 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Heinricha 
Himmlera; cykl 
dokumentalny

15:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Jeńcy cz 1; 
cykl dokumentalny

15:40 Spór o historię – 
Przegrany realista. 
Stanisław Mikołajczyk; 
debata

16:20 Planeta dinozaurów – 
Nowe olbrzymy; odc. 1/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

17:15 Ex Libris; odc. 312; 
magazyn

17:45 Czas honoru; odc. 16 
„Oficer z Berlina” s. II; 
serial TVP

18:45 Flesz historii; odc. 
360; cykl reportaży

19:05 Sensacje XX wieku – 
Najwierniejszy żołnierz 
Hitlera; cykl 
dokumentalny

20:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:35 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:40 Popielec; odc. 6 - 
Podmuch; serial TVP

22:50 Tajemnice Florencji; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2010); reż.: 
Brando Builici

23:55 Jerzy Popiełuszko. 
Posłaniec prawdy; film 
dokumentalny; Polska, 
USA (2014)

01:30 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 15 
- Bananera; cykl reportaży

02:10 Popielec; odc. 6 - 
Podmuch; serial TVP

7:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

8:10 Piłka nożna: Nice 1. 
liga; mecz: Stal Mielec - 
Chojniczanka Chojnice

10:20 Magazyn 
lekkoatletyczny

10:50 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Tauron MKS Dąbrowa 
Górnicza - Polski Cukier 
Muszynianka

13:00 Piłka nożna: Nice 1. 
liga; mecz: Podbeskidzie 
Bielsko-Biała - GKS 
Katowice

15:10 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Jastrzębski Węgiel

17:20 Atleci; magazyn 
sportowy

18:00 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
BKS Profi Credit Bielsko-
Biała - Grot Budowlani 
Łódź

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 Sporty walki: KSW 40 
News

22:05 Sporty walki: FEN 19: 
Bitwa o Wrocław; walka: 
Wojciech Wierzbicki - 
Paweł Biszczak

0:30 Siatkówka mężczyzn: 
Mistrzostwa Europy - 
Polska 2017

2:30 Piłka nożna: Eliminacje 
Mistrzostw Świata
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3635; teleturniej muz.
06:00 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Komisariat; serial TVP
09:05 Weterynarze z 

sercem; odc. 20
09:35 Nienasyceni; magazyn
10:10 Północ – Południe, 

Księga I; odc. 11/12; 
serial kostiumowy; USA 
(1985)

11:10 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 9/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

Wsparcie dla nowych 
uczestników systemów 
jakości - Rolnictwo 
ekologiczne; magazyn

12:55 Natura w Jedynce – 
Tajemnicze Indie. Kraina 
Kontrastów; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; odc. 114; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki

15:10 Obserwator; odc. 160; 
cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3636; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3183; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

44; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Riviera; odc. 8; serial; 

Wielka Brytania (2017)
21:20 American Crime Story 

– Sprawa O. J. 
Simpsona; odc. 8; serial; 
USA (2017)

22:15 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 42; serial; 
Hiszpania (2014)

23:10 Milczenie owiec; film 
fabularny; USA (1991)

01:15 Dom; odc. 16/25 - 
Przed miłością nie 
uciekniesz; serial TVP

02:55 Notacje – o. Hieronim 
Warachim. Wojtyła 
papieżem; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 159 
„Ból głowy” sezon 7; 
serial komediowy TVP

06:40 Żyć z wiarą na co 
dzień; reportaż

07:05 M jak miłość; odc. 144
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:20 Barwy szczęścia; odc. 

1720; serial obyczajowy 
TVP

11:55 Na dobre i na złe; odc. 
470 - Dyscyplinarka; serial 
TVP

12:55 Tylko z Tobą; odc. 5; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:55 Na sygnale; odc. 58 
„Szarlatan”; serial 
fabularyzowany TVP

14:30 Cuda z odzysku - 
urządź mieszkanie za 
darmo; odc. 7; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

15:30 M jak miłość; odc. 
1321; serial TVP

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

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 33; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Verva Street Racing 

2017
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu: 

16/101; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1720; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1721; serial obyczajowy 
TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1322; serial TVP

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji - Znów 
będę tatą; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Sophie Wiesner

00:05 Miasto skarbów; odc. 
5; serial kryminalny TVP

01:00 Pierwsza randka (7)
02:00 Artyści; odc. 7; serial 

TVP
02:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
04:00 Znów będę tatą; film 

dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (535); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (42); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (334); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (262); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (743); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2547); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (789); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (153); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (141); serial 

paradokumentalny. Młoda 
kobieta zostaje pobita i 
zgwałcona przez 
zamaskowanego 
napastnika. Policjanci 
szybko trafiają na trop 
prowadzący do 
podejrzanego, ale sprawa 
zatacza...

18:00 Pierwsza miłość 
(2548); serial obyczajowy

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

Kiepskich (390); serial 
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

20:05 The Brain. Genialny 
Umysł (15); 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 3; film 
sensacyjny, Francja/
Bułgaria/USA 2014

0:15 Moja dziewczyna 
wychodzi za mąż; 
komedia romantyczna, 
Wielka Brytania/USA 2008

2:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5102) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(25/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2103) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (812) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (464) - 
program

13:00 19 + (165) - program
13:30 Szpital (701) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 3 

(5/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (465) - 
program

16:30 19 + (166) - program
17:00 Ukryta prawda (813) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (702) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7230) - 

informacje 
19:35 Sport (7213) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7210) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5103) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(26/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2565) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (83/118) - 
program

21:30 Diagnoza (7/13) - 
serial, Polska

22:30 Kuba Wojewódzki 12 
(7/13) - talk show

23:30 Superwizjer (1105) - 
magazyn reporterów

00:05 36,6 2 (6/13) - 
program

01:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (6/12) - 
program

02:05 Mroczne zagadki Los 
Angeles (5/19) - serial, 
USA

03:05 Uwaga! (5103) - 
program

03:30 Moc Magii (284/355) - 
program

04:50 Nic straconego

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

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

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

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

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 5

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016 ; odc. 6

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 227

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 228

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 31

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 32

17:15 Ale numer!; Polska 
2017

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 31

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 32

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

20:00 Adwokat diabła; akcja, 
USA, Niemcy 1997. Kevin 
Lomax (Keanu Reeves) to 
młody adwokat z Florydy. 
Na swoim koncie nie ma 
przegranej ani jednej 
sprawy. Nieważne jak 
bardzo jest 
skomplikowana, jak wiele 
argumentów przemawia 
na niekorzyść jego klienta, 
ten prawnik posiada 
wewnętrzną moc, która 
pomaga mu przekonać 
ławników do swoich racji. 
Jego sukcesy zauważa 
właściciel jednej z 
nowojorskich kancelarii - 
Milton (Al Pacino). Kevin 
dostaje od niego 
propozycję pracy i wkrótce 
trafia z piękną żoną, Mary 
Ann (Charlize Theron), do 
Nowego Jorku…

23:00 Mgła; horror, USA 
2007

01:25 Z Nation; fabularny, 
USA 2015. Tytuł odcinka: 
Day One

02:20 Ale numer!; Polska
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:30 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:00 Na jedwabnym szlaku
04:25 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:45 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:40 Wszystko przed nami; 
odc. 87; telenowela TVP

06:15 Czterej pancerni i 
pies; odc. 1/21 - Załoga; 
serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 54 
„Superbohater”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 55 
„Marylin i Christiano”; 
serial fabularyzowany TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
653; serial TVP

09:25 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 138 
„Nowocześni dziadkowie” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 139 
„Tu są dzieci!!!” sezon 6; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
43 - Konkurs tańca; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
44 - Zatrute wino; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
595 - Fajerwerki; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 55 
„Marylin i Christiano”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

17:45 Ranczo; odc. 68 - 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 140 
„Lepiej nie wiedzieć” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

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

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 172; serial; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 69; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 70; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
46; serial kryminalny TVP

00:05 Rodzinka.pl; odc. 215 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

00:40 Pod wspólnym 
niebem; odc. 5 Kasa musi 
się zgadzać; serial TVP

01:15 Strażacy; odc. 18 - 
Bohater roku; serial TVP

02:05 Strażacy; odc. 19; 
serial TVP

02:55 Czterej pancerni i 
pies; odc. 1/21; serial TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
653; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 138 
„Nowocześni dziadkowie” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

05:15 Familiada; odc. 2365 
odcinek specjalny

05:55 Okrasa łamie przepisy 
– Rewolucja gazowa w 
kuchni; magazyn kulinarny

06:35 Fabryka śmiechu (odc. 
2)

07:40 Jeden z dziesięciu: 
12/97; teleturniej

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (41) - Fiesty i 
festyny

09:10 Koło fortuny; odc. 26 
ed. 3; teleturniej

09:45 Pierwsza randka (6)
10:40 Muzeum Polskiej 

Piosenki; 11 - „Ogrzej 
mnie” - Michał Bajor

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; 57 - „Człowieczy 
los” - Anna German

11:10 Kabaretożercy (10); 
teleturniej

12:05 Życie to Kabaret – 
Historia literatury według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:05 Familiada; odc. 2365 
odcinek specjalny

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2014 
(1-2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty /1/

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na stole biskupa 
Krasickiego

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 22 
- Na południe; cykl report.

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 3. Niemcy - 
Dolna Saksonia - Kartofel 
z Zachodu (13); magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - 
Strongman (248); serial 
komediowy TVP

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Zbolałe serce 
pielęgniarki; program 
rozrywkowy

20:25 Kabaretożercy (11); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (42) - Wirtualny 
świat; widowisko 
rozrywkowe

22:20 Bake off – Ale ciacho! 
(5); widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis 
(5)

23:40 Koło fortuny; odc. 25 
ed. 3; teleturniej

00:15 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; odc. 6 - 
Lombard

00:45 Sen o Warszawie; film 
dokumentalny

02:45 Hity kabaretu (5) - 
Kakao i inne hity Kabaretu 
Smile; program 
rozrywkowy

03:50 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (14); 
widowisko rozrywkowe

06:00 W-11 Wydział Śledczy 
(1164) - program krymin. 

06:40 W-11 Wydział Śledczy 
(1165) - program krymin.

07:15 Sąd rodzinny (104) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy IV (5/17) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (109/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (110/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (446) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (105) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (345) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (172) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy IV (6/17) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(12/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (111/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (112/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (447) - 
program obyczajowy 

20:00 Firewall - film 
sensacyjny, USA/Australia 
2006. Specjalista ds. 
ochrony informatycznej 
Jack Stanfield (Harrison 
Ford) pracuje w banku 
Landrock Pacific Bank w 
Seattle. Cieszący się 
zaufaniem przełożonych 
dyrektor swoją karierę i 
reputację zawdzięcza 
umiejętności 
projektowania 
najskuteczniejszych 
systemów ochrony 
informatycznej…

22:15 Odwet - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2003. Sean Vetter (Vin 
Diesel) nieprzejednany 
agent specjalny jest 
wrogiem numer jeden 
wszystkich handlarzy 
narkotyków. Gdy z zemsty 
wrogowie zabijają mu 
żonę, Sean zaczyna się 
mścić…

00:35 Nie z tego świata 
(5/22) - serial, USA 

01:35 Moc Magii (284/355) - 
program 

03:45 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show 

04:20 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show 

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

06:00 44 ale wiocha (3/4) - 
program rozrywkowy

06:30 44 ale wiocha (4) - 
program rozrywkowy

07:00 Co za tydzień (821) - 
magazyn

07:35 Mistrzowskie cięcie 
(6/8) - program 
rozrywkowy

08:35 Sekrety chirurgii 
(4/12) - reality show

09:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (1/6) - reality 
show

10:20 Sablewskiej sposób 
na modę (6/12) - program 
rozrywkowy

11:05 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (10/12) - 
program rozrywkowy

12:05 Kuchenne rewolucje 
13 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:05 Pani Gadżet 14 (6/12) 
- magazyn

13:35 Pani Gadżet 2.0 (7/12) 
- magazyn

14:05 Pani Gadżet 7 (4/13) - 
magazyn

14:35 Gwiazdy od kuchni
15:05 Eksperci domowego 

budżetu 3 (6) - program 
dokumentalny

16:25 Wszystko o jedzeniu 2
16:55 Nastolatki w ciąży 2 

(7/8) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

17:40 Klinika marzeń
18:10 Kuchenne rewolucje 6 

(10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę (10/12) - 
program rozrywkowy

19:55 Afera fryzjera 3 (8/12) 
- program rozrywkowy

20:40 Beauty ekspert 2 
(4/12) - magazyn 
lifestylowy

21:10 Gwiazdy od kuchni
21:40 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (7/12) - 
program lifestylowy

22:25 Pojedynek na modę
23:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

23:55 Apetyt na miłość 4 
(7/12) - program 
rozrywkowy

00:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki

01:20 Pocałunek w ciemno 3
02:20 W roli głównej - Filip 

Chajzer (5/6) - talk show
02:50 W roli głównej - 

Daniel Olbrychski (7/8) - 
talk show

03:20 Wiem, co jem 6 
(6/16) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(12/16) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - faza grupowa 
(3): FC Koeln - Crvena 
Zvezda Belgrad

09:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - faza grupowa 
(3): FC Koeln - Crvena 
Zvezda Belgrad

10:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Moskwa - 1 runda 
(4)

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Moskwa - 2 runda 
(1)

14:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Moskwa - 2 runda 
(2)

16:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Moskwa - 2 runda 
(3)

18:05 4-4-2
18:35 4-4-2
19:05 Pełnosprawni
19:35 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Moskwa - 2 runda 
(1)

21:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Moskwa - 2 runda 
(2)

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Moskwa - 2 runda 
(3)

07:01 Dokument w obiektywie
08:05 Chopin (o historii 

Konkursów 
Chopinowskich); film dok.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 2
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 972
10:50 Historia pewnego 

odkrycia, 60 - lecie KGHM
11:15 Wojna domowa; odc. 

7/15; serial komediowy TVP
11:45 Rzeszowskie janusze
12:30 Włączeni i Aktywni 7
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroSzansa; odc. 99/7
14:15 Chopin (o historii 

Konkursów 
Chopinowskich); film dok.

15:15 MAŁOPOLSKA NA 
ROWERY; odc. 9

15:35 Tu jest moja mała 
ojczyzna...; reportaż

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 Historia pewnego 

odkrycia, 60-lecie KGHM
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Śląskie poza miastem; 

program poradnikowy
18:00 EkoAgent; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
20:45 Kartki z kalendarza
20:55 POGODA
21:00 Łódzkie rozsmakowane 

w tradycji; odc. 3
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 Historia pewnego 

odkrycia, 60-lecie KGHM
23:05 Telekurier
23:35 Chopin (o historii 

Konkursów 
Chopinowskich); film dok.

00:40 Tu jest moja mała 
ojczyzna...; reportaż

01:20 Wojna domowa; odc. 
7/15; serial komediowy TVP

01:45 Brat Bronisław z 
Dębowca; reportaż

02:20 Powrót do przeszłości; 
odc. 1; reportaż

02:40 Chopin (o historii 
Konkursów 
Chopinowskich); film dok.

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Historia pewnego 

odkrycia, 60-lecie KGHM
04:50 AgroSzansa; odc. 99/7; 

magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 972
06:20 Historia pewnego 

odkrycia, 60 - lecie KGHM; 
reportaż

06:35 Tu jest moja mała 
ojczyzna...; reportaż

06:50 Był taki dzień – 17 
października; felieton

06:55 Historia Polski – 
Ułani, ułani; film dokum.

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 16 
- Z kamerą i strzelbą do 
dzikich plemion; cykl rep.

08:35 Wszystko po 
krakowsku - Grzegorz 
Turnau w Teatrze im. J. 
Słowackiego; cz. I; koncert

09:10 W labiryncie; odc. 96 
Likwidacja; serial TVP

09:50 Zwycięzcy nie 
umierają – opowieść o 
Księdzu Jerzym; film 
dokum.; Polska (2004)

10:55 Life – Życie.; cz. 7. 
Łowcy i ich ofiary; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

11:55 Z archiwum IPN – 
Zbrodnia wpisana w 
system; magazyn

12:30 Tajemnice Florencji; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2010)

13:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

14:10 Sensacje XX wieku – 
Najwierniejszy żołnierz 
Hitlera; cykl 
dokumentalny

15:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Jeńcy cz 2; 
cykl dokumentalny

15:35 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:40 Historia Polski – 
Fryderyk Chopin - 
Romantyzm wygnańców; 
film dokumentalny

17:50 Czas honoru; odc. 17 
„Serwus, panowie” s. II; 
serial TVP

18:50 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; 
reportaż

19:15 Sensacje XX wieku – 
Najgłębsza tajemnica; cz. 
1; cykl dokumentalny

19:50 Sensacje XX wieku – 
Najgłębsza tajemnica; cz. 
2; cykl dokumentalny

20:30 Nowe Ateny; odc. 58; 
program publicystyczny

21:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Cena wojennego 
sukcesu

21:50 Popielec; odc. 7 - 
Ślub; serial TVP

23:00 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 4/4; serial 
dokum.; Wielka Brytania

00:15 Plac Zbawiciela; 
dramat; Polska (2006)

02:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 16 
- Z kamerą i strzelbą do 
dzikich plemion; cykl rep.

02:35 Popielec; odc. 7 - 
Ślub; serial TVP

7:00 Piłka nożna: Nice 1. 
liga; mecz: Podbeskidzie 
Bielsko-Biała - GKS 
Katowice

9:10 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Jastrzębski Węgiel

11:20 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

13:00 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
BKS Profi Credit Bielsko-
Biała - Grot Budowlani 
Łódź

15:10 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Asseco 
Resovia Rzeszów

17:20 Atleci; magazyn 
sportowy

18:20 Siatkówka kobiet: 
Eliminacje Ligi Mistrzyń; 
mecz 2. rundy: Hapoel 
KFAR Saba - Developres 
SkyRes Rzeszów

20:30 Boks: Gala Friday 
Boxing Night w Nowym 
Dworze Mazowieckim; 
waga superśrednia: 
Norbert Dąbrowski - 
Jordan Kuliński

22:30 Sporty walki: KSW 40 
News

22:35 Boks: Walka o 
mistrzowskie pasy WBA 
Super World, IBF World, 
IBO World w Londynie; 
waga ciężka: Anthony 
Joshua - Władimir Kliczko

0:30 Sporty walki: KSWA
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3636; teleturniej muz.
06:00 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Komisariat; serial TVP
09:10 Sonda 2
09:35 Jak to działa; odc. 

146; magazyn
10:15 Północ – Południe, 

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

11:10 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 10/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – 

AGRO SHOW 2017
12:55 Natura w Jedynce – 

Tajemnicze Indie. Kraina 
gór; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

14:00 Elif; odc. 115; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki

15:10 Obserwator; odc. 161; 
cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3637; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3184; 

telenowela TVP

18:30 Rodzina wie lepiej; 
45; teleturniej

18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:30 Liga Mistrzów - 3 

kolejka
20:40 Liga Mistrzów - 3 

kolejka
22:50 Liga Mistrzów - 

skróty; Wielka Brytania 
(2017)

00:05 Putin wiecznie żywy; 
film dokumentalny; 
Francja (2015); reż.:Jean-
Michel Carre

01:35 Świat bez końca; odc. 
3/4; serial; Kanada, 
Niemcy, Wielka Brytania 
(2010)

03:15 Naszaarmia.pl; 
magazyn

03:40 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 42; serial; 
Hiszpania (2014)

06:05 Rodzinka.pl; odc. 160 
„Sprzątanie” sezon 7; 
serial komediowy TVP

06:40 Program gminy 
żydowskiej

07:05 M jak miłość; odc. 145
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1721; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
471 - Diagnoza: 
samotność; serial TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 6; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 59 
„Prawdziwe męstwo”; 
serial fabularyzowany TVP

14:25 Nasz dziwaczny świat 
odc. 7; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

15:30 M jak miłość; odc. 
1322; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 31 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 34; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu: 

17/101; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1721; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1722; serial TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
682; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 159 
„Wszystko będzie źle”; 
serial fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks - Salon 
piękności; komedia; USA 
(2005)

00:20 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

01:20 Świat bez tajemnic - 
Tunezja, niedokończona 
transformacja; film 
dokumentalny; Francja 
(2015); reż.:NICOLAS 
BEAU

02:25 Prokurator; odc. 8/10; 
serial kryminalny TVP

03:15 Licencja na 
wychowanie; odc. 55 - 
Święcone dziecko; serial 
obyczajowy TVP

03:45 Licencja na 
wychowanie; odc. 56 - Ze 
śmiercią im do twarzy; 
serial obyczajowy TVP

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (536); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (43); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (335); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (263); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (744); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2548); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (790); 
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 (154); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (142); serial 
paradokumentalny. W 
jednej z restauracji 
znalezione zostają zwłoki 
szefa kuchni. Ktoś 
poderżnął mu gardło. 
Podejrzewany jest jeden z 
pracowników, który był...

18:00 Pierwsza miłość 
(2549); serial obyczajowy

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

Kiepskich (391); 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 (523); serial 
komediowy

20:40 #SUPERMODELKA - 
PLUS SIZE (7); program 
rozrywkowy

22:10 Moja dziewczyna 
wychodzi za mąż; 
komedia romantyczna, 
Wielka Brytania/USA 2008

0:10 Faceci od kuchni; 
komedia, Francja/
Hiszpania 2012. Mistrz 
Alexandre Lagarde nie 
chce serwować dań 
kuchni molekularnej. Grozi 
mu utrata pracy i 
mieszkania.

2:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5103) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(26/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2104) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (813) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (465) - 
program

13:00 19 + (166) - program
13:30 Szpital (702) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 3 

(6/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (466) - 
program

16:30 19 + (167) - program
17:00 Ukryta prawda (814) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (703) - 

program obyczajowy

19:00 Fakty (7231) - 
informacje 

19:35 Sport (7214) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7211) - 
informacje 

19:50 Uwaga! (5104) - 
program

20:10 Doradca smaku 
(27/40) - program

20:15 Na Wspólnej 15 
(2566) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (84/118) - 
program

21:30 Azja Express 2 (7/13) - 
program

23:00 Kiler - komedia, Polska 
1997, reżyseria: Juliusz 
Machulski, obsada: Cezary 
Pazura, Janusz Rewiński, 
Jerzy Stuhr, Katarzyna 
Figura, Małgorzata 
Kożuchowska, Jan Englert

01:15 Superwizjer (1105) - 
magazyn reporterów

01:50 Wybrani (22/23) - 
serial, USA

02:50 Uwaga! (5104) - 
program

03:15 Moc Magii (285/355) - 
program

04:35 Nic straconego

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

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

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2016

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

11:00 Kobra – oddział 
specjalny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 6

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; odc. 7

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 229

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 230

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 32

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 33

17:15 Ale numer!; Polska 
2017

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 32

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 33

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

20:00 Gabriel; akcja, 
Australia 2007. Upadły 
anioł - Samuel, przejął 
kontrolę nad szczególnym 
miastem, by w imieniu 
ciemności siać 
spustoszenie, falę 
przemocy i okrucieństwa. 
Jego zwycięstwo jest 
niemal pewne. Los jednak 
zsyła na ziemię Gabriela, 
ostatniego Archanioła. Czy 
młody i silny Archanioł 
będzie w stanie zebrać 
swoją armię i zwalczyć 
panujące zło?

22:15 Adwokat diabła; akcja, 
USA, Niemcy 1997. Kevin 
Lomax (Keanu Reeves) to 
młody adwokat z Florydy. 
Na swoim koncie nie ma 
przegranej ani jednej 
sprawy. Jego sukcesy 
zauważa właściciel jednej z 
nowojorskich kancelarii - 
Milton (Al Pacino)…

01:10 Z Nation; fabularny, 
USA 2015. Tytuł odcinka: 
End Times

02:05 Ale numer!; Polska
02:45 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
03:05 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:35 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:30 Taki jest świat; factual
05:10 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:40 Wszystko przed nami; 
odc. 88; telenowela TVP

06:15 Czterej pancerni i 
pies; odc. 2/21 - Radość i 
gorycz; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 55 
„Marylin i Christiano”; 
serial fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 56 
„Mała Miss”; serial 
fabularyzowany TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
654; serial TVP

09:20 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 18 - Anna Karenina; 
serial obyczajowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 139 
„Tu są dzieci!!!” sezon 6; 
serial komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; odc. 140 
„Lepiej nie wiedzieć” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:25 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
44 - Zatrute wino; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
45 - Cena prawdy; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
596 - Skarga; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 56 
„Mała Miss”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 68 - 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 141 
„Zima zła”; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
46 - Skradziona miłość; 
serial kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 173; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 70 - Seks 
nocy letniej; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
47 - Tajemnicze śledztwo; 
serial kryminalny TVP

00:15 Komisarz Alex; odc. 
123 - Wszystko w 
rodzinie; serial kryminalny 
TVP

01:05 Miasto skarbów; odc. 
4; serial kryminalny TVP

01:55 Miasto skarbów; odc. 
5; serial kryminalny TVP

02:55 Czterej pancerni i 
pies; odc. 2/21 - Radość i 
gorycz; serial TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
654; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 139 
„Tu są dzieci!!!” sezon 6; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2366 
ODCINEK SPECJALNY

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Na stole biskupa 
Krasickiego

06:30 Fabryka śmiechu (odc. 
3)

07:30 Jeden z dziesięciu: 
13/97; teleturniej

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki (42) - Wirtualny 
świat

09:00 Koło fortuny; odc. 27 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy (12)

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /58/ - „Już nie 
ma dzikich plaż” - Irena 
Santor

11:00 KabareTOP Story - 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

11:20 Kabaretożercy (11); 
teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Grzegorza Halamy 
wygłupy przez duże W (1-
2)

14:15 Familiada; odc. 2366 
odcinek specjalny

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia 
(Przegląd Kabaretów 
PaKA) 2014; widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Różne oblicza kaczki; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - odc 23 
- Corrida; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 3. Niemcy - 
Dolna Saksonia - Na saksy 
(14); magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - Dieta Cud 
(249); serial komediowy 
TVP

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Zbolałe serce 
pielęgniarki; program 
rozrywkowy

20:25 Kabaretożercy (12); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (39) - Kicz; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

23:20 Koło fortuny; odc. 26 
ed. 3; teleturniej

23:50 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat /7/ - Skaldowie

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Andrzej 
Korzyński - muzyka 
filmowa (część 2); koncert

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Co nam w 
duszy gra - Duety 
miłosne; cz. 2; widowisko

02:35 Kierunek Kabaret; /38/
03:35 Rozrywka Retro – 

Magister w Studiu Gama

05:20 Ukryta prawda (47/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (172) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (105) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy IV (6/17) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (111/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (112/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (447) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (106) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (346) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (173) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy IV (7/17) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(13/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (113/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (114/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (448) - 
program obyczajowy 

20:00 Lot - film obyczajowy, 
USA 2012. Whip Whitaker 
od lat pracuje, jako pilot. 
Podczas jednego z lotów 
następuje samolotu. 
Whitaker ratuje setkę 
pasażerów. Po 
przebudzeniu w sali 
szpitalnej, przyjaciel 
oznajmia, że we krwi 
Whitakera wykryto 
znaczące ilości 
narkotyków i alkoholu

22:55 Magazyn UEFA 
Champions League (6/9) 
- program 

00:00 Senna - film 
dokument, Wielka 
Brytania/Francja/USA 
2010. Ayrton Senna – 
legenda wyścigów 
samochodowych, 
trzykrotny mistrz świata 
Formuły 1, przez wielu 
uważany za najlepszego 
kierowcę wszechczasów. 
Kiedy 1 maja 1994 roku 
jego bolid miał wypadek 
na torze Imola we 
Włoszech, cały świat 
wstrzymał oddech…

02:15 Moc Magii (285/355) - 
program 

04:25 Druga strona medalu 
4 (3/8) - talk show

05:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (5/12) - 
program lifestylowy

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (6/12) - 
program lifestylowy

07:00 Wszystko o jedzeniu 2
07:30 #Sława
08:00 Beauty ekspert 2 

(4/12) - magazyn 
lifestylowy

08:30 Sekrety chirurgii 
(5/12) - reality show

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (2/6) - reality 
show

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę (7/12) - program 
rozrywkowy

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (11/12) - 
program rozrywkowy

12:00 Kuchenne rewolucje 
13 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

13:45 Pojedynek na modę
14:30 Gwiazdy prywatnie
15:00 W dobrym stylu 3 

(2/8) - program 
lifestylowy

15:45 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (8) - program 
rozrywkowy

17:10 Apetyt na miłość 4 
(7/12) - program 
rozrywkowy

18:10 Kuchenne rewolucje 6 
(11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę (11/12) - 
program rozrywkowy

19:55 Afera fryzjera 3 (9/12) 
- program rozrywkowy

20:40 Żony Hollywood 3 
(6/12) - program

21:40 Dorota was urządzi 7 
(1/6) - program

22:25 Beauty ekspert 2 
(5/12) - magazyn 
lifestylowy

22:55 Życie bez wstydu 5 
(7/12) - reality show

23:55 Poród na pustkowiu 
(dozwolone od lat 18)

00:55 Prawda z DNA (3/8) - 
program obyczajowy

01:25 Chirurdzy z Atlanty 
(7/8) - reality show

02:20 W roli głównej - Ewa 
Chodakowska (6) - talk 
show

02:45 W roli głównej - Anna 
Lewandowska (4/8) - talk 
show

03:10 W roli głównej - 
Joanna Chmielewska 
(1/16) - talk show

03:35 Wiem, co jem 6 
(7/16) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 3 
(8/16) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 3 
(13/16) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - faza grupowa 
(4): Lokomotiv Moskwa - 
FC Zlin

08:55 Piłka nożna - Liga 
Europy - faza grupowa 
(4): Lokomotiv Moskwa - 
FC Zlin

10:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Moskwa - 2 runda 
(4) 

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Moskwa - 2 runda 
(5) 

14:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Moskwa - 2 runda 
(6) 

16:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Moskwa - 2 runda 
(7) 

18:05 Piłka nożna Bayern
19:00 Piłka nozna Bayern
20:00 Piłka nożna Bayern
21:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Moskwa - 2 runda 
(6) 

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Moskwa - 2 runda 
(7) 

07:01 EkoAgent; magazyn
08:05 Pasterz - Kazimierz 

Kardynał Świątek; film 
dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda - 1
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 973
10:50 Dziewczyna z latawcem; 

reportaż
11:15 Głos Regionów
12:05 Listy do PRL - u - Piąty 

kąt; felieton
12:15 Smaki polskie
12:20 Polska z Miodkiem - 

(31) Wisła, Oława, 
Pszczyna; felieton

12:30 Sekrety Stomatologii; 
odc. 5; magazyn

12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Martin i jego 

blondyneczki; reportaż
14:15 Pasterz - Kazimierz 

Kardynał Świątek; film 
dokum.

15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda -2
16:30 Dziewczyna z latawcem; 

reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Śląskie poza miastem; 

program poradnikowy
17:55 Telenotatnik - Pierwsza 

na pokładzie; felieton
18:09 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:15 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Zaproszenie - Piwo 

pana hrabiego
20:01 Dokument w obiektywie; 

magazyn
20:40 Świadkowie czasu
20:55 POGODA
21:00 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:15 Kopalnia reportaży
21:30 Aktualności Wieczorne
21:47 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:57 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Dziewczyna z latawcem; 

reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Pasterz - Kazimierz 

Kardynał Świątek; film dok.
00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:15 Listy do PRL-u - Piąty 

kąt; felieton
02:20 Smaki polskie
02:40 Pasterz - Kazimierz 

Kardynał Świątek; film 
dokum.

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziewczyna z latawcem
04:50 Martin i jego 

blondyneczki; reportaż
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 973
06:20 Sekrety Stomatologii; 

odc. 5; magazyn
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 18 
października; felieton

06:55 Historia Polski – 
Fryderyk Chopin - 
Romantyzm wygnańców; 
film dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 17 
- W drodze do dżungli; 
cykl reportaży

08:35 Wszystko po 
krakowsku - Grzegorz 
Turnau w Teatrze im. J. 
Słowackiego; cz. II; 
koncert

09:10 W labiryncie; odc. 97 
Zatrucie; serial TVP

09:40 W życiu wszystko 
przemija oprócz radia; 
reż.:Jerzy Markuszewski

10:45 Niepodległa
11:50 Spór o historię – Sąd 

nad Hubalem; debata
12:35 Zdobywcy Karpat – 

Jan Gwalbert 
Pawlikowski; film 
dokumentalny

13:00 Zdobywcy Karpat – 
Tytus Chałubiński; film 
dokumentalny

13:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Cena wojennego 
sukcesu

14:00 Sensacje XX wieku – 
Najgłębsza tajemnica; cz. 
1; cykl dokumentalny

14:35 Sensacje XX wieku – 
Najgłębsza tajemnica; cz. 
2; cykl dokumentalny

15:10 Encyklopedia II wojny 
światowej – Urok 
pancerza; magazyn 
historyczny

15:35 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 4/4; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

16:45 Historia Polski
17:50 Czas honoru; odc. 18 

„Mocne papiery” s. II; 
serial TVP

18:50 Śladami zbrodni
19:30 Sensacje XX wieku – 

Radziecka bomba A; cz. 
1; cykl dokumentalny

20:05 Sensacje XX wieku – 
Radziecka bomba A; cz. 
2; cykl dokumentalny

20:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Żołnierzom 
tułaczom

21:15 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 6/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:20 Popielec; odc. 8 - 
Amnestia; serial TVP

23:25 Życie w biało - 
niebieskie pasy

00:25 Cichy Don; cz. II; 
dramat; ZSRR (1957)

02:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 17 
- W drodze do dżungli; 
cykl reportaży

03:05 Popielec; odc. 8 - 
Amnestia; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Jastrzębski Węgiel

9:10 Atleci; magazyn 
sportowy

10:00 Piłka nożna: Nice 1. 
liga; mecz: Podbeskidzie 
Bielsko-Biała - GKS 
Katowice

12:10 Siatkówka kobiet: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
BKS Profi Credit Bielsko-
Biała - Grot Budowlani 
Łódź

14:20 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

16:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Asseco 
Resovia Rzeszów

18:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - PGE Skra 
Bełchatów

20:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

23:00 Sporty walki: KSW 40 
News

23:05 Boks: Gala Friday 
Boxing Night w Nowym 
Dworze Mazowieckim; 
waga superśrednia: 
Norbert Dąbrowski - 
Jordan Kuliński

0:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

2:00 Piłka nożna: Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Czarnogóra
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia? - 

odc. 3637; teleturniej muz.
06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:10 Mam prawo; 6; serial 

dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
10:15 Północ – Południe; 

Księga II - odc. 1/12; 
serial; USA (1986)

11:05 Dr Quinn, odc. 11/22; 
serial; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Smaki polskie – Gęś 

na co dzień i od święta
12:55 Natura w Jedynce – 

Tajemnicze Indie. Święte 
wody; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2015)

14:00 Elif; odc. 116; serial 
Turcja (2014)

14:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki

15:10 Obserwator; odc. 
/162/; cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? - 

odc. 3638; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3185

18:30 Rodzina wie lepiej; 
/46/; teleturniej

18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

233

21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać
23:30 Mumia Lenina obiekt 

specjalny w sercu Rosji; 
dokument fabularyzowany

00:30 Riviera; odc. 8; serial; 
Wielka Brytania (2017)

01:25 American Crime Story 
– Sprawa O. J. 
Simpsona; odc. 8; serial 
USA (2017)

02:20 Sprawa dla reportera
03:20 Kuchnia polska - odc. 

5/6; serial TVP

06:05 Rodzinka.pl; odc. 161 
„Zależności” sezon 7; 
serial komediowy TVP

06:40 Sztuka codzienności - 
Grafika trójwymiarowa 
(3D); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013); 
reż.:Janie Oliver, Lindsay 
Webster

07:00 M jak miłość; odc. 146
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1722; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
472 - Zanim będzie za 
późno; serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc. 7 
(Asla Vazgecmem ep. 7); 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 60 
„Wieczór kawalerski”; 
serial fabularyzowany TVP

14:25 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem; odc. 3/12 
(Trust Me, I’m a Doctor 
3/12); Wielka Brytania 
(2016)

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
682; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 32 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 35; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu: 

18/101; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1722; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1723; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Pierwsza randka (8)
21:40 Miasto skarbów; odc. 

6; serial kryminalny TVP
22:40 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:35 W szponach korupcji ; 

film akcji; USA (1999)

01:35 Salon piękności ; 
komedia; USA (2005)

03:25 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

04:20 Art Noc: Od wschodu 
do zachodu słońca - 50 
lat Skaldów (1); koncert

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (537); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (44); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (336); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (264); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (745); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2549); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (791); 
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 (155); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (143); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2550); serial obyczajowy

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

Kiepskich (392); serial 
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

20:05 Nasz nowy dom (101); 
reality show 

21:10 Przyjaciółki (117); 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:15 Zdrady (118); serial 
paradokumentalny. 
Bohaterów serialu łączy 
jeden problem - 
podejrzewają swoich 
partnerów o zdradę. 
Odkryć prawdę pomaga 
im prywatny detektyw 
Damian Petrow (Damian...

23:25 Ścigana; thriller, 
Irlandia/USA 2011. 
Najlepsza agentka zaczyna 
być niewygodna. Szefowie 
chcą się jej pozbyć.

1:10 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5104) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(27/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2105) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (814) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (466) - 
program

13:00 19 + (167) - program
13:30 Szpital (703) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 3 

(7/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (467) - 
program

16:30 19 + (168) - program
17:00 Ukryta prawda (815) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (704) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7232) - 

informacje 
19:35 Sport (7215) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7212) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5105) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(28/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2567) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (85/118) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Kilerów 2-óch - 
komedia, Polska 1999

01:00 Żołnierze kosmosu - 
film S-F, USA 1997, 
reżyseria: Paul Verhoeven, 
obsada: Casper Van Dien, 
Denise Richards, Dina 
Meyer, Jake Busey, Neil 
Patrick Harris, Clancy 
Brown, Seth Gilliam, 
Michael Ironside

03:40 Moc Magii (286/355) - 
program

05:00 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 2016

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2016

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 7

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 231

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 232

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 33. 
Mały Bruno znów trafia do 
szpitala, tym razem jako 
pacjent. Marta odkrywa, że 
jej syn zaatakował w 
szkole kolegę, który po 
bójce ma krwiak mózgu…

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 34

17:15 Ale numer!; Polska 
2017

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
33. Pan Lucjan dostaje list 
od firmy windykacyjnej - 
ma do spłaty 3 tysiące 
złotych kredytu, który 
wziął na kartę debetową 
wiele lat temu. Jedynym 
rozwiązaniem w tej 
sytuacji jest wizyta w 
lombardzie…

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
34. Do lombardu 
przychodzą znajomi Adka 
z klubu sztuk walki – 
trener ze swoim synem. 
Panowie chcą zastawić 
auto, bo potrzebują 
pieniędzy na treningi

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

20:00 Spadaj, tato; komedia, 
USA 2012

22:15 Szpiedzy tacy jak my; 
komedia, USA 1985

00:20 Uniwersalny żołnierz; 
akcja, USA 1992

02:30 Ale numer!; Polska
03:15 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:50 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:25 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 1

04:50 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:40 Wszystko przed nami; 
odc. 89; telenowela TVP

06:15 Czterej pancerni i 
pies; odc. 3/21 - Gdzie my 
- tam granica; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 56 
„Mała Miss”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 57 
„Dzień kobiet”; serial 
fabularyzowany TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
655; serial TVP

09:25 Komisarz Alex; odc. 
123 - Wszystko w 
rodzinie; serial kryminalny 
TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 140 
„Lepiej nie wiedzieć” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

10:45 Rodzinka.pl; odc. 141 
„Zima zła”; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

12:25 Ranczo; odc. 68 - 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
45 - Cena prawdy; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
46 - Skradziona miłość; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
597 - Zaufaj mi!; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 57 
„Dzień kobiet”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 70 - Seks 
nocy letniej; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 142 
„Śmierć w ogrodzie”; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
47 - Tajemnicze śledztwo; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 174; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
48 - Śmierć na żywo; 
serial kryminalny TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 
682; serial TVP

01:15 Londyńczycy II; odc. 
7/16; serial TVP

02:05 Londyńczycy II; odc. 
8/16; serial TVP

02:55 Czterej pancerni i 
pies; odc. 3/21; serial TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
655; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 140 
„Lepiej nie wiedzieć” 
sezon 6; serial TVP

05:20 Familiada; odc. 2367
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Różne oblicza kaczki
06:30 Fabryka śmiechu  

(odc. 4)
07:40 Jeden z dziesięciu: 

14/97; teleturniej
08:20 Kabaretowy Klub 

Dwójki (39) - Kicz; 
09:10 Koło fortuny; odc. 28 

ed. 3; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /96/ - „Piosenka 
jest dobra na wszystko” - 
Kabaret Starszych Panów

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

11:15 Kabaretożercy (12); 
teleturniej

12:10 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (50 lecie kabaretu 
PARANIENORMALNI - 
1-2)

14:10 Familiada; odc. 2367
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2012 Jestem 
Gwiazdą!

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2016 na 
bis - Waldemar Malicki i 
Filharmonia Dowcipu

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Indyk na polskim stole

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 24 
- Fatima; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 4. Mołdawia - 
W drodze (15)

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

20:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Rozgrywka (1)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (40) - Moda; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Kierunek Kabaret; /39/
23:20 Olga Lipińska 

zaprasza (8); talk-show
00:10 Koło fortuny; odc. 27 

ed. 3; teleturniej
00:45 Sonda 2 (56); program 

popularnonaukowy
01:15 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach w 
tropikach (1); widowisko

02:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach w 
wielkim mieście (2); 
widowisko

03:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach pod 
gruszą (3); widowisko

04:15 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (13); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (48/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (173) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (106) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy IV (7/17) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (113/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (114/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (448) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (107) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (347) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (174) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy IV (8/17) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(14/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (115/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (116/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (449) - 
program obyczajowy 

20:00 Pluto Nash - komedia, 
USA 2002. Pluto Nash 
(Eddie Murphy), właściciel 
modnego klubu na 
Księżycu otrzymuje 
propozycję nie do 
odrzucenia. Gangster Max 
Crater chce zmusić go do 
sprzedania klubu. Pluto 
odmawia i naraża się na 
poważne kłopoty

22:05 Nie z tego świata 
(6/22) - serial, USA 

23:05 Zostań żywy - horror, 
USA 2006.  

00:55 Moc Magii (286/355) - 
program 

03:05 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show 

03:35 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show 

04:05 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show 

05:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (7/12) - 
program lifestylowy

06:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (8/12) - 
program lifestylowy

06:55 Ostre cięcie 4 (5/12) - 
program

07:40 W dobrym stylu 3 
(2/8) - program

08:25 Sekrety chirurgii 
(6/12) - reality show

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (3/6) - reality 
show

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę (8/12) - program

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (12) - program

11:55 Kuchenne rewolucje 
13 (13/14) - program

12:55 Mistrzowskie cięcie 
(6/8) - program

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (7/10) - 
program rozrywkowy

14:40 #Sława
15:10 Ostre cięcie 4 (5/12) - 

program
15:55 36,6 2 (5/13) - 

program
16:55 Wszystko o jedzeniu 2
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (7/12) - 
program lifestylowy

18:10 Kuchenne rewolucje 6 
(12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę (12) - program 
rozrywkowy

19:55 Idealna niania 9
20:40 W czym do ślubu? 2 

(7/10) - reality show
21:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

21:55 Pani Gadżet 2.0 (7/12) 
- magazyn

22:25 Pani Gadżet 14 (7/12) 
- magazyn

22:55 Dorota was urządzi 7 
(1/6) - program

23:40 #Sława
00:10 Prawda z DNA (4/8) - 

program obyczajowy
00:40 Nastolatki w ciąży 2 

(7/8) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

01:25 Internetowi oprawcy 2 
(5/8) - program 
obyczajowy

02:25 W roli głównej - 
Zbigniew Zamachowski 
(4/8) - talk show

02:50 W roli głównej - Piotr 
Stramowski (6/8) - talk 
show

03:15 W roli głównej - 
Dorota Wellman (2/16) - 
talk show

03:40 Wiem, co jem 6 
(8/16) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

04:55 Wiem, co jem 3 
(14/16) - magazyn

08:00 PN - Bayern
09:00 PN - Bayern
10:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Moskwa - 1/4F (1) 
12:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Moskwa - 1/4F (2) 
14:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Moskwa - 1/4F (3) 
16:15 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Moskwa - 1/4F (4) 
18:05 Gwiazdy tenisa
18:35 Z archiwum TVP
18:55 Piłka nożna - Liga 

Europy - faza grupowa (5)
20:05 Piłka nożna - Liga 

Europy - faza grupowa (5)
21:00 Piłka nożna - Liga 

Europy - faza grupowa (6)
22:10 Piłka nożna - Liga 

Europy - faza grupowa (6)
23:05 Sportowy Wieczór
23:35 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Moskwa - 1/4F (4)

07:00 Śląskie bez auta
07:20 Twarze TV Katowice
08:05 Saga prastarej puszczy; 

film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 974
10:40 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej - Podróże
10:50 Na walizkach; reportaż
11:15 Polska zza siódmej 

miedzy; odc. 7; cykl dokum.
11:55 Odkrywcy zapomnianych 

historii
12:15 Smaki polskie
12:25 W ZOO dookoła świata
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 Rybak z pasją; reportaż
14:15 Saga prastarej puszczy - 

Opowieść o żuku: potęga 
karła; film dokum.

15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 
666; magazyn

15:35 Było, nie minęło - 
kronika zwiadowców 
historii. - Poniec

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Na walizkach; reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Informator
17:45 Kwadrans w ogrodzie; 

Magazyn popularnonaukowy
18:00 Kronika regionu; 

program publicystyczny
18:20 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Śląskie bez auta; 

magazyn
20:01 Uwaga! Weekend; 

magazyn
20:55 POGODA
21:00 Rozmowy istotne
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 Na walizkach; reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Saga prastarej puszczy; 

film dokum.
00:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Poniec

01:20 Polska zza siódmej 
miedzy; odc. 7; cykl dokum.

01:55 Jestem skrzatologiem; 
reportaż

02:20 Smaki polskie
02:40 Saga prastarej puszczy; 

film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Na walizkach; reportaż
04:50 Rybak z pasją; reportaż
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 974
06:20 Na walizkach; reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Poniec

06:50 Był taki dzień – 19 
października; felieton

06:55 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 18 
- wioska w dżungli; cykl 
reportaży

08:35 RetroTEYada – Z 
archiwum kabaretu Tey 
czyli RetroTEYada odc. 5

09:15 W labiryncie; odc. 98 
Bez pracy; serial TVP

09:50 Życie w biało-
niebieskie pasy

10:50 Wszystkie kolory 
świata; odc. 6/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

11:55 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:15 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; 
reportaż

12:40 Nowe Ateny; odc. 58
13:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Żołnierzom 
tułaczom

14:05 Sensacje XX wieku – 
Radziecka bomba A; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

15:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Japonia

15:45 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 6/8; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:45 Historia Polski
17:50 Czas honoru; odc. 19; 

s. II; serial TVP
18:50 Taśmy bezpieki – 

Stosunki polsko - 
arabskie; cz. 2

19:20 Sensacje XX wieku – 
Radziecka bomba A; cz. 
3; cykl dokumentalny

19:50 Sensacje XX wieku – 
Chińska bomba atomowa; 
cykl dokumentalny

20:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Na chwałę 
przodków naszych

20:55 Najdziwniejsza broń 
na świecie; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:50 Popielec; odc. 9 - Po 
latach...; serial TVP

23:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: 
Władysław III 
Warneńczyk; debata

23:40 Ośmiornica; s. 5 odc. 
6/10; serial; Włochy 
(1984)

00:50 Wielkie napady 
PRL-u; odc. 3 - Napad w 
Wołowie; cykl dokum.

01:15 Wielkie napady 
PRL-u; odc. 7 - Uciekinier 
Najmrodzki; cykl dokum.

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 18 
- wioska w dżungli; cykl 
reportaży

02:30 Popielec; odc. 9 - Po 
latach...; serial TVP

7:00 Piłka nożna: Nice 1. 
liga; mecz: Podbeskidzie 
Bielsko-Biała - GKS 
Katowice

9:10 Siatkówka kobiet: 
Eliminacje Ligi Mistrzyń; 
mecz 2. rundy: Hapoel 
KFAR Saba - Developres 
SkyRes Rzeszów

11:20 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...

13:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

15:10 Piłka nożna: Nice 1. 
liga; mecz: Stal Mielec - 
Chojniczanka Chojnice

17:20 Atleci; magazyn 
sportowy. Atleci to 
magazyn dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

18:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - PGE Skra 
Bełchatów

20:30 Sporty walki: KSW 39: 
Colosseum; walka: 
Memed Khalidov - Borys 
Mańkowski

22:30 Boks: Gala Friday 
Boxing Night w Nowym 
Dworze Mazowieckim; 
waga superśrednia: 
Norbert Dąbrowski - 
Jordan Kuliński

1:10 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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