
10, a nie 50 lat, for-
ma elektroniczna za-
miast stosu dokumen-
tów – krótko mówiąc 
Rada Ministrów przy-
jęła projekt ustawy, 
dzięki któremu akta 
pracownicze będzie 
można przechowywać 
krócej i w formie elek-
tronicznej.

– To, że obecnie pra-
codawcy muszą prze-
chowywać akta pracow-
nicze aż 50 lat i tylko 
w formie papierowej nie 
ma żadnego uzasadnie-
nia – twierdzi Mariusz 
Haładyj, wiceminister 

rozwoju. - Po pierwsze, 
generuje koszty - może 
to być nawet 130 mln zł 
rocznie. Po drugie, obec-
ne przepisy wcale nie 
gwarantują ubezpieczo-
nemu, że w chwili wy-
stąpienia do ZUS 
z wnioskiem o przyzna-
nie emerytury lub renty, 
będzie mógł otrzymać 
od byłego pracodawcy 
wszystkie niezbędne do-
kumenty – dodaje.

Projekt ustawy skra-
ca okres przechowywa-
nia przez pracodawców 
akt pracowniczych z 50 
do 10 lat, pozwala pra-
codawcom przechowy-

wać dokumenta-
cję pracowniczą 
w formie elektro-
nicznej i wskazuje 
b e z g o t ó w k o w ą 
formę wypłaty wy-
nagrodzenia jako 
domyślną.

Ciąg dalszy na str. 5

Do końca roku emeryci i ren-
ciści górniczy oraz wdowy po 
górnikach mogą dostać w ra-
mach rekompensaty za utraco-
ny deputat węglowy po 10 tys. 
złotych. Termin skłądania 
wniosków mija 18 listopada. 
Z szacunków wynika, że kasę 
może otrzymać około 235 ty-
sięcy osób. 

Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał ustawę o świadczeniu re-
kompensacyjnym z tytułu utraty 
prawa do bezpłatnego węgla.

Jej celem jest zrekompensowa-
nie strat finansowych poniesio-
nych przez osoby, które na podsta-
wie układów zbiorowych pracy 
oraz związanych z nimi porozu-
mień, otrzymywały bezpłatny wę-
giel w naturze lub w  ekwiwalencie, 
i utraciły to uprawnienie wskutek 
wypowiedzenia w tym zakresie ww. 
układów i porozumień. Realizacja 
tego celu nastąpi poprzez wypłatę 
z budżetu państwa jednorazowego 
świadczenia rekompensacyjnego 
z tytułu trwałej utraty prawa do 
bezpłatnego węgla. 

Ciąg dalszy na str. 7

n AKTUALNOŚCI� str.�1-3,�5,�7-9

n�ZDROWIE� str.�4

n� SZKOŁY� str.�10-13

n� OGŁOSZENIA� str.14-15

n� ROZMAITOŚCI� str.�16-17

n�MOTORYZACJA� str.�19-20

n� SPORT� str.�22-23

n�PROGRAM�TV� str.�25-31

DZIŚ 
W NUMERZE:

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

CZĘSTOCHOWY
I POWIATU 

PIĄTEK-NIEDZIELA, 27-29 PAŹDZIERNIKA 2017 Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Nr 125 (782)
Nr ISSN 22 99 4440

www.zycieczestochowy.pl           www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

LISTOPAD
Na półkuli północnej miesiąc jesienny, a na 
południowej wiosenny. Nazwa pochodzi 
od opadających jesienią liści. Łacińska na-
zwa November została zapożyczona przez 
większość języków europejskich

Przysłowie:
Na Wszystkich Świętych ziemia 
skrzepła, to będzie zima ciepła, a jak 
deszcz, to trzeba będzie za piec wleźć.

Ciekawostka:
Aktor i pisarz Jan Himilsbach miał w do-
wodzie osobistym wpisaną datę urodze-
nia 31 listopada, choć miesiąc ten ma 
tylko 30 dni

Uwaga!

Wniosek o 500+ do 
końca października

1 października ruszył nowy okres świad-
czeniowy w programie „Rodzina 500 
plus”. Przyjmowanie wniosków zaczęło się 
dwa miesiące temu. Cały czas można dołą-
czyć do programu, ale na wypłatę świad-
czenia z wyrównaniem od października 
mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą 
wniosek o wsparcie najpóźniej do końca 
października.

Prawo do świadczenia wychowawczego z 
rządowego programu „Rodzina 500 plus” jest 
ustalane na dany okres świadczeniowy. Obec-
ny trwa od 1 października i potrwa do 30 
września 2018 roku. Złożenie wniosku jeszcze 
w październiku spowoduje, że ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowawczego i jego wy-
płata za październik, listopad i grudzień na-
stąpi nie później niż do 31 grudnia.

Co z późniejszymi wnioskami?
  Do programu można dołączyć w dowolnym 

momencie. Warto jednak pamiętać, że wsku-
tek złożenia wniosku później niż w październi-
ku prawo do świadczenia wychowawczego zo-
stanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, 
bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w 
ramach obowiązującego okresu świadczenio-
wego.

Ciąg dalszy na str. 5

Do 2017

10 tysięcy 
dla 

emerytów 
i rencistów

ZRÓB W BALONA 
SWOJĄ NADWAGĘ

- kiedy dieta nie wystarczy. Zachęcamy do przeczytania artykułu o mało 
inwazyjnej metodzie obniżenia masy ciała, jaką jest balon żołądkowy. 
Możliwy efekt to 20 kg mniej w 6 miesięcy! 

Czytaj na str. 4

Przepisy

Ułatwienie dla  
przedsiębiorców Będzie strajk!

Częstochowski Dom 
Pomocy Społecznej

3 listopada o godzinie 
10.00 pracownicy często-
chowskiego Domu Pomocy 
Społecznej odstąpią od pracy 
rozpoczynając protest bez-
terminowy. 

Pracownicy żądają wypłace-
nia podwyżek wynagrodzeń za-
sadniczych w wysokości 250 zł 
od 1 października. Przypomnij-
my, kilka dni temu miasto oraz 
Zarząd Regionu Częstochow-
skiego NSZZ „Solidarność” pod-

pisali porozumienie dotyczące 
wskaźnika wynagrodzeń pra-
cowników objętych Ponadzakła-
dowym Układem Zbiorowym 
Pracy dla Pracowników Zatrud-
nionych w Placówkach Pomocy 
Społecznej. Strony zgodnie 
ustaliły, od 1 października pod-
wyżkę średnio 150 zł brutto na 
etat. Pracownicy częstochow-
skiego Domu Pomocy Społecz-
nej na taką kwotę się jednak nie 
zgadzają. 

Ciąg dalszy na str. 3

Od listopada

Po marihuanę do apteki
Medyczna marihuana bę-

dzie od listopada legalna. Nie-
stety mimo to może się oka-
zać, że jej zdobycie będzie gra-
niczyło z cudem.

Projekt ustawy o medycznej 
marihuanie w lutym zeszłego  
roku złożył w sejmie Piotr Liroy-
-Marzec.

Jego pomysł z tym przyjętym 
kilka miesięcy przez sejm ma 
jednak niewiele wspólnego. Naj-
więcej kontrowersji wzbudził za-
pis dotyczący uprawy marihu-
any. Zgodnie z założeniami pier-
wotnego projektu uprawiać ko-
nopie i przetwarzać je do celów 
medycznych miały - po uzyska-
niu zezwolenia - wyspecjalizowa-
ne ośrodki naukowe oraz insty-
tuty z wykwalifikowaną kadrą. 
Jednak podczas prac PiS złożył 
poprawkę, zgodnie z którą suro-
wiec do sporządzania leku re-
cepturowego w aptece może być 
sprowadzany z zagranicy. Wcze-
śniej chorzy także mogli korzy-
stać z leków na bazie konopi, ale 
żeby dostać taki specyfik trzeba 
było specjalnego pozwolenia. Te-
raz droga będzie znacznie ła-

twiejsza – przynajmniej w teorii. 
W praktyce ma to wyglądać 

tak, że leki będą wytwarzane 
w aptekach w oparciu o recep-
tę wystawioną przez lekarza 
z surowca sprowadzonego - 
w postaci suszu konopi i eks-
traktów z rośliny - zza granicy. 
Będzie mógł ją wystawić każdy 
medyk – oczywiście pod wa-
runkiem, że zna się na terapii 

tym specyfikiem, wie, jak do-
kładnie sporządzić receptę, za-
pisać odpowiednią dawkę 
i prowadzić leczenie. Decyzja 
o tym, komu przepisać  me-
dyczną marihuanę  będzie 
więc zależna od lekarza i Mini-
sterstwa Zdrowia. Nie stworzo-
no jeszcze listy schorzeń, 
w przypadku których można 
zalecać tego typu preparaty, 

dlatego wszystko będzie zale-
żało od indywidualnego przy-
padku i woli specjalisty, u któ-
rego leczy się dany pacjent. 

Jest jednak problem – mi-
mo że od listopada sprzedaż 
medycznej marihuany stanie 
się legalna, apteki w zdecydo-
wanej większości nią nie dys-
ponują. To nie jedyny kłopot: 
na przeszkodzie stanąć może 
też cena – preparaty z me-
dycznej marihuany nie będą, 
przynajmniej na początku, re-
fundowane.
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50 STYLE 15% rabatu na kurtki

A'TAB 20% rabatu na wszystko* dotyczy także produktów 
przecenionych, nie łączy się z innymi promocjami

ADIDAS
Przy zakupie dwóch rzeczy z nowej kolekcji 20% rabatu na drugą 
tańszą rzecz; Przy zakupie jednej rzeczy z nowej kolekcji i jednej 
rzeczy z wyprzedaży 15% rabatu na tańszą rzecz z wyprzedaży;  
Przy zakupie dwóch rzeczy z wyprzedaży 10% rabatu na każdą rzecz

ANANAS 40% rabatu na drugą tańszą rzecz

BADURA 20% rabatu na wybrane modele

BIALCON 30% rabatu na wszystkie bluzki

BIG STAR 20% rabatu na spodnie powyżej 179,99 zł

BIJOU BRIGITTE 50% rabatu na wybrane naszyjniki 

C&A 20% rabatu na całą kolekcję przy zakupie za minimum 150 zł

CCC 20% rabatu na kolekcję jesień/zima 2017

COCCODRILLO 20% rabatu na kolekcję jesień/zima 2017  nie dotyczy 
przecenionych produktów 

COTTON CLUB 10% rabatu na wszystkie kurtki, 20% rabatu na szale

CUBUS 25% rabatu na kurtki 

DEICHMANN 20% rabatu na nieprzecenione obuwie przy zakupie środka  
do pielęgnacji obuwia 

DENIQUE 20% rabatu na kuferki na biżuterię i kosmetyki

DIVERSE 20% rabatu na kolekcję nieprzecenioną.  
Rabat nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi

DOUGLAS 20% rabatu na cały asortyment

ETAM 20% rabatu przy zakupie od 2 artykułów.  
Rabat nie łączy się z innymi promocjami

FAKTORJA Rabat do 30% 

FOTOJOKER 10% rabatu na Cewe fotokalendarze i Cewe fotokalendarze 
adwentowe 

GEE ONE 30% rabatu na nową kolekcję (dotyczy wybranych modeli,  
rabat od 1. ceny na metce) 

GIACOMO CONTI 20% rabatu na produkty nieprzecenione

HOME&YOU 20% rabatu na wszystko; dotyczy także produktów przecenionych, 
nie łączy się z innymi promocjami

INTERMODA  
TOM TAILOR

Rabat do 50%. Rabaty nie łączą się 

JUBILER SKORPION 10% rabatu

KALOTA 50% rabatu na wybrany asortyment 

KFC Powiększenie gratis do zamówienia powyżej 20 zł

KUBENZ Do garnituru kurtka za 1 zł. Okrycia od 199,90 zł.  
259,90 zł za dwie sztuki (spodnie, koszula, sweter)

LAVARD 20% rabatu na asortyment nieprzeceniony

LEE COOPER 25% rabatu

LEE WRANGLER 10% rabatu z wyłączeniem spodni

LEVI'S 40% rabatu na wybrany asortyment

LIU JO do 20% rabatu

MARYLIN 20% rabatu na artykuły nieprzecenione

ME&B 30% rabatu

MEN'S CASUAL 10% rabatu na odzież męską

MENBUR 20% rabatu (promocje łączą się)

NEW YORKER Za zakupy powyżej 200 zł rabat 40 zł

NIKE 
Przy zakupie jednej rzeczy z nowej kolekcji i jednej rzeczy  
z wyprzedaży 15% rabatu na rzecz z wyprzedaży; Przy zakupie 
dwóch rzeczy z wyprzedaży 10% rabatu na obie rzeczy 

PAKO LORENTE 20% rabatu

PANDORA 3+1 Przy zakupie 3 produktów, 4 w prezencie. 

PIERRE CARDIN 10% gotówkowy lub 20% wymienny 

PRALNIA 5ASEC 
Pranie, czyszczenie odzieży 5 za 55* / 5 sztuk za 55 zł  
*Z kartą klubową 5a'sec.  
Nie dotyczy: sukni ślubnych, skór, rzeczy puchowych

PRETTY ONE 15% rabatu

PUMA 23% rabatu na cały asortyment (z wyłączeniem rzeczy 
przecenionych, skarpet oraz bielizny)

RECMAN 20% rabatu na nową kolekcję (promocje nie łączą się)

RTV EURO AGD
Każdy klient, który podczas akcji dokona zakupu naszego 
asortymentu na kwotę większą niż 100 zł otrzyma firmowy  
gadżet - niespodziankę

SEPHORA 20% rabatu, szczegóły w perfumerii 

SIMPLE 40% rabatu na odzież

SMYK 15% rabatu na zabawki ,,SMIKI''

SOLAR 20% rabatu przy zakupie min. 3 sztuk odzieży  
(dotyczy modeli nieprzecenionych)

SUGOO Koło fortuny z rabatami oraz przerażającymi nagrodami 
specjalnymi. Można wylosować rabat 5%, 10%, 15%

SWISS 10% rabatu na zegarki w kolorze pomarańczowym i czarnym

ŚWIAT KSIĄŻKI 20% rabatu na książki nieprzecenione

ŚWIAT KSIĄŻKI 
KIDS

20% rabatu na książki nieprzecenione

TARANKO 15% rabatu na całą kolekcję  
(bez LIMITED EDITION oraz SPECIAL PRICE )

TESCOMA 15% rabatu* promocje nie łączą się.  
Promocja nie dotyczy produktów przecenionych 

TEZENIS 20% rabatu

TIME TREND 15% rabatu na cały asortyment

TRINITY - MODA 
WŁOSKA

do 20% rabatu na wybrany asortyment 

TRIUMPH 20% rabatu na cały asortyment

VISTULA 
20% rabatu* Rabat obowiązuje od cen regularnych na  
całą kolekcję jesień/zima 2017 z wyłączeniem kolekcji limitowanej.  
Szczegóły w salonie u doradców klienta

W.KRUK

15% na biżuterię i zegarki* Nie dotyczy kolekcji Kwiaty Nocy, 
Freedom, Amore, marki Damiani, obrączek oraz zegarków marki 
Rolex. Obowiązuje przy zakupie produktów ze srebra za minimum 
99 zł lub ze złota za minimum 299 zł. Rabaty nie sumują się. 
Szczegóły w salonie 

WAY TO BEAUTY 10% rabatu na: Bielenda, Apis.  
15% rabatu na Tigi, Saryna, Key, GK, Lanza + sprzęty

WITTCHEN 25% rabatu na asortyment nieprzeceniony

WÓLCZANKA 30% rabatu* Rabat obowiązuje od cen regularnych na całą kolekcję 
jesień/zima 2017. Szczegóły w butiku u doradców klienta

WYJĄTKOWY  
PREZENT

20% rabatu na pakiety przeżyć

ZDROWIA SMAK Przy zakupie dania - Zupa krem z dyni za 1 zł 

2. PIĄTEK-NIEDZIELA, 27-29 PAŹDZIERNIKA 2017



PIĄTEK-NIEDZIELA, 27-29 PAŹDZIERNIKA 2017 3.AKTUALNOŚCI

Podatki

Akcyza na e-papierosy
Płyn do papierosów elektro-

nicznych oraz wyroby nowa-
torskie mają być opodatkowa-
ne akcyzą od 1 stycznia 2018r. 
Oznacza to, że produkty te bę-
dą traktowane tak samo jak 
tradycyjne wyroby tytoniowe 
– zostaną objęte obowiązkiem 
banderolowania, potwierdzają-
cym ich legalne pochodzenie 
oraz lepszą kontrolą państwa 
nad ich produkcją, przemiesz-
czaniem się i sprzedażą. 

Akcyzą zostanie objęty płyn do 
papierosów elektronicznych (bez 
względu na zawartość w nim ni-
kotyny) oraz wyroby nowator-
skie, które są substytutem tra-
dycyjnych wyrobów tytonio-
wych, zawierających w swoim 
składzie tytoń do palenia (wyrób 
nowatorski jest podgrzewany 
przy użyciu specjalnego urzą-
dzenia w celu uwolnienia aero-
zolu zawierającego nikotynę).

Stawka akcyzy na płyn do pa-
pierosów elektronicznych ma 
wynieść 50 gr za każdy jego mili-
litr (wyznaczając tę wielkość 
wzięto pod uwagę poziom opo-
datkowania stosowany przez 
kraje unijne). Z kolei stawka ak-
cyzy na wyroby nowatorskie wy-
niesie 141,29 zł za każdy ich ki-
logram i 31,41 proc. średniej wa-
żonej detalicznej ceny sprzedaży 
tytoniu do palenia. 

W stosunku do płynu do pa-
pierosów elektronicznych i wyro-
bów nowatorskich   będą miały 
zastosowanie ogólne przepisy 
dotyczące opodatkowania akcy-
zą wyrobów akcyzowych. 

W przypadku obydwu produk-
tów przewidziano także zwolnie-
nia od podatku akcyzowego (np. 
w sytuacji importu płynu do 
e-papierosów i wyrobów nowa-
torskich,  przywożonych w  ba-
gażu osobistym podróżnego).

Z jednej strony objęcie akcyzą 
tych towarów powinno przynosić 
budżetowi państwa ok. 75 mln zł 
rocznie. Z drugiej strony wpro-
wadzenie akcyzy na płyn do pa-
pierosów elektronicznych może 
zmniejszyć dochody ich użyt-
kowników miesięcznie o ok. 40  
zł (rocznie o ok. 480 zł), przy 
średnim zużyciu płynu do papie-
rosa elektronicznego na pozio-
mie 20 mililitrów tygodniowo.

Ze względu na to, że dostoso-
wanie linii produkcyjnej do 
oznaczania tych towarów znaka-
mi akcyzy jest procesem długo-
trwałym, zaproponowano czaso-
we zwolnienie ich producentów 
z tego obowiązku. Przejściowo, 
do końca października 2018 r., 
z obowiązku oznaczania znaka-
mi akcyzy ma być zwolniony 
płyn do papierosów elektronicz-
nych i  wyroby nowatorskie. Na-
tomiast do końca grudnia 2018 
r. z obowiązku oznaczania zna-
kami akcyzy mają być zwolnione 
te produkty, które wprowadzono 
do sprzedaży detalicznej przed 1  
listopada 2018 r. Rozwiązanie to 
zapewni producentom płynu do 
papierosów elektronicznych i  
wyrobów nowatorskich niezbęd-
ny czas na przygotowanie się do 
obowiązkowego oznaczania ich 
znakami akcyzy.
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Komunikacja 1 listopada

Sprawdź, jak pojadą
W związku z dniem Wszyst-

kich Świętych pasażerowie 
komunikacji miejskiej muszą 
liczyć się ze zmianami. Naj-
ważniejsza informacja jest ta-
ka, że 1 listopada obowiązy-
wać będą rozkłady sobotnie i 
uruchomione zostaną linie 
specjalne, dzięki którym bę-
dziemy mogli dostać się do 
nekropolii. 

Poza tym 1 listopada linie nr 
22 i 29 będą kończyć trasę na 
przystanku FIELDORFA-NILA – 
CMENTARZ KULE zamiast na 
pętli GOMBROWICZA. Obsługa 
pasażerów na przystankach 
GOMBROWICZA będzie się od-
bywać przy ulicy Fieldorfa-Nila a 
nie na pętli. Poza tym urucho-
mione zostaną linie specjalne   
nr 94, 95, 96 i 97.

Linia 94 – Cmentarz Kule – 
Cmentarz Komunalny.

Linia będzie w obu kierun-
kach kursować ulicami Cmen-
tarną, (Tartakową - tylko w kier. 
Cm. Komunalnego), Warszaw-
ską, Garibaldiego, Wilsona (w 
kier. przeciwnym przez Piłsud-
skiego, Katedralną i Krakow-
ską), II Aleją NMP, Kościuszki,   
al. Jana Pawła II, św. Rocha i 
Radomską. W sąsiedztwie Cm. 
Kule obowiązuje 1 wspólny przy-

stanek początkowy i końcowy 
usytuowany przy ul. Tartakowej 
za skrzyżowaniem z Cmentarną.

Linia 95 – Fieldorfa-Nila – 
Cmentarz Kule – Cmentarz 
Komunalny.

Linia będzie kursować w obu 
kierunkach od przystanku FIEL-
DORFA-NILA – CMENTARZ KU-
LE ulicami Fieldorfa-Nila, Mi-
chałowskiego, al. Wyzwolenia, 
al. Armii Krajowej, Dekabrystów, 
Okulickiego, św. Krzysztofa,   
św. Rocha i Radomską.

Linia 96 – Błeszno – Cmen-
tarz Komunalny.

W kierunku Cmentarza Ko-
munalnego linia będzie kurso-
wać ulicami: z Bohaterów Katy-
nia przez Rakowską i al. Wojska 
Polskiego, Kanał Kohna, Stra-
żacką, Krakowską, Warszawską, 
Garibaldiego, Wilsona, II Aleję 
NMP, Kościuszki, al. Armii Kra-
jowej, al. Jana Pawła II,   św. Ro-
cha i Radomską do pętli przy 
Cmentarzu Komunalnym.

W kierunku Błeszna: Z Ra-
domskiej przez św. Rocha, al. 
Jana Pawła II, al. Armii Krajo-
wej, Kościuszki, II Aleję NMP, Pił-
sudskiego, Katedralną, Krakow-
ską, al. Wojska Polskiego, al. 11 
Listopada i Bohaterów Katynia 
do pętli Błeszno.

Linia 97 – Cmentarz Kule – 
Cmentarz Zacisze.
Linia będzie kursować w obu kie-
runkach ulicami Cmentarną, 
(Tartakową - tylko w kier. Cm. 
Zacisze), Warszawską, Garibal-
diego, Wilsona (w kier. przeciw-
nym przez Piłsudskiego, Kate-
dralną i Krakowską), II Aleję 
NMP, Wolności, 1 Maja, al. Boha-
terów Monte Cassino i Piastow-
ską (powrót przez Przestrzenną, 
Konwaliową i Matejki do Pia-
stowskiej). W sąsiedztwie Cm. 
Kule obowiązuje 1 wspólny przy-
stanek początkowy i końcowy 
usytuowany przy ul. Tartakowej 
za skrzyżowaniem z Cmentarną.

Przejazd autobusami linii nr 
94, 95, 96 i 97 podlega opłatom 
zgodnie z obowiązującą taryfą na 
liniach miejskich.

Rozkłady linii specjalnych 
dostępne są na stronie www.

mzd.czest.pl   

UWAGA. 1 listopada linie nr 10 i 
36 w kierunku szpitala Parkitka i 
Gazowni będą na Błesznie kurso-
wać z ulicy Bohaterów Katynia 
przez Rakowską i Aleję Wojska Pol-
skiego, a nie jak zwykle przez Boha-
terów Katynia i Aleję 11. Listopada.
Przystanki BIENIA, CMENTARZ 
RAKÓW i BRZOZOWA dla linii 
10, 36 i 96 w kierunku centrum 
będą zawieszone.

Politechnika Częstochowska

Trzy z sześciu wydziałów  
z najwyższą oceną

Trzy z sześciu wydziałów 
Politechniki Częstochow-
skiej otrzymały ocenę A, 
najwyższą z możliwych przy-
znawanych przez  Komitet 
Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych. Pod uwagę brana była 
działalność naukowa i ba-
dawczo-rozwojowa jedno-
stek naukowych.  To pierw-
sza taka kompleksowa oce-
na od 2013 roku.

Szczegółowej ocenie zostało 
poddanych prawie 1000 jedno-
stek naukowych działających 
w 8 obszarach. W ocenie brano 
pod uwagę cztery podstawowe 
kryteria: osiągnięcia naukowe 
i twórcze, potencjał naukowy, 
praktyczne efekty działalności 

naukowej i artystycznej, pozo-
stałe efekty działalności na-
ukowej i artystycznej.

KEJN dokonał oceny dzia-
łalności naukowej i badawczo-
-rozwojowej na podstawie elek-
tronicznych ankiet wypełnio-
nych przez jednostki naukowe. 
W ocenie parametrycznej wzię-
ło udział ok. 180 ekspertów ze 
wszystkich dziedzin nauki 
i sztuki pracujących w 20 ze-
społach ewaluacji oraz jednym 
zespole do spraw oceny jedno-
stek prowadzących działalność 
naukową na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa państwa.

Wydziały Politechniki 
Częstochowskiej, które 

otrzymały kategorię A to:

l Wydział Elektryczny
l Wydział Infrastruktury i Śro-

dowiska
l Wydział Zarządzania

Wydziały Politechniki 
Częstochowskiej, które 

otrzymały kategorię  B to:
n Wydział Budownictwa
n Wydział Inżynierii Mecha-

nicznej i Informatyki
n Wydział Inżynierii Produkcji 

i Technologii Materiałów.
Szczegółowe wyniki parame-

tryzacji znaleźć można pod lin-
kiem
http://www.nauka.gov.pl/ko-
munikaty/wyniki-komplekso-
wej-oceny-jakosci-dzialalno-
sci-naukowej-lub-badawczo-
-rozwojowej-jednostek-nauko-
wych-2017.html kg

Dokończenie ze str. 1
– Zaproponowana kwota 150 

zł brutto średnio na etat, jest nie 
do przyjęcia. Zostaliśmy oszuka-
ni i okłamywano nas przez kilka 
miesięcy deklarując, że są pie-
niądze na nasze podwyżki   – 
twierdzą. W środę, 25 październi-
ka o godzinie 22.00 zakończyło 
się dwudniowe referendum straj-
kowe. - W głosowaniu wzięło 
udział 108 pracowników ze 132 
zatrudnionych w zakładzie. Za 
strajkiem zagłosowały 104 oso-
by, co stanowi 96% uprawnio-
nych biorących udział – infor-
muje Tomasz Ziółkowski z NSZZ  
„Solidarność” Częstochowa. 
Strajk więc jest już przesądzony. 
Rozpocznie się on 3 listopada – 
o godzinie 10.00 pracownicy od-

stąpią od pracy. - Sztab protesta-
cyjno-strajkowy, który będzie 
kierował strajkiem, wyznaczy 
osoby do pełnienia dyżurów na 
stanowiskach mających zapew-
nić opiekę nad mieszkańcami 
Domu Pomocy Społecznej w ra-
zie zagrożenia zdrowia lub życia 
– wyjaśnia Ziółkowski.

Negocjacje płacowe z dyrekcją 
DPS-su trwały od marca, a ich 
wypłata może nastąpić dopiero 
po zatwierdzeniu przez władze 
miasta Częstochowy jako właści-
ciela placówki. - Do dnia dzisiej-
szego prezydent Częstochowy nie 
podjął decyzji w tej sprawie, a za-
tem dyrekcja placówki nie może 
naliczać wyższych wynagrodzeń 
– podsumowuje Ziółkowski.

 kg

Będzie strajk!

Częstochowski Dom 
Pomocy Społecznej

Potrzebny drogi lek

Ostatnia szansa na życie
25-letni Rafał choruje na no-

wotwór złośliwy – chłoniaka 
Hodgkina. Dotychczasowe le-
czenie nie przyniosło żadnego 
efektu. Pojawiła się jednak na-
dzieja – lek nowej generacji. 
Niestety problem stanowią pie-
niądze – terapia nim znacznie 
przewyższa możliwości finanso-
we najbliższych...

Rafał o tym, że jest chory do-
wiedział się w marcu ubiegłego 
roku. Dotychczasowe chemiote-
rapie, naświetlenia, autoprzesz-
czep macierzystych komórek 
krwiotwórczych i lek Adcetris nie 
dały żadnego rezultatu. - Obec-

nie muszę 
podjąć lecze-
nie lekiem 
nowej gene-
racji – Nivo-
lumabem – 
mówi młody 
chłopak. Na 
chłoniaka lek ten nie jest refun-
dowany. Koszt terapii to blisko 
300 tysięcy złotych. To niestety 
znacznie przewyższa możliwości 
finansowe Rafała i jego najbliż-
szych. Z tego tego powodu rodzi-
na 25-latka organizuje zbiórkę. - 
Lek jest dla Rafała ostatnim ra-
tunkiem. Dla nas liczy się każda 
złotówka... - mówią najbliżsi. 

Jak można pomóc? Dokonać 
przelewu bankowego lub wpłaty 
na poczcie: Fundacja Avalon – 
Bezpośrednia Pomoc Niepełno-
sprawnym Michała Kajki 80/82 
lok. 1, 04-620 Warszawa nr ra-
chunku: 62 1600 12860003 0031 
8642 6001 (BGŻ BNP Paribas 
Bank Polski SA). W tytule wpłaty 
należy podać – Markiewicz, 8212 
(ten dopisek jest bardzo ważny). 
Wpłat można dokonywać przez 
stronę:  www.fundacjaavalon.pl/
nasi_beneficjenci/markiewicz_ra-
fal.html. Można również wysłać 
SMSa pod numer 75 165 o treści 
Pomoc 8212 (bez nazwiska). 
Koszt to 5 zł plus VAT. kg

http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/markiewicz_rafal.html
http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/markiewicz_rafal.html
http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/markiewicz_rafal.html
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Próbowałeś już wszystkiego? Diety, ćwiczenia, konsultacje 
specjalistyczne, dietetyczne, a mimo wszystko Twoje BMI w dal-
szym ciągu znacznie odbiega od normy? Dzisiaj prezentujemy 
inne rozwiązanie, które stosowane razem z dietą, może pozwolić 
na pozbycie się nawet 20 kg w ciągu 6 miesięcy – endoskopowe 
założenie balonu żołądkowego.

Odchudzanie za pomocą wprowadzenia balonu do żołądka jest 
metodą dedykowaną dla osób z nadmierną masą ciała, które stoso-
wały kuracje odchudzające, jednak podejmowane leczenie zacho-
wawcze nie przyniosło pożądanych rezultatów. Często procedura 
jest etapem poprzedzającym  zabieg bariatryczny. Stosuje się ją 
również przed zabiegami, których podstawą jest artroskopia stawu 
kolanowego, w celu zmniejszenia masy ciała i odciążenia kończyn 
dolnych.

Balon żołądkowy daje uczucie sytości, zmniejsza łaknienie oraz 
ogranicza podaż spożywanego pokarmu. Średnia utrata masy ciała 
przez okres 6 miesięcy, to około 15-20 kg. Na uzyskane efekty ma 
wpływ wiele czynników, przede wszystkim tryb życia pacjenta.

Jak wygląda zabieg, czy jest niebezpieczny?
Założenie balonu odbywa się podczas zabiegu endoskopowego, 

czyli typowej gastroskopii, wykonywanej przez specjalistę gastroen-
terologa. Polega na wprowadzeniu pustego balonu przez usta do żo-
łądka pod kontrolą wziernika endoskopowego. Wypełnienie odbywa 

się dopiero po aplikacji, kiedy balon jest już w żołądku. Zabieg 
jest małoinwazyjny, przeprowadzony w znieczuleniu, przy udzia-
le anestezjologa. W trakcie wykonywania procedury pacjent 
dostaje leki przeciwbólowe, a także o działaniu uspokajającym, 
dzięki czemu zabieg jest bezbolesny i bezpieczny.

Pierwsze dni po zabiegu bywają trudne, ponieważ organizm 
musi zaadaptować się do nowych warunków, a w konsekwencji 
może źle reagować na obecność ciała obcego w żołądku. Mogą 
wystąpić nudności, wymioty, czasem biegunki. Stan ten ulega 
znacznej poprawie po około 2-3 dniach.

Czy każdy może zostać poddany zabiegowi wprowadzenia 
balonu żołądkowego?

Do tego, jak do każdego innego zabiegu, istnieją pewne 
przeciwwskazania. Dla bezpieczeństwa pacjenta procedura nie 
może zostać przeprowadzona u osób cierpiących na owrzodze-
nie żołądka, zapalenie lub krwawienie z przewodu pokarmowe-
go. W celu wykluczenia wymienionych czynników przed wła-
ściwą aplikacją balonu powinno wykonać się jeszcze jedną ga-
stroskopię, która pozwoli specjaliście obejrzeć wnętrze żołądka. 
Przeciwwskazaniem jest także ciąża, karmienie piersią, a także 
przepuklina rozworu przełykowego, choroba nowotworowa oraz 
wcześniejsza interwencja chirurgiczna w obrębie górnego odcin-
ka przewodu pokarmowego. 

Jak powinna wyglądać dieta po zabiegu wprowadzenia ba-
lona żołądkowego?

Okres około 6 miesięcy, w którym balon znajduje się w na-
szym żołądku jest idealnym czasem na wprowadzenie prawidło-
wych zasad i nawyków zdrowego żywienia. Przez pół roku balon 
znacznie ogranicza wielkość spożywanych porcji, co pomoże 
w osiągnięciu upragnionego celu i zdecydowanie ułatwi prowa-
dzenie diety. Oczywiście aby utrzymać efekty po zakończonej 
kuracji, niezbędne jest stałe stosowanie zasad zalecanych przez 
dietetyka. Należy pamiętać o małych porcjach pokarmu spoży-
wanych często, o tym, że by wybierać żywność dobrej jakości, 
unikać produktów przetworzonych oraz dbać o prawidłowe na-
wodnienie organizmu. 

Jak wygląda procedura usunięcia balonu?

Jest równie 
prosta jak jego 
założenie. Balon 
usuwa się pod-
czas kolejnej ga-
stroskopii w znie-
czuleniu – przed 
wyc iągn ięc iem 
zostaje przebity. 
Płyn naturalnie 
zostaje usunięty 
z organizmu.

Czy balon żołąd-
kowy wpływa na 
tryb i jakość życia codziennego?

Absolutnie nie. Balon wypełniony płynem nie ogranicza 
w żaden sposób aktywności pacjenta w ciągu dnia. Po zabiegu 
w krótkim czasie można powrócić do obowiązków dnia codzien-
nego, a także do aktywności fizycznej, która jest wręcz wskaza-
na. Zalecane są spacery, gimnastyka. Nie ma żadnych przeciw-
wskazań do pływania, biegania, gier zespołowych czy innych 
intensywnych dys- cyplin sportowych, bez 
obaw, że balon ule- gnie znisz-
czeniu.

Zespół Medyczny  
Alfamedica

ZRÓB W BALONA SWOJĄ  
NADWAGĘ! – kiedy  

sama dieta nie wystarcza

Narodowy Fundusz Zdrowia 
udostępnił dwie bezpłatne 
aplikacje na smartfony. Jedna 
pomaga oszacować ryzyko 
rozwoju raka, a druga pomaga 
kobietom w ciąży walczyć 
z cukrzycą. 

E-zdrowie w praktyce
Pierwszą z aplikacji jest „Can-

Cell Cancer” (czyli w wolnym tłu-
maczeniu „skasuj raka”). Po-
wstała ona we współpracy z na-
ukowcami norweskimi z Uni-
wersytetu w Bergen.

Jest to aplikacja mobilna skie-
rowana do osób zdrowych, które 
chcą prowadzić zdrowy tryb ży-
cia i w ten sposób zapobiegać 
wystąpieniu choroby nowotwo-
rowej. W szczególności jest jed-
nak dedykowana osobom o pod-
wyższonym ryzyku zachorowa-

nia na nowotwór (np. z uwagi na 
wiek, płeć lub występowanie ra-
ka w rodzinie).

Najważniejszą funkcją tej apli-
kacji jest możliwość obliczenia ry-
zyka wystąpienia konkretnych ro-
dzajów raka u danej osoby. Apli-
kacja szacuje to ryzyko na pod-
stawie danych o wieku, płci, wzro-
ście, wadze, występowaniu cho-
rób nowotworowych w rodzinie, 
korzystaniu z badań profilaktycz-
nych etc. Dane te wpisuje się na 
początku pracy z aplikacją w spe-
cjalnej ankiecie personalnej.

Jednak najistotniejsze jest to, 
że poza samym wynikiem apli-
kacja daje korzystającej z niej 
osobie rekomendacje odnośnie 
zalecanych badań, wizyt u spe-
cjalistów czy też innych działań 
profilaktycznych – w zależności 
od obliczonego ryzyka.

Na tym jednak nie koniec. 
Aplikacja pomaga też monitoro-
wać dietę i aktywność fizyczną, 
rzucić palenie i przypomina 
o okresowych badaniach profi-
laktycznych.

Można też w niej znaleźć dużo 
informacji na temat zasad zdro-
wego stylu życia, kompendium 
wiedzy na temat nowotworów, 
a także listę placówek medycz-
nych mających związek z profi-
laktyką i leczeniem raka.

Kursorem w cukrzycę
Druga z aplikacji zaserwowa-

nych Polakom przez NFZ jest 
przeznaczona dla kobiet ciężar-
nych zmagających się z cukrzy-
cą. Nazywa się „SweetPregna” 
(słodka ciąża).

Znając masę ciała danej ko-
biety sprzed ciąży, jej wzrost, W pierwszym półroczu tego 

roku lekarze POZ udzielili 77 
milionów porad, co oznacza, że 
do końca roku będzie ich 153-
155 mln. To rekordowa liczba 
w stosunku do ubiegłych lat. 

Z roku na rok rośnie także 
liczba badań diagnostycznych 
zleconych przez lekarzy POZ. 
Federacja Porozumienie Zielo-
nogórskie otrzymała Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, pocho-
dzące ze sprawozdań 6250 
świadczeniodawców POZ. 

Z informacji NFZ wynika, że w 
pierwszym półroczu 2017 r. leka-
rze POZ udzielili 77 milionów po-
rad, podczas gdy w 2016 r. było 
ich 151 mln, w 2015 r. – 146 mln, 
a w 2014 – 148 mln. Imponująco 

wygląda także liczba badań zleco-
nych i wykonanych przez lekarzy 
POZ. W roku 2014 było ich ok. 
101 mln, w roku 2015 – ok. 97,5 
mln, w roku 2016 – ok. 108,5 
mln, a tylko w pierwszym półro-
czu tego roku – ponad 54 mln. Ta 
liczba może być jeszcze większa, 
ponieważ, jak zaznacza NFZ, 131 
świadczeniodawców nie sprawoz-
dawało wykonywanych badań. 
Obecnie w Polsce na ogólną liczbę 
36  640  939 pacjentów zadekla-
rowanych do lekarzy rodzinnych 
bezpłatne świadczenia w systemie 
służby zdrowia może otrzymać 34 
093  900. Ponad 2,5 mln pacjen-
tów, którzy złożyli do lekarzy POZ 
deklaracje fundusz określa jako 
osoby nieubezpieczone czyli ne-
gatywnie zweryfikowane.  mag

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił dwie bezpłatne aplikacje na smartfony 

Sprawdź ryzyko choroby... przez telefon!

W pierwszym półroczu br.

Rekordowa liczba 
porad i badań w POZ

wiek oraz trymestr ciąży, aplika-
cja ustali jej aktualne zapotrze-
bowanie kaloryczne, poradzi jej, 
jak ma się zdrowo odżywiać oraz 
prawidłowo kontrolować glike-
mię (poziom cukru we krwi). 
Aplikacja podpowie też, jak po-
winna wyglądać zbilansowana 
dieta oraz czego przyszła mama 
nie powinna jeść, aby nie podno-
sić poziomu cukru we krwi. 
Obydwie aplikacje zdrowotne 
można pobierać przez internet 

na smartfony z systemem Andro-
id oraz iOS. Użytkownicy syste-
mów Android mogą je pobrać ze 
strony Google Play, natomiast 
posiadacze urządzeń z systemem 
iOS - w sklepie Apple Store. Moż-
na to zrobić również za pośred-
nictwem specjalnych stron inter-
netowych – dedykowanych osob-
no każdej z tych aplikacji:
http://www.cancellcancer.pl
http://sweetpregna.pl

mag

http://www.cancellcancer.pl/
http://sweetpregna.pl/
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Uwaga!

Wniosek o 500+  
do końca października

Dokończenie ze str. 1
Jak i gdzie złożyć 

wniosek?
Wniosek o wsparcie 500+ 

można złożyć osobiście w 
gminie właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania albo 
przesłać go pocztą. Jednak ci, 
którzy chcą ubiegać się o 
świadczenia wychowawcze 
bez wychodzenia z domu, 
mogą to zrobić online. Mają 
do wyboru aż 4 kanały. Wśród 
nich: ministerialny portal 
Emp@tia, bankowość elek-
troniczną, PUE ZUS – Plat-
formę Usług Elektronicznych 
ZUS oraz    obywatel.gov.pl.  

Z myślą o tych, którzy ze-
chcą zasięgnąć informacji te-
lefonicznie, uruchomiono 
specjalnie infolinie. Działają 
one w każdym urzędzie woje-
wódzkim – w śląskim infoli-
nia działa od poniedziałku do 
piątku w godzinach   7.30 – 
15.30 - numer kontaktowy: 
(32) 207 78 44.

W naszym mieście przyj-

mowaniem wniosków doty-
czących programu „Rodzina 
500 plus” zajmuje się Często-
chowskie Centrum   Świad-
czeń. Działa ono w dwóch lo-
kalizacjach - aleja Niepodle-
głości 20/22 oraz ul. Nowo-
wiejskiego 26. Możemy się 
również skontaktować telefo-
nicznie - 34 341 17 61.

500+ w liczbach
Wsparciem z rządowego 

programu „Rodzina 500 plus” 
w sierpniu 2017 roku objęto 
już niemal 4 mln dzieci do 18 
lat. Od początku 2017 roku do 
rodzin trafiło ponad 15,9 mld 
złotych.  W całej Polsce progra-
mem „Rodzina 500+” jest ob-
jętych prawie 57,3 proc. 
wszystkich dzieci do 18 lat. Od 
początku trwania programu 
do rodzin trafiło ponad 33,2 
mld zł, w tym w ramach świad-
czenia wychowawczego 32,8 
mld zł, a w ramach 500+ w 
pieczy zastępczej – 402 mln zł.
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Przepisy

Ułatwienie dla przedsiębiorców
Dokończenie ze str. 1
Bezpieczniej dla pracownika?

Ustawa przewiduje, że praco-
dawcy będą mogli przechowywać 
akta pracownicze 10, a nie 50 lat, 
bo ZUS będzie dysponował 
wszystkimi danymi potrzebnymi 
do uzyskania świadczeń i ustale-
nia ich wysokości. Przy czym, aby 
w pełni zabezpieczyć interesy pra-
cowników, możliwość skorzysta-
nia z nowego rozwiązania została 
podzielona na 2 przypadki.

Pracownicy zatrudnieni od 1 
stycznia 2019 r.

Dokumentacja pracowników za-
trudnionych po 1 stycznia będzie 
przechowywana 10 lat. Pracodaw-
cy będą przesyłać do ZUS rozsze-
rzone imienne raporty miesięczne 
pracowników i zleceniobiorców. W 
raportach znajdą się dane potrzeb-
ne do ustalenia wysokości emery-
tury lub renty (m.in. wysokość 
przychodu). Dane te ZUS zapisze 
na koncie ubezpieczonego. Dzięki 
temu pracownicy nie będą musieli 
udowadniać przed ZUS historii 
swojego zatrudnienia i uzyskiwać 
od byłego pracodawcy np. zaświad-
czenia o zatrudnieniu i wynagro-
dzeniu.

Pracownicy zatrudnieni od 1 
stycznia 1999 do 31 grudnia 

2018 r.
Pracodawca będzie mógł rów-

nież skrócić do 10 lat okres prze-
chowywania dokumentacji obec-
nych lub byłych pracowników, 
którzy zostali zatrudnieni po 1998 
r. a przed 1 stycznia 2019 r. Praco-
dawca skorzysta z tego rozwiąza-

nia jeśli złoży w ZUS raport infor-
macyjny, w którym znajdą się in-
formacje niezbędne do wyliczenia 
emerytury lub renty konkretnego 
pracownika. Nie musi tego robić, 
ale jeśli już się zdecyduje, będzie to 
także decyzja na przyszłość – nie-
podlegająca zmianie i dotycząca 
wszystkich pracowników. Jeżeli 
pracodawca nie przekaże raportów 
informacyjnych, będzie zobowiąza-
ny przechowywać dokumentację 
pracowniczą 50 lat.

Dokumentację pracowników za-
trudnionych przed 1 stycznia 
1999 r. pracodawca będzie prze-
chowywał 50 lat.     

Elektroniczna na równi z 
papierową

Od 1 stycznia 2019 r. pracodaw-
ca będzie mógł przechowywać do-
kumentację osobową i płacową w 
postaci elektronicznej (teraz może 
przechowywać tylko dokumenty 
papierowe). Jeśli się na to zdecy-
duje, dotychczasowa dokumenta-
cja papierowa zostanie zeskano-
wana i opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

Jeżeli pracownik i pracodawca 
będą dysponowali kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, e-doku-
ment powstanie bez konieczności 
skanowania dokumentu papiero-
wego. Digitalizacja akt osobowych 
będzie odpowiednio zabezpieczo-
na, tak aby nie dochodziło do utra-
ty danych przez pracodawców. 
Szczegółowe zasady oraz kwestie 
bezpieczeństwa, dostępu i warun-
ków przechowywania dokumenta-
cji będą określone w rozporządze-
niu Ministra Rodziny, Pracy i Poli-

tyki Społecznej, wydanym w poro-
zumieniu z Ministrem Cyfryzacji. 

Pensja na konto
Z danych Banku Światowego 

wynika, że w 2014 r. blisko 77,8 
proc. pracowników w Polsce otrzy-
mywało wynagrodzenie na ra-
chunki płatnicze. Bezgotówkowa 
forma wypłaty wynagrodzeń staje 
się coraz bardziej powszechna. 
Obecnie domyślną formą jest wy-
płata wynagrodzenia w gotówce. 
Żeby otrzymać pensję na konto 
pracownik musi złożyć stosowne 
oświadczenie. Po wejściu w życie 
ustawy pracownik będzie musiał 
złożyć oświadczenie, jeśli chce 
otrzymać pensję w gotówce.

Projekt ustawy powstał w ścisłej 
współpracy z biznesem, Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych i Mini-
sterstwem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Jest częścią pakietu 
#100zmianDlaFirm. Przewidywa-
ny termin wejścia w życie nowych 
przepisów to 1 stycznia 2019 r.
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Przykładowy czasy 
przechowywania 

dokumentacji pracowniczej 
w innych krajach UE:

Finlandia – 10 lat, 
Dania – 5 lat, 
Czechy – 3 do 30 lat (w zależno-

ści od rodzaju dokumentacji), 
Holandia – brak obowiązku prze-

chowywania dokumentów dla 
celów emerytalno–rentowych, 
dokumenty finansowe – 7 lat, 

Niemcy – dla celów podatko-
wych i ubezpieczeń społecznych 
– 6–10 lat, listy płac – 10 lat. 

Jan Własny

Przeds
iębiorc

a

ZUS wysyła do przedsiębiorców indywidualne numery rachunków do opłaca-
nia składek
Jesteś przedsiębiorcą i opłacasz składki? Od przyszłego roku będziesz je opłacać 
zwykłym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Otrzymasz go z ZUS 
do końca 2017 roku. 
Do końca tego roku ZUS wyśle do każdego przedsiębiorcy list polecony z informa-
cją o nadanym dla niego – jako płatnika składek – numerze rachunku składkowego. 
Ważne! Jeśli do końca grudnia br. nie dostaniesz takiej przesyłki, jak najszybciej skon-
taktuj się z najbliższą placówką ZUS lub zadzwoń – tel. 22 560 16 00 (Centrum Obsługi 
Telefonicznej ZUS). Gdy zmieniłeś dane adresowe, koniecznie poinformuj o tym ZUS.
Jedna wpłata od nowego roku
1 stycznia 2018 roku dotychczasowe rachunki do wpłaty składek zostaną zamknię-
te. Każdy przedsiębiorca będzie wpłacał składki na swój indywidulany numer ra-
chunku. Będzie to jedna wpłata – suma składek na wszystkie ubezpieczenia i fun-
dusze. To ułatwi przedsiębiorcom opłacanie składek. 
Od nowego roku składki będzie można opłacać zwykłym przelewem. W przelewie 
trzeba będzie podać swój numer rachunku składkowego. Nie będzie trzeba poda-
wać danych identyfikacyjnych, np. NIP, REGON czy PESEL oraz informacji o tym, 
za jaki okres i jakie składki się opłaca.
Jak ZUS będzie rozliczać wpłaty
Od 2018 roku zmieni się też sposób rozliczania wpłat. ZUS otrzyma jedną wpłatę. Roz-
dzieli ją proporcjonalnie pomiędzy wszystkie ubezpieczenia i fundusze, na które przed-
siębiorca opłaca składki. Wpłata, która przypada na dane ubezpieczenie lub fundusz,  
w pierwszej kolejności pokryje najstarsze należności wraz z odsetkami za zwłokę.
Co z zaległościami składkowymi
Od nowego roku przedsiębiorca, który ma zaległości wobec ZUS, nie będzie mógł opła-
cać tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne, aby np. korzystać ze świad-
czeń z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli ktoś nie może spłacić na raz 
całego zadłużenia, a nadal chce polegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, 
może skorzystać z układu ratalnego. Przedsiębiorca, który terminowo będzie spłacał 
raty zadłużenia i bieżące składki, zostanie objęty tym ubezpieczeniem i będzie mógł 
korzystać ze świadczeń. 
Jak sprawdzić swój numer rachunku składkowego
Przed pierwszym przelewem składek w nowym roku każdy przedsiębiorca powi-
nien sprawdzić, czy jego numer rachunku składkowego jest poprawny. Można to 
zrobić na dwa sposoby:

• w każdej placówce ZUS,
• w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00

www.eskladka.pl
Centrum Obsługi Telefonicznej: 22 560 16 00

W związku z licznymi telefonami do redakcji, z których wynikało, że w na-
szym mieście są opóźnienia w wypłatach 500+, o wyjaśnienie sprawy popro-
siliśmy p.o. zastępcy dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń, Ar-
kadiusza Solaka. - Opóźnień nie ma, gdyż zobligowani jesteśmy wypłacić 
pieniądze z poprzedniego okresu świadczeniowego do końca października. 
Zainteresowani musieli stosowne wnioski złożyć do końca sierpnia, a my wy-
dać decyzje i wypłacić pieniądze właśnie z końcem października. Tylko w 
sierpniu wpłynęło do nas ponad 14 tysięcy wniosków, zweryfikowanie ich i 
wydanie decyzji musiało zająć trochę czasu, ale mogę zapewnić, że wypłaty 
idą zgodnie z harmonogramem. O opóźnieniach można by mówić, gdyby mi-
nął już ustawowy termin ich przyznawania – tłumaczy. df



Wokół cmentarzy ustawieni 
– wręcz na bojowych pozy-
cjach – sprzedawcy zniczy i 
kwiatów. Tak... pierwszy listo-
pada lada moment. Najbliższe 
dni upłyną więc pod znakiem 
korków, objazdów, zgiełku, 
pośpiechu...

W rejonie cmentarzy kierowcy 
muszą spodziewać się zmian w 
organizacji ruchu. Niektóre od-
cinki mogą być nieprzejezdne, 
na innych może obowiązywać 
ruch w jednym kierunku. Musi-
my więc pamiętać, aby nie jeź-
dzić samochodem   „na pamięć”. 
Zwracajmy baczną uwagę na 
znaki drogowe!   Pamiętajmy też, 
że polecenia policjanta kierują-
cego ruchem są ważniejsze od 
sygnałów świetlnych i znaków 
drogowych!

Nie starajmy się za wszelką 
cenę dojechać swoim samocho-
dem pod sam cmentarz.. Lepiej 
zaparkować dalej i dojść kawa-
łek niż utknąć w  korku.

 W ramach policyjnej akcji 
„Znicz” policjanci podejmują za-
równo działania prewencyjne na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym, jak i działania 
kontrolne. Funkcjonariusze 
sprawdzają m.in. stan technicz-
ny aut, w celu wyeliminowania z 
ruchu pojazdów zagrażających 
bezpieczeństwu innych uczest-
ników. Poza tym policja zapowia-
da nie tylko wzmożone kontrole 
na drogach, ale również inne 
działania. Więcej mundurowych 
spotkamy między innymi w rejo-

nie cmentarzy i parkingów. Będą 
towarzyszyć im patrole straży 
miejskiej. Szczególnie w pobliżu 
nekropolii i dworców, ruch bę-
dzie bardzo duży. Pamiętajmy o 
podstawowych zasadach. Stróże 
prawa apelują też do pieszych, 
odwiedzających groby bliskich, 
by korzystali z chodników, a w 
przypadku ich braku - z pobo-
cza. Przed wejściem na jezdnię 
zachowajmy szczególną ostroż-
ność i przechodźmy tylko w miej-
scach do tego wyznaczonych. 

Przypominamy również o obo-
wiązku używania po zmierzchu 
elementów odblaskowych przez 
pieszych poza obszarem zabudo-
wanym, nie mniej jednak zachę-
camy do używania takich ele-
mentów również w terenie zabu-
dowanym jak i w ciągu dnia, 
podczas złych warunków pogo-
dowych. Pieszy ubrany w ciem-
ną odzież po zmroku jest zauwa-
żany przez kierowcę z odległości 
około 20-30 metrów. To tyle ile 
przejeżdża jadący z prawidłową 
prędkością samochód przez nie-

wiele ponad sekundę. Jeśli nato-
miast pieszy ma na sobie ele-
ment odblaskowy, kierowca mo-
że dostrzec go już z odległości 
150 metrów.

Pamiętajmy, że 1 listopada to 
raj dla złodziei. Po zaparkowani 
nie zapomnijmy o zamknięciu 
wszystkich okien i drzwi w sa-
mochodach. Nie zostawiajmy w 
widocznym miejscu w aucie 
wartościowych przedmiotów, 
które mogą kusić złodzieja. Ku-
pując na straganach, a potem 
niosąc znicze i kwiaty często nie 
zwracamy uwagi na torebki, sa-
szetki czy inny bagaż. Naszą nie-
uwagę bez skrupułów wykorzy-
stują złodzieje. Trzymajmy więc 
pieniądze i inne dokumenty w 
kilku trudno dostępnych miej-
scach, nigdy nie w bocznych i 
tylnych kieszeniach np. spodni. 
Nie zabierajmy na cmentarz 
zbędnych dokument i znacz-
nych sum pieniędzy. Nie zosta-
wiajmy torebki - nawet na krót-
ko – na ławce czy grobie. 
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Przekupnie i złodzieje czekają na Święto Zmarłych

Uwaga przy cmentarzach!
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Godnie, ale drogo

Rosną ceny za groby
  Od 1 sierpnia więcej płaci-

my za grób na cmentarzu ko-
munalnym przy ulicy Radom-
skiej w Częstochowie. Średnio 
ceny wzrosły o 7,3 procent 
(czyli 100-150 zł w zależności 
od rodzaju grobu). Za pochó-
wek blisko głównej alei trzeba 
dopłacić 550 zł.

Częstochowska nekropolia 
komunalna funkcjonuje od 8 lat. 
W sumie jest tu miejsce na 25 
tysięcy pochówków (dotychczas 
wykupiono ok. 2700 miejsc, 
z czego niewielką część zarezer-
wowały osoby żyjące).

Opłata za miejsce jest pobie-
rana za okres 20 lat. Po tym 
czasie miejsce trzeba ponownie 
wykupić (nie dotyczy to grobów, 
w których leży więcej niż 1 
zmarły).

  Na najstarszych często-
chowskich nekropoliach- Kule 
i św. Rocha nie ma już miejsc 
na nowe pochówki. Są one moż-
liwe jedynie w rodzinnych gro-
bowcach. Można jednak odku-
pić miejsce. Cena rynkowa to 
z reguły kilkanaście tysięcy zł 
(nawet 20 tysięcy w zależności 
od lokalizacji grobu). Nowy po-
chówek w istniejącym grobow-
cu jest możliwy dopiero po 20 
latach od poprzedniego pogrze-
bu. Opłata wynosi od 1 do 3 ty-
sięcy zł w zależności od miejsca. 
Zmarły powinien być spokrew-
niony z wcześniej pochowaną 
tam osobą. Jednak bywa z tym 
różnie, bo zarząd cmentarza nie 
ma możliwości prawnych, aby 
sprawdzić, czy jest takie pokre-
wieństwo.
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Ile kosztuje miejsce na cmentarzu komunalnym 
w Częstochowie?

l grób ziemny pojedynczy jednopoziomowy 750 zł

u pojedynczy dwupoziomowy  950 zł

l grób murowany pojedynczy jednopoziomowy 1600 zł

u pojedynczy dwupoziomowy 2000 zł

u pojedynczy trójpoziomowy 2800 zł

u podwójny  jednopoziomowy 2300 zł

u podwójny dwupoziomowy 2750 zł

u podwójny trójpoziomowy  3950 zł

l miejsce na urnę w kolumbariach    1350 zł

l miejsce w ścianie pamięci                                     1000 zł

l miejsce w grobie amerykańskim                           2400 zł

l zamiana grobu ziemnego na murowany                1500 zł



Uwaga oszuści!

Straciła 90 
tysięcy

64-letnia częstochowianka padła ofiarą oszu-
stów. Kobieta straciła 90 tysięcy złotych, bo by-
ła przekonana, że pomaga policji i bierze udział 
w tajnej akcji. Wyciągnęła pieniądze z trzech pla-
cówek bankowych i przekazała je przestępcom...

Z ustaleń śledczych wynika, że w poniedziałek po 
południu do jednej z mieszkanek Częstochowy za-
dzwoniła kobieta podająca się za policjantkę. Oszust-
ka oświadczyła, że konto 64-latki jest zagrożone. Poli-
cja, wspólnie z prokuraturą, miała rzekomo zamiar 
przeprowadzić prowokację, aby dotrzeć do zorganizo-
wanej szajki przestępczej. Mieszkankę Częstochowy 
poproszono, aby wzięła udział w tajnej akcji śled-
czych. Kobieta, instruowana telefonicznie przez fał-
szywą policjantkę, wypłaciła w trzech placówkach 
bankowych, zlokalizowanych w różnych częściach 
miasta, łącznie 90 tys. zł. Pieniądze, zgodnie z wytycz-
nymi oszustki, zostawiała w umówionych miejscach. 
Na koniec miała zobaczyć się z policjantką. Nikt jed-
nak na spotkanie nie przyszedł. Wtedy 64-latka zo-
rientowała się, że najprawdopodobniej została oszu-
kana i o wszystkim powiadomiła prawdziwą policję.

Apelujemy, w szczególności do osób 
starszych, o ostrożność!

Jeżeli rozmówca proponuje ci, że możesz potwier-
dzić autentyczność dzwoniącego policjanta pod nu-
merem 112 - zanim zadzwonisz pod ten telefon, 
sprawdź czy rozłączyłeś poprzednią rozmowę

Policja nigdy w takich lub podobnych sytuacjach 
nie prosi o przekazanie pieniędzy
l nie działaj pochopnie pod presja czasu
l po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany 

ci numer telefonu by opowiedzieć o zdarzeniu – nie 
może być ono tajemnicą
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest 

to członek rodziny czy prawdziwy funkcjonariusz tyl-
ko oszust lub w chwili, gdy telefonująca osoba postę-
puje w podany powyżej sposób, natychmiast powia-
dom policję - 997 lub 112. kg
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Międzyszkolny konkurs 

Jesień w piosence
Spotkanie z policjantami w SP nr 36

Odblaskowo w przedszkolu
W Szkole Podsta-

wowej z Oddziała-
mi Integracyjnymi 
nr 17 im. Stanisła-
wa Wyspiańskiego 
w Częstochowie po 
raz drugi odbył się 
międzyszko lny 
konkurs „Jesień 
w piosence”.

– Głównym celem 
konkursu było 
k s z t a ł t o w a n i e 
u dzieci wrażliwości 
na piękno muzyki i piękno przy-
rody jesienią – podkreślają orga-
nizatorki Małgorzata Gruca i  
Urszula Szyszka.

Konkurs skierowany był do 
najmłodszych uczniów szkół 
podstawowych – z klas 1-3. Do 
udziału w śpiewającej rywalizacji 
przystąpiło 25 dzieci. W składzie 
komisji oceniającej występy ma-
łych artystów znaleźli się na-
uczyciele Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Marcina Józefa Że-
browskiego - Barbara Hrabia 
i Paulina Kula oraz nauczyciel 
Szkoły Podstawowej z Oddziała-
mi Integracyjnymi nr 17 - Wio-
letta Michalik. Po wysłuchaniu 
wszystkich uczestników kon-
kursu jury wyłoniło zwycięzców 
w następujących kategoriach:

6-7 latki:
1 miejsce - Wiktoria Stawiarz, 

Kuba Mielczarek, Patryk Pa-
jor, Lena Moskal, Nikola Cy-
merman z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 5

2 miejsce - Alicja Kopytkiewicz, 

Sabina Gurszczyk, Jagoda 
Torba z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 5

3 miejsce - Alicja Nawrot, Sara 
Walawko, Oliwia Popiel, Gloria 
Zielska, Matteo Almarajda, 
Paulina Wilczak z Oddziału 
Miejskiego Przedszkola nr 7

Wyróżnienie - Wiktoria Wilk, 
z Miejskiego Przedszkola Inte-
gracyjnego nr 35

8-9 latki:
1 miejsce - Nikola Michalska, ze 

Szkoły Podstawowej nr 21
2 miejsce - Maja Dobosz, ze 

Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 53

3 miejsce – Patrycja Banaszkie-
wicz, Kalina Koźlik, Alicja Ste-
fańska, Wiktoria Kaczmarzyk, 
Wojciech Liwoch, Mateusz 
Wszelaki z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 3

Wyróżnienie – Iga Dobrzańska, 
ze Szkoły Podstawowej nr 27
Laureaci konkursu otrzymali 

dyplomy i nagrody książkowe. 
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Dzieciaki z Miejskiego 
Przedszkola nr 36 w Często-
chowie doskonale wiedzą, jak 
zachować się w pobliżu przej-
ścia dla pieszych. Udowodniły 
to podczas spotkania z poli-
cjantami. W nagrodę otrzyma-
ły kamizelki, odblaski, klocki 
oraz słodki upominek.

Inicjatorem akcji „Widoczny-
-Bezpieczny” jest dzielnicowy 
mł. asp. Daniel Zych. We wtorek 
wraz z komendantem KMP w 
Częstochowie, mł. insp. Dariu-
szem Atłasikiem oraz kolegami 
odwiedził dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 36. Maluchy z 
placówki przy ulicy  Kukuczki 
doskonale wiedzą, co należy zro-
bić przed „zebrą”– zarówno tą ze 
światłami, jak i bez świateł. Naj-
młodsi bez zająknięcia wyrecyto-
wali wierszyk mówiący o tym, 

jak należy zachować się w pobli-
żu przejścia dla pieszych. Później 
przywołali chyba najbardziej wy-
czekiwanego gościa – Sznupka – 

i nauczyli go, co należy zrobić, 
gdy chcemy przejść przez pasy. 
W nagrodę otrzymali kamizelki, 
odblaski, klocki oraz słodki upo-
minek.

W spotkaniu przedszkolaków 
z policjantami uczestniczyli rów-
nież prezydent Krzysztof Maty-
jaszczyk oraz zastępca przewod-
niczącego Rady Dzielnicy Pół-
noc, Paweł Zych.

Spotkanie w MP 36 zainaugu-
rowało akcję „Widoczny-Bez-
pieczny”, którą  zorganizował za-
rząd terenowy związku NSZZP 
Komendy Miejskiej Policji w Czę-
stochowie wspólnie z Urzędem 
Miasta. Ma być ona rozszerzona 
o placówki szkolne. Docelowo 
policjanci zamierzają rozdać kil-
ka tysięcy kamizelek i odbla-
sków.

kg, zdj. kg

Do 2017

10 tysięcy dla emerytów i rencistów
Dokończenie ze str. 1

Ustawa przewiduje, że 
każda z osób spełniają-
cych przesłanki do otrzy-
mania świadczenia re-
kompensacyjnego będzie 
mogła wystąpić o jego 
wypłatę, poprzez złożenie 
wniosku wraz z oświad-
czeniem o określonej tre-
ści. Wniosek o wypłatę 
świadczenia rekompen-
sacyjnego osoba upraw-
niona będzie składała do 
właściwego przedsiębior-
stwa wypłacającego, czyli 
określonego przedsiębiorstwa górnicze-
go, w terminie 21 dni od dnia wejścia 
ustawy w życie. 

Wysokość rekompensaty wynosić 
będzie 10 000 zł i będzie wypłacana 
jednorazowo.

Zgodnie z ustawą, osobami upraw-
nionymi do uzyskania świadczenia re-
kompensacyjnego będą emeryci i ren-
ciści, którzy w momencie utraty 
uprawnienia spełniali łącznie nastę-
pujące warunki: mieli ustalone prawo 
do emerytury lub renty z tytułu nie-
zdolności do pracy, pobierali emerytu-
rę lub rentę, otrzymywali bezpłatny 
węgiel na podstawie układów zbioro-
wych pracy, porozumień i innych re-
gulacji obowiązujących w  przedsię-
biorstwie górniczym, które, na skutek 
zawartych porozumień lub dokona-
nych wypowiedzeń, utraciły moc obo-
wiązującą przed dniem wejścia w ży-
cie ustawy. Do grona osób uprawnio-
nych zaliczono także wdowy, wdow-
ców i sieroty, mających ustalone pra-
wo do renty rodzinnej po uprawnio-
nym emerycie lub renciście. 

– Rekompensata nie przysługuje 
natomiast emerytom lub rencistom, 
których roszczenia z tytułu prawa do 
bezpłatnego węgla podlegają zaspoko-
jeniu na podstawie prawomocnego 
wyroku sądowego, oraz emerytom 
i rencistom z kopalń zlikwidowanych 
przed dniem 1 stycznia 2007  r., gdyż 
na podstawie posiadanego przez te 
osoby prawa do bezpłatnego węgla 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wy-
płaca im, na mocy ustawy z dnia 7 
września 2007 r. o  funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego, ekwi-
walent pieniężny – informuje kance-
laria prezydenta. 

Wypłaty rekompensat będą dokony-
wały przedsiębiorstwa wypłacające. - W 
przypadku osób uprawnionych ze zli-
kwidowanych przedsiębiorstw górni-
czych lub przedsiębiorstw górniczych, 
które zaprzestały wydobycia węgla ka-
miennego, czyli KW SA, KHW SA i  Ka-
zimierz-Juliusz sp. z o.o., będzie to 
przedsiębiorstwo, o którym mowa w 
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa 
węgla kamiennego (Spółka Restruktu-

ryzacji Kopalń), a w przy-
padku osób uprawnio-
nych z przedsiębiorstw 
górniczych, które w dniu 
wejścia w życie ustawy 
prowadzą wydobycie wę-
gla kamiennego – będą 
to: JSW SA, Tauron Wy-
dobycie oraz Bogdanka – 
czytamy w komunikacie. 
W zależności od tego, z 
jakiego przedsiębiorstwa 
górniczego osoby upraw-
nione przeszły na emery-
turę lub rentę, będą 
składać wnioski do od-

powiednich przedsiębiorstw wypłacają-
cych. 

Przedsiębiorstwo wypłacające będzie 
wypłacało świadczenie rekompensacyj-
ne przekazem pocztowym, przelewem 
na wskazany rachunek bankowy albo 
rachunek prowadzony w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej. Bę-
dzie ono mogło odmówić wypłaty świad-
czenia rekompensacyjnego, jeżeli wnio-
sek zostanie złożony przez osobę nie-
uprawnioną. Osobie takiej będzie przy-
sługiwało odwołanie do sądu pracy i 
ubezpieczeń społecznych, w terminie 14 
dni od dnia otrzymania odmowy. 

Przedsiębiorstwo wypłacające będzie 
miało obowiązek sporządzenia rozlicze-
nia dotacji przyznanej na wypłatę 
świadczeń rekompensacyjnych i prze-
kazania go ministrowi właściwemu do 
spraw gospodarki złożami kopalin, w 
terminie 15 dni od dnia zakończenia 
wypłacania świadczeń. 

Warto wspomnieć, że świadczenie 
rekompensacyjne z tytułu utraty prawa 
do bezpłatnego węgla jest zwolnione z 
podatku dochodowego.  kg
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nadtytuł

Nowy aktor 
w częstochowskim 

teatrze
Do częstochowskiego ze-

społu teatralnego dołączył 
nowy aktor – Adam Macha-
lica. Publiczność będzie 
miała okazję poznać go bli-
żej podczas najnowszego 
spektaklu „Stopklatka”, 
którego premiera odbędzie 
się 10 listopada.

Zbieżność nazwisk z dyrek-
torem artystycznym naszego 
teatru nie jest przypadkowa. 
Adam Machalica jest bratan-
kiem Piotra Machalicy. Nary-
bek częstochowskiego zespołu 
jest tuż po studiach – Akade-
mię Teatralną im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie 
ukończył w tym roku. Związa-
ny z poznańskim teatrem al-
ternatywnym Korporacja Te-
atralna, gdzie występował w 
„Miłości Fedry” Sary Kane jako 
Hipolit, Chaim w „Astmie” wg. 
Etgara Kereta oraz jako Obu-
rzony w „Utopii” w reżyserii 
Andrzeja Pakuły.

Na zawodowej scenie debiu-
tował jako Horacy w „Hamlecie” 
W. Shakespeara w reżyserii An-
dre Hubnera-Ochodlo w Te-

atrze im. Adama Mickiewicza w 
Częstochowie. W tym samym 
roku wystąpił w spektaklu dy-
plomowym IV roku „Idiota” wg. 
F. Dostojewskiego w reżyserii 
Mai Komorowskiej. Rok później 
w Teatrze Polskim im. Arnolda 
Szyfmana w Warszawie przed-
stawiał rolę Talliena w „Thermi-
dorze” S. Przybyszewskiej w re-
żyserii Edwarda Wojtaszka. Na 
roku dyplomowym wystąpił w 
„Farsie na trzy sypialnie” w re-
żyserii Anny Seniuk i „Opowie-
ściach o zwyczajnym szaleń-
stwie” P. Zelenki w reżyserii 
Marcina Hycnara. 

W 2010 roku wziął udział w 3 
edycji telewizyjnego show „Mam 
Talent”, gdzie zaprezentował 
szerokiej publiczności swoje 
umiejętności gry na harmonijce 
ustnej. Od 2014 koncertuje z 
zespołem Piotra Machalicy w 
programie „Recital na 25-le-
cie... Bynajmniej”.

Obecnie przygotowuje się do 
roli Wojtka w spektaklu „Stop-
klatka” Maliny Prześlugi w reż. 
Agnieszki Baranowskiej. Pre-
miera odbędzie się 10 listopada.

kg

Rozmawiamy z wokalistką Igą Kozacką

Mam nadzieję, że spełnią się marzenia 
o własnej płycie  

Katarzyna Gwara: Tego wątku nie 
da się ominąć – od twojego wystę-
pu w The Voice minęły trzy lata. To 
pewnie był jeden z przełomowych 
momentów w twoim życiu?

Iga Kozacka: Oczywiście – pod 
pewnymi względami moje życie 
się zmieniło. Nie jestem już inco-
gnito, stałam się rozpoznawalna. 
Nie będę ukrywać, że program 
pomógł mi w otworzeniu niektó-
rych furtek, bo nie jestem już 
anonimowa. Każda forma rekla-
my, dla osoby która chce wystę-
pować na scenie, jest niezwykle 
istotna. To była pewnego rodzaju 
szkoła przetrwania, dzięki której 
mam bagaż doświadczeń. 

KG: Zazdrościsz trochę aktualnym 
uczestnikom, że ta przygoda jesz-
cze przed nimi?

IG: Nigdy się nad tym nie zasta-
nawiałam... Jasne, że śledzę pro-
gram, ale nie z takim zaangażo-
waniem, jak wcześniej – te edy-
cje poprzedzające moją, ogląda-
łam, jak zahipnotyzowana. Może 
też przez to, że swoich sił próbo-
wałam już od drugiej. Dostałam 
się dopiero do piątej. Można po-
wiedzieć, że już mnie tam dosko-
nale znali (śmiech). Żartowałam 
sobie, że przepuścili mnie wresz-
cie, bo wiedzieli, że nie odpusz-
czę. Poza tym mam na swoim 
koncie wiele innych castingów – 
poza The Voice stratowałam 
również to X Factora, Mam Ta-
lent, Must be the music. Wcze-
śniej byłam też w Bitwie na gło-
sy. To dało mi przedsmak tego, 
co z czym spotkałam się podczas 
The Voice, chociaż to zupełnie 
inna formuła. 

KG: Teraz, z perspektywy czasu, jak 
na to patrzysz? Czy uważasz, że 
programy typu talent show są rze-
czywiście dla uczestników czy bar-
dziej dla jurorów? Niewielu wyko-
nawców, którzy w nich zadebiuto-
wali, utrzymują się na scenie cho-
ciażby rok. Czasem, żeby zaistnieć 
nie trzeba nawet dobrze śpiewać 
tylko mieć charyzmę i kupić 
widzów. Co innego z jurorami. 
Cięty język, riposty jak brzytwa, 
bezlitosne porównania sprawiają, 
że to o nich się mówi – nawet czę-
ściej niż o uczestnikach.

IG: Programy tego typu są nie-
wątpliwie ogromną reklamą dla 
jurorów, ale zarazem szansą dla 
uczestników. Właściwie wszyst-
ko zależy od danej osoby i jej sa-
mozaparcie, czy po zderzeniu z 
tym światem chce to robić dalej, 
czy się wycofuje. Nie z każdym 
wytwórnia płytowa podpisuje 
kontrakt. W tego typu progra-
mach liczy się też szczęście – al-

bo trafi się na ciekawe osoby, 
które cię zauważą i pomogą za-
istnieć, albo nie. Oczywiście wie-
le też zależy od muzyki – wiado-
mo, że typowy pop prędzej się 
sprzeda, i co za tym idzie, szyb-
ciej się zrobi „karierę”. 

KG: A tobie raczej bliżej do muzyki 
niszowej...

IK: Zdecydowanie – bardziej sta-
wiam na soul, r&b, trochę jazz. 
Chociaż tutaj mamy przykład 
Moniki Brodki, która nagrała 
płytę pod publiczność, zaistniała 
i wypłynęła na szersze wody, a 
później mogła dopracować swój 
niszowy, alternatywny projekt. 
Jest to też jakiś pomysł. 

KG: Fala popularności, jaka przy-
chodzi nagle po wielokrotnym 
pojawianiu się w telewizji może 
być uciążliwa, trudna. Odczułaś to?

IK: Raczej nie. Ta popularność w 
moim przypadku akurat pomaga. 

Po programie posypało się więcej 
propozycji koncertowych. Poza ja 
uczę śpiewać – fakt, że byłam w 
programie również przemawia na 
moją korzyść, bo świadczy o tym, 
że mam doświadczenie w tym, co 
robię. Nie podpieram się jedynie 
wykształceniem. 

KG: Co jakiś czas koncertujesz z 
Mezem. To będzie coś stałego? 

IK: Mam na swoim koncie kilka 
koncertów z Mezem. Stworzyli-
śmy dość niszowy kawałek „Che-
mia”. Co będzie dalej? Nie wiem. 
Jacek jest bardzo otwartą osobą. 
Nawet jak nagrywaliśmy klip do 
tego numeru, nie spodziewałam 
się, że będzie taki bezpośredni i 
ciepły. Nie było żadnej bariery, 
którą czasem tworzą „gwiazdy”. 
Da się z nim tak normalnie po-
rozmawiać. I tutaj znowu muszę 
wrócić do The Voice – podejrze-
wam, że to też pomogło mi w na-
wiązaniu z nim współpracy, fakt, 
że miałam doświadczenie i nie 
przyszłam z ulicy.

KG: Jak nawiązaliście współpracę?
IK: Współpracuję z gitarzystą, 
który miał w szufladzie kilka pio-
senek. Stwierdziliśmy, że fajnie 
byłoby coś wspólnie nagrać. W 
„Chemii” było miejsce na wstaw-
kę rapową. Mariusz stwierdził, 
że wyślemy nasz materiał i pro-
pozycję współpracy. Jako pierw-
szy zareagował Mezo.

KG: Na koncertach śpiewasz też 
stare przeboje Meza. Odnalazłaś 
się w tej roli?

IK: Musiałam (śmiech). Skoro 
zdecydowałam się na współpra-

cę to musiałam stanąć na wyso-
kości zadania. Piosenki Meza są 
znane i sama ich słuchałam. 
Efekt podobno jest zadowalający 
(śmiech). Zresztą sam Mezo pod-
kreślał, że on jest otwarty na 
propozycje. Trafienie na ludzi, 
którzy będą cię dopingować i 
wspierać w tej branży jest bardzo 
potrzebne. To daje nadzieję na 
przyszłość...

KG: A co aktualnie dzieje się w 
Twoim muzycznym życiu? Praca 
nad płytą?

IG: Owszem pracuję nad płytą, 
materiał właściwie mam gotowy, 
ale wydanie jej wiąże się z ogrom-
nymi nakładami finansowymi. 
Aczkolwiek często zdarza się, że 
na koncertach gram swoje pio-
senki i patrzę na reakcję publicz-
ności. Nie chcę się ograniczać 
tylko do coverów. Poza tym mam 
pomysł na zrobienie sesji live w 
Miejskim Domu Kultury przy 
ulicy Łukasińskiego – to bardzo 
fajna prezentacja swoich nume-
rów w internecie. Przygotowuję 
się też do bardzo fajnego projek-
tu – wraz z innym uczestnikami 
z The Voice z różnych edycji 3 li-
stopada w Ciechanowie chcemy 
stworzyć wieczór z piosenkami 
Czesława Niemena i Ryśka Rie-
dla. Będą to solówki oraz różne 
konstelacje. Niewykluczone, że 
podobne wieczory będziemy ro-
bić w różnych miastach i pod 
szyldami różnych artystów. A co 
do samej płyty to mam nadzieję, 
że marzenie o niej spełni się, jeśli 
nie w tym, to w przyszłym roku. 

KG: Dziękuję za rozmowę.

Zaczną od Częstochowy

T.Love świętuje 35-lecie!

Zespół T.Love wyruszy  
w Polskę, aby wspólnie z fana-
mi świętować swoje 35-lecie! 
Koncert, który zainauguruje 
wyjątkową trasę odbędzie się 
w Częstochowie.

Imprezę zaplanowano na so-
botę, 4 listopada, w Pubie Sta-

cherczak (al. Kościuszki 1) - do-
kładnie dzień przed 54. urodzi-
nami lidera grupy. Początek 
o godzinie 20.00. Bilety dostępne 
są w „Stacherczaku” oraz ka-
wiarni Sweet Home Cafe (ul. Wa-
szyngtona 18).

Wszystkie koncerty T.Love są 
wyjątkowe z różnymi muzyczny-

mi niespodziankami dla fanów 
i pasjonatów rocka. Możemy się 
więc spodziewać, że ten sobotni, 
jak przystało na jubileusz 35-le-
cia, będzie jeszcze bardziej szcze-
gólny i na długo zapadnie w pa-
mięć publiczności. 

kg

Zespół T.LOVE Alternative powstał w styczniu 1982 i pod tą nazwą funkcjonował do roku 1987. Two-
rzyli go: Zygmunt (Muniek) Staszczyk, Janusz Knorowski, Dariusz Zając i Jacek Wudecki – uczniowie 
IV LO w Częstochowie. W 1983 r. wystąpili podczas Malborskiego festiwalu „Malrock”, gdzie zadebiu-
towali na dużej scenie obok zespołów stricte zawodowych. W tym samym roku do zespołu dołączyli: gi-
tarzysta Wojciech Wierus, zastąpiony później przez Andrzeja Zeńczewskiego, a także basista Jacek 
Śliwczyński.
W 1987 zespół zmienia nazwę na T.LOVE (dotychczasowego perkusistę zastąpił Piotr Wysocki). Rok 
później ukazał się pierwszy album kapeli pt. „Miejscowi – live”. W 1989 roku T.LOVE wydał kolejny 
krążek, „Wychowanie”. Wkrótce potem, Muniek wyjechał do Anglii, co staje się przyczyną rozpadu ze-
społu. Staszczyk wrócił do Polski w roku 1990 i reaktywował T.LOVE. Z dawnego składu pozostał jed-
nak tylko wokalista.
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Biskupice

Nowy sprzęt dla 
strażaków

Elektrociepłownia Fortum

Gotowa do zimy

Strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Biskupi-
cach mogą pochwalić się no-
woczesnym zestawem bojo-
wym.

Zakupiony sprzęt został za-
montowany w samochodzie ra-
towniczo-gaśniczym Peugeot 
Boxer. W skład nowego zestawu 
wchodzą:  wysokociśnieniowy 
agregat wodno-pianowy z 300 li-
trowym zbiornikiem oraz radio-
telefon samochodowy.

Łączna wartość zakupów to 
blisko 25  000 zł. Gmina Olsztyn 
przekazała na ten cel ponad 16  
300 zł. Resztę pieniędzy udało się 
pozyskać z dotacji Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Do-
tacja obejmuje zbiorniki 200 - li-
trowe, ale po konsultacjach stra-

żacy uznali, że z pieniędzy wy-
pracowanych przez OSP Bisku-
pice przeznaczą brakującą kwotę 
na zakup zestawu 300 -    litro-
wego. - Dzięki zestawowi podnie-
śliśmy w znaczący sposób możli-
wości taktyczno-techniczne lek-
kiego samochodu bojowego. Mo-
żemy teraz    podawać wodę i pia-
nę pod dużym ciśnieniem, znacz-
nie skracając czas gaszenia, 
przede wszystkim pojazdów sil-
nikowych  – mówi Waldemar 
Kondys, prezes OSP Biskupice.

Zamontowanie sprzętu zosta-
ło wykonane przez strażaków 
z OSP Biskupice pod kierownic-
twem druha naczelnika, Dariu-
sza Kowalskiego oraz druhów 
gospodarza, Kamila Martałka 
i zastępcy naczelnika, Kamila 
Wendelewskiego.    

kg, zdj. UG Olsztyn

Fortum, właściciel elektro-
ciepłowni w Częstochowie, jak 
co roku wykorzystało ciepłe 
miesiące na prace moderniza-
cyjne, konserwacyjne i przyłą-
czeniowe, służące przygoto-
waniu infrastruktury do sezo-
nu zimowego.

Do końca września Fortum 
przeprowadziło w Częstochowie 
prace modernizacyjne, przyłą-
czeniowe oraz przeglądy i kon-
serwacje urządzeń ciepłowni-
czych warte łącznie ponad 2,2 
mln zł (w tym ponad 1,2 mln na 
modernizację sieci ciepłowni-
czej). W ramach prac przebudo-
wano sieci w rejonie ulic: Wor-
cella, Staszica, Kuncewiczowej, 
Witkiewicza, Waryńskiego, Nał-
kowskiej, Al. NMP, Prusa, Sobie-
skiego oraz Kilińskiego. Ponadto 
firma wdraża w Częstochowie 
zaawansowany system monito-
ringu i sterowania węzłami ciepl-
nymi, który umożliwi poprawę 
efektywności przesyłu i dystry-
bucji ciepła. W 2017 roku włą-
czono do sytemu 1436 instalacji 
klientów oraz 450 węzłów. Łącz-
ne nakłady związane z realizacją 
tego projektu wyniosły około 800 
tysięcy złotych.

– Jak co roku okres ciepłych 
miesięcy to dla nas czas inten-
sywnej pracy nad modernizacją 

oraz rozbudową sieci ciepłowni-
czej. Tegoroczne prace w Często-
chowie idą zgodnie z planem, 
dlatego możemy stwierdzić, że 
jesteśmy przygotowani do nadej-
ścia sezonu zimowego – mówi 
Andrzej Żyła, główny specjalista 
ds. inwestycji Fortum. 

W tym roku firma prowadzi-
ła również prace nad dalszą 
rozbudową częstochowskiej 
sieci ciepłowniczej, które po-
chłonęły blisko milion złotych. 
Fortum podłączyło do sieci 12 
obiektów przy ulicach: 
Nadrzecznej, Stary Rynek, Si-
korskiego, Rolniczej, Sobie-
skiego, Niepodległości oraz 
Łódzkiej, a także alei Jana 
Pawła II. Łączna moc cieplna 
podłączonych obiektów wynosi 
ponad 2,3 MW. Do końca 2017 
roku Fortum przeznaczy na in-
westycje jeszcze blisko 3 mln 
złotych. Planowane są kolejne 
przyłączenia, których łączna 
moc wyniesie około 2,9 MW.

Fortum inwestuje także w roz-
wój elektrociepłowni w Często-
chowie. W trakcie ciepłych mie-
sięcy przeprowadzono przeglądy 
urządzeń produkcyjnych, w tym 
kotłów. Prace objęły również wy-
mianę komina w kotłowni przy 
ul. Pankiewicza oraz moderniza-
cję stacji zmiękczania wody, au-
tomatyki kotłów i układu odpo-

pielania. Na lata 2018-2019 za-
planowano modernizację układu 
wyprowadzania spalin z kotłów 
szczytowych zlokalizowanych na 
ul. Rejtana poprzez budowę in-
stalacji odazotowania, odsiar-
czania oraz modernizację insta-
lacji odpopielania.

– Prace modernizacyjne oraz 
inwestycyjne, które zaplanowali-
śmy na najbliższe lata, mają 
podnieść efektywność elektrocie-
płowni w Częstochowie oraz za-
spokoić rosnące zapotrzebowa-
nie mieszkańców miasta na eko-
logiczne ciepło. Z roku na rok 
unowocześniamy elektrocie-
płownię pod kątem ekologicz-
nych rozwiązań, aby częstocho-
wianie mogli korzystać z bez-
piecznej dla środowiska energii – 
podkreśla Andrzej Starzyński, 
kierownik elektrociepłowni For-
tum w Częstochowie. 

Elektrociepłownia Fortum 
działa w Częstochowie od sied-
miu lat i produkuje ponad 86% 
ogółu ciepła sieciowego wytwa-
rzanego w mieście. Aby ograni-
czyć emisję dwutlenku węgla, 
firma wykorzystuje biomasę w 
produkcji energii elektrycznej i 
ciepła. Proces służy również 
rozwojowi produkcji z wykorzy-
staniem odnawialnych źródeł 
energii.
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Lubimy Jurajską!

Rekordowe obroty w galerii
Klienci odwiedzający Gale-

rię Jurajską wydają w niej co-
raz więcej. Wrzesień centrum 
handlowe zamknęło z dwucy-
frowymi, rekordowymi obro-
tami. – To jak dotąd najlep-
szy miesiąc 2017 roku i je-
den z lepszych od otwarcia 
obiektu 8 lat temu – komen-
tuje Roman Bugajczyk, dy-
rektor Galerii Jurajskiej. 

Tylko we wrześniu klienci 
Jurajskiej wydali w niej aż o 
20% więcej, niż w tym samym 
miesiącu w 2016 roku. Pod 
względem obrotów, to nie tylko 
najlepszy miesiąc 2017 roku, 
ale także jeden z lepszych od 
otwarcia obiektu w 2009 roku. 
- Większość naszych najemców 
obserwuje dziś znaczący, często 
dwucyfrowy, wzrost obrotów. 
Także sam obiekt notuje dziś 
rekordowe wyniki, nie tylko w 
obrotach, ale także w liczbie 
osób odwiedzających nas każ-
dego dnia. W dużej mierze jest 
to zasługa zmian, jakie nie-
ustannie zachodzą w galerii, a 
których celem jest poprawa 
komfortu i jakości zakupów – 
mówi Roman Bugajczyk, dyrek-
tor Galerii Jurajskiej. 

Te zmiany, o których wspomi-
na Jurajska, to przede wszyst-
kim prowadzone na szeroką 
skalę prace modernizacyjne oraz 
trwająca od kilku miesięcy reko-
mercjalizacja. Tylko w ciągu 
ostatnich 2 lat galeria m.in. za-
inwestowała w nowe parkingi 
dla rowerzystów, motocyklistów 
i autokarów, zmodernizowała 
strefę food court, stworzyła stre-
fę dydaktyczno-wypoczynkową z 

akwariami, a także strefy wypo-
czynku z stacjami ładowania 
urządzeń mobilnych. Uspraw-
niono także ruch na parkin-
gach. Ponadto uruchomiono 
projekt „Jurajska STOP” kiero-
wany do przyjezdnych. Kolejne 
inwestycje Jurajska już zapo-
wiada, w tym m.in. moderniza-
cję bulwarów Warty sąsiadują-
cych z centrum handlowym. 

Spore zmiany zachodzą także 
w ofercie galerii. W ostatnich 
miesiącach większość z dotych-
czasowych najemców poszerzy-
ła swoją działalność przenosząc 
się do większych lokali. Taki 
ruch wykonały m.in. Vistula, 
Kazar, Intermoda/Tom Tailor i 
Ryłko – w sumie 9 najemców.   
Spore grono najemców podjęło 
się także remontu salonu lub 
remontu i wprowadzenia nowe-
go konceptu handlowego. W 

ostatnich miesiącach zmiany 
przeszły m.in. salon W. Kruk, 
Wólczanka, Coccodrillo, Deich-
mann, ECCO, Big Star, Lee 
Wrangler, Giacomo Conti i Och-
nik. W Jurajskiej pojawili się 
także nowi najemcy m.in. su-
permarket Biedronka, Pako Lo-
rente, Świat Książki, Rosenthal, 
Men’s Casual, Tezenis, Recman 
i Semilac. - Do Jurajskiej przy-
ciąga dziś nie tylko zmieniające 
się otoczenie, łączące zakupy z 
relaksem, ale także coraz atrak-
cyjniejsza oferta, konkurencyj-
na dla największych galerii 
handlowych w woj. śląskim. Ta 
ostatnia jest dziś naszym prio-
rytetem.   Jednocześnie prowa-
dzimy intensywne prace nad 
rozwojem m.in. oferty spożyw-
czej, modowej, kosmetycznej, 
sportowej i restauracyjnej – 
mówi Bugajczk. 

Takie zmiany procentują w 
Jurajskiej nie tylko lepszymi 
obrotami, ale także utrzymują-
cym się od wielu miesięcy tren-
dem wzrostowym liczby odwie-
dzających. Tylko od stycznia do 
września galerię odwiedziło już 
ponad 5 miliona osób. Od 3 
miesięcy galeria notuje także 
frekwencję dotąd porównywal-
ną wyłącznie z okresem przed-
świątecznym.   Powód? - Jeste-
śmy dziś nie tylko najchętniej 
odwiedzaną galerią w regionie, 
ale także obiektem, do którego 
klienci wracają wielokrotnie w 
ciągu miesiąca. Zmieniliśmy się 
z galerii, w której robiono zaku-
py okazjonalnie, w obiekt, który 
pomocy jest w codziennych za-
kupach – mówi. Galeria więc 
stała się zupełnie inaczej po-
strzegana. - Z galerii lokalnej, 
staliśmy się jednym z ważniej-
szych graczy w regionie, przy-
ciągając tym samym mieszkań-
ców największych miast pół-
nocnej i środkowej części woje-
wództwa śląskiego oraz miast z 
woj. łódzkiego. Dziś wśród na-
szych klientów znaleźć można 
zarówno mieszkańców Często-
chowy, ale także m.in. Łodzi, 
Bełchatowa, Radomska, Za-
wiercia, Pajęczna, Wielunia, 
Katowic, Myszkowa, Tarnow-
skich Gór, czy Lublińca. Rośnie 
także grono klientów przejezd-
nych, poruszających się na tra-
sie A1 z północy na południe 
Polski. Większy zasięg, na ja-
kim dziś działamy, bezpośred-
nio wpłynął w ostatnich miesią-
cach na frekwencje i obroty   – 
podsumowuje Bugajczyk. 
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27 października

Dzień 
seniora 
w ZUS

Oddział ZUS w Częstocho-
wie wspólnie z Polskim Związ-
kiem Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów organizuje Dzień 
Seniora. W programie znalazły 
się między innymi wykłady 
dotyczące tego, jak starać się 
o dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych i przedmio-
tów ortopedycznych.

Spotkanie z seniorami odbę-
dzie się 27 października w sali 
Regionu Częstochowskiego NSZZ 
„ Solidarność” przy ul. Łódzkiej 
8/12. W godzinach od 9.00 do 
15.00 odbędzie się kilka wykła-
dów. Będą poruszane między in-
nymi kwestie dofinansowania do 
turnusów rehabilitacyjnych 
i przedmiotów ortopedycznych, 
bezpiecznego grzybobrania, za-
pobiegania grypie, a także szero-
ko pojętego bezpieczeństwa. 
Wśród prelegentów znajdą się nie 
tylko pracownicy ZUS, ale także 
m.in. MOPS, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Częstochowie czy też Komendy 
Miejskiej Policji. Nie zabraknie 
także porad ekspertów ZUS oraz 
zaprzyjaźnionych instytucji m.in. 
NFZ, Powiatowego Zespołu Orze-
kania o Niepełnosprawności, 
Urzędu Miasta w Częstochowie 
oraz  MOPS. Prawdziwą ucztą dla 
ducha będzie natomiast występ 
Zespołu Wokalnego „Uniwerek” 
słuchaczy Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku przy Akademii im. Ja-
na Długosza w Częstochowie. 

kg
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Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy  
im. W. S. Reymonta w Częstochowie

  

U nas w RE:ymoncie. Sezon III.Odcinek I pt.

  „RE:ymont oczami Sandry z I B”
Witaj drogi czytelniku po długiej, waka-

cyjnej przerwie.

To już trzeci sezon szkolnych opowieści. 
Czas płynie, szkoła się zmienia i  my się 
zmieniamy.

W tym sezonie mamy nowy korytarz na 
pierwszym piętrze (surowa cegła i wygodne 
tapicerowane  siedzisko w modnym , czer-
wonym kolorze)  oraz odnowiony pokój na-
uczycielski.

Nowi też są pierwszoklasiści.
A szkolny kasztanowiec? Wygląda wspa-

niale rozświetlony słońcem złotej jesieni. Na 
spóźnialskich rzuca kasztany.

Profesorka postanowiła też coś zmienić 
i oddać miejsce Sandrze – pierwszoklasist-

ce.

Niezdecydowana Sandra trafiła na  
Targi Szkolne „Zawodowiec 2017”.  

Oto co napisała:
Zbierałam wszystkie ulotki, ale żadne    

technikum nie zainteresowało mnie na tyle, 
abym mogła rzec: „Tak! To jest moja wyma-
rzona szkoła”. Była to jednak tylko  kwestia 
czasu. Natrafiłam na stanowisko Reymon-
ta. Uczniowie obsługujący stoisko ciekawe 

opowiedzieli mi o kierunku technika orga-
nizacji reklamy . Od zawsze uwielbiałam ro-
bić zdjęcia i z przyjaciółmi nagrywać filmy. 
Dlatego możliwość kształcenia się w  tym 
kierunku wywołała we mnie bardzo pozy-
tywne emocje.

23 kwietnia, czyli Dni Otwarte w  Rey-
moncie. Udałam się na nie wraz z  przyja-
ciółmi. Po szkole oprowadził nas nasz star-
szy kolega z obecnej czwartej klasy, Adrian. 
Byłam zachwycona wyglądem   szkoły. Naj-
bardziej do gustu przypadła mi sala lustrza-
na oraz pracownia fotograficzna, wyposa-
żona w  profesjonalny sprzęt do robienia 
zdjęć oraz filmów. Wielkim zaskoczeniem 
dla mnie było ostatnie piętro, które zostało 
zaprojektowane przez uczniów Reymonta.

W końcu nadszedł   dzień, w którym do-
stałam się do Zespołu Szkół Przemysłu Mo-
dy i Reklamy. Przechadzając się po koryta-
rzu w pierwszym dniu w technikum czułam 
na sobie każdy wzrok. Mała, nieśmiała 
pierwszoklasistka, zagubiona w dużej szko-
le. Jednak tak cudownej atmosfery od daw-
na nie doświadczyłam! Wszyscy są do siebie 
pozytywnie nastawieni, skłonni do wszel-

kiej pomocy. Jestem w tej szkole    zaledwie 
od niecałych dwóch miesięcy, a  szczerze 
mówiąc czuję się już tutaj jak w domu. Co 
prawda nadal mylę się w  planie lekcji, 
w  imionach oraz nazwiskach nauczycieli, 
czy też w rozpoznawaniu bliźniaczek z mojej 
klasy, lecz myślę, że to tylko kwestia czasu.

O Reymoncie mogłabym pisać i opowia-
dać godzinami. Wspomnę teraz o wydarze-
niu, które mi się bardzo podobało, czyli dys-
koteka w  ramach Re:ymontaliów. Świetna 

zabawa, śpiewające absolwentki, losowanie 
nagród w loterii z   kart wstępu i jedna wiel-
ka, wspólna integracja. Niezwykły klimat 
nadawały  : profesjonalne oświetlenie oraz 
sztuczny dym. Ta dyskoteka na długo zo-
stanie w mojej pamięci.

   Ani trochę nie żałuję    podjętej decyzji 
dotyczącej wyboru szkoły. Świetni nauczy-
ciele, piękna szkoła i  cudowna atmosfera. 
Moja szkoła    ma swój charakter i  klimat, 
który każdy powinien poczuć na własnej 
skórze, ponieważ nie da się go opisać. Rey-
mont to szkoła z pomysłem, który nie jest 
narzucany z góry,   każdy tworzy go na swój 
sposób. Uważam, że to jest w tym wszyst-
kim najcenniejsze oraz najpiękniejsze’’.

Tyle Sandra.
Nic dodać, nic ująć.
A mnie nie pozostaje nic innego jak wró-

cić do wieczoru z testami.
Do zobaczenia w następnym odcinku.

Profesorka



PIĄTEK-NIEDZIELA, 27-29 PAŹDZIERNIKA 2017 11.

Szkolne czytanie „Wesela”  
Stanisława Wyspiańskiego

Skąd pomysł? Narodowe Czytanie 
to akcja rozpoczęta w 2012 roku 
przez Prezydenta RP wspólną lekturą 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza. Podczas kolejnych edycji prze-
czytano dzieła Aleksandra Fredry, 
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza, 
„Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza. 

Inauguracja Narodowego Czyta-
nia „Wesela” odbyła się 2 września 
2017 roku z udziałem Pary Prezy-
denckiej w Ogrodzie Saskim w 
Warszawie. Czytano w ponad 2000 
miast i miejscowości w Polsce i na 
świecie, po raz pierwszy także w ję-
zyku migowym. My również przy-
łączyliśmy się do akcji. Uczniowie klasy III T w strojach stylizowanych 

na ludowe czytali fragmenty tego 
dramatu narodowego.

    Anna Szydłowska

Dzień Pułaskiego w Warce
W dniu 11 października 2017 

roku uczestniczyliśmy w obcho-
dach Dnia Kazimierza Pułaskie-
go w 238. rocznicę śmierci patro-
na naszej szkoły zorganizowa-
nych przez Muzeum Kazimierza 
Pułaskiego w Warce. Wśród wie-
lu dostojnych gości, którzy 
uświetnili uroczystość był amba-
sador USA Paul W. Jones. 

Część oficjalna obchodów od-
była się w pięknej scenerii je-
siennego parku otaczającego 
muzeum. Główne punkty pro-
gramu to: wystąpienia gości, 
Apel Pamięci, salwa honorowa 
oddana na cześć Kazimierza 
Pułaskiego przez żołnierzy Kom-
panii Honorowej 1. Grójeckiego 
Ośrodka Radioelektronicznego 
z Ogrodzienic, złożenie kwiatów 
pod pomnikiem bohatera dwoj-
ga narodów, występ artystyczny 
dzieci oraz prezentacja archi-

walnych zdjęć dokumentują-
cych 50-letnią tradycję obcho-
dów Dnia Pułaskiego w Winia-
rach. Delegacja naszej szkoły 

miała również możliwość zwie-
dzania muzeum i podziwiania 
jego wspaniałych wnętrz.

Anna Szydłowska

Europejski Dzień Języków
26 września uczniowie naszej 

szkoły: Sebastian Pustelnik, Kamil 
Ciesiułka, Judyta Krawczyk, Patryk 
Najnigier, Oliwia Drobniak, Karolina 
Tulin i Anna Małolepszy wzięli udział 
w obchodach Europejskiego Dnia 
Języków. Z tej okazji w Urzędzie Mia-
sta odbyła się debata pod hasłem 
„Znajomy język obcy”. 

Organizatorzy zaprosili młodzież 
na spotkanie z tłumaczami języka 
hiszpańskiego, niemieckiego, wło-
skiego, francuskiego i chińskiego, 
którzy przybliżyli tajniki zawodu, 
barwnie opowiadali o swojej pracy, 
a tym samym zachęcali do nauki ję-
zyków obcych. Ciekawe doświad-
czenie, które ukazało, jakim bogac-
twem jest różnorodność językowa 
i jak wiele różnych drzwi otwiera  
w dzisiejszym świecie znajomość ję-
zyków obcych.

Ewa Teperska

Zwycięstwa małe 
i większe

W zawodach lekkoatletycz-
nych na stadionie CKS Budowla-
ni zajęliśmy IX miejsce na 16 
startujących szkół. Najlepszy wy-
nik osiągnął Dariusz Błach z kla-
sy III En, który w pchnięciu kulą 
był czwarty. Z kolei 7 pozycję wy-
walczyli uczestnicy biegów sztafe-
towych koło lasku aniołowskiego: 
Konrad Cierpiał, Łukasz Kuca, 
Krystian Klimczyk, Mateusz Ru-
man, Patryk Sobota, Daniel Ja-
siński. Beata Orzeł

Rocznica bitwy pod 
Ewiną

10 września 2017 roku nie za-
brakło nas podczas obchodów 
73. rocznicy bitwy pod Ewiną 
największej bitwy partyzanckiej 
w powiecie radomszczańskim. 

Po polowej Mszy Świętej i czę-
ści oficjalnej zakończonej złoże-
niem kwiatów pod pomnikiem 
upamiętniającym to wydarzenie 
czekały na nas liczne atrakcje: 
występy artystyczne młodzieży, 
zespołów ludowych i orkiestry 
dętej oraz pokazy grup rekon-
strukcji historycznych – pojaz-

dów militarnych i kawalerii. Mo-
gliśmy również liczyć na kiełba-
ski i wojskową grochówkę.

Anna Szydłowska

Z harcerskim 
pozdrowieniem  

– Czuwaj!

Jak co roku upamiętniliśmy 
Dzień Polskiego Państwa Pod-
ziemnego oraz 78. rocznicę po-
wstania Szarych Szeregów. 

Główne uroczystości z 
udziałem kombatantów, przed-
stawicieli władz miasta i władz 
wojewódzkich, służb mundu-
rowych oraz młodzieży odbyły 

się zgodnie z ceremoniałem 
harcerskim. Był przemarsz ko-
lumny pocztów sztandarowych 
z placu Biegańskiego na plac 
Pamięci Narodowej, Apel Pole-
głych i złożenie kwiatów pod 
pomnikiem „Poległym w obro-
nie ojczyzny”.

Anna Szydłowska

Więcej energii

Startowaliśmy w piątej edycji 
akcji Honorowy Dawca Energii 
Fortum trwającej od 22 kwietnia 
do 30 września 2017 roku. Ce-
lem programu  jest wsparcie po-
trzebujących poprzez aktywność 
fizyczną: bieganie, jazda na ro-
werze, nornic walking. 

My wybraliśmy jogging w oko-
licach naszej szkoły. Częstocho-
wa zajęła w tegorocznej akcji 

drugie miejsce, a zwycięzcą zo-
stało Zabrze. W projekcie uczest-
niczyło ponad 600 częstocho-
wian, którzy pokonali 262 tysię-
cy kilometrów i wytworzyli po-
nad 12 milionów watogodzin 
energii. Wywalczyli w ten sposób 
20 tysięcy dla Fundacji Chrze-
ścijańskiej „Adullam” współpra-
cującą z naszą szkołą.

Anna Szydłowska
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Wychowanie patriotyczne w Zespole 
Szkół Samochodowo-Budowlanych
W piątek 1 września 2017 społeczność ZSSB uczciła 78. rocznicę wy-

buchu II wojny światowej. O godzinie 8.30 na cmentarzu Kule, obok 
przedstawicieli władz miasta, delegacja Zespołu Szkół Samochodowo-
-Budowlanych na czele z dyrektorem Jackiem Grzegorzewskim i wicedy-
rektor Agnieszką Burzyńską zapaliła znicze na grobach żołnierzy 7 Dywi-
zji Piechoty, następnie uczestniczyła na Placu Pamięci Narodowej we 
mszy polowej i uroczystym Apelu Pamięci.

W niedzielę 24 września  2017 r. w kościele pod wezwaniem Matki 
Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie, odbyła się uroczystość upamięt-
niająca 78. Rocznicę Agresji Sowieckiej na Polskę, w której uczest-
niczyli przedstawiciele ZSSB na czele z dyr. Jackiem Grzegorzewskim. 

27 września 2017 r. przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowo-
-Budowlanych uczestniczyli w sesji naukowej, zorganizowanej przez 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Częstochowa, we 
władzach którego zasiadają dyrektor Jacek Grzegorzewski i Teresa Mi-
chałowska. Sesja dotyczyła powstania Polskiego Państwa Podziemne-
go. Wykłady wygłosili m.in. prof. dr hab. Robert Majzner ( AJD Czesto-
chowa) i prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki (UKSW Warszawa).Następ-
nie nauczyciele i młodzież pod kierownictwem dyr. Jacka Grzegorzew-
skiego wzięli udział w uroczystym apelu poległych na Placu Pamięci Na-
rodowej i złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległym w Obronie Ojczyzny.

5.10.2017 r w świetlicy szkolnej w ramach Szkolnego Koła Filmowo-Hi-
storyczno-Literackiego upamiętniono Powstanie Warszawskie. W wyda-
rzeniu uczestniczyli: dyrektor ZSSB mgr inż. Jacek Grzegorzewski, na-
uczyciele i uczniowie. Spotkanie zorganizowali opiekunowie Koła: mgr Te-
resa Michałowska, mgr Tadeusz Żesławski, mgr Paweł Poliszewski.

21 października 2017r. dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Budow-
lanych Jacek Grzegorzewski wraz z młodzieżą i nauczycielami uczestni-
czył w uroczystościach odsłonięcia popiersia generała brygady Stani-
sława Sojczyńskiego „Warszyca”.

W tych licznych uroczystościach patriotycznych naszą szkołę repre-
zentowali uczniowie klasy Ic, IIIa, IIIb, IVa Technikum Samochodowego, 
III Technikum Elektroenergetyk Transportu Szynowego pod opieką na-
uczycieli: Teresy Michałowskiej, Ewy Bekus-Kotyni, Izabeli Zaborskiej, 
Małgorzaty Wolnej, Ewy Kublik.

Zespół Szkół Samochodowo-
Budowlanych czyta młodzieży  

i z młodzieżą
Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstocho-

wie z klasy I c Szkoły Branżowej pod opieką nauczyciela – bibliotekarza 
mgr Aliny Grabnej 5 września 2017r. wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, objętej Ho-
norowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

9 września 2017 r. w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych 
w Częstochowie obchodzono Ogólnopolski Dzień Głośnego Czyta-
nia. Akcja została zorganizowana przez nauczycieli – bibliotekarzy Alinę 
Grabną i Annę Majchrzak W naszej szkole akcja głośnego czytania od-
była się już po raz trzeci. Tym razem motywem przewodnim był  „Mój re-
gion – Moja mała ojczyzna”. Nauczyciele – Teresa Michałowska, Danuta 
Ruksza, Magdalena Celeban oraz uczniowie czytali „Legendy ziemi czę-
stochowskiej” autorstwa Mirosława Zwolińskiego. 

02.10.2017 r. obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji w naszej 
szkolnej bibliotece został zorganizowany konkurs czytelniczy. Uczniowie 

mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania, które umieszczone były w wy-
pożyczanych tego dnia książkach. Za prawidłową odpowiedź każdy 
z chłopaków otrzymywał nagrodę.

6.10.2017 r. przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowo-Budowla-
nych w Częstochowie wzięli udział w VII Festiwalu Dekonstrukcji Sło-
wa „Czytaj!”. Na Dworcu PKP spotkali się miłośnicy dobrej książ-
ki. Uczniowie wzięli udział w zabawie Flash mob, podczas której uczestni-
cy pokazywali słowa czytane przez lektora. 

„Otrzęsiny” klas pierwszych w Zespole 
Szkół Samochodowo-Budowlanych 
W dniach 13.09.2017 i 14.09.2017 uczniowie klas pierwszych Techni-

kum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia wzięli udział w wyjeździe integracyj-
nym zorganizowanym w Jura Park Biskupice. Młodzież pod opieką wice-
dyrektora Pawła Poliszewskiego i wychowawców: Teresy Michałowskiej, 
Justyny Mizery, Magdaleny Celeban, Ewy Jury, Marzeny Śledź, Tomasza 
Kłosowskiego, Michała Urbańskiego, Pawła Szewczyka, Rafała Skorka, 
Wojciecha Przerady uczestniczyła w zajęciach szkoleniowo-sportowych, 
które obejmowały: rzut do tarczy bronią białą, strzelanie z broni pneuma-
tycznej, przeciąganie liny, naukę strzelania z łuku, przeciąganie auta tere-
nowego, bieg w workach na czas, przetaczanie opony. 

„Kropla krwi – źródło nadziei”
W początkowe dni roku szkolnego w Zespole Szkół Samochodowo- 

Budowlanych wpisana jest już od wielu lat młodzieżowa akcja oddawania 
krwi. W tym roku wydarzenie to miało miejsce 14 września i cieszyło się, 
jak zwykle, dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Do poboru krwi 
zgłosiło się ponad czterdziestu uczniów. Uczniowie oddając krew dali do-
wód największej ludzkiej solidarności i miłości oraz nadzieję dla osób po-
trzebujących.

Projekt „Praktyka Czyni Mistrza” w Zespole 
Szkół Samochodowo-Budowlanych

W ramach projektu „Praktyka Czyni Mistrza”( program Erasmus+) na 
praktykach zawodowych w Niemczech w dniach 24.09.2017 do 
14.10.2017 przebywała osiemnastoosobowa grupa uczniów z klas III 
Technikum Samochodowego i Mechanicznego. W trakcie pobytu ucznio-
wie pracowali w niemieckich firmach w rejonie Bad Freienwalde.

Rozwijali swoje umiejętności językowe i zdobywali doświadczenie za-
wodowe. Ponadto poznali kuchnię niemiecką oraz życie codzienne miesz-
kańców regionu Brandenburgii.

W weekendy uczestnicy projektu brali udział w ciekawym programie 
kulturowym i treningu kompetencji.

Uczniowie zwiedzili najważniejsze zabytki Berlina i Poczdamu, a nie-
dzielne popołudnia spędzili w zoo i na kręgielni. Opiekę nad młodzieżą 
sprawowały nauczycielki: Anna Jarecka i Izabela Pędziach-Irczewska. Ko-
ordynatorkami projektu są: Justyna Mizera i Marzena Śledż.

Wizyta w fabrykach EIBACH 
w Niemczech

W dn. 10.10 – 12.10.2017r  delegacja z naszej szkoły w składzie: dy-
rektor Jacek Grzegorzewski, uczniowie: Paulina Kaczmarzyk z kl.IIIa TS,   
Łukasz Kowalik z kl. IIIb TS oraz Krystian Bąk z kl. IIIc TS przebywali 
w Finnentrop koło Dortmundu. Wyjazd sfinansował absolwent ZSSB – 
właściciel firmy Racing Corner Paweł Nowak, który był przewodnikiem de-
legacji szkolnej. W Niemczech zapoznano się z produkcją elementów za-
wieszenia: sprężynami i stabilizatorami samochodowymi. Właściciel firmy 
„EIBACH” Wilfried Eibach posiada 5 fabryk produkujących elementy za-
wieszenia: dwie w Niemczech w miejscowości Finnentrop, po jednej 
w Wielkiej Brytanii, USA i  Chinach. W jego fabrykach produkuje się sprę-
żyny w szerokim asortymencie od malutkich, poprzez sprężyny samocho-

dowe, aż do sprężyn stosowanych w platformach znajdujących się na te-
renach sejsmicznych, na których stoją budynki mieszkalne. 

Uroczystości z udziałem klas o profi-
lu policyjno-prawnym

24.09. odbyło się XVI Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyj-
nego. W uroczystościach z ramienia Zespołu Szkół Samochodowo-Bu-
dowlanych udział wzięli uczniowie klasy III a technikum o profilu policyjno 
-prawnym, pod opieką nauczycieli: Justyny Mizery, koordynatorki klas po-
licyjnych Ewy Jury i Macieja Wiłuna. 

 W dniu 04.10.2017r. klasa IV a technikum pojazdów samochodowych 
z innowacją policyjno-prawną w zakresie ruchu drogowego miała okazję 
uczestniczyć w rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Często-
chowie. Rozprawy odbyły się w IV Wydziale Karnym, a przewodniczył im 
sędzia Mateusz Matuszewski, który w przerwach między rozprawami od-
powiadał na pytania uczniów. Wyjście do sądu w ramach zajęć fakultatyw-
nych zorganizował podinspektor Stanisław Kubacki. 

11 października br. klasa II i III technikum samochodowego o profilu po-
licyjno-prawnym wzięła udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
zatytułowanej „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed nad-
mierną prędkością”. Zaproszeni goście i prelegenci omawiali główne przy-
czyny wypadków drogowych, skutki zdarzeń drogowych a także bezpie-
czeństwo pieszych na podstawie wyników badań. Przedstawiono również 
nowoczesne technologie monitorujące bezpieczną prędkość, sposoby 
nadzoru nad ruchem drogowym oraz kontroli prędkości i czasu pracy kie-
rowców zawodowych.

16 października 2017 roku w Zespole Szkół Samochodowo-Budowla-
nych ruszył cykl spotkań „Ludzie Armii”. Pierwszym gościem był były ope-
rator jednostki specjalnej Grom – Naval, autor książek „Przetrwać Belize”, 
„Ostatnich gryzą psy” oraz „ Zatoka ”. W czasie spotkania z młodzieżą 
i dyrektorem szkoły Jackiem Grzegorzewskim Naval opowiedział o sobie, 
o służbie na rzecz ojczyzny pod dowództwem gen. Petelickiego i porucz-
nika Kani. 

17 października 2017 przedstawiciele klas policyjno-prawnych Zespo-
łu Szkół Samochodowo-Budowlanych wraz z opiekunem – Ewą Jurą 
uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Wojskową Komendę 
Uzupełnień w Częstochowie wraz z Centrum Weterana Działań Poza 
Granicami Polski na temat „Udziału Wojska Polskiego w misjach poza 
granicami państwa”. Spotkanie, które odbyło się w Muzeum Monet i Me-
dali Jana Pawła II miało na celu kształtowanie edukacji obronnej i patrio-
tycznej wśród młodzieży oraz przybliżenie znaczenia udziału żołnierzy 
Wojska Polskiego w misjach i operacjach poza granicami państwa. 

Koło Wolontariatu Akcji Katolickiej na 
Kongresie Europa Christi

Grono wybitnych europejskich przedstawicieli ze świata nauki, polity-
ki, kultury i Kościoła uczestniczyło w I Międzynarodowym Kongresie Ruchu 
„Europa Christi”, który odbył się 20 października w auli „Niedzieli”.W Kongresie 
uczestniczyła liczna delegacja członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Czę-
stochowskiej wraz z prezesem DIAK Arturem Dąbrowskim, a także Klub 
Wolontariatu Akcji Katolickiej z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowla-
nych, który  reprezentowali: dyr. Jacek Grzegorzewski oraz opiekunowie: 
o. Jan Filipek, Małgorzata Wolna, Rafał Matuszewski oraz nasi uczniowie.



„Witajcie w nowej szkole!”. Ta-
kie miłe powitanie po raz kolejny 
w tym roku usłyszeli nowi ucznio-
wie TZN-u zgromadzeni 21 wrze-
śnia wraz z licznie przybyłymi ro-
dzicami na dużej sali gimnastycz-
nej szkoły. W obecności dyrekcji, 
nauczycieli, koleżanek i kolegów 
oraz  przedstawicieli samorządu 
szkolnego złożyli  uroczyste przy-
rzeczenie. 

Nowi członkowie TZN-owskiej 
społeczności zobowiązali się do rze-
telnego wypełnienia obowiązków 
szkolnych, uczciwej i wytrwałej pra-
cy, godnego reprezentowania szko-
ły, dbania o jej dobre imię, kształto-
wania swoich charakterów, pielęgno-
wania wartości moralnych, życia 
w zgodzie z ideałami prawdy i do-
bra, szanowania nauczycieli, pracow-
ników szkoły oraz służenia ojczyźnie 
swoją wiedzą i postawą.  W bieżą-
cym roku szkolnym, który jest jedno-
cześnie siedemdziesiątym pierw-
szym rokiem istnienia szkoły, zespół 
uczniów powiększył się o 341 osób, 
które rozpoczęły naukę w dwunastu 

klasach pierwszych o profilach: tech-
nik elektronik, technik budownictwa, 
technik mechanik, technik informa-
tyk, technik teleinformatyk, technik 
mechanik lotniczy.     

Uroczystość ślubowania klas 
pierwszych w naszej szkole odbywa 
się  zawsze pod koniec września, kie-
dy uczniowie zdążą już zapoznać się 
z nową szkołą, obowiązującymi 
w niej zasadami, należnymi im pra-
wami oraz obowiązkami aby składa-
na przez nich przysięga kultywowa-
nia tradycji szkoły oraz krzewienia 
ideałów uosabianych przez jej patro-
na była świadomym wyborem i od-
powiedzialną decyzją włączenia się 
w społeczność uczniowską oraz pra-
cę na rzecz jej dobra. Tegoroczna 
uroczystość miała bardzo wyjątkowy 
charakter ze względu na fakt, że  
wśród przybyłych gości bardzo liczną 
grupę stanowili rodzice  uczniów, 
którzy towarzyszyli swoim dzieciom 
w tej doniosłej chwili. Część oficjalną 
rozpoczął zespół szkolny, który 
wprowadził wszystkich obecnych na 
uroczystości w podniosły nastrój wy-
branymi specjalnie na tę okazję 

utworami muzycznymi. Następnie 
dyrektor szkoły, Karol Kaczmarek, 
przedstawił  przybyłym gościom ze-
spół kierowniczy i wychowawców  
klas, po czym wygłosił krótkie prze-
mówienie skierowane głównie do 
uczniów klas pierwszych oraz ich ro-
dziców. Przybliżył w nim ideały przy-
świecające działalności szkoły i osią-
gnięcia jej wychowanków w wielu 
dziedzinach, życząc nowym  uczniom 
wielu sukcesów edukacyjnych, 
owocnej i rzetelnej pracy oraz jak naj-
lepszych wyników na drodze wła-
snego rozwoju zawodowego.

Cześć nieoficjalna rozpoczęła się 
wystawioną przez uczniów insceni-
zacją najbardziej znanej sceny  z „Sza-
tana z siódmej klasy” Kornela Maku-
szyńskiego, która spotkała się z bar-
dzo ciepłym odbiorem ze strony 
wszystkich obecnych. Okazuje się, że 
przedwojenna powieść tego pisarza 
łączy pokolenia, gdyż zarówno młod-
sza jak  i starsza publiczność reago-
wała szerokimi  uśmiechami na dialo-
gi prowadzone przez profesora Gą-
sowskiego – nauczyciela historii 
w męskim gimnazjum-z jego prze-
biegłymi uczniami. Na lekcję historii 
wezwał wszystkich woźny dźwię-
kiem starego, ręcznego i bardzo gło-
śnego szkolnego dzwonka. Na du-
żym ekranie można było w tym cza-
sie zobaczyć fragmenty filmu zreali-
zowanego przez uczniów działają-
cych w szkolnej grupie „Freedom” , 
który stanowił multimedialną ilustra-
cję do przedstawionych wydarzeń 
opartych na motywach tej książki. Do 
zasiadających w ławkach głównych 
bohaterów-uczniów osławionej siód-
mej klasy:  Kaczanowskiego, Ostro-
wickiego i Cisowskiego z entuzja-
zmem dołączyli jako statyści-nasi no-
wi uczniowie         z klas pierwszych. 

Treścią scenki było przypadkowe 
ujawnienie systemu odpytywania 
przez profesora Gąsowskiego. Jego 
metodę odkrył bardzo inteligentny 
i spostrzegawczy uczeń Adaś Cisow-
ski, który każdorazowo prawidłowo 
typował uczniów, którzy będą pytani 
w danym dniu.  Sklejone kartki 
w profesorskim notesie z nazwiskami 
uczniów zburzyły dotychczasowy 
porządek i wywołały panikę w klasie, 

gdyż przewidywania Adasia okazały 
się w tym dniu bezużyteczne. Profe-
sor był bardzo zaskoczony i zbulwer-
sowany postępkiem ucznia, ale rów-
nież zafascynowany jego spostrze-
gawczością. Zadał mu więc trudną 
zagadkę do rozwiązania, z którą 
Adaś, ku uciesze klasy, również pora-
dził sobie śpiewająco.  Po elemencie 
humorystycznym, wszyscy zgroma-
dzeni zostali zaproszeni do obejrze-
nia krótkiego filmu prezentującego 
osiągnięcia szkoły w ostatnich latach, 
jej działalność i postrzeganie w śro-
dowisku lokalnym, w kraju i na płasz-
czyźnie międzynarodowej. Uroczy-
stość spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony wszystkich zgro-
madzonych, czego świadectwem 
było skupienie i pełna  uwaga pod-
czas całej uroczystości. Wszystkim 
uczniom klas pierwszych życzymy 
wielu sukcesów w nauce, radości 
z każdego dnia w naszej szkole oraz 
wykorzystania w pełni szans rozwo-
ju, jakie dają Techniczne Zakłady Na-
ukowe.

         Iwona Anioł-Pianko
        Ewa Brewczyńska-Żelechowska
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TZN PRZYWITAŁ NOWYCH UCZNIÓW

Integracja na wesoło
29 września 2017 r. ucznio-

wie z dwunastu klas pierw-
szych uczestniczyli w Rajdzie 
Integracyjnym Technicznych 
Zakładów Naukowych.

Tegoroczny rajd był już pięt-
nastym w historii naszej szkoły. 
Jego cele to: integracja klas 
pierwszych, zapoznanie z pięk-
nem przyrody naszych okolic, 
krzewienie zdrowego współ-
zawodnictwa oraz wspólna za-
bawa.

Uczestnicy rajdu mieli do wy-
boru dwie trasy: Kręciwilk – 
Kielnik lub Korwinów- Kielnik. 
Na trasie uczniowie otrzymali 
koperty z zadaniami, które do-
tyczyły wiedzy o patronie szko-
ły, regionie i szkole. Z odpowie-
dziami na nie poradzili sobie 
śpiewająco. 

Równie doskonałe okazały się 
prezentacje klas przy ognisku. 
Młodzież i nauczyciele wspólnie 
oklaskiwali występy w formie 

skeczów, układów tanecznych 
,piosenek  i  rymowanek. 

Następnie klasy pochwalić 
się mogły przygotowanymi 
przez siebie plakietkami z pro-
jektem rajdu.

Potem klasowi siłacze starto-
wali w zawodach przeciągania 
liny. 

Za każde z wykonanych za-
dań przyznane zostały punkty. 
Po ich zliczeniu laureaci współ-
zawodnictwa zostali nagrodzeni.

Nagrody wręczył dyrektor 
TZN Karol Kaczmarek.

Chyba jednak nie nagrody 
były najważniejsze. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że istot-
niejsze okazały się: wspólna za-
bawa, możliwość nawiązania 
szkolnych przyjaźni, niezbyt wy-
czerpujący marsz w pogodny 
dzień.

Rajd zakończył się ogni-
skiem i wspólnym pieczeniem 
kiełbasek.

Agnieszka Ciepiela

Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej 
Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017
Praca autorstwa Adama Kazio-

ra - tegorocznego absolwenta na-
szej szkoły, a obecnie studenta 
Politechniki Wrocławskiej: „Elek-
troniczne płuca – ogólnodostępne 
urządzenie do monitorowania za-
nieczyszczeń pobieranych drogą 
wziewną z powietrza podczas 
poruszania się w terenie i po-
mieszczeniach o złej jakości wen-
tylacji” zdobyła złoty medal z wy-
różnieniem w kategorii ekologia i 
ochrona środowiska na XI Mię-
dzynarodowej Warszawskiej Wy-
stawie Wynalazków IWIS 2017.

„Elektroniczne płuca” powsta-
wały w trakcie nauki Adama w 
TZN, w tym czasie projekt zajmo-
wał wysokie lokaty w konkursach i 
olimpiadach ogólnopolskich. Opie-
kunem naszego wynalazcy i pro-
motorem jego pracy był mgr inż. 
Przemysław Błaszczyk.

W dniach: 11 – 13 października, 

XI Międzynarodowa Warszawska 
Wystawa Wynalazków IWIS 2017 
zgromadziła wystawców z 32 kra-
jów świata prezentujących ponad 
300 rozwiązań innowacyjnych, 
którzy w 20 kategoriach rywalizo-
wali o brązowe, srebrne i złote me-
dale wystawy oraz nagrody spe-
cjalne i wyróżnienia. Oceną przed-

stawionych do konkursu rozwiązań 
zajęło się międzynarodowe jury, 
które przez pierwsze dwa dni oglą-
dało poszczególne prace, rozma-
wiało z ich twórcami, aby podczas 
obrad, po zakończeniu drugiego 
dnia wystawy, podjąć decyzje 
o przyznaniu nagród. Każdy 
uczestnik wystawy swoją pracę 
prezentował zainteresowanym. 
Odpowiadał na ich pytania, słuchał 
sugestii wdrożeniowych i rozwojo-
wych.Rozmowy te odbywały się 
często w języku angielskim. Cza-
sem po ich zakończeniu autor do-
wiadywał się, że właśnie rozma-
wiał z jurorem oceniającym jego 
pracę konkursową.

Podczas IWIS 2017 rozwiązanie 
spodobało się kilku instytucjom i 
organizacjom. Na obecnym pozio-
mie zostało ocenione jako warto-
ściowe, mogące zostać skierowa-
ne do badań w celu potwierdzenia 
jego skuteczności.
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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 DROBNENIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ MIESZKANIE —
n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie w 

wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, z garażem. 
Tel. 660 872 932

— 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

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

n SPRZEDAM M4 50 m2. Tel. 537 087 677
n SPRZEDAM pokój z kuchnią 32 m2 do remontu. 

TANIO!!! Częstochowa Tel. 536 638 168 

n SPRZEDAM KAWALERKĘ w centrum Krzepic, I 
piętro, 38 m2. „OKAZJA” Cena 65 tys. zł 
Tel. 781 506 875 

— KUPIĘ MIESZKANIE —
n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie w 

wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, z garażem. 
Tel. 660 872 932

— 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 

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM gabinet kosmetyczny w centrum 

handlowym STARA MLECZARNIA w Radomsku. 
Wysoki standard. Tel. 606 468 786

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie: 2 pokoje z kuchnią, po 

remoncie. I piętro, Trzech Wieszczów, ul. 
Dunikowskiego. Cena 500 zł/m-c – do negocjacji. 
Tel. 603 24 80 24

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik” w Częstochowie, ul. 
Limbowa 47/71. Sala na 100 osób, zaplecze 

kuchenne, zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Kontakt tel. 668 983 067

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

DO WYNAJĘCIA!
sala w Częstochowie, ul. Żyzna

Sala na 70 osób, zaplecze kuchenne, parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Tel. 510 170 554
— ZAMIENIĘ —

n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3 pokoje 49,2 
m2 w blokach (os. Trzech Wieszczów) na dwa 
odrębne po pokoju z kuchnią też w blokach i 
kwaterunkowe. Tel. 50 45 63 612 

MOTORYZACJA
— SPRZEDAM —

n SPRZEDAM Volkswagen Golf 6, 2011 rok, 1.6 TDI. 
Cena 32000, pełne wyposażenie oprócz skórzanej 
tapicerki. Możliwa zamiana.  Tel.603384682

n SPRZEDAM Honda CRV, 2007 rok, 4x4 napęd, 
2.2 diesel, pełne wyposażenie. Cena 42000 zł, 
możliwa zamiana. Tel.603384682

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

NAUKA
n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła średnia, 

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

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

TŁUMACZENIA
n ANGIELSKI – tłumaczenia i korekta tekstów; CV 

dokumenty i inne. Od 1997 r., faktury. admiral.
piett@wp.pl Tel. 508 569 307

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

ODDAM

n ODDAM za darmo garaż blaszany do zabrania. 
Częstochowa. Tel.  787 711 706

SPRZEDAM

— BUDOWNICTWO —
n SPRZEDAM drzwi pokojowe (prawe). Nowe, 

nieużywane. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 790 696 610. Dzwonić po 1600

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
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SZANOWNI PAŃSTWO
W imieniu Fundacji Primo Diagnosis organizatora koncertu charytatywnego legendarnego polskiego ze-

społu „Dżem”, który odbędzie się w Filharmonii Częstochowskiej w dn. 6 listopada 2017r. o godz. 18.00, połą-
czonego z galą i licytacją prosimy o pomoc w formie zakupienia biletów – cegiełek na to wydarzenie.

Koncert charytatywny jest dedykowany małym dzieciom z autyzmem i nim zagrożonym. Wczesne roz-
poznanie i rzetelna diagnoza ma diametralny wpływ na resztę życia dziecka i jego rodziny. Obecnie na świecie 
do diagnozy specjaliści stosują ADOS 2 i ADI-R  będące składową procedury stanowiąc tzw. „złoty standard 
diagnozy”- najwyżej cenione narzędzie stosowane w rozpoznawaniu zaburzeń  ze spektrum autyzmu. ADOS 2 to 
narzędzie od niedawna wystandaryzowane i dostępne w Polsce. Mamy w Częstochowie przeszkolonych specja-
listów w tej diagnozie – brak narzędzi, pomocy i protokołów.

Chcemy utworzyć po koncercie Pracownię Diagnostyczną, przeprowadzić nieodpłatnie badania przesiewo-
we dzieci 2-letnich. Dzieciakom podejrzanym o zaburzenia ASD dać szansę na rozwój obejmując je specjalistycz-
ną diagnozą w oparciu o ADOS 2 i  potem wczesną interwencję terapeutyczną. Potrzebne nam środki finansowe 
na zakup tych narzędzi diagnostycznych  i temu  właśnie służyć ma cały dochód z koncertu.

Bądźcie z nami w tym dniu. Pomóżcie swoją obecnością.
Kontakt w sprawie biletów : 48 505 232 147

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
n SPRZEDAM drzwi pokojowe 80 cm lewe, 

pokojowe, z szybami szt. 2 kolor zbliżony do dębu. 
Cena 75 zł/szt. Tel. 695 790 733

— INSTRUMENTY MUZ.—
n SPRZEDAM pianino Legnica do remontu.  

Tel.  506 722 324
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM nową maszynę do szycia Łucznik. 
Tel.  605 914 965

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

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

DOMOFONÓW oraz ALARMÓW
Tel. 513 960 318

OPIEKA
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne ZATRUDNI 

pielęgniarki w Częstochowie.Tel. 508 321 688 

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

Tel. 695 453 835
n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 

zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za mieszkanie. 
Tel. 536 315 866

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

n ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą starszą. 
Doświadczenie. Referencje. Tel. 508 860 723

PRACA
— DAM PRACĘ —

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

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

— 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

MATRYMONIALNE
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 

mieszkanie. Piękne strony tak jak w Jerozolimie. 
Handluje owocami z ojcem chce do siebie. 
Wykształcenie średnie. Tel. 79/137 63 10

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

n SPRZEDAM suknię ślubną ecru w stylu 
„Przeminęło w wiatrem” z 2007 r. Tel. 604 880 812

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

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM serwis kawowo-obiadowy duralex 

kamionka. Tel. 504 230 153
n SPRZEDAM opony 185 x 70 x 13 – cena 35 zł/szt., 

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

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

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

USŁUGI
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

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla firm i 

klientów indywidualnych. Robert Pawłowski 
Tel. 696 480 414

e-mail: 067robert@gmail.com



ZDARZYŁO SIĘ 27 PAŹDZIERNIKA
27 października jest 300. (w latach 
przestępnych 301.) dniem w ka-
lendarzu gregoriańskim. Do końca 
roku pozostaje 65 dni. 

Święta
Imieniny obchodzą: Barnim, Fru-

mencjusz, Józef, Kapitolina, Man-
fred, Manfreda, Siestrzemił i Wie-
lebor.

Grecja – Dzień Flagi
Saint Vincent i Grenadyny, Turkme-

nistan – Święto Niepodległości
Międzynarodowe – Światowy 

Dzień Dziedzictwa Audiowizu-
alnego (proklamowany przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ, pod 
patronatem UNESCO)

Wspomnienia i święta w Kościele 
katolickim obchodzą:

- św. Abban z  New Ross (irlandzki 
zakonnik)

- św. Frumencjusz z  Aksum (apo-
stoł Etiopii)

Wydarzenia w Polsce
1863 – Powstanie styczniowe: zwy-

cięstwo Rosjan w bitwie pod Ku-
flewem.

1931 – Kapitan Franciszek Jach do-
konał w Dęblinie oblotu pierw-
szego polskiego szybowca wy-
czynowego NN-1.

1933 – Premiera filmu Szpieg w ma-
sce w reżyserii Mieczysława Kra-
wicza.

1939 – Niemcy aresztowali prezy-
denta Warszawy Stefana Sta-
rzyńskiego.

1942 – Z getta krakowskiego do 
obozu zagłady w Bełżcu wywie-
ziono około 5 tysięcy osób (w tym 
chorych ze szpitala i dzieci z sie-
rocińca).

1944 – Funkcjonariusze Milicji Oby-
watelskiej dokonali masakry 
około 30 Ukraińców w Peresoło-
wicach koło Hrubieszowa. Był to 
odwet za zamordowanie dwóch 
polskich rodzin przez UPA.

1971 – W szpitalu w Trzebnicy dr Ry-
szard Kocięba przeprowadził 
pierwszą w Europie udaną opera-
cję przyszycia ręki.

1985 – Premiera 1. odcinka serialu 
telewizyjnego Urwisy z  Doliny 
Młynów w  reżyserii Janusza Łę-
skiego.

1991 – Odbyły się przedterminowe, 
pierwsze od zakończenia II wojny 
światowej wolne wybory do Sej-
mu oraz wybory do Senatu.

2002 – Odbyła się pierwsza tura wy-
borów samorządowych.

2006 – Żałoba we wszystkich pol-
skich szkołach, ogłoszona przez 

ministra edukacji narodowej Ro-
mana Giertycha dla uczczenia 
pamięci czternastoletniej gimna-
zjalistki Anny Halman z Gdańska, 
która 21 października popełniła 
samobójstwo po tym, jak dzień 
wcześniej została upokorzona 
podczas lekcji przez uczniów 
swojej klasy.

2007 – Paweł Kotuliński pobił w 
Świdnicy rekord Guinnessa na 
najdłuższy talk-show, który trwał 
łącznie 40 godzin.

Wydarzenia na świecie
625 – Honoriusz I został wybrany na 

papieża.

1275 – Pierwsza wzmianka o Am-
sterdamie.

1682 – Założono Filadelfię w Pensyl-
wanii.

1806 – IV koalicja antyfrancuska: po 
rozgromieniu armii pruskiej Na-
poleon Bonaparte wkroczył 
triumfalnie do Berlina.

1807 – Hiszpania i Francja zawarły 
tajny układ w Fontainebleau, na 
mocy którego Portugalia została 
podzielona na trzy państewka.

1808 – Wojna rosyjsko-szwedzka: 
zwycięstwo wojsk szwedzkich w 
bitwie przy moście Virta.

1904 – Uruchomiono pierwszą linię 
nowojorskiego metra.

1906 – Otwarto Wyższą Szkołę Han-
dlową w Berlinie.

1909 – Uruchomiono komunikację 
trolejbusową w Czeskich Budzie-
jowicach.

1914 – I wojna światowa: u wybrzeży 
Irlandii po wejściu na niemiecką 
minę zatonął brytyjski pancernik 
HMS Audacious.

1922 – Rozpoczął się faszystowski 
zamach stanu zwany marszem 
na Rzym, w wyniku którego wła-
dzę we Włoszech przejął Benito 
Mussolini.

1944 – Front wschodni: Armia Czer-
wona zdobyła Użhorod.

1960 - W Paryżu został zamordowa-
ny zbiegły oficer polskiego wy-
wiadu Władysław Mróz.

1965 - Premiera filmu wojennego 
Król szczurów w reżyserii Bryana 
Forbesa.

1970 – Po okrążeniu Księżyca po-
wróciła na Ziemię radziecka son-
da Zond 8.

1972 – Po wyczerpaniu gazu służą-
cego do sterowania swoim poło-
żeniem zakończyła się misja Ma-
rinera 9, amerykańskiej sondy 
kosmicznej i następnie sztuczne-
go satelity Marsa.

1995 – Łotwa złożyła wniosek 
o przyjęcie do Unii Europejskiej.

1998 – Gerhard Schröder został 
kanclerzem Niemiec.

2002 – Luiz Inácio Lula da Silva wy-
grał wybory prezydenckie w Bra-
zylii.

2004 – Pilotujący sterowiec D-LZFN 
Friedrichshafen amerykański mi-
liarder Steve Fossett ustanowił 
rekord prędkości dla tego typu 
statków powietrznych, pokonu-
jąc kilometrowy odcinek w  obu 
kierunkach ze średnią prędkością 
111,8 km/h.

2005 – We Francji wybuchły za-
mieszki wywołane śmiercią 
dwóch nastoletnich imigrantów, 
którzy uciekając przed policją 
ukryli się w stacji transformato-
rowej.

2008 – Rozpoczęła się operacja NA-
TO skierowana przeciwko pira-
tom somalijskim.

2011 – Michael D. Higgins wygrał 
wybory prezydenckie w Irlandii.

2013 – 38 osób zginęło, a ponad 
100 zostało rannych w serii za-
machów bombowych w Bag-
dadzie.

2013 – Giorgi Margwelaszwili wy-
grał wybory prezydenckie w 
Gruzji.

W związku ze zbliżającą się zimą, zachęcamy wszystkich do ofiarowania 
podopiecznym schroniska koców, ręczników, pościeli. Placówka przyjmuje 
również słomę. Do końca roku trwa także akcja zbierania plastikowych na-
krętek. Zarówno wszystkie dary dla schroniska, jak i plastikowe nakrętki 
można dostarczać bezpośrednio do schroniska (Gilowa 44) lub do siedziby 
naszej redakcji (al. NMP 51).

ITA to jedenastoletnia suczka. Aktualnie jest 
bardzo smutna i wystraszona. Została oddana 
przez swoją właścicielkę w Wigilię 2015 r. Zdecy-
dowanie nie potrafi odnaleźć się w schronisku. 
Całe życie spędziła na podwórku, więc musi na-
uczyć się chodzenia na smyczy. Pomimo tego, co 
ją spotkało, ITA jest łagodna i przyjacielska. Pil-
nie potrzebuje cierpliwego i odpowiedzialnego 
właściciela, który nigdy jej nie porzuci.

BADDY to siedemnastoletni sympatyczny i kontaktowy 
pies. Pomimo swojego wieku ma ogromną chęć życia. 
Wyjątkowo grzeczny i przyjazny, jednak powoli traci na-
dzieję, że ktoś zabierze go do siebie... Z powodu wieku ma 
zwyrodnienie kręgosłupa i delikatnie powiększone ser-
duszko, jednak jego pozostałe narządy wskazują na to, że 
jeszcze długo będzie cieszył się zdrowiem. W swoim dłu-
gim życiu zaznał na pewno jeszcze więcej złego ze strony 
człowieka, lecz nigdy nie stracił zaufania do ludzi. Marzy o właścicielu od 10 lutego 2015 r. 

JUMPER to jedenastoletni piękny, bardzo 
inteligentny i sprytny pies. Towarzyski i lgną-
cy do ludzi. Nastawiony przyjaźnie do innych 
psów. Nowy właściciel musi liczyć się z tym, 
że JUMPER potrafi uciekać i przeskakiwać 
nawet wysokie ogrodzenia. Trafił do schroni-
ska 27. sierpnia 2012 r. z ul. Kucelińskiej.

OZZY  to dziesięcioletni pies. Nie ma łatwego 
charakteru, chociaż jest małego wzrostu to on do-
minuje w boksie. Do ludzi podchodzi z dystansem, 
najpierw na każdą osobę musi poszczekać. Od-
ważnie pilnuje swojego boksu, jednak poza nim 
czuje się troszkę zdezorientowany. Często otwiera 
się podczas spacerów – jest radosny, chętnie na-
stawia głowę do głaskania i wodzi wzrokiem za 
człowiekiem. Potrzebuje cierpliwego właściciela, 
który będzie w stanie poświęcić mu czas na szko-
lenie. Jeśli ktoś ofiaruje mu dużo ciepła i spokoju będzie fantastycznym małym przyja-
cielem na dobre i złe. Szuka nowego domu od 24.10.2008 roku.

PIAFF  to dziesięcioletni pies. Gdy trafił do schroniska 
był przestraszony i zagubiony, nie mógł zrozumieć nowej 
sytuacji. Do ludzi podchodził z dystansem i nieufnością. 
Początki były bardzo trudne, nie chciał jeść, był wycofany, 
nie wychodził z budy, bał się innych psów. Z czasem chy-
ba pogodził się z losem, zaufał nam. PIAFF  jest łagod-
nym i opanowanym psem, nie narzuca się, lubi spokój. To 
zrównoważona i grzeczna psinka. Na spacerach nie szuka 
konfliktu, skupia się na człowieku. To bardzo kochany i ra-
dosny pies. Szuka spokojnego opiekuna, któremu będzie mógł zaufać i wiernie towarzyszyć 
do końca swych dni. Został doprowadzony do schroniska 20.08.2011 r.

EMIŚ to jedenastoletni cudowny, spokojny i 
kochany psiak. Uwielbia głaskanie po pyszczku i 
drapanie za uszkiem.  Na smyczy chodzi spokoj-
nie, choć zdarza mu się bryknąć radośnie na 
myśl o spacerze i zabawach z człowiekiem. 
EMIŚ sporo przeszedł w swoim życiu, jednak 
dzięki pracy wolontariuszy odzyskał chęć życia. 
EMIŚ pilnie potrzebuje domu - schroniskowa 
rzeczywistość go przytłacza i zaczyna zamykać 
się w sobie... To absolutnie bezkonfliktowy i 
bezproblemowy piesek. Potrzebuje cierpliwego i delikatnego opiekuna, który pokocha go 
tak, jakEMIŚ na to zasługuje.  Czeka na dobry dom od 30.05.2016 r.
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Psipark na Błesznie
Przy al. Wojska Polskiego - na wysokości ul. Bohaterów Katynia - powstał nowy ogrodzo-

ny wybieg dla psów.
W ramach zadania “Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w południowej części miasta” 

wykonano warstwy podbudowy, nawierzchnię placu, uformowano skarpy. Zainstalowano także 
ogrodzenie, furtki, ławki i oszkloną wiatę pod którą, położono nawierzchnię z kostki brukowej. 
Prace objęły również instalację elementów wyposażenia, to m.in. płotki i koło do przeskakiwa-
nia, kładka/rampa, kosze na odchody i odpadki. Uporządkowano też teren, zamontowano ta-
blicę informacyjną, obłożono skarpę trawą rolowaną, a w miejscu przekopów posiano trawę.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Firma Handlowo-Usługowa DERTRANS. Koszt 
inwestycji to prawie 76 tys. zł
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Miłość ma wiele twarzy

Gdy kocha się dwie
Pierwsze westchnienie miłości  
to ostatnie westchnienie rozumu

Kornel Makuszyński
Miłość zdeterminowana przez historię. 

Bez happy endu. Nie ma szans na szczęśliwy 
koniec, bo w czasach, w których się rozgry-
wa, nie ma szczęśliwych zakończeń.

Na szczęście nie mógł liczyć doktor Żywa-
go, bohater powieści Borysa Pasternaka, 
a później również filmu Davida Leana. To 
opowieść o mężczyźnie, który kocha dwie 
kobiety: żonę Tanię i Larę, i obie traci, bo nie 
może być inaczej skoro świat, w którym ży-
ją bohaterowie, sypie się i wali. Bo to histo-
ria o ludziach wciągniętych w wir wojny do-
mowej.

Cały świat doktora Żywago obraca się 
w gruzy tak, jak w gruzy obraca się rzeczy-
wistość, w której przyszło mu żyć. Nawet 
w najodleglejszych zakątkach Rosji (pod 
Uralem), gdzie wydawać się mogło, że po-
winien panować spokój nie ma dla niego 
miejsca, bo i tu dopadają go okropności 
krwawej wojny prowadzonej przez „czer-
wonych” i „białych”.

Z wielowątkowej, książkowej historii re-
żyser  David Lean wyłowił tylko motyw ro-
mansu. Film, który jak książka nosił tytuł 
„Doktor Żywago”, nakręcony został w 1965 
roku. Była to superprodukcja zrobiona 
z prawdziwie hollywoodzkim rozmachem, 

z wielkimi gwiazdami ówczesnego kina 
amerykańskiego, zabójczo przystojnym 
Omarem Sharifem i pięknymi Julie Christie 
i Geraldine Chaplin. Film do dziś uznawany 
jest za jeden z najwybitniejszych melodra-
matów w historii kina. Jego twórcy zdobyli 

5 Oscarów. Poza tym znajduje się w dzie-
siątce najbardziej dochodowych produkcji 
w dziejach kinematografii amerykańskiej

Wątek miłosny jest autentyczny. Paster-
nak zaczerpnął go z własnego życia. W 1946 
roku poznał piękną 34-letnią Olgę Iwińską – 

pisarkę, poetkę i tłumaczkę. Dla obojga by-
ła to miłość od pierwszego wejrzenia. Ona 
była osobą wolną (choć dwukrotną roz-
wódką), on żonaty. Nie chciał jednak zosta-
wić żony, mimo że ukochana próbowała 
zmusić go do rozwodu, podejmując nawet 
próbę samobójczą. W końcu jednak uznała, 
że będzie „tą drugą”, a w zamian stała się 
muzą pisarza. Mimo licznych aresztowań 
i więzienia (represje, jakie na nią spadły by-
ły wynikiem utrzymywania stosunków z Pa-
sternakiem, osobą podejrzaną o szpiego-
stwo, zdradę, a nawet terroryzm), do końca 
pozostała mu wierna. To właśnie Olga była 
pierwowzorem Lary, ukochanej Żywago.

Wrogość reżimu komunistycznego do Pa-
sternaka była tak duża, że kiedy pisarzowi 
w 1958 roku przyznano literacką Nagrodę 
Nobla, rozpętano przeciwko niemu niespo-
tykaną dotąd nagonkę. Powieściopisarza od-
sądzano od czci i wiary, a o jego książce pisa-
no m.in., że jest kontrrewolucyjna, oszczer-
cza i pełna pogardy dla ludzi. Presja była tak 
duża, że Pasternak odmówił przyjęcia nagro-
dy. Próbował wydać powieść po śmierci Sta-
lina,  ale – mimo pewnych  symptomów  od-
wilży – nie była to jeszcze pora na radykalne 
zmiany, właściwy czas na przewrót myślowy. 
Nie chce się wierzyć, ale „Doktor Żywago” 
ukazał się drukiem dopiero za Gorbaczowa 
(a premiera filmu odbyła się w 1994 roku).

Singiel, zdj. www.lwlies.com

Ale komin! Cudowne źródełko
W krajobrazie Częstochowy dominują 

obecnie dwie budowle. Obie położone na 
osi Alei Najświętszej Maryi Panny - komin 
na jej początku i wieża klasztoru jasnogór-
skiego (mająca 102 metry wysokości) na 
końcu. Przez lata mieszkańcy Częstochowy 
szeptali, że takie usytuowanie obiektu 
przemysłowego było zemstą komunistów 
chcących odwrócić uwagę od klasztoru.

Potężny komin ciepłowni Zawodzie po-
jawił się jednak w pejzażu miasta w 1929 
roku, trudno więc posądzać przedwojenne 
władze o taką premedytację.

Ma on 90 metrów i 3,6 metra szerokości 
w koronie (tj. u wylotu). Postawienie go 
w obniżeniu terenu, na gruntach podmo-
kłych, których powierzchnia leży ledwie pół 
metra nad lustrem wody rzeki Warty, na-
stręczało jego budowniczym wielu proble-
mów. Grunt musieli stabilizować wapnem 
palonym, a sam komin usadowiono na 280 
dębowych palach, o długości 12 metrów 
każdy. Co ciekawe, przez wszystkie lata ist-
nienia komin nie odchylił się od pionu ani 
o centymetr. Jedynie w 2002 roku trzeba 
było wyremontować koronę po uderzeniu 
pioruna. DF

Do kościoła św. Barbary ściągają wierni z całe-
go kraju. Tu ponoć, jak głosi legenda, istnieje cu-
downa woda, która ma uzdrowicielskie właści-
wości. Wieść niesie, że woda ze źródełka ma po-
móc wszelkim chorym, a szczególnie tym, któ-
rych dotknęła choroba oczu. W dokumentach 
parafialnych można znaleźć liczne świadectwa 
uzdrowień

Historia źródełka zaczęła się w 1430 roku. Ro-
snąca sława Cudownego Wizerunku sprawiła, że w 
krótkim czasie klasztor jasnogórski stał się miej-
scem licznych pielgrzymek i skarbcem niezwykle 
cennych wotów. Ten rozgłos zwabił również zło-
dziei. W Wielkanoc 14 kwietnia 1430 r. banda ra-

busiów z Czech, Moraw i Śląska dokonała napadu 
na klasztor. Wdarli się i złupili go, zabierając kosz-
towności oraz Obraz Najświętszej Maryi Panny. 
Gdy byli w okolicach kościoła św. Barbary, porzuci-
li obraz. Jeden z agresorów pociął oblicze Czarnej 
Madonny, a następnie rabusie rzucili obraz na zie-
mię, powodując jego pęknięcie na trzy części.

W miejscu, w którym paulini natknęli się na po-
rzucony przez  oprawców obraz, wytrysnęła wo-
da. Tą wodą obmyli twarz Maryi Panny. Z czasem 
miejsce to zostało otoczone kultem. Najpierw po-
wstała kaplica, później zbudowano kościół. W po-
żodze wieloletnich wojen budynek kościoła nisz-
czony był wielokrotnie, ale pamięć o uzdrowiciel-
skim źródełku funkcjonuje do dziś. DF
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Wkrótce zostanie urucho-
miona jedyna w Polsce miej-
ska wypożyczalnia samocho-
dów na prąd. Z pojazdów bę-
dzie można skorzystać we 
Wrocławiu.

Pierwsza w Polsce miejska wy-
pożyczalnia samochodów elek-
trycznych będzie działała pod 
marką VOZILLA. Jej flota będzie 
się składać z 200 samochodów. 
Praktycznie wszystkie – 190 oso-
bówek – będą stanowić nissany 
leaf. Pozostałe 10 to vany. 
Wszystko ma działać na podob-
nej zasadzie, co miejskie wypoży-
czalnie rowerów. Usługa będzie 
realizowana w tzw. systemie free 
floating, auto na minuty. Jak to 
będzie wyglądać w praktyce?  Re-
jestrujemy się w systemie na 
podstawie prawa jazdy i wpłaca-
my pieniądze. Kiedy tylko konto 

zostanie zweryfikowane i dołado-
wane środkami, możemy ruszyć 
w miasto na poszukiwanie samo-
chodu. Aplikacja mobilna (do-
stępna na iOS i Androida) po 
zgłoszeniu chęci wynajęcia sa-
mochodu podpowie nam, gdzie 
zaparkowano najbliższy aktual-
nie dostępny (przy okazji poda 
też informacje np. o zasięgu). Je-
śli lokalizacja nam pasuje, po-
twierdzamy wynajęcie, co bloku-
je też pojazd dla innych użytkow-
ników. Wsiadamy – naszym klu-
czykiem jest smartfon – dojeż-
dżamy do celu naszej podróży i… 
odstawiamy auto dowolnie tam, 
gdzie nam pasuje. Nie musimy 
więc parkować na specjalnych 
stacjach. Po odstawieniu auta 
konto kierowcy pomniejszy się 
o odpowiednią kwotę. 

Ile to kosztuje? 1 zł za każdą 
minutę jazdy i 10 gr za każdą 

minutę postoju. Nie ma żadnej 
opłaty za wypożyczenie, rezerwa-
cję czy uruchomienie silnika. 

Pojazdy będzie można wypoży-
czać i ładować w 30 miejscach we 
Wrocławiu. W założeniu mają one 
poruszać się na terenie miasta 
oraz do 10 km poza jego granica-
mi. Warto dodać, że pojazdy Vozi-
lli będą mogły m.in. korzystać 
z wybranych buspasów, dzięki 
czemu nie ich kierowcy nie będą 
musieli stać w korkach tak, jak 
reszta mieszkańców Wrocławia. 
Dodatkowo, problem spędzający 
sen z powiek, czyli parkowanie – 
też może zniknąć. W całym mie-
ście wyznaczono 200 specjal-
nych, przeznaczonych tylko dla 
Vozilli miejsc parkingowych. Par-
kowanie na terenie całego Wro-
cławia, również w centrum, jest 
darmowe.

kg

Jedyna w Polsce

Wypożyczalnia samochodów 
elektrycznych

Tradycyjnie tuż przed 
zbliżającym się okresem po-
dróżowania, w naszym kraju 
rosną średnie ceny detalicz-
ne paliw na stacjach. W po-
równaniu z sytuacją sprzed 
tygodnia olej napędowy dro-
żeje o 4 gr/l, benzyna 2 gr/l, 
a autogaz 1 gr/l.

Najtańszy olej napędowy  
mają w tym tygodniu stacje w 

woj. dolnośląskim: 4,37 zł/l 
(+2 gr/l przez ostatnie 7 dni); 
najdroższy zaś opolskie: 4,56 
zł/l (+7 gr/l – to zarazem naj-
większe zmiany w cenie deta-
licznej diesla jakie odnotowu-
jemy w tym tygodniu).

Stacje śląskie to z kolei  naj-
tańsza benzyna: średnia 4,49 
zł/l (bez zmian przez ostatnie 7 
dni); a zachodniopomorskie 
najdroższa: 4,64 zł/l (+2 gr/l). 

Największe zmiany to warmiń-
sko-mazurskie: +6 gr/l przy 
średniej 4,58 zł/l.

Najtańszy autogaz to rów-
nież  dolnośląskie: 2,09 zł/l 
(bez zmian przez ostatnie 7 
dni); a najdroższy lubuskie: 
2,23 zł/l (+2 gr/l). Największe 
zmiany to lubelskie: +3 gr/l 
przy średniej 2,14 zł/l.

kg

Przed Świętem Zmarłych?

Paliwa w górę

Prezydent RP Andrzej Du-
da podpisał nowelizację 
ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym. Na jej podstawie 13 
listopada wejdą w życie no-
we reguły rządzące Central-
ną Ewidencją Pojazdów. 

Celem ustawy jest przyspie-
szenie wejścia w życie przepi-
sów umożliwiających wdrożenie 
Systemu Informatycznego Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów i  
Kierowców (CEPiK 2.0), w za-
kresie przebudowy i moderni-
zacji centralnej ewidencji pojaz-
dów (CEP), co ma przyczynić się 
do poprawy jakości danych 
oraz bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego i obrotu pojazdami. 
Zgodnie z pierwotnym założe-
niem, uruchomienie systemu i  
jego wszystkich funkcjonalno-
ści miało nastąpić w jednym 
czasie – z dniem 4 czerwca 
2018  r.

– W efekcie działań podjętych 
w  zakresie realizacji projektu i 
przyjęcia etapowego podejścia 
do wdrożenia Systemu CEPiK 
2.0, potwierdzono stan zaawan-
sowania prac projektowych i 
możliwość przyspieszenia wdro-
żenia systemu w zakresie cen-
tralnej ewidencji pojazdów – in-

formuje kancelaria prezydenta. 
Z tego też powodu nowelizacja 
wejdzie w życie 13 listopada.

W związku z przyspieszeniem 
terminu wdrożenia zmodernizo-
wanego systemu w  zakresie 
centralnej ewidencji pojazdów, 
uzupełniono zidentyfikowane w 
toku prac projektowych luki 
oraz dokonano niezbędnych 
zmian dostosowawczych. Do-
precyzowano zakres danych za-
wartych w centralnej ewidencji 
pojazdów oraz przepisy dotyczą-
ce postępowań w sprawie rozli-
czania sprawozdań z pobranych 
i przekazanych lub uiszczonych 
opłat ewidencyjnych. Uzupeł-
niono katalog podmiotów 
uprawnionych do wglądu do 
centralnej ewidencji kierowców 
o Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny, a także wyelimi-
nowano bariery prawne dla 
udostępnienia danych z ewi-
dencji w portalu internetowym 
danepubliczne.gov.pl i dalszego 
ich wykorzystywania przez każ-
dego zainteresowanego. 

Nowelizacja wprowadziła 
również możliwość zatrzymy-
wania przez straż graniczną – 
analogicznie do uprawnienia 
policji – dowodów rejestracyj-
nych pojazdów. kg

Ustawa

CEPiK z podpisem 
prezydenta

Szaleniec z Kłobucka

Miał ponad 
3,5 promila!

Telefoniczne zgłoszenie i szyb-
ka reakcja mundurowych dopro-
wadziły do zatrzymania kierow-
cy opla, który jeździł ulicami 
Kłobucka mając w organizmie 
ponad 3,5 promila alkoholu. Bio-
rąc pod uwagę stan mężczyzny, 
można stwierdzić, że reakcja 
przypadkowego świadka pozwoli-
ła uniknąć drogowej tragedii. 

Oficer dyżurny kłobuckiej ko-
mendy odebrał telefon z informa-
cją, że  z parkingu przy jednym ze 
sklepów samoobsługowych w cen-
trum Kłobucka, wyjechał osobowy 
opel, którego kierowca może być 
nietrzeźwy.  

Po kilku minutach policjanci z  
drogówki  skontrolowali kierowcę 
opisywanego auta. Okazało się, że  
oplem  kierował  29-letni kłobuc-
czanin, od którego czuć było bar-
dzo silną woń alkoholu.  Podczas 
badania stanu trzeźwości wyszło 
na jaw, że miał  on  w organizmie  
ponad 3,5 promila.

Na nieodpowiedzialnego kierow-
cę  czekają surowe konsekwencje.  
Grożą mu:  wysoka grzywna, kil-
kuletni zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych, a nawet kara 
więzienia. O dalszym losie  mężczy-
zny  zadecyduje prokurator i sąd.

kg



20. PIĄTEK-NIEDZIELA, 27-29 PAŹDZIERNIKA 2017

Wykaz samochodów na dzień 25 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 
 26.900 zł

FORD MONDEO 1.6 
TDCi, rok prod. 2013, 
krajowy, F. VAT

 38.900 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 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, krajowy, 
I – wł., serwisowany, 
F-ra VAT

 39.900 zł

 OPEL CORSA 1.2 E + 
GAZ, rok prod. 2014, 
krajowy, I – wł., F-ra VAT

 
27.900 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 FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,  

rok prod. 1998 2.900 zł
n FIAT PUNTO 1.2 E,  

rok prod. 2001 2.500 zł
n FIAT PUNTO 1.2 E,  

rok prod. 2003 3.900 zł
n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  

rok prod. 2006 8.400 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 MONDEO 1.8 TDCi,  
rok prod. 2010, krajowy 24.900 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 MAZDA 3 1.6 E,  
rok prod. 2004 12.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D,  
rok prod. 2002 8.800 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. 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 1.5 D,  
rok prod. 2015, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 34.900 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 1.2 E,  
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel 8.400 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 1.6 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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Jak co roku, na początku 
października, w ramach współ-
zawodnictwa sportowego 
szkół, rozgrywane są mistrzo-
stwa w sztafetowych biegach 
przełajowych. 

W zawodach startują drużyny 
szkolne składające się z sześciu 
zawodniczek/zawodników, po-
dzielone według kategorii wieko-
wych. Każdy ze startujący ma do 
pokonania określony odcinek 
trasy – dziewczęta 800 m, chłop-
cy 1000 m, natomiast licealiści 
1500 m.

Miejscem rywalizacji dla 
wszystkich  szkół w ramach 
Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej i Licealiady jest trady-
cyjnie teren lasu znajdujący się 

w niewielkiej odległości od Szko-
ły Podstawowej nr 50 przy ulicy 
Starzyńskiego.

W tegorocznych biegach wy-
startowało 500 uczestników – 
dziewcząt i chłopców.

Wśród zwycięzców edycji 
2017/2018 znalazły się szkoły: 

Igrzyska Dzieci – Szkoły Pod-
stawowe kl.V-VI SP 36  i SP 48

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 
kl. VII i II i III gimnazjum – Szko-
ły Podstawowe 7 i 13

Licealiada – IV LO im. H. 
Sienkiewicza

Najlepsi wystartują w zawo-
dach półfinałowych na szczeblu 
województwa śląskiego o prawo 
startu w finałach. 

Życzymy powodzenia!
ts

Współzawodnictwo sportowe szkół 

Sztafetowe biegi 
przełajowe

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 2017
SZKOŁY PODSTAWOWE 

– IGRZYSKA DZIECI  kl. IV-VI
 DZIEWCZĘTA  CHŁOPCY
1.SP nr  36 1.SP nr  48
2. SP nr 48 2. SP nr 38
3. SP nr 7 3. SP nr 36
4. SP nr 50 4. SP nr 53
5. SP nr 42 5. SP nr 13
6. SP nr ZSP1 6. SP nr 42
7. SP nr 34 7. SP nr 33
8. SP nr 13 8. SP nr 26
9. SP nr 53 9. SP nr 29
10. SP nr 29 10.SP nr 50NU 
11.SP nr 26
SP nr 36 - Bigdowska Hanna, Cyrulińska Oliwia, 

Kreduszyńska Alicja, Kromołowska Alicja, Raź-
niak Maja, Tadko Wiktoria, Zębik Izabela

 Nauczyciel – Michał Ryś
SP nr 48 - Brandys Kacper ,Grajcar Dawid, Kiela-

siński Kamil, Kubańczyk Igor, Stanisz Dawid, 
Szulc Bartosz, Wilk Michał. Nauczyciel – Ja-
nusz Bosiacki  

 
SZKOŁY PODSTAWOWE  
– IGRZYSKA MŁODZIEŻY  
SZKOLNEJ KL.VII i II -III

 DZIEWCZĘTA  CHŁOPCY
1. SP nr   7 1. SP nr  13
2. SP nr  36 2. SP nr 9
3. SP nr  48 3. SP nr 53
4. SP nr  29 4. SP nr 29
5. SP nr  53 5. SP nr 48
6. SP nr  13 6. SP nr 41
7. SP nr  34 7. Gimnazjum nr17 
8. SP nr   8 8. SP nr 7
9. SP nr   33 9. SP nr 33
10. SP nr 50 10. SP nr 8 NU 
11. SP nr  41
SP nr 7 – Kopka Malwina, Cendrowska Sandra, Be-

kus Julia, Kowalczyk Gabriela, Rak Paulina, Stu-
pała Aleksandra. Nauczyciel – Żaneta Trąbczyń-
ska

SP nr 13 - Broś Maciej, Chyra Szymon, Gliński Mi-
kołaj, Konopacki Roch, Musialik Wiktor, Pin-
dych Dominik

 Nauczyciel – Janusz Ferenc

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE  
– LICEALIADA

DZIEWCZĘTA
1. IV LO im.H.Sienkiewicza
2. IX LO im.CK Norwid 

3 .VII LO im.M.Kopernika
4. II LO im.R.Traugutta 
5. III LO im.W.Biegańskiego
6. ZSTiO im.S.Żeromskiego
7. ZS Ekonomicznych 
8. TZN im.W.Sikorskiego
9. ZS Gastronomicznych

CHŁOPCY
1. IV LO im.H.Sienkiewicza
2. III LO im.W.Biegańskiego
3. ZS im.J.Kochanowskiego
4. IX LO im.CK Norwid
5. ZSTiO im.S.Żeromskiego
6. TZN im.W.Sikorskiego
7. ZSME im.K.Pułaskiego
8. ZS Technicznych
9. VII LO im.M.Kopernika
10. ZSS Budowlanych
11. LO Katolickie
IV LO im.H.Sienkiewicza – Bagmat Klaudia, Ga-

łązka Julia, Nowakowska Hanna, Regula We-
ronika, Rogozik Natalia, Seweryn Julia, Chole-
wa Mateusz, Dworczyk Bartosz, Matysiak Filip, 
Strózik Aleksander, Woźniak Oskar, Chudy Do-
minik. Nauczyciele – Anna Marciniak, Zygmunt 
Stempor
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We  wrześniu i październiku 
zgodnie z kalendarzem imprez 
sportowych SZS odbywają się  
zawody lekkoatletyczne. Na 
stadionie MOSiRu rywalizowa-
ły szkoły ponadgimnazjalne w 
zawodach Szkolnej Ligi Lek-
koatletycznej.

Wystartowało 13 zespołów 
dziewcząt i 16 chłopców. 12-oso-
bowe drużyny rywalizowały w 
sześciu  konkurencjach (100m, 
300m, 600m dz,1000m chł, 

skok w dal, pchnięcie kulą i 
sztafeta 4x100).

Wszystkie wyniki przeliczane 
były na punkty i dawały wynik 
końcowy zespołu.

W gronie dziewcząt najlepsza 
okazała się ekipa z IX LO im. 
C.K. Norwida, a wśród chłopców 
zespół z III LO im. W. Biegań-
skiego

Drużyna IX LO im. CK Norwida 
wystartowała w finale wojewódz-
kim zajmując dobre 6 miejsce.

ts

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkolna Liga 
Lekkoatletyczna

LICEALIADA KORESPONDENCYJNA LIGA L-A Zawody – półfinał wojewódzki Częstochowa 27.09.2017r.
Dziewczęta 

100 m
1.Brendel Magda III LO 12,77 154
2.Marczewska Ewa VII LO 13,29 140
3.Ułamek Uruszula IX LO 13,31 139

400 m
1.Krawczyk Adrianna VII LO 1,07,31 147
2.Chudy Anna III LO 1,07,57 106
3.Woszczyńska Dominika ZS Kochanowski  
  1,10,21 93

800 m
1.Przeniosło Ada VII LO 2,46,16 77
2.Pietrzyk Andżelika ZS Kochanowski  
  2,43,73 82
3.Seweryn Julia IV LO 2,45,42 78

Skok w dal
1.Kabała Kornelia II LO 4,66 120
2.Morawska Julia IX LO 4,55 115
3.Więcław Wiktoria ZS Kochanowski  
  4,45 111

Pchnięcie kulą
1.Szkop Wiola III LO 9,62 139
2.Kidawska Martyna ZSTiO 8,83 132
3.Sedlak Agnieszka IV LO 8,54 129

Sztafeta 4X100
1.IX LO  53,20 130
2.III LO 53,42 128
3.VII LO 54,64 119

PUNKTACJA ZESPOŁOWA – DZIEWCZĘTA
1.IX LO im.CK Norwida  1109pkt
2.VII LOim.M. Kopernika  1050pkt
3.II LO im.R.Traugutta  1009
4.IV LO im.H.Sienkiewicza  980
5.ZSTiO im.S.Żeromskiego  939
6.V LO im.A,Mickiewicza  845
7.III LO im.W.Biegańskiego  824
8.ZS im.J.Kochanowskiego  773
9.TZN im.W.Sikorskiego  673
10.ZS im.W.Reymonta  521
11.ZS Technicznych  230
12.ZS Gastronomicznych  198
13.I LO Społeczne im.Z.Herberta 106 
    

CHŁOPCY
100 m

1.Sowa Karol III LO 11,44 147pkt
2.Waszkiewicz Bruno IV LO 11,91 127
3.Chładzyński Jakub IX LO 12,03 123

400 m
1.Jakubowski Adam III LO 52,20 142
2.Turski Tomasz III LO 53,59 131
3.Beśka Dominik IV LO 54,27 125

1500 m
1.Mrożek Jakub III LO 4,22,40 102
2.Karaś Grzegorz IX LO 4,31,50 84
3.Woźniak Oskar IV LO 4,36,86 76

Skok w dal
1.Randak Sebastian II LO 5,92 113
2.Włodarczyk Adrian ZSTiO 5,75 106
3.Knapik Piotr IX LO 5,62 100

Pchnięcie kulą
1.Kała Axel ZSTiO 10,85 122
2.Kaczmarek Piotr TZN 10,52 118
3.Kosędek Amadeusz IX LO 10,49 118

Sztafeta 4X100
1.III LO 44,54 149pkt
2.IV LO 45,43 139
3.IX LO 47,84 115

PUNKTACJA ZESPOŁOWA – CHŁOPCY
1.III LO im.W.Biegańskiego  1168pkt
2.IV LO im. H.Sienkiewicza  1112
3.IX LO im.CK Norwida  1033
4.ZSIm.J.Kochanowskiego  978
5.ZSTiO im.S.Żeromskiego  965
6.TZN im.W.Sikorskiego  952
7.II LO im.R.Traugutta  892
8.VII LO im.M.Kopernika  766
9.ZSME im.K.Pułaskiego  729
10.ZS Ekonomicznych  691
11.Katolickie LO  554
12.ZS Technicznych  542
13.ZS Samochodowo-Budowlanych  503
14.ZS Gastronomicznych  477
15.ZS im.B. Prusa 238 
Uwaga – punktacja zespołowa została policzona zgodnie 
z regulaminem zawodów wojewódzkich.
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Boks

„Noc Wojowników” z Tomaszem 
Adamkiem już wkrótce w HSC

Piłka nożna

Raków jedzie do 
Grudziądza

18 listopada w Hali Sporto-
wej Częstochowa w walce wie-
czoru gali bokserskiej „Noc 
Wojowników” wystąpi były 
mistrz świata dwóch kategorii 
wagowych Tomasz Adamek. W 
ringu zobaczymy też m.in. 
Adama Balskiego czy Roberta 
Parzęczewskiego.

- 18 listopada w Częstochowie 
czeka nas wyjątkowa noc - zapo-
wiada Mateusz Borek, jeden ze 
współorganizatorów gali „Noc 
Wojowników”. - Zdajemy sobie 
sprawę, że w Częstochowie było 
kilka imprez pięściarskich, ale 
biorąc pod uwagę ładunek emo-
cjonalny i wartość sportową na-
szego wydarzenia, będzie to coś 
szczególnego, co zapadnie na 
długo w pamięci mieszkańców.  

Tomasz Adamek (51-5, 30 
KO) udanie wrócił na ring po po-
nad rocznej przerwie. W czerwcu 
podczas   gali Polsat Boxing Ni-
ght wygrał zdecydowanie na 
punkty z Solomonem Haumono. 
W listopadzie zobaczymy go w 
Częstochowie, choć były plany, 
żeby walczył w Rosji, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii lub Stanach 
Zjednoczonych. - Ponieważ jed-
nak Tomek zbliża się do końca 
swojej kariery, każde dla niego 
spotkanie z polską publiczno-
ścią jest wydarzeniem szczegól-
nym - twierdzi Borek. -   Pomy-
śleliśmy, że nawet jeśli nie stać 
nas do końca na taką galę, w ta-
kim kształcie personalnym, 
chcemy to zrobić. Postanowili-
śmy, że zaryzykujemy i przyje-
dziemy do miasta, które kocha 
sport i chce dla swoich miesz-
kańców zrobić coś szczególnego.

Organizatorzy przedstawili 
swój pomysł wiceprezydentowi 
Jarosławowi Marszałkowi, który 
wyciągnął pomocną dłoń i dzięki 
temu gala bokserska odbędzie 
się w Częstochowie. - Bardzo cie-
szymy się, że wydarzenie na po-
ziomie światowym zostanie zor-
ganizowane w Częstochowie. 
Mamy bardzo dobrą halę, trady-
cje i publiczność, która kocha 

boks. Mam nadzieję, że to dopie-
ro początek naszej współpracy i 
następne wydarzenia będą jesz-
cze wspanialsze - zauważa wice-
prezydent Marszałek.  

Podczas „Nocy Wojowników” 
odbędzie się siedem walk. W tej 
najważniejszej rywalem Toma-
sza Adama będzie doświadczony 
Kameruńczyk Fred Kassi (18-6-
1, 10 KO), który ostatnie poje-
dynki toczył z bokserami z czo-
łówki. W ringu wielokrotnie po-
kazywał, że daje z siebie wszyst-
ko i potrafi sprawić sporo kłopo-
tów każdemu pięściarzowi na 
świecie. Z jego nieprzewidywal-
nym i dynamicznym stylem spo-
ro problemów mieli m.in. Chris 
Arreola i Dominic Breazeale.  

– Fred Kassi to twardy facet. 
Moim zdaniem wygrał walkę z 
Chrisem Arreolą i na pewno nie 
przegrał z Dominickiem Breaze-
alem - uważa Gus Curren, tre-
ner Tomasza Adamka. - Spo-
dziewam się bardzo trudnej wal-
ki. Będziemy gotowi na Kame-
ruńczyka.  

Adamek zapewnia, że jest w 
formie i zapowiada dobrą walkę. 
- Trenowałem już miesiąc wcze-
śniej, bo wiedziałem, że coś się 
szykuje. Oby te trzy tygodnie 
przepracować szczęśliwie, wyjść 
do ringu, błyszczeć i wygrać w 
dobrym stylu - mówi były mistrz 
świata dwóch kategorii wago-
wych. –   Kassi to niewygodny 
rywal, który zmienia pozycje. 
Szykuje się trudna walka, ale 
przy mojej szybkości jestem w 
stanie go oszukać - przekonuje.    

Podczas listopadowej gali swo-
ją walkę stoczy również często-
chowianin Robert Parzęczewski. 
Jego rywalem będzie doświad-
czony zawodnik z Tanzanii z 43 
zwycięstwami na swoim koncie.  

– 20 września podczas walki z 
Tomasem Adamkiem z Czech 
doznałem rozcięcia głowy. Obec-
nie rana jest już zagojona, ale 
przed kolejnym pojedynkiem bę-
dę miał krótszy okres sparingo-
wy - zauważa Parzęczewski. - 
Mamy za to czas, żeby przyłożyć 

się do aspektów technicznych i 
koordynacji.  

Okazję do zaprezentowania 
swoich umiejętności będzie miał 
również Adam Balski (10-0, 8 
KO). Jeden z najbardziej per-
spektywicznych pięściarzy w 
Polsce powraca do ringu po prze-
konującym zwycięstwie z Łuka-
szem Janikiem. W Częstochowie 
zmierzy się z Amerykaninem z 
Detroit Demetriusem Banksem z 
rekordem 9-2.  

Gala będzie transmitowana w 
Polsacie Sport, a także częściowo 
w otwartym Polsacie. - Ponieważ 
Tomek Adamek jest legendą pol-
skiego boksu i od kilkunastu lat 
przyjacielem Polsatu, ring czę-
stochowski i jego zobaczą widzo-
wie w całej Polsce - informuje 
Borek. - Od godz. 18 transmisja 
w Polsacie Sportu, a od 22:05 
dwie walki z Częstochowy zoba-
czą widzowie na antenie otwarte-
go Polsatu. W historii polskiego 
bosku bardzo dawno nie było 
promocji tej dyscypliny dla więk-
szej publiczności.

Organizatorami gali są Tymex 
Boxing Promotion, AG Prmotion 
i MB Promotion.

Bilety dostępne w salonach 
Empik oraz na  www.ebilet.pl.  

KR
Karta walk  

Tomasz Adamek (51-5, 30 KO) - 
Fred Kassi (18-6-1, 10 KO) - 
walka o Międzynarodowe Mi-
strzostwo Polski

Adam Balski (10-0, 8 KO) - Dem-
trius Banks  

Michał Żeromiński (13-2-1, 1 
KO) Łukasz Wierzbicki   (13-0, 
6 KO) - walka o Mistrzostwo 
Polski w kategorii półśredniej

Robert Parzęczewski (17-1, 9 
KO) - TBA

Michał Leśniak (7-1) - Kamil 
Młodziński (8-2-3) - walka o 
Mistrzostwo Polski w kategorii 
super lekkiej  

Mateusz Rzadkosz (5-0-1) - To-
masz Gromadzki (5-0-1)

Damian Wrzesiński (12-1-0) - 
Marek Laskowski (9-8-2)

W meczu 15. kolejki Nice 1 
Ligi częstochowski Raków 
zmierzy się w sobotę, 28 paź-
dziernika na wyjeździe z Olim-
pią Grudziądz. Oba zespoły 
dzieli tylko jeden punkt w ta-
beli.

Piłkarze częstochowskiego ze-
społu po serii czterech z rzędu 
zwycięstw w trzech ostatnich 
meczach zdobyli tylko dwa 
punkty, remisując na własnym 
stadionie z Podbeskidziem 

i GKS-em Tychy. Obecnie Raków 
ma 19 punktów i zajmuje 8. 
miejsce w tabeli.  

Sobotni rywal „czerwono-nie-
bieskich” Olimpia Grudziądz 
sklasyfikowana jest na 10. pozy-
cji z dorobkiem 18 „oczek”. Ma 
na swoim koncie pięć zwycięstw, 
trzy remisy i sześć porażek. 
W ostatnich trzech spotkaniach 
zdobyła zaledwie jedno „oczko”, 
remisując z Pogonią Siedlce.  

Mecz rozpocznie się o godz. 
18. KR
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Sebastian Pawlik z Żarek 
stanął na najniższym stopniu 
podium mistrzostw świata w 
trójboju siłowym klasycznym 
RAW bez sprzętu wspomagają-
cego.

W mistrzostwach, które odby-
wały się w dniach 17-22 paź-
dziernika,  Pawlik  zdobył brąz z 
wynikiem 800 kg. - W przysia-
dzie udało mi się zaliczyć tylko 
jedno podejście na 300 kg, a dwa 
kolejne na 310 zostały spalone - 
relacjonuje zawodnik. - W wyci-
skaniu sztangi na leżąco osią-
gnąłem 210 kg, co było najlep-

szym wynikiem w mojej kategorii 
wagowej 110 kg.  

Po dwóch konkurencjach 
Pawlik był pierwszy. O ostatecz-
nym podziale medali zadecydo-
wał martwy ciąg. – W drugim po-
dejściu spadłem na 2. miejsce z 
wynikiem 290 kg. W trzecim po-
dejściu walczyłem o srebro z za-
wodnikiem z Czech. Zadyspono-
wałem na sztangę 295 kg, co da-
wało mi drugie miejsc. Niestety 
nie udało mi się podnieść tego 
ciężaru   i zakończyłem mistrzo-
stwa z brązowym medalem – 
mówi Pawlik.  

KR

Trójbój siłowy

Brąz mieszkańca Żarek na 
mistrzostwach świata

Żużel

Kto na miejsce Rune Holty?
Rune Holta nie będzie już 

zdobywał punktów dla często-
chowskiego Włókniarza. Za-
stąpić go ma polski ekstraligo-
wiec.  

Włókniarz informował nie-
dawno, że Holta ustalił warunki 
kontraktu i wydawało się, że jego 
pozostanie w Częstochowie to 
w zasadzie już tylko formalność. 
Tymczasem Norweg z polskim 
paszportem złamał dane słowo 
i negocjował z Get Well Toruń. 
Jego zachowanie zbulwersowało 
działaczy częstochowskiego klu-
bu, którzy rozpoczęli poszukiwa-
nia innego seniora. Ruszyły roz-
mowy z   Tobiaszem Musiela-
kiem (z którym klub podpisał już 
umowę), Adrianem Miedziń-
skim, Przemkiem Pawlickim 
i Krzysztofem Kasprzakiem.    

– To zawodnicy, którzy mają 
sporo ofert z innych klubów, dla-
tego rozmowy nie są łatwe - przy-
znaje Michał Świącik, prezes 
częstochowskiego Włókniarza. - 
Oni jednak wiedzą, że we Włók-
niarzu panuje fajna atmosfera, 
klub jest stabilny finansowo 
i bardzo dobrze układa mu się 
współpraca z miastem.  

Sternik Włókniarza na razie 
nie chce zdradzać więcej szcze-
gółów na temat prowadzonych 
rozmów. Z naszych informacji 
wynika, że obecnie najbliżej czę-
stochowskiej drużyny jest duet 
Musielak – Miedziński. Ten 
pierwszy dołączył już do Lwów.

W kontekście startów we 
Włókniarzu w dalszej kolejności 
wymienia się Mateusza Szczepa-
niaka, Grzegorza Walaska, Nor-
berta Kościucha czy Tomasza 

Gapińskiego.  
W przyszłym sezonie ekstrali-

ga żużlowa wraca do zawodni-
ków rezerwowych pod numera-
mi 8 i 16.   Te miejsca będą prze-
widziane dla żużlowców do 23. 
roku życia. Włókniarz złożył już 
taką ofertę Damianowi Dróżdżo-
wi.  

Najbliższe dni pokażą, którzy 
żużlowcy trafią do częstochow-
skiego klubu. – Na pewno kibice 
mogą spodziewać się w drużynie 
dwóch nowych polskich senio-
rów – zapowiada Świącik. – Zro-
bimy wszystko, aby stworzyć 
mocny skład.  

Wiadomo też, że w drużynie 
zabraknie miejsca dla Sebastia-
na Ułamka, który prowadzi roz-
mowy z klubami z Gdańska 
i Opola.

KR

W sobotę, 28 października 
siatkarze Exact Systems Nor-
wid i AZS Częstochowa będą 
walczyć o ligowe punkty na 
wyjazdach. Drużyna Radosła-
wa Panasa zmierzy się z SMS-
-em PZPS Spała, a ekipa 
Krzysztofa Stelmacha zagra z 
Aqua-Zdrój Volleyball Team 
Wałbrzych.

Dwie ostatnie kolejki w I lidze 
nie były udane dla obu często-
chowskich drużyn. Siatkarze 
Norwida przegrali z AZS-em 
AGH Kraków i Krispolem Wrze-
śnia, a akademicy ulegli Stali 
Nysa i TSV Sanok.  

W sobotę obecnie piąty w ta-
beli Exact Systems Norwid bę-
dzie walczył o punkty z SMS-em 

PZPS Spała, który w pięciu roze-
granych spotkaniach nie zdobył 
jeszcze ani jednego punkty i zaj-
muje przedostatnie miejsce. Czę-
stochowianie będą więc fawory-
tem tego meczu. Każdy inny wy-
nik jak ich zwycięstwo za trzy 
punkty będzie można uznać za 
niespodziankę.  

Z kolei częstochowski AZS 
zmierzy się na wyjeździe z dru-
żyną z sąsiadująca w tabeli 
drużyną Aqua-Zdrój Volleyball 
Team. Zespół z Wałbrzycha ma 
obecnie 5 punktów i traci jedno 
„oczko” do akademików, którzy 
zajmują 9. miejsce.

Mecz w Spale rozpocznie się 
o godz. 18, a w Wałbrzychu 
o 18.30.

KR

Siatkówka

Norwid i AZS z dużymi 
szansami na wygrane

Włókniarz Częstochowa 
ustalił   warunki kontraktu z 
Tobiaszem Musielakiem. Ofi-
cjalna umowa z żużlowcem 
zostanie podpisana na począt-
ku listopada.

Musielak to pierwszy krajowy 
senior na sezon 2018, z którym 
porozumiał się częstochowski 
klub. 24-latek to wychowanek 

leszczyńskiej Unii, z którą świę-
cił wiele sukcesów w gronie ju-
niorów.   W ostatnim sezonie   re-
prezentował z barwy rybnickiego 
ROW-u.

Do tej pory działacze Włóknia-
rza ustalili także warunki kon-
traktu z Leonem Madsenem, 
Matejem Zagarem i Andreasem 
Jonssonem.

KR

Żużel

Musielak dołączył do Lwów

http://www.ebilet.pl/
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Fabryka 
Twoich kolorów 
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3644; 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 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 46; magazyn
09:35 Rodzinny ekspres
10:15 Północ – Południe, 

Księga II; odc. 7/12; serial 
kostiumowy; USA (1986)

11:10 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 17/22 ; serial; USA

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

rolnictwie – Innowacje w 
produkcji pasz z użytków 
zielonych; cykl reportaży

12:55 Natura w Jedynce – 
Dzika Patagonia. Ogień i 
lód; Wielka Brytania 
(2015)

14:00 Elif; odc. 122; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki

15:10 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3645; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3191; 

telenowela TVP

18:30 Rodzina wie lepiej; 
/53/; teleturniej

18:55 Mam prawo; /8/; serial 
dokumentalny TVP

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

marzenia; /6/; teleturniej
21:20 Weekendowy Hit 

Jedynki – Film fabularny
23:40 Autostopem po 

śmierć; thriller; Wielka 
Brytania, Francja (2015)

01:20 James Bond w 
Jedynce – Szpieg, który 
mnie kochał; film 
sensacyjny; Wielka 
Brytania (1977)

03:30 Notacje; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 167 
„Urlop Boskich”sezon 7; 
serial komediowy TVP

06:35 Sztuka codzienności – 
Świat wina; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); reż.:Janie 
Oliver

07:00 M jak miłość; odc. 152
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1728; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Postaw na milion; 
odc. 165; teleturniej

12:50 Tylko z Tobą; odc. 13; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 66 
„Za późno”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 Program ekumeniczny
14:55 Było... nie minęło - 

Extra; (7); magazyn
15:30 Janosik; odc. 4/13 - 

Porwanie; serial TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 42 

ed. 3; teleturniej
17:05 Nadzieja i miłość; 

odc. 41; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

3/102; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1728; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1729; serial obyczajowy 
TVP

20:40 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

21:40 Rodzinka.pl; odc. 217 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

22:10 Pod wspólnym 
niebem; odc. 7 Uchodźca; 
serial komediowy TVP

22:45 Jeniec: Tak daleko jak 
nogi poniosą; dramat; 
Niemcy (2001); reż.:Hardy 
Martins; wyk.:Bernhard 
Bettermann, Anatoli 
Kotenyov, Michael Mendi

01:00 Adrenalina; film akcji; 
USA (2006); reż.:Mark 
Neveldine, Brian Taylor; 
wyk.:Jason Statham, Efren 
Ramirez, Amy Smart; 
Dozwolone od lat 18

02:35 Kryzys; odc 2; serial; 
Japonia (2017)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (543); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (50); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (342); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (270); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (751); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2555); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (797); 
serial paradokumentalny; 
serial inspirowany jest 
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 (161); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (149); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2556); serial obyczajowy

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

Kiepskich (399); serial 
komediowy. Kolejne 
perypetie mieszkańców 
kamienicy przy Ćwiartki 
3/4. Halina postanawia 
napisać autobiografię. 
Książka wywołuje burzę w 
życiu rodziny.

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

22:05 Indiana Jones i 
Królestwo Kryształowej 
Czaszki; film przygodowy, 
USA 2008

0:50 Czarne złoto; dramat 
historyczny, Katar/Tunezja/
Francja/Włochy 2011. 
Historia rywalizacji 
arabskich władców w 
latach 1930 o ropę

3:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5112) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(32/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2111) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (820) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (472) - 
program

13:00 19 + (173) - program
13:30 Szpital (709) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 4 

(1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (473) - 
program

16:30 19 + (174) - program
17:00 Ukryta prawda (821) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (710) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7240) - 

informacje 
19:35 Sport (7223) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7220) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5113) - 

program
20:00 Godzilla - film 

przygodowy, USA/Japonia 
2014, reżyseria: Gareth 
Edwards, obsada: Aaron 
Taylor-Johnson, Elizabeth 
Olsen, Bryan Cranston, 
Ken Watanabe, Juliette 
Binoche, David Strathairn, 
Sally Hawkins

22:30 Wróg numer jeden - 
film sensacyjny, USA 
2012, reżyseria: Kathryn 
Bigelow, obsada: Jessica 
Chastain, Jason Clarke, 
Joel Edgerton, Jennifer 
Ehle, Mark Strong, Kyle 
Chandler, James 
Gandolfini

01:40 Kuba Wojewódzki 12 
(8/13) - talk show

02:40 Revolution II (1/22) - 
serial S-F, USA

03:40 Uwaga! (5113) - 
program

03:55 Moc Magii (294/355) - 
program

05:15 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. 13

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

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 243

14:45 Zbuntowany anioł
244; telenowela, Argentyna 

1998; odc. 244
15:45 Lekarze na start; 

Polska; odc. 39. Rafał 
mówi w końcu Marcie, że 
zrobił Brunowi badania 
genetyczne i chce brać 
udział w wychowaniu 
syna. Zuza nadal opiekuje 
się Borysem. Chłopiec jest 
dializowany, ale wyniki 
jego badań wciąż się 
pogarszają. Konarska 
niepokoi się widząc, jak 
bardzo stażystka angażuje 
się w jego problemy…

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 40

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013; odc. 10

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 39

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 1

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Liberator; akcja, USA 
1992

22:00 Mściciel; akcja, 
Francja, Niemcy, 
Republika Południowej 
Afryki, USA 2004. Typowy 
twardziel - Ben Archer - 
postanawia odejść z pracy 
i rozpocząć spokojne życie 
z rodziną. W tym samym 
czasie jego żona, 
pracownica biura 
imigracyjnego, bierze pod 
swoją opiekę małą Kim…

23:55 Savages: ponad 
bezprawiem; akcja, USA 
2012

03:00 Ale numer!; Polska
03:25 Biesiada na cztery 

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

pory roku; factual, Polska
04:20 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:50 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:50 Wszystko przed nami; 
odc. 95; telenowela TVP

06:25 Zmiennicy; odc. 9/15 - 
Podróż sentymentalna; 
serial TVP

07:40 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; serial 
TVP

07:55 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

08:30 M jak miłość; odc. 
661; serial TVP

09:30 Na dobre i na złe; odc. 
683; serial TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 146 
„Podejmowanie decyzji” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 147 
„Milcząca większość” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:35 Ranczo; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
51 - Talent; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
52 - W kręgu podejrzeń; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
603 - Proces; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 148 
„Święty spokój nie 
istnieje” sezon 6; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
53 - Samotne serca; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 180; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
54 - Zaklęty rewir; serial 
kryminalny TVP

00:15 Ojciec Mateusz; odc. 
233;serial kryminalny TVP

01:10 Krew z krwi; odc. 5/8; 
serial TVP

02:15 Krew z krwi; odc. 6/8; 
serial TVP

03:15 Zmiennicy; odc. 9/15 - 
Podróż sentymentalna; 
serial TVP

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

05:20 Rodzinka.pl; odc. 146; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2373
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Lekko i dietetycznie z 
królikiem

06:35 Fabryka śmiechu; 
(odc. 2)

07:40 Jeden z dziesięciu; 
20/97; teleturniej

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (42) - Wirtualny 
świat

09:15 Koło fortuny; odc. 34 
ed. 3; teleturniej

09:50 Kierunek Kabaret; /40/
10:50 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /58/ - „Już nie 
ma dzikich plaż” - Irena 
Santor

11:10 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
półfinał pierwszy (7)

12:10 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie

14:10 Familiada; odc. 2373
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Co każdy satyryk wiedzieć 
powinien cz. 1

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Co każdy satyryk wiedzieć 
powinien cz. 3

16:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Co każdy satyryk wiedzieć 
powinien cz. 4

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Konkurs na najlepsze 
piersi; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 29 
- Pustynia; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 5 Środkowa 
Dalmacja - Split (21); 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach - 
Święta wojna; (256) 
Ostaniec; serial 
komediowy TVP

20:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
półfinał drugi (8)

21:15 Postaw na milion; 
odc. 151; teleturniej

22:15 Pierwsza randka; (8)
23:15 Dzięki Bogu już 

weekend; (8); program 
rozrywkowy

00:20 Koło fortuny; odc. 33 
ed. 3; teleturniej

00:55 Sonda 2; (64) - 
Zapach; program 
popularnonaukowy

01:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki;  
(1-2)

04:35 Rozrywka Retro – 
Magister w Studiu Gama

05:20 Ukryta prawda (56/72) 
- program obyczajowy

06:20 Szpital (179) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (112) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy IV (13/17) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (125/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (126/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (454) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (113) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (353) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (180) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy IV (14/17) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(20/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (127/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (128/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (455) - 
program obyczajowy 

20:00 Biały Kieł - film 
przygodowy, USA 1991. 
Historia dzielnego psa, 
który od szczenięctwa 
musi sam dawać sobie 
radę pośród dzikich 
zwierząt i złych ludzi, staje 
się więc także dziki i 
niebezpieczny

22:20 Wredne dziewczyny II 
- komedia, USA 2011. Jo 
Mitchell, 
siedemnastoletnia córka 
rajdowego kierowcy, 
przenosi się do nowego 
miasta, gdzie zaczyna 
edukację w liceum North 
Shore. Wśród uczennic 
szkoły prym wiedzie grupa 
dziewczyn pod wodzą 
bogatej i zarozumiałej 
Mandi. Międz Jo a 
najpopularniejszą 
uczennicą liceum wkrótce 
dochodzi do konfliktu…

00:25 Zabójcza broń (4/18) - 
serial 

01:30 Masters of Sex 2 
(11/12) - serial, USA 

02:45 Moc Magii (294/355) - 
program 

04:55 Druga strona medalu 
2 (3/7) - talk show

06:00 Nowa Maja w 
ogrodzie (35/52) - 
magazyn ogrodniczy

06:30 Akademia ogrodnika 
(42/52) - magazyn 
ogrodniczy

06:35 Ugotowani 11 (7/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:35 Idealna niania 9
08:15 Sekrety chirurgii (12) 

- reality show
09:15 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 3 (3/12) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (2/13) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (6/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 6 
(5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Ostre cięcie 4 (7/12) - 
program

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

(8/10) - reality show
14:30 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 3 (7/12) - reality 
show

15:15 Surowi rodzice 3 
(8/13) - reality show

16:15 Beauty ekspert 2 
(6/12) - magazyn 
lifestylowy

16:45 Pani Gadżet 2.0 (8/12) 
- magazyn

17:15 Gwiazdy od kuchni
17:45 Ugotowani 11 (8/12) - 

program kulinarno-
rozrywkowy

18:45 36,6 2 (7/13) - 
program

19:45 Kuchenne rewolucje 7 
(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:45 Ofiary Billa 
Cosby’egoOfiary Billa 
Cosby’ego - dokument

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

(9/12) - reality show
23:30 Nastolatki w ciąży (6) 

- serial dokumentalny, 
Wielka Brytania

00:15 Sekrety doliny Inków - 
dokument

01:10 Współczesny kościół - 
dokument

02:05 W roli głównej - Edyta 
Górniak (1/7) - talk show

02:35 W roli głównej - 
Maciej Stuhr (1/6) - talk 
show

03:05 W roli głównej - Iwona 
Pavlovicz (10/16) - talk 
show

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

03:55 Wiem, co jem 6 
(10/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

04:45 Wiem, co jem (8/16) - 
magazyn

08:00 Piłka nożna; Puchar 
Niemiec: 1/16F (5): 
Werder Brema - TSG 
Hoffenheim

10:00 Tenis ziemny; Turniej 
WTA Finals - Singapur 
(11)

12:05 Piłka ręczna 
mężczyzn; Turniej w Danii: 
Francja - Polska

13:30 Tenis ziemny; Turniej 
WTA Finals - Singapur 
(12) 

15:30 Nieśmiertelni
15:50 PN - Barca TV
18:10 PN - Barca TV
19:05 Boks; Mecz towarzyski: 

Polska - Węgry
22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Tenis ziemny; Turniej 

WTA Finals - Singapur 
(12) 

24:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (7): Las Vegas 
Golden Knights - Colorado 
Avalanche

07:00 Kwadrans w ogrodzie; 
magazyn

07:15 Informator
08:05 Co mogą martwi jeńcy; 

film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 980
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Zapiski Łazęgi – Ziemia 

choszczeńska; felieton
12:15 Nożem i widelcem; odc. 

153
12:30 Historie szczęśliwe; odc. 

48; cykl reportaży
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Strefa zdrowia; odc. 5; 

magazyn medyczny
14:15 Co mogą martwi jeńcy; 

film dokum.
15:15 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
15:35 Pełnosprawni; odc. 225; 

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; 

felieton
18:00 Dojrzalsi; magazyn 

publicystyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Schlesien Journal
20:01 Kto to jeszcze pamięta 

czyli włamanie do 
archiwum TVP

20:35 Na szlaku wydarzeń; 
magazyn

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

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Co mogą martwi jeńcy; 

film dokum.
00:40 Pełnosprawni; odc. 225; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

01:20 Sprawa dla reportera
02:05 Zapiski Łazęgi – Ziemia 

choszczeńska; felieton
02:20 Nożem i widelcem; odc. 

153
02:40 Co mogą martwi jeńcy; 

film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Strefa zdrowia; odc. 5; 

magazyn
04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 980
06:20 Reportaż
06:35 Pełnosprawni; odc. 225; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

06:50 Był taki dzień – 27 
października; felieton

06:55 Historia Polski – 
Bezpieka 1944-56 - cz. 1; 
serial dokum.

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 25

08:35 RetroTEYada – Z 
archiwum kabaretu Tey 
czyli RetroTEYada odc. 8

09:15 W labiryncie; odc. 
104/120; serial TVP

09:50 W pogardzie i chwale 
– Wojciech Korfanty; 
dokument fabularyzowany

10:50 Wszystkie kolory 
świata – Mauritius i 
Rodrigues odc. 7/30; 
serial dokum.; Francja

11:50 Taśmy bezpieki; odc. 
22 Zabójstwo ks. Stefana 
Niedzielaka

12:25 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; odc. 
13; cykl reportaży

12:55 Podróże z historią; 
odc. 6 Żyć jak Słowianin; 
cykl dokum.

13:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Samolot 
Legenda

14:00 Sensacje XX wieku – 
Tajna kwatera /1-2/; cykl 
dokum.

15:05 Przewodnik 
Historyczny Bogusława 
Wołoszańskiego - 
Tajemnica Wału 
Pomorskiego; cykl dokum.

15:35 Tajne historie 
archeologii; odc. 3/3; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2013)

16:40 Historia Polski – 
Bezpieka 1944-56 - cz. 2; 
serial dokum.

17:45 Czas honoru; odc. 25; 
s. II; serial TVP

18:45 Z archiwum IPN – IV 
Zarząd WiN; magazyn

19:20 Sensacje XX wieku – 
Tajna kwatera /3/; cykl 
dokum.

19:55 Sensacje XX wieku – 
Bitwa o Suez; cykl 
dokum.

20:25 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 9; 
magazyn

20:50 Tajne akcje 
szpiegowskie; odc. 3/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:45 Tajemnica Enigmy; 
odc. 6/8; serial TVP

22:35 Szerokie tory. Bajkał; 
reportaż

23:15 Ośmiornica; s. 5 odc. 
9/10; serial; Włochy (1984)

00:25 Rzeczpospolita 
partyzancka – Żelazne 
Kompanie; film dokum.; 
reż.:Wojciech Nalazek

01:15 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - W 
krainie flamenco; odc. 25; 
cykl reportaży

01:45 Tajemnica Enigmy; 
odc. 6/8 - Wyłączeni z gry; 
serial TVP

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

7:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 
ćwierćfinałowy: 
Chojniczanka Chojnice - 
Górnik Zabrze

9:10 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 
ćwierćfinałowy: Chrobry 
Głogów - Arka Gdynia

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 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz: 
ćwierćfinałowy: Drutex-
Bytovia Bytów - Legia 
Warszawa

15:10 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 
ćwierćfinałowy: KGHM 
Zagłębie Lubin - Korona 
Kielce

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - PGE Skra 
Bełchatów

20:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Podbeskidzie 
Bielsko-Biała - Zagłębie 
Sosnowiec

23:00 Boks
0:30 Sporty walki: KSW; 

Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

POLSAT SPORT
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04:20 Klan; odc. 3187
04:45 Klan; odc. 3188
05:05 Klan; odc. 3189
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3645; 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 Ostatni zachód słońca; 

western; USA (1961)
10:10 Ptaki ciernistych 

krzewów; odc. 5/10; serial 
obyczajowy; USA (1983)

10:55 Ptaki ciernistych 
krzewów; odc. 6/10; serial 
obyczajowy; USA (1983)

12:00 Studio Raban
12:30 Fascynujący świat – 

Jak zbudować planetę; 
odc. 2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); reż.:Mike 
Slee, Nigel Simpkiss, Nick 
Schoolingin- Jordan

13:35 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

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

15:05 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 64; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

16:00 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 20 - Karta Polaka; 
serial obyczajowy TVP

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

seria IV; odc. 7; reality 
show

18:30 Rodzina wie lepiej; 
/54/; teleturniej

18:55 Jaka to melodia?; 
odc. 3646; teleturniej muz.

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Komisarz Alex; odc. 

125 - Wirtualne życie, 
prawdziwa śmierć; serial 
kryminalny TVP

21:10 Hit na sobotę – Dawca 
pamięci; film fabularny; 
USA (2015)

22:55 Debiutanci; film 
obyczajowy; USA (2010); 
reż.:Mike Mills; wyk.:Ewan 
McGregor, Christopher 
Plummer, Melanie 
Laurent, Goran Visnjic

00:45 Film fabularny
03:00 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 64; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

05:25 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem; odc. 4/12; 
Wielka Brytania (2016)

06:30 M jak miłość; odc. 
1323; serial TVP

07:30 Pytanie na śniadanie
10:55 Lajk!
11:20 Pod wspólnym 

niebem; odc. 7 Uchodźca; 
serial komediowy TVP

11:50 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

12:50 Na sygnale; odc. 160 
„Za wszelka cenę”; serial 
fabularyzowany TVP

13:20 Podróże z historią; 
odc. 51 Z życia wyższych 
sfer; cykl dokumentalny

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

Extra; (8); magazyn
15:15 Rodzinka.pl; odc. 217 

sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:45 Pierwsza randka; (9)
16:45 Film dokumentalny
17:40 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy – Postaw na 

milion; odc. 166
19:05 Postaw na milion; 

odc. 166; teleturniej
20:05 The Voice of Poland – 

Nokaut (14); widowisko
22:25 Miasto skarbów; odc. 

7; serial kryminalny TVP
23:25 Kryzys; odc 2; serial; 

Japonia (2017)
00:30 Pamięć absolutna; 

film science fiction; USA 
(1990); reż.:Paul 
Verhoeven; wyk.:Arnold 
Schwarzenegger, Sharon 
Stone, Ronny Cox, 
Michael Ironside

02:30 Jeniec: Tak daleko jak 
nogi poniosą; dramat; 
Niemcy (2001); reż.:Hardy 
Martins; wyk.:Bernhard 
Bettermann, Anatoli 
Kotenyov, Michael Mendi

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (9); serial 
animowany

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (51); serial 
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (52); serial 
animowany

9:15 Przygody Kota w 
Butach (21); serial 
animowany

9:40 Przygody Kota w 
Butach (22); serial 
animowany

10:10 Ewa gotuje (314); 
magazyn kulinarny

10:45 #SUPERMODELKA - 
PLUS SIZE (8); 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 (16); program 
rozrywkowy. Rywalizacja 
ponadprzeciętnie 
uzdolnionych ludzi. 
Widzów czekają 
zaskakujące konkurencje i 
pojedynek geniuszy z 
różnych stron świata. 
Zmierzą się utalentowani 
reprezentanci Hiszpanii,...

13:45 Wyspa przetrwania 
(8); reality show

15:45 Kabaret na żywo (26); 
program rozrywkowy. 
Marcin Daniec, gospodarz 
odcinka, wystąpi w 
towarzystwie Andrzeja 
Grabowskiego i Krzysztofa 
Piaseckiego. Zaprezentują 
się też: Formacja Chatelet, 
Kabaret K2...

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

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

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

Kiepskich (400); serial 
komediowy

20:10 Pingwiny z 
Madagaskaru; film 
animowany, USA 2014. 
Świat wpada w macki 
żądnej władzy ośmiornicy. 
Oddział pomysłowych 
pingwinów krzyżuje plany 
bestii.

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

0:05 Strażnik granicy; film 
sensacyjny, USA 2008

2:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:25 Uwaga! (5113) - 
program

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

(1020) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

15 (653) - serial 
obyczajowy, Polska

12:50 Drzewo marzeń (8/9) - 
program

13:50 MasterChef 6 (7/14) - 
program rozrywkowy

15:25 Azja Express 2 (8/13) - 
program

17:00 Kuchenne rewolucje 
16 (8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:00 36,6 2 (8/13) - 
program

19:00 Fakty (7241) - 
informacje 

19:25 Sport (7224) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7221) - 
informacje 

19:45 Uwaga! (5114) - 
program

20:00 Mam talent 10 (8/13) 
- program rozrywkowy 

21:55 Wiek Adaline - film 
melodramat, USA/Kanada 
2015, reżyseria: Lee 
Toland Krieger, obsada: 
Blake Lively, Michiel 
Huisman, Harrison Ford, 
Ellen Burstyn, Kathy Baker

00:25 Oszukać 
przeznaczenie V - film 
horror, USA/Kanada 2011, 
reżyseria: Steven Quale, 
obsada: Nicholas 
D’Agosto, Emma 
Campbell, Miles Fisher, 
Ellen Wroe, Tony Todd

02:15 Uwaga! (5114) - 
program

02:35 Moc Magii (295/355) - 
program

03:55 Nic straconego

06:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

06:35 Taki jest świat; factual; 
Polska

07:15 Columbo; fabularny, 
USA 1973

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 28

09:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 29

10:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 30

11:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 31. 
Pan Przemysław chce 
zastawić w lombardzie 
samochód z lat 70, który 
jak się okazuje, wcześniej 
obiecał synowi. Kazimierz 
rozpoznaje w nim 
dawnego kierowcę 
rajdowego…

12:50 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2011

13:25 Małolaty u taty; 
komedia, USA 2003

15:05 Goście, goście; 
komedia, Francja 1993. 
Rok 1122. Roztargniony 
czarodziej przypadkiem 
przenosi dzielnego 
wojownika - Godfryda de 
Maplhete, zwanego 
Śmiałym oraz jego 
wiernego giermka - 
Jacquouille la Fripouille - 
do XX wieku! Teraz, obaj 
muszą nauczyć się jak 
porozumiewać się z 
ludźmi „z przyszłości”, ale 
przede wszystkim znaleźć 
sposób, by wrócić jak 
najszybciej do domu.

17:25 Zaginiony świat: 
Jurassic Park; 
przygodowy, USA 1997. 
Minęły cztery lata od 
zamknięcia Parku 
Jurajskiego. Dr Ian 
Malcolm (Jeff Goldblum) 
odkrywa, że John 
Hammond (Richard 
Attenborough), 
miliarder,dzięki któremu 
powstał pierwszy park, 
wyhodował całe stada 
dinozaurów na innej 
wyspie w głębi oceanu…

20:00 Plan ucieczki; akcja, 
USA 2013

22:10 Arena; akcja, USA 
2011

00:05 Przyjemniaczek; akcja, 
Hongkong 1998. Dwa 
gangi narkotykowe toczą 
ze sobą bitwę. Telewizyjna 
reporterka - Diana - z 
ukrycia filmuje przebieg 
strzelaniny…

02:05 Taki jest świat; factual; 
03:05 Ale numer!; Polska
03:35 Kręcimy z gwiazdami; 

Polska 2012; odc. 3
04:20 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:45 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 12

05:10 Twój Puls; fabularny
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:50 Bulionerzy; odc. 68 - 
Kapcie; serial komediowy 
TVP

06:30 Zmiennicy; odc. 7/15 - 
Warszawski łącznik; serial 
TVP

07:35 Zmiennicy; odc. 8/15 - 
Fartowny dzień; serial TVP

08:50 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 19 - Terapia 
szokowa; serial 
obyczajowy TVP

09:45 Ranczo; odc. 68 - 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; odc. 140 
„Lepiej nie wiedzieć” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 141 
„Zima zła”; serial 
komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 142 
„Śmierć w ogrodzie”; 
serial komediowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; odc. 
47 - Tajemnicze śledztwo; 
serial kryminalny TVP

14:35 Ranczo; odc. 70 - Seks 
nocy letniej; serial 
obyczajowy TVP

15:30 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

16:30 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

17:25 Janosik; odc. 8/13 - 
Dobra cena; serial TVP

18:25 Komisarz Alex; odc. 
124 - Ostatni mecz; serial 
kryminalny TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
234; serial kryminalny 
TVP

20:20 Ojciec Mateusz; odc. 
48 - Śmierć na żywo; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; odc. 
49 - Lot; serial kryminalny 
TVP

22:20 Ranczo; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

00:10 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 20 - Karta Polaka; 
serial obyczajowy TVP

01:05 Miasto skarbów; odc. 
6; serial kryminalny TVP

01:55 Strażacy; odc. 20 - Na 
własną rękę; serial TVP

02:55 Dublerzy; odc. 2/4; 
serial TVP

03:55 Pod wspólnym 
niebem; odc. 6 Powrót 
Julii; serial komediowy 
TVP

04:25 Rodzinka.pl; odc. 216 
„Sie czyta, sie wie” sezon 
11; serial komediowy TVP

05:00 Bulionerzy; odc. 68; 
serial komediowy TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie; odc.15

06:20 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (16)

07:15 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 4; magazyn

07:40 Przyjaciel do zadań 
specjalnych; /8/; reality 
show

08:30 Smaczne Go!; (2)
09:20 Gwiazdozbiór TVP 

Rozrywka - Mietek 
Szcześniak /1/; reportaż

09:45 Życie to Kabaret – 
Kabaret na festiwalu. 
Fabularny show 
kabaretowy

10:55 Kierunek Kabaret - 
Parodie programów 
telewizyjnych /11/

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Mietek 
Szcześniak /2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Pstrąg

12:55 Podróże z historią; 
odc. 15 Turniej o róg 
królowej; cykl dokum.

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc.15

14:15 Postaw na milion; 
odc. 151; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /61/ - „Motylem 
jestem” - Irena Jarocka

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /36/ - „Jesteśmy 
na wczasach” - Wojciech 
Młynarski

15:30 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (8) - Nauczyciel 
cz. 2

16:25 Herbatka z kabaretem; 
(24-23)

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

18:00 Szczęśliwego Nowego 
Jorku; film obyczajowy

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

20:50 Bake off – Ale przepis; 
(6)

21:15 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II; (3)

22:20 Kierunek Kabaret; /39/
23:25 Paranienormalni 

Tonight – Tomson i 
Baron; program 
rozrywkowy

00:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach w 
tropikach (1); widowisko

01:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach w 
wielkim mieście (2); 
widowisko

02:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach pod 
gruszą (3); widowisko

03:30 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (16); 
widowisko rozrywkowe

05:50 Ukryta prawda (57/72) 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Dwóch i pół (10/23) - 

serial, USA 
09:25 Zaklinaczka duchów 

(16/22) - serial S-F, USA 
10:25 Zaklinaczka duchów 

(17/22) - serial S-F, USA 
11:20 Brzydula (119/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
11:55 Brzydula (120/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
12:30 Brzydula (121/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
13:00 Brzydula (122/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
13:35 Brzydula (123/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
14:10 Brzydula (124/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
14:45 Loch Ness - film 

przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 1996. 
Amerykański zoolog 
Jonathan Dempsey (Ted 
Danson) zajmuje się 
poszukiwaniem 
zaginionych gatunków. 
Przysparza mu to sławy 
wśród tropicieli 
nieznanych istot, ale też 
sporo kłopotów na 
macierzystej uczelni, gdy 
kolejne wyprawy kończą 
się fiaskiem…

16:55 Opowieści na 
dobranoc - komedia, USA 
2008. Pewnego dnia 
Skeeter Bronson odkrywa, 
że historie, które opowiada 
swoim siostrzeńcom na 
dobranoc stają sie 
prawdą…

19:00 Vinci - komedia, 
Polska 2004. Po kilku 
latach odsiadywania kary 
za kradzież z włamaniem 
Cuma - specjalista od 
kradzieży dzieł sztuki - 
wychodzi z więzienia ze 
względu na zły stan 
zdrowia. Jego wyjście 
zaaranżował Gruby, paser, 
który zleca Cumie kradzież 
krakowskiego skarbu – 
„Damy z łasiczką”

21:20 Mama i ja - komedia, 
USA 2012

23:25 Ostatni samuraj - film 
przygodowy, USA 2003. 

02:45 Moc Magii (295/355) - 
program

05:40 Inspektorzy od 
żywności 3 (1/4) - 
program rozrywkowy

07:00 Wszystko o jedzeniu 2
07:30 Prawda z DNA (5/8) - 

program obyczajowy
08:00 Gwiazdy od kuchni
08:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (8/12) - 
program lifestylowy

09:15 Dorota was urządzi 7 
(2/6) - program

10:00 Żony Hollywood 3 
(7/12) - program

11:00 Apetyt na miłość 4 
(8/12) - program 
rozrywkowy

12:00 Pojedynek na modę
12:45 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (8/10) - 
program rozrywkowy

13:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (8/10) - reality 
show

14:15 W czym do ślubu? 2 
(8/10) - reality show

14:45 Mistrzowskie cięcie 
(8) - program rozrywkowy

15:45 Gwiazdy prywatnie
16:15 Pani Gadżet 14 (8/12) 

- magazyn
16:45 Dorota was urządzi 7 

(3/6) - program
17:30 W dobrym stylu 3 

(4/8) - program 
lifestylowy

18:15 Gwiazdy od kuchni
18:45 Nastolatki w ciąży (6) 

- serial dokumentalny, 
Wielka Brytania

19:30 Życie bez wstydu 5 
(9/12) - reality show

20:30 Żony Hollywood 3 
(8/12) - program

21:30 Pocałunek w ciemno 3
22:30 #Sława
23:00 Zemsta z pomocą 

Kardashianki
00:00 W dobrym stylu 3 

(4/8) - program 
lifestylowy

00:45 Internetowi oprawcy 2 
(7/8) - program 
obyczajowy

01:40 Leczyć bez leków 
(9/12) - serial 
dokumentalny, USA

02:10 W roli głównej - 
Robert Lewandowski (2/7) 
- talk show

02:35 W roli głównej - 
Marcin Prokop (7) - talk 
show

03:05 W roli głównej - 
Maryla Rodowicz (11/16) 
- talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 6 
(11/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn

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

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (7): Las Vegas 
Golden Knights - Colorado 
Avalanche

10:00 Tenis ziemny; Turniej 
WTA Finals - Singapur 
1/2F (1) 

12:00 Koszykówka mężczyzn; 
Niezapomniany 
Eurobasket - Najlepsze 
Akcje

12:30 Kolarstwo Saitama 
Criterium by te Tour de 
France Japonia

13:30 Tenis ziemny; Turniej 
WTA Finals - Singapur 
1/2F (2) 

15:20 Tenisowe gwiazdy
16:00 Piłka ręczna 

mężczyzn; Turniej w Danii: 
Dania - Polska

18:00 Piłka ręczna 
mężczyzn; Turniej w Danii: 
studio

18:50 Piłka ręczna 
mężczyzn; Turniej w Danii: 
Norwegia - Francja

20:55 Tenis ziemny; Turniej 
WTA Finals - Singapur 
1/2F (2) 

22:30 Sportowa Sobota
23:00 Piłka ręczna 

mężczyzn; Turniej w Danii: 
Dania - Polska

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 AgroMoc; odc. 7
07:50 Mój pies i inne zwierzaki
08:05 Astronarium; magazyn
08:30 Sekrety mnichów – 

Pornografia - dlaczego jest 
szkodliwa; rozmowa

08:50 Sekrety Stomatologii; 
odc. 7; magazyn

09:05 Pogoda 
09:10 AgroSzansa; odc. 101/9
09:30 Rączka gotuje
10:01 Studio lato; magazyn
11:15 Jak to działa – Huta 

szkła; odc. 83; magazyn
11:45 Polska z Miodkiem; (33) 

Krosno; felieton
11:55 Strefa zdrowia; odc. 6
12:15 Ginące zawody; odc. 25 

Kapelusz czy beret; reportaż
12:35 Posmakuj Opolskiego; 

odc. 10
12:50 Pogoda 
12:55 Gapa złodziej; film dok.
13:40 Antenowe remanenty
13:55 Nożem i widelcem
14:20 Telenowyny; magazyn
14:50 Biznes na wsi /Antenowe 

remanenty
15:05 Regiony z Historią – 

Pułtusk; cykl dokum.
15:25 Sekrety mnichów – 

Pornografia - dlaczego jest 
szkodliwa; rozmowa

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

9/15; serial TVP
17:05 Antenowe remanenty
17:32 POGODA
17:40 Relacje; mag. ekonom.
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:35 Studio lato; magazyn
20:45 Twarze TV Katowice
20:55 POGODA
21:00 Relacje; magazyn
21:20 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Polskie drogi; odc. 4/11; 

serial TVP
23:45 Sekrety mnichów – 

Pornografia - dlaczego jest 
szkodliwa; rozmowa

00:05 Gapa złodziej; film 
dokum.

01:00 Rączka gotuje
01:30 AgroSzansa; odc. 101/9; 

magazyn
01:50 Telenowyny; magazyn
02:20 Ginące zawody; odc. 25; 

reportaż
02:35 Regiony z Historią – 

Pułtusk; cykl dokum.
03:00 Astronarium; magazyn
03:35 Gapa złodziej; film dok.
04:25 Sekrety mnichów – 

Pornografia - dlaczego jest 
szkodliwa; rozmowa

04:45 AgroMoc; odc. 7
05:05 Dziennik Regionów
05:30 Strefa zdrowia; odc. 6
05:50 Rok w ogrodzie
06:15 Posmakuj Opolskiego; 

odc. 10
06:30 Jak to działa – Huta 

szkła; odc. 83; magazyn
07:00 Regiony z Historią – 

Pułtusk; cykl dokum.
07:15 Gapa złodziej; film dok.

06:50 Był taki dzień – 28 
października; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Cyklady odc. 
6/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

08:00 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 9 Ostrów 
Lednicki; magazyn

08:30 Ex Libris – Historyczna 
książka roku cz. 1; 
magazyn

08:45 Stawiam na Tolka 
Banana; odc. 6/7 Filipek; 
serial TVP

09:25 Stawiam na Tolka 
Banana; odc. 7/7 Tolek; 
serial TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Na kaczkę do Paryża; 
magazyn kulinarny

10:45 Ginące cywilizacje – 
Między magią a 
modlitwą. Szeptuchy z 
Podlasia; odc. 7; cykl 
dokum.; Francja (1996)

11:50 Życie; cz. 9. Rośliny; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2009)

12:50 Sekrety wyryte w 
kamieniach; odc. 1/8; 
serial dokum.; Francja 
(2005)

13:55 Szerokie tory; reportaż
14:30 Wielka gra; teleturniej
15:35 Spór o historię – 

Roztańczony kongres; 
debata

16:15 Świadectwo drogi – 
Stefan Kardynał 
Wyszyński; film dokum.

17:15 Bracia, nie 
zasypiajmy sprawy ks. 
Stanisław Brzóska; film 
dokum.; reż.:Leszek 
Wiśniewski

18:00 Twarze i maski; odc. 
4/8 Próba. Rok 1980; 
serial TVP

19:10 Jak wygrac wojnę; 
odc. 1/3; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

20:15 Lalka; odc. 3/9 - 
Wielkopańskie zabawy; 
serial TVP

21:45 Tajne akcje 
szpiegowskie; odc. 3/8; 
film dokum.; USA (2016)

22:40 Koło historii – 
Świadek czasu pogardy; 
cykl reportaży; 

23:25 Komandoria; cz 6/8; 
serial; Francja (2009)

00:25 Człowiek Boga; film 
dokum.

01:25 Ostatnie okrążenie; 
film TVP; reż.:Krzysztof 
Rogulski

02:35 Tak bardzo bali się 
legendy o nim; film 
dokum.

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Podbeskidzie 
Bielsko-Biała - Zagłębie 
Sosnowiec

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

9:50 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 
ćwierćfinałowy: Drutex-
Bytovia Bytów - Legia 
Warszawa

12:00 K.O. TV Weekly; 
magazyn bokserski

12:40 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - PGE Skra 
Bełchatów

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Łuczniczka Bydgoszcz - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

17:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
GKS Katowice

20:00 Boks
0:00 Boks
2:00 Piłka nożna; Eliminacje 

Mistrzostw Świata; mecz: 
Kazachstan - Polska

4:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Dania
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04:45 Galeria; odc. 80; serial 
obyczajowy TVP

05:15 Klan; odc. 3190; 
telenowela TVP

05:35 Klan; odc. 3191; 
telenowela TVP

06:10 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (362)

06:35 Pełnosprawni; odc. 
226; magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:40 Ziarno – Jacy są 

święci?; magazyn
09:15 Jak to działa; odc. 

145; magazyn
09:45 Biblia – Święty Paweł; 

cz. 1; serial; Niemcy, 
Włochy, Francja, USA 
(2000)

10:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 47 Busko - 
Zdrój; magazyn

11:10 Weterynarze z 
sercem; /22/

11:40 Sekrety mnichów – 
Ideał matki; rozmowa

11:55 Między ziemią a 
niebem; magazyn

12:00 Anioł Pański; Watykan 
(2017)

12:15 Między ziemią a 
niebem; magazyn

12:55 BBC w Jedynce – 
Oszuści wśród zwierząt. 
Podstępne zaloty; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); reż.:Holly 
Spearing

14:00 Poldark - Wichry losu; 
odc. 4 (Poldark, ep. 4); 
serial; Wielka Brytania 
(2015)

15:10 The Wall. Wygraj 
marzenia; /6/; teleturniej

16:05 Program kulinarny
16:25 Sonda 2; (65); 

program 
popularnonaukowy

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

125 - Wirtualne życie, 
prawdziwa śmierć; serial 
kryminalny TVP

18:40 Jaka to melodia?; 
odc. 3647; teleturniej muz.

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Dziewczyny ze Lwowa; 

odc. 21; serial TVP
21:10 Rolnik szuka żony; 

odc. 8; reality show
22:10 Zakochana Jedynka – 

Już za tobą tęsknię; film 
obyczajowy; USA, Wielka 
Brytania (2015)

00:10 Dawca pamięci; film 
fabularny; USA (2015)

01:50 Jaka to melodia?; 
odc. 3647; teleturniej muz.

02:35 Biblia – Święty Paweł; 
cz. 1; serial; Niemcy, 
Włochy, Francja, USAr

05:45 Słowo na niedzielę
05:55 Podróże z historią; 

odc. 30 Burzliwe dzieje 
Kresów; cykl dokum.

06:35 M jak miłość; odc. 
1324; serial TVP

07:30 Barwy szczęścia; odc. 
1725; serial TVP

08:05 Barwy szczęścia; odc. 
1726; serial TVP

08:35 Barwy szczęścia; odc. 
1727; serial TVP

09:10 Barwy szczęścia; odc. 
1728; serial TVP

09:40 Barwy szczęścia; odc. 
1729; serial TVP

10:15 Ostoja; odc. 177; 
magazyn przyrodniczy

10:50 Rodzinne oglądanie - 
Zwierzęce superzmysły - 
Węch; odc. 3/3; serial 
dokum.; Wielka Brytania 
(2014); reż.:Sam Hodgson

11:55 Makłowicz w podróży 
– Kanada – Quebeck; 
magazyn kulinarny

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

13:35 Bake off – Ale przepis; 
(7)

14:00 Familiada
14:40 Koło fortuny; odc. 43 

ed. 3; teleturniej
15:20 Na dobre i na złe; odc. 

683; serial TVP
16:20 The Voice of Poland  

– Nokaut (14); widowisko
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:55 Pod wspólnym 

niebem; odc. 7 Uchodźca; 
serial komediowy TVP

19:25 Lajk!
20:05 Pamięć absolutna; 

film science fiction; USA 
(1990)

22:10 Kino bez granic – Dwa 
dni, jedna noc; dramat; 
Belgia, Francja, Włochy 
(2015)

23:50 Koncert - V Symfonia 
Reformacyjna Filipa 
Mendelsona

00:45 Nadzór; dramat; 
reż.:Wiesław Saniewski

02:50 Trzeci; film 
obyczajowy; reż.:Jan 
Hryniak; wyk.:Marek 
Kondrat, Jacek 
Poniedziałek, Magdalena 
Cielecka, Edyta Olszówka, 
Rafał Królikowski, Jacek 
Braciak, Paweł 
Królikowski, Redbad 
Klynstra, Grażyna 
Suchocka

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:30 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (10); serial 
animowany

8:00 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (27); serial 
animowany

8:30 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (28); serial 
animowany

9:00 Dinozaur; film 
animowany, USA 2000. 
Losy prehistorycznego 
gada, który wychowuje się 
razem ze stadem... 
lemurów.

10:50 Indiana Jones i 
Królestwo Kryształowej 
Czaszki; film przygodowy, 
USA 2008

13:35 Pingwiny z 
Madagaskaru; film 
animowany, USA 2014

15:35 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 8 (8); 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 (102); 
reality show. Mąż pani 
Beaty zginął w wypadku. 
Kobieta została sama z 
dwójką dzieci i domem, 
który wymagał 
natychmiastowego 
remontu. Ekipa 
przystępuje...

18:35 Dom pełen zmian (3); 
serial komediowy

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

program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (9); 

serial obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo: Fit 

eko bio organic, czyli jaja 
z wolnego wybiegu (27); 
program rozrywkowy

23:15 Bez hamulców; film 
sensacyjny, USA 2012

1:05 X-Men: Przeszłość, 
która nadejdzie; film SF, 
Wielka Brytania/USA 2014

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:25 Uwaga! (5114) - 
program

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

ogrodzie (35/52) - 
magazyn ogrodniczy

08:25 Akademia ogrodnika 
(42/52) - magazyn 
ogrodniczy

08:30 Dzień Dobry TVN 
(1021) - magazyn

11:00 Kobieta na krańcu 
świata 9 (8/9) - program

11:35 Co za tydzień (823) - 
magazyn

12:10 Diagnoza (8/13) - 
serial, Polska

13:10 Druga szansa 4 (7/13) 
- serial, Polska

14:10 Mam talent 10 (8/13) 
- program rozrywkowy

16:05 Skok przez płot - 
komedia, USA 2006, 
reżyseria: Tim Johnson, 
Karey Kirkpatrick, obsada: 
Bruce Willis, Garry 
Shandling, Steve Carrell, 
Wanda Sykes, William 
Shatner, Nick Nolte, 
Thomas Haden Church

17:50 Spotkanie ze smakiem 
2 - inne

18:00 Drzewo marzeń (9) - 
program

19:00 Fakty (7242) - 
informacje 

19:25 Sport (7225) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7222) - 
informacje 

19:45 Uwaga! (5115) - 
program

20:00 MasterChef 6 (8/14) - 
program rozrywkowy

21:35 Non stop - film 
sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/Kanada 
2014

23:50 Godzilla - film 
przygodowy, USA/Japonia 
2014, reżyseria: Gareth 
Edwards, obsada: Aaron 
Taylor-Johnson, Elizabeth 
Olsen, Bryan Cranston, 
Ken Watanabe, Juliette 
Binoche, David Strathairn, 
Sally Hawkins

02:25 Uwaga! (5115) - 
program

02:45 Moc Magii (296/355) - 
program

03:55 Nic straconego

05:50 Columbo; fabularny, 
USA 1973

07:20 Co ludzie powiedzą?; 
fabularny, Wielka Brytania 
1991

08:15 Zaginiony świat: 
Jurassic Park; 
przygodowy, USA 1997

10:50 Lekarze na start; 
Polska; odc. 34

11:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 35

12:05 Lekarze na start; 
Polska; odc. 36

12:50 Lekarze na start; 
Polska; odc. 37

13:35 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Grające 
drzewko; familijny, 
Niemcy 2016. Piękna ale 
zimna i arogancka 
księżniczka powinna już 
wkrótce wyjść za mąż. 
Dziewczyna niestety 
odrzuca wszystkich 
kandydatów z hojnymi 
prezentami…

14:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Król 
Drozdobrody; familijny, 
Niemcy 2008. W 
przepięknym zamku żyje 
zarozumiała córka króla. 
Pewnego dnia król 
organizuje uroczystość, by 
znaleźć księżniczce męża. 
Dziewczyna z wielką dumą 
i pychą odrzuca każdego 
zalotnika…

16:00 Bibliotekarz III: Klątwa 
kielicha Judasza; 
przygodowy, USA 2008. 
Flynn postanawia 
wykorzystać urlop na 
odwiedzenie Nowego 
Orleanu, gdyż miasto to 
częstokroć pojawiało się w 
jego niepokojących 
wizjach. Tam poznaje 
piękną kobietę, która 
ostatnio często widywał 
we śnie. Nie wie, że kryje 
ona mroczną tajemnicę…

17:50 Jestem na tak; 
komedia, USA, Wielka 
Brytania 2008

20:00 Szybko i wściekle; 
akcja, USA 2009

22:10 Liberator; akcja, USA 
1992

00:15 Savages: ponad 
bezprawiem; akcja, USA 
2012. Dwójka najlepszych 
przyjaciół – Ben i Chon 
zajmuje się uprawą i 
sprzedażą marihuany. 
Zauważa ich meksykański 
kartel narkotykowy, który 
domaga się udziałów w 
zyskach…

03:15 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia, Kanada 
2013; odc. 2

04:00 Ale numer!; Polska
04:20 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:50 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:45 Bulionerzy; odc. 69 - 
Gospodarz domowy; serial 
komediowy TVP

06:15 Bulionerzy; odc. 70 - 
Grzybobranie; serial 
komediowy TVP

06:50 Janosik; odc. 7/13 - 
Beczka okowity; serial TVP

07:45 Janosik; odc. 8/13 - 
Dobra cena; serial TVP

08:45 Anna German; odc. 
8/10; serial biograficzny; 
Rosja (2012)

09:50 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; odc. 143 
„Wyprowadzka” sezon 6; 
serial komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 144 
„Rodzicem być!” sezon 6; 
serial komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 145 
„Tradycyjnie nowoczesne 
święta” sezon 6; serial 
komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
49 - Lot; serial kryminalny 
TVP

14:20 Ranczo; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Zmiennicy; odc. 9/15 - 
Podróż sentymentalna; 
serial TVP

18:30 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

19:25 Rodzinka.pl; odc. 217 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:55 Na sygnale; odc. 160 
„Za wszelka cenę”; serial 
fabularyzowany TVP

20:35 Ojciec Mateusz; odc. 
50 - Sekrety i kłamstwa; 
serial kryminalny TVP

21:30 Ojciec Mateusz; odc. 
51 - Talent; serial 
kryminalny TVP

22:20 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

00:15 Miasto skarbów; odc. 
6; serial kryminalny TVP

01:15 Dublerzy; odc. 3/4; 
serial TVP

02:15 Londyńczycy II; odc. 
9/16; serial obyczajowy 
TVP

03:10 Krew z krwi; odc. 6/8; 
serial TVP

04:05 Komisariat; odc. 17 
Meta; serial TVP

04:30 Komisariat; odc. 18 
Psychopata; serial TVP

04:55 Bulionerzy; odc. 70; 
serial komediowy TVP

05:15 Kochamy polskie 
komedie; odc.16

05:50 Rozrywka Retro – 
Studio Gama

06:55 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 5 Twierdza 
Modlin; magazyn

07:30 Przyjaciel do zadań 
specjalnych; /9/; reality 
show

08:15 Dubidu; odc. 11; quiz 
muz.

09:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

09:45 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru „Premiery, 
prapremiery i prawie 
premiery”; widowisko

10:50 Dzięki Bogu już 
weekend; (9); program 
rozrywkowy

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby morskie; magazyn 
kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
odc. 14 Gorączka srebra; 
cykl dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc.16

14:15 Pierwsza randka; (8)
15:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /62/ - „Mury” - 
Jacek Kaczmarski

15:20 Magiczny świat Luca 
/18/ (LIKE A MAGIC); 
Francja (2016)

15:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

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

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

17:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

17:50 Olga Lipińska 
zaprasza; (9); talk-show

18:40 Ranczo Wilkowyje; 
komedia

20:30 Kierunek Kabaret - 
Parodie programów 
telewizyjnych /11/

21:30 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (8) - Nauczyciel 
cz. 2

22:35 Hity kabaretu; (8) 
Suszymy i inne hity 
Kabaretu Młodych Panów (2)

23:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2012 Jestem 
Gwiazdą!

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2016 na 
bis - Waldemar Malicki i 
Filharmonia Dowcipu

02:50 Rozrywka Retro – 
Studio Gama

05:25 Ukryta prawda (58/72) 
- program obyczajowy 

06:30 Mango - Telezakupy
08:35 Dwóch i pół (11/23) - 

serial, USA 
09:10 Zaklinaczka duchów 

(18/22) - serial S-F, USA 
10:10 Zaklinaczka duchów 

(19/22) - serial S-F, USA 
11:10 Zaklinaczka duchów 

(20/22) - serial S-F, USA 
12:10 Brzydula (125/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
12:45 Brzydula (126/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
13:20 Brzydula (127/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
13:55 Brzydula (128/180) - 

serial obyczajowy, Polska 
14:30 Biały Kieł - film 

przygodowy, USA 1991. . 
Historia dzielnego psa, 
który od szczenięctwa 
musi sam dawać sobie 
radę pośród dzikich 
zwierząt i złych ludzi, staje 
się więc także dziki i 
niebezpieczny. W końcu - 
dzięki przyjaźni z dobrym 
opiekunem - znajduje 
swoje miejsce na ziemi

16:50 Tajemniczy ogród - 
film rodzinny, USA/Wielka 
Brytania 1993. 
Wzruszająca opowieść o 
przyjaźni trojga dzieci. 
Mary (Kate Maberly), 
Colin (Heydon Prowse) i 
Dickon (Andrew Knott) 
pewnego dnia znajdują 
opuszczony i zaniedbany 
ogród…

19:00 Zabójcza broń (4/18) - 
serial 

20:00 Wygrać ze śmiercią - 
film sensacyjny, USA 
1989. Policjant Mason 
Storm (Steven Seagal) w 
1983 roku wpadł na trop 
jednego z największych 
skandali politycznych.…

22:05 Zabójcza broń (5/18) - 
serial 

23:05 Zamieć - film 
sensacyjny, USA/Francja/
Kanada 2009. 

01:15 Lista klientów (13/15) 
- serial, USA 

02:20 Moc Magii (296/355) - 
program 

04:30 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show 

05:15 Domowe triki Goka
06:15 Gwiazdy prywatnie
06:45 36,6 2 (7/13) - 

program
07:45 Nastolatki w ciąży (6) 

- serial dokumentalny, 
Wielka Brytania

08:25 Klinika marzeń
08:55 Idealna niania 9
09:40 Dorota was urządzi 7 

(3/6) - program
10:25 Mistrzowskie cięcie 

(8) - program rozrywkowy
11:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (9/12) - 
program lifestylowy

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (9/10) - 
program rozrywkowy

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (9/10) - reality 
show

13:40 W czym do ślubu? 2 
(9/10) - reality show

14:10 Beauty ekspert 2 
(6/12) - magazyn 
lifestylowy

14:40 Życie bez wstydu 5 
(9/12) - reality show

15:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 4 (5) - program 
rozrywkowy

17:00 Pojedynek na modę
17:45 #Sława
18:15 POLSKIE DOKUMENTY
19:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (9/12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 2.0 (9/12) 
- magazyn

20:45 Pani Gadżet 14 (8/12) 
- magazyn

21:15 Życie bez wstydu 5 
(9/12) - reality show

22:15 Apetyt na miłość 4 
(9/12) - program 
rozrywkowy

23:15 Ofiary Billa 
Cosby’egoOfiary Billa 
Cosby’ego - dokument

00:15 Gwiazdy prywatnie
00:45 44 sposoby na... (3/5) 

- program rozrywkowy
01:15 44 sposoby na... (4/5) 

- program rozrywkowy
01:45 Prawda z DNA (5/8) - 

program obyczajowy
02:15 W roli głównej - 

Dawid Podsiadło (3/7) - 
talk show

02:40 W roli głównej - Agata 
Kulesza (2/6) - talk show

03:05 W roli głównej - 
Katarzyna Figura (12/16) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(2/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 6 
(12/16) - magazyn

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

04:45 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn

08:00 Piłka nożna; 
Mistrzostwa Świata do lat 
17: Finał:

10:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18

12:00 Gwiazdy tenisa
12:30 Tenis ziemny; Turniej 

WTA Finals - Singapur 
FINAŁ

15:05 Piłka ręczna 
mężczyzn; Turniej w Danii: 
Dania - Polska

17:00 Piłka ręczna 
mężczyzn; Turniej w Danii: 
studio

17:50 Piłka ręczna 
mężczyzn; Turniej w Danii: 
Polska - Norwegia

20:05 Piłka ręczna 
mężczyzn; Turniej w Danii: 
Dania - Francja

22:00 Sportowa niedziela
22:40 Piłka ręczna 

mężczyzn; Turniej w Danii: 
Polska - Norwegia

07:00 teraz ryby/ antenowe 
remanenty

07:20 Nożem i widelcem; 
magazyn kulinarny

07:35 1200 Muzeów; odc. 14; 
reportaż

08:05 Antenowe remanenty
08:55 Pogoda 
08:55 Transmisja Mszy 

Świętej - Uroczysta Msza 
św. z katedry Opolskiej

10:00 CREDO. Magazyn 
ekumeniczny

10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa – 

Logistyka; odc. 84; 
magazyn

11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Lublin R XIII 
próba wody

13:30 Pogoda 
13:40 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
14:20 Pestka; melodramat
15:50 Pogoda 
16:00 Polskie drogi; odc. 4/11; 

serial TVP
17:32 POGODA
17:35 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
18:20 Twarze TV Katowice; 

felieton
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. 

9/15; serial TVP
23:10 Antenowe remanenty
23:30 Antenowe remanenty
23:55 Antenowe remanenty
00:50 Nożem i widelcem
01:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
01:45 Pestka; melodramat
03:15 Antenowe remanenty
03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Lublin R XIII 
próba wody

05:05 Dziennik Regionów
05:30 TERAZ RYBY / 

Antenowe remanenty
05:45 1200 Muzeów; odc. 14; 

reportaż
06:10 Pod Tatrami
06:20 Nożem i widelcem
06:30 Jak to działa – 

Logistyka; odc. 84; 
magazyn

06:50 Był taki dzień – 29 
października; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Mauritius i 
Rodrigues odc. 7/30; 
serial dokum.; Francja 
(2008)

08:00 Prorok – rzecz o ks. 
Franciszku Blachnickim; 
film dokum.

09:15 Przyłbice i kaptury; 
odc. 1/9; serial TVP

10:25 Okrasa łamie przepisy 
– Polskie ryby w polskim 
winie; magazyn kulinarny

10:55 Ginące cywilizacje – 
Pomacy z Tracji. Na 
granicy trzech światów. 
odc. 8; cykl dokum.; 
Francja (1997)

12:05 Planeta dinozaurów – 
Obcy świat; odc. 3 / 3; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2011)

13:10 Tajne historie 
archeologii; odc. 3/3; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2013)

14:10 Szerokie tory – Plac 
Czerwony

14:40 Sportowiec mimo 
woli; komedia

16:00 Ex Libris – Historyczna 
książka roku cz. 2; 
magazyn

16:35 Wielka gra; teleturniej
17:30 Ex Libris; odc. 314; 

magazyn
18:00 Twarze i maski; odc. 

5/8 Dwie role. Rok 1983; 
serial TVP

19:05 Z archiwum IPN – 
Orlik; magazyn

19:35 Ostatnie okrążenie; 
film TVP

20:50 Tak bardzo bali się 
legendy o nim; film 
dokum.

21:45 Ziemia przemówiła; 
film dokum.

22:50 Rozmowy 
kontrolowane; komedia

00:40 Nim przybyli 
konkwistadorzy (Millenial 
Peru: The Unexplored 
History); film dokum.; 
Hiszpania (2013); 
reż.:José Manuel Novoa

01:45 Zagadkowy władca 
Peru; film dokum.; 
Hiszpania (2009)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga; mecz: 

Łuczniczka Bydgoszcz - 

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

9:00 Piłka nożna; Nice 1. 

liga; mecz: GKS Tychy - 

GKS Katowice

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: Trefl Sopot - Miasto 

Szkła Krosno

14:45 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga; mecz: Indykpol 

AZS Olsztyn - Jastrzębski 

Węgiel

17:30 Boks

20:00 Siatkówka kobiet; Liga 

Siatkówki Kobiet; mecz: 

Developres SkyRes 

Rzeszów - BKS Profi 

Credit Bielsko-Biała

22:30 Boks

0:30 Sporty walki; KSW 39: 

Colosseum; walka: 

Mamed Khalidov - Borys 

Mańkowski

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3646; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie przepisy 

– Róże i pomidory
09:10 Rok w ogrodzie
09:35 Rok w ogrodzie extra
09:50 ŁAP START UP
10:10 Północ – Południe; 

Księga II; odc. 8/12; serial 
kostiumowy; USA (1986)

11:10 Dr Quinn; seria VI,; 
odc. 18/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

Płatność dla rolników 
przekazujących małe 
gospodarstwa; magazyn

12:55 Natura w Jedynce – 
Dzika Patagonia. Upał i 
pył; Wielka Brytania 
(2015)

14:00 Elif; odc. 123; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki

15:10 Obserwator; odc. 
/167/; cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

22; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3648; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3192
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/55/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji – 

Golgota wrocławska; 
spektakl teatralny

22:05 James Bond w 
Jedynce – Szpieg, który 
mnie kochał; film 
sensacyjny; Wielka 
Brytania (1977); 
reż.:Lewis Gilbert; 
wyk.:Roger Moore, 
Barbara Bach, Curd 
Juergens

00:15 Gol Ekstra; felieton
00:45 Już za tobą tesknię; 

film obyczajowy; USA, 
Wielka Brytania (2015)

02:45 Jeszcze nie wieczór; 
film obyczajowy; Polska 
(2008); reż.:Jacek 
BławutTyszkiewicz

05:55 Rodzinka.pl; odc. 168 
„Będzie się działo” sezon 
7; serial komediowy TVP

06:30 Metr od Świętości; cz. 
2; film dokumentalny

07:05 M jak miłość; odc. 153
08:00 Pytanie na śniadanie - 

w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1729; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
477 - Twardziel; serial 
TVP

12:55 Tylko z Tobą; odc 14; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 67 
„Ratujcie naszą mamę!”; 
serial fabularyzowany TVP

14:25 Czarne chmury; odc. 
5/10 - Czarna sakwa; 
serial TVP

15:30 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 44 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 42; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

4/102; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1729; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1730; serial obyczajowy 
TVP

20:35 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 12; 
felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1325; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1058

21:50 Bake off – Ale ciacho!; 
(8); widowisko

22:55 Bake off – Ale przepis; 
(8)

23:20 Czy świat oszalał? – 
Globalne marnotrawstwo; 
film dokumentalny; 
Francja (2011); reż.:Olivier 
Lemaire

00:25 Pod wspólnym 
niebem; odc. 7 Uchodźca; 
serial komediowy TVP

01:00 Rodzinka.pl; odc. 217 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

01:35 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

02:30 Dwa dni, jedna noc; 
dramat; Belgia, Francja, 
Włochy (2015); reż.:Jean-
Pierre Dardenne, Luc 
Dardenne; wyk.:Marion 
Cotillard, Fabrizio 
Rongione, Catherine 
Salee, Alain Eloy

04:15 Globalne 
marnotrawstwo; film 
dokumentalny; Francja 
(2011)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (544); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (51); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (343); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (271); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (672); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2556); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (718); 
serial paradokumentalny. 
Grupa młodych ludzi 
przebiega przez kładkę nad 
trasą szybkiego ruchu. 
Jedno z nich wyrzuca 
butelkę wina za barierkę. 
Kilka dni...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (162); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (150); serial 

paradokumentalny. 
Nauczyciel zostaje 
znaleziony martwy w 
okolicy liceum. Detektywi 
ustalają, że jego uczennica 
próbowała popełnić 
samobójstwo. Odkrywanie 
kolejnych tajemnic ofiary 
naprowadza...

18:00 Pierwsza miłość 
(2557); serial obyczajowy

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

Kiepskich (401); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców kamienicy 
przy Ćwiartki 3/4. Halina 
postanawia napisać 
autobiografię. Książka 
wywołuje burzę w życiu 
rodziny.

20:10 Megahit: X-Men: 
Przeszłość, która 
nadejdzie; film SF, Wielka 
Brytania/USA 2014. W 
obliczu zagłady mutanci 
cofają w czasie 
Wolverine’a, by zmienił 
bieg historii.

22:55 Cudzoziemiec; film 
sensacyjny, Polska/USA 
2003

1:00 Pojutrze; dramat 
katastroficzny, USA 2004

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:15 Uwaga! (5115) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kobieta na krańcu 

świata 9 (7/9) - program
07:20 Kobieta na krańcu 

świata 9 (8/9) - program
07:50 Spotkanie ze smakiem 

2 - inne
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2112) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (821) - 

program obyczajowy
12:00 Szkoła (473) - 

program
13:00 19 + (174) - program
13:30 Szpital (710) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 4 

(2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (474) - 
program

16:30 19 + (175) - program
17:00 Ukryta prawda (822) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (711) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7243) - 

informacje 
19:35 Sport (7226) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7223) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5116) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(33/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2572) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (90/118) - 
program

21:30 Druga szansa 4 (8/13) 
- serial, Polska

22:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (8/12) - 
program

23:35 Last Minute - 
komedia, Polska 2013, 
reżyseria: Patryk Vega, 
obsada: Wojciech 
Mecwaldowski, Aldona 
Jankowska, Klaudia 
Halejcio, Bartłomiej 
Świderski

01:20 Co za tydzień (823) - 
magazyn

01:55 The Following (15) - 
serial sensacyjny, USA

02:50 Uwaga! (5116) - 
program

03:15 Moc Magii (297/355) - 
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; fabularny, 
Niemcy 2016

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 14

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 245

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 246

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 40

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 41

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 1

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 2

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 1408; horror, USA 
2007. Historia 
amerykańskiego pisarza 
(John Cusack), autora 
przewodników po 
nawiedzonych hotelach. 
Mężczyzna nie wierzy w 
życie po śmierci i próbuje 
podważyć występowanie 
paranormalnych zjawisk…

22:00 Szybko i wściekle; 
akcja, USA 2009

00:10 Arena; akcja, USA 
2011

02:20 Taki jest świat; factual; 
02:50 Ale numer!; Polska
03:05 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:30 Na jedwabnym szlaku
03:55 Na jedwabnym szlaku
04:25 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:50 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:35 Wszystko przed nami; 
odc. 96; telenowela TVP

06:10 Zmiennicy; odc. 10/15 
- Krzyk ciszy; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 64 
„Pole rażenia”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 Ojciec Mateusz; odc. 
234; serial kryminalny 
TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 147 
„Milcząca większość” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 148 
„Święty spokój nie 
istnieje” sezon 6; serial 
komediowy TVP

11:20 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 24

11:35 Ranczo; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
52 - W kręgu podejrzeń; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
53 - Samotne serca; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
604 - Rodziców się nie 
wybiera; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 64 
„Pole rażenia”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 149 
„Nerwy w konserwy” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
54 - Zaklęty rewir; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 181; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 79; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
55; serial kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Glina; odc. 19/25; 
serial kryminalny TVP

02:05 Glina; odc. 20/25; 
serial kryminalny TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 10/15 
- Krzyk ciszy; serial TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
662; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 147; 
serial komediowy TVP

05:10 Familiada; odc. 2374
05:40 Okrasa łamie przepisy 

– Konkurs na najlepsze 
piersi; magazyn kulinarny

06:20 Fabryka śmiechu; 
(odc. 5)

07:20 Jeden z dziesięciu; 
21/97 Wielki Finał

07:55 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (41) - Fiesty i 
festyny

08:55 Koło fortuny; odc. 35 
ed. 3; teleturniej

09:40 Bake off – Ale ciacho!; 
(6); widowisko

10:50 Bake off – Ale przepis; 
(6)

11:00 KabareTOP Story; 13/ 
- „Animator kultury”

11:20 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
półfinał drugi (8)

12:20 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (50 lecie kabaretu 
PARANIENORMALNI - 
1-2)

14:20 Familiada; odc. 2374; 
teleturniej

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach  
(1-3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Zdrowy smak kiszonki; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (100) - 
Cywilizacje; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 6 Friuli - 
Wenecja Julijska. Triest 
(22); magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - Koniec 
świata (257); serial 
komediowy TVP

20:05 KabareTOP Story; /1/ - 
„Ucz się Jasiu”; program 
rozrywkowy

20:20 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Wielki Finał - starcie 
pierwsze (9)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (47) - Grecja; 
widowisko rozrywkowe

22:20 The Voice of Poland 
VIII; seria - Bitwa (13); 
widowisko

23:55 Koło fortuny; odc. 34 
ed. 3; teleturniej

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Co nam w 
duszy gra - Cały ten film...

01:45 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis - 
Lady Pank; koncert

02:45 Paranienormalni 
Tonight – Tomson i 
Baron; program 
rozrywkowy

03:45 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (12); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (59/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (180) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (113) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy IV (14/17) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (127/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (128/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (455) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (114) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (354) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (181) - 
program obyczajowy 

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

16:55 Zaklinaczka duchów 
(21/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (129/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (130/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (456) - 
program obyczajowy 

20:00 Mój rower - film 
obyczajowy, Polska 2012. 
Paweł (Artur Żmijewski), 
Włodek (Michał Urbaniak) 
i Maciek (Krzysztof 
Chodorowski) skazani na 
swoje towarzystwo przez 
kilka dni, nie przepuszczą 
żadnej okazji, żeby 
uprzykrzyć sobie życie. 
Czy naprawdę więcej ich 
dzieli niż łączy? Czy klucz 
do zrozumienia męskiego 
punktu widzenia w ogóle 
istnieje?

22:10 Lista klientów (14/15) 
- serial, USA 

23:10 Masters of Sex 2 (12) 
- serial, USA 

00:25 Wygrać ze śmiercią - 
film sensacyjny, USA 
1989. Policjant Mason 
Storm (Steven Seagal) w 
1983 roku wpadł na trop 
jednego z największych 
skandali politycznych. 
Skorumpowani politycy 
postanowili wówczas 
uciszyć niewygodnego 
detektywa…

02:30 Moc Magii (297/355) - 
program 

05:25 Miasto Kobiet 15 
(4/12) - talk show

06:25 Idealna niania 9
07:10 Nowa Maja w 

ogrodzie (36/52) 
07:40 Akademia ogrodnika 

(43/52) 
07:45 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (9/10) - 
program rozrywkowy

08:30 Sekrety chirurgii 2 
(1/13) - reality show

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (4/12) - reality 
show

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (3/13) - 
program rozrywkowy

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (7/13) - program

12:00 Kuchenne rewolucje 6 
(6/13) - program

13:00 Apetyt na miłość 4 
(9/12) - program 
rozrywkowy

14:00 Co za tydzień (823) - 
magazyn

14:35 Pani Gadżet 2.0 (9/12) 
- magazyn

15:05 Klinika marzeń
15:35 W czym do ślubu? 2 

(9/10) - reality show
16:10 Surowi rodzice 3 

(9/13) - reality show
17:10 Ugotowani 11 (8/12) - 

program
18:10 Kuchenne rewolucje 7 

(6/15) - program
19:10 Sablewskiej sposób 

na modę 5 (5/13) - 
program rozrywkowy

19:55 Afera fryzjera 2 (1/12) 
- program rozrywkowy

20:40 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (9/10) - 
program rozrywkowy

21:25 program
21:55 Pani Gadżet 14 (8/12) 

- magazyn
22:25 Gwiazdy prywatnie
22:55 Mistrzowskie cięcie 

(8) - program rozrywkowy
23:55 W dobrym stylu 3 

(4/8) - program
00:35 Ofiary Billa 

Cosby’egoOfiary Billa 
Cosby’ego - dokument

01:35 Leczyć bez leków 
(10/12) - serial dokum., 
USA

02:00 W roli głównej - 
Joanna Krupa (4/7) - talk 
show

02:25 W roli głównej - 
Agnieszka Grochowska 
(6/7) - talk show

02:50 W roli głównej - 
Małgorzata Kożuchowska 
(4/6) - talk show

03:15 W roli głównej - 
Marcin Meller (13/16) - 
talk show

03:40 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 6 
(13/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem (5/16) - 
magazyn

04:55 Wiem, co jem (11/16) 
- magazyn

08:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Turniej w Danii: Dania - 
Francja

09:40 Piłka ręczna mężczyzn 
- Turniej w Danii: Polska - 
Norwegia

11:30 Kolarstwo
12:30 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 (7): Las Vegas 
Golden Knights - Colorado 
Avalanche

14:30 Judo - Grand Prix 
Emiratów, Abu Zabi (1)

15:35 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Finals - Singapur: 
Finał gry pojedyńczej

16:05 Magazyn kolarski
17:30 Zwarcie
18:05 Piłka nożna - 

Mistrzostwa Świata do lat 
17: Finał:

20:10 4-4-2
20:40 4-4-2
21:20 Piłka ręczna mężczyzn 

- Turniej w Danii: mecze 
Polaków (skrót z 3 
meczów)

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Boks - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Węgry

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

08:05 Honor generała; film 
dokum.; Polska (2007)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 981
10:50 Reportaż
11:15 ŁAP START UP
11:30 Antenowe remanenty
12:15 Nożem i widelcem
12:30 Obrońcy; odc. 10; 

magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroMoc; odc. 8; 

magazyn
14:15 Honor generała; film 

dokum.
15:15 Antenowe remanenty
15:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; magazyn o książkach

16:00 Polski Sukces 
Gospodarczy; odc. 4; 
magazyn

16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Sacrum profanum
17:50 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:00 Subregion; program
18:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu
20:01 Optyka polityka
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie; 

magazyn
21:15 Posmakuj Opolskiego
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 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 4; 
magazyn

23:35 Honor generała; film 
dokum.

00:40 Dachy Krakowa, czyli 
literatura jest rozmową 
2017; magazyn o książkach

01:20 Polskie drogi; odc. 4/11; 
serial TVP

02:40 Honor generała; film 
dokum.

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 AgroMoc; odc. 8; 

magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 4; 
magazyn

06:00 Plebania; odc. 981
06:20 Reportaż
06:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; magazyn o książkach

06:50 Był taki dzień – 30 
października; felieton

06:55 Historia Polski – 
Bezpieka 1944-56; cz. 2; 
serial dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Portugalskie przyjemności; 
odc. 26; cykl reportaży

08:30 Z szafy Pietrzaka; odc. 
1 em. 03.06.2016

09:05 W labiryncie; odc. 
105/120; serial TVP

09:35 Ex Libris - Historyczna 
książka roku; cz. 3; mag.

09:50 Kronikarz czasu 
wojny; film dokumentalny

10:45 Sekrety wyryte w 
kamieniach; odc. 1/8

11:45 Zazdrość i medycyna; 
dramat; Polska (1973)

13:35 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 9; 
magazyn

14:05 Sensacje XX wieku – 
Tajna kwatera /3/; cykl 
dokumentalny

14:35 Sensacje XX wieku – 
Bitwa o Suez; cykl 
dokumentalny

15:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tajemnice 
belgijskich twierdz; cykl 
dokumentalny

15:35 Spór o historię – Mój 
dziadek był w 
Wehrmachcie; debata

16:20 Planeta dinozaurów – 
Obcy świat; odc. 3/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

17:15 Ex Libris; odc. 314; 
magazyn

17:45 Czas honoru; odc. 26 
„Reichsbank” s. II; serial 
TVP

18:45 Flesz historii; odc. 
362; cykl reportaży

19:05 Sensacje XX wieku – 
Enigma; cz. 1; cykl 
dokumentalny

19:40 Sensacje XX wieku – 
Enigma; cz. 2; cykl 
dokumentalny

20:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:45 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 3/3 Zwycięstwo i 
porażka; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

21:50 Tajemnica Enigmy; 
odc. 7/8 - W sidłach 
Abwehry; serial TVP

22:40 Tajemnice 
Stonehenge; film dokum.; 
Wielka Brytania (2008)

23:45 Sen o Warszawie; film 
dokum.; Polska (2014)

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Portugalskie przyjemności; 
odc. 26; cykl reportaży

02:20 Tajemnica Enigmy; 
odc. 7/8 - W sidłach 
Abwehry; serial TVP

7:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

8:10 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
GKS Katowice

10:20 Boks; Droga do 
Częstochowy (1)

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

17:20 Atleci; magazyn 
sportowy. Magazyn dla 
wszystkich, którzy kochają 
sport. W programie relacje 
z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

18:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski - Grot 
Budowlani Łódź

20:30 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

22:00 Boks
0:30 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

2:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Armenia. 
Spotkanie z 11 
października na bis. Biało-
Czerwoni mieli bez 
problemu wygrać z 
Armenią
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia? - 

odc. 3648; 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 Weterynarze z 

sercem; /22/
09:40 Nienasyceni; magazyn
10:10 Północ – Południe; 

Księga II; odc. 9/12; serial 
kostiumowy; USA (1986)

11:05 Dr Quinn; seria VI, 
odc. 19/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:30 To się opłaca – 

Przystępowanie do 
systemów jakości 
żywności; magazyn

12:50 Natura w Jedynce – 
Dzika Patagonia. Na 
skraju lądu i morza; 
Wielka Brytania (2015)

14:00 Elif; odc. 124; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki

15:10 Obserwator; odc. 
/168/; cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

23; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? - 

odc. 3649; teleturniej muz. 
18:00 Klan; odc. 3193
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/56/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie abp 

Stanisława Gądeckiego 
na Dzień Wszystkich 
Świętych

20:05 Sport
20:15 Pogoda
20:25 Riviera; odc. 10; 

serial; Wielka Brytania
21:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /47/; magazyn
22:10 El Principe – dzielnica 

zła; odc. 44; serial; 
Hiszpania (2014)

22:55 Miasto Gniewu; /6/; 
serial fabularyzowany TVP

23:40 American Crime Story 
– Sprawa O. J. 
Simpsona; odc. 10; serial; 
USA (2017)

00:55 Przed egzekucją; 
dramat; USA, Wielka 
Brytania (1995)

03:05 Dom; odc. 18/25; 
serial TVP

04:40 Notacje – Aleksander 
Błoński. W czerni i bieli; 
cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 169 
„Prawda w oczy kole” 
sezon 7; serial komediowy 
TVP

06:35 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość; odc. 

154; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:00 Nabożeństwo 

Reformacyjne
11:40 Barwy szczęścia; odc. 

1730; serial obyczajowy 
TVP

12:20 Na dobre i na złe; odc. 
478 - Damski bokser; 
serial TVP

13:15 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 11; 
felieton

13:25 Tylko z Tobą; odc 15; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

14:15 Na dobre i na złe – 18 
lat!; odc. 7; felieton

14:25 Cuda z odzysku – 
urządź mieszkanie za 
darmo; odc. 9; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

15:20 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 12; 
felieton

15:30 M jak miłość; odc. 
1325; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 45 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 43; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

5/102; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1730; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1731; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Wciąż ją kocham; film 
obyczajowy; USA (2010); 
reż.:Lasse Hallstroem; 
wyk.:Amanda Seyfried, 
Channing Tatum, Scott 
Porter

22:40 16 przecznic; film 
sensacyjny; USA, Niemcy 
(2006)

00:35 Miasto skarbów; odc. 
7; serial kryminalny TVP

01:30 Psy 2. Ostatnia krew; 
film sensacyjny; Polska 
(1994); reż.:Władysław 
Pasikowski

03:25 Osaczony; thriller; 
USA, Niemcy (2005)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (545); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (52); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (344); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (272); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (673); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2557); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (719); 
serial paradokumentalny. 
17-letnia Marta wraca z 
rocznego pobytu w USA. 
Wraz z bratem odwiedza 
w szpitalu ojca, który miał 
podejrzenie zawału. 
Wkrótce...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (163); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (151); serial 

paradokumentalny. 
Projektantka wnętrz 
zostaje oblana trującymi 
pestycydami. Podejrzany 
jest jej asystent, ale i on 
pada ofiarą ataku. W 
sprawę może być...

18:00 Pierwsza miłość 
(2558); serial obyczajowy

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

Kiepskich (402); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców kamienicy 
przy Ćwiartki 3/4. Halina 
postanawia napisać 
autobiografię. Książka 
wywołuje burzę w życiu 
rodziny.

20:10 Pojutrze; dramat 
katastroficzny, USA 2004

22:45 Blitz; film kryminalny, 
Francja/Wielka Brytania/
USA 2011

0:55 Traffic; dramat 
sensacyjny, Niemcy/USA 
2000

4:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5116) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(33/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2113) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (822) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (474) - 
program

13:00 19 + (175) - program
13:30 Szpital (711) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 4 

(3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (475) - 
program

16:30 19 + (176) - program
17:00 Ukryta prawda (823) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (712) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7244) - 

informacje 
19:35 Sport (7227) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7224) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5117) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(34/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2573) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (91/118) - 
program

21:30 Diagnoza (9/13) - 
serial, Polska

22:30 Kuba Wojewódzki 12 
(9/13) - talk show

23:30 Superwizjer (1107) - 
magazyn reporterów

00:05 36,6 2 (8/13) - 
program

01:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (8/12) - 
program

02:05 Mroczne zagadki Los 
Angeles (7/19) - serial, 
USA

03:05 Uwaga! (5117) - 
program

03:30 Moc Magii (298/355) - 
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

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. 15

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 41

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 42

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013; odc. 12

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 2

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 3

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Van Helsing; akcja, 
USA 2004. Hugh Jackman 
wciela się w postać 
legendarnego pogromcy 
wampirów, który na 
polecenie tajnego 
stowarzyszenia, udaje się 
w podróż do Transylwanii, 
aby ostatecznie zniszczyć 
bestialskiego Drakulę…

22:30 Plan ucieczki; akcja, 
USA 2013. Ray Breslin 
(Sylvester Stallone) jest 
wybitnym specjalistą w 
dziedzinie zabezpieczeń. 
Poświęcił życie 
projektowaniu zakładów 
karnych, by stworzyć taki, 
z którego nie da się zbiec. 
Nie spodziewał się, że 
pewnego dnia los wystawi 
go na niezwykłą próbę. 
Ray zostaje 
niesprawiedliwie 
oskarżony i osadzony w 
więzieniu, które sam 
zaprojektował…

00:55 Mściciel; akcja, 
Francja, Niemcy, 
Republika Południowej 
Afryki, USA 2004

02:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:10 Na jedwabnym szlaku
03:35 Na jedwabnym szlaku
04:00 Na jedwabnym szlaku
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. 97; telenowela TVP

06:15 Zmiennicy; odc. 11/15 
- Antycypacja; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 64 
„Pole rażenia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 65 
„Majka podfruwajka”; 
serial fabularyzowany TVP

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

09:25 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 148 
„Święty spokój nie 
istnieje” sezon 6; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 149 
„Nerwy w konserwy” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:30 Ranczo; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
53 - Samotne serca; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
54 - Zaklęty rewir; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
605 - „Nie flirtuję z 
mężatkami”; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 65 
„Majka podfruwajka”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 150 
„Kosmos” sezon 6; serial 
komediowy TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
55 - Spływ; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 182; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 80 - 
Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
56 - Helena; serial 
kryminalny TVP

23:55 Rodzinka.pl; odc. 217 
„Emocjonalne zombie” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

00:35 Pod wspólnym 
niebem; odc. 7 Uchodźca; 
serial komediowy TVP

01:15 To ja, złodziej; 
komedia sensacyjna

03:05 Zmiennicy; odc. 11/15 
- Antycypacja; serial TVP

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

05:05 Rodzinka.pl; odc. 148; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2375
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Zdrowy smak kiszonki
06:35 Fabryka śmiechu; 

(odc. 6)
07:35 Jeden z dziesięciu; 

1/98; teleturniej
08:15 Kabaretowy Klub 

Dwójki; (47) - Grecja
09:10 Koło fortuny; odc. 36 

ed. 3; teleturniej
09:45 Pierwsza randka; (8)
10:40 KabareTOP Story – 

„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /61/ - „Motylem 
jestem” - Irena Jarocka

11:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Wielki Finał - starcie 
pierwsze (9)

12:15 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (1-2)

14:10 Familiada; odc. 2375
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – OPOLE 2016 na 
bis - Waldemar Malicki i 
Filharmonia Dowcipu

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2012 Jestem 
Gwiazdą!

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Za króla Sasa łyżką 
kiełbasa

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 30 
- W drodze do Himba; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 6 Friuli - 
Wenecja Julijska. Via Julia 
- Augusta (23)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (258) Hany 
- Many; serial TVP

20:05 KabareTOP Story; 3/ - 
„Wiosna”; program 
rozrywkowy

20:20 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Wielki Finał - starcie 
drugie (10)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (48) - z NEO - 
NÓWKĄ; widowisko 
rozrywkowe

22:15 Bake off – Ale ciacho!; 
(7); widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis; 
(7)

23:40 Koło fortuny; odc. 35 
ed. 3; teleturniej

00:10 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat /8/ - Vox

00:45 superSTARcie; (2) 
(skrót); widowisko 
muzyczne

01:45 Sie macie ludzie; film 
dokumentalny; Polska 
(2003); reż.:Krzysztof 
Magowski

03:20 Hity kabaretu; (8) 
Suszymy i inne hity 
Kabaretu Młodych Panów 
(2); program rozrywkowy

05:30 Szpital (181) - 
program obyczajowy 

06:30 W-11 Wydział Śledczy 
(1167) - program 
kryminalny 

07:15 Sąd rodzinny (114) - 
program sądowy 

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

09:10 Brzydula (129/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (130/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (456) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (115) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (355) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (182) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy IV (16/17) - 
serial, USA 

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

17:55 Brzydula (131/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (132/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (457) - 
program obyczajowy 

20:00 Zamieć - film 
sensacyjny, USA/Francja/
Kanada 2009. Carrie 
Stetko (Kate Beckinsale) 
stacjonuje w charakterze 
szeryfa w stacji badawczej 
na Antarktydzie. Niedawno 
złożyła rezygnację i z 
niecierpliwością oczekuje 
na powrót do domu. Trzy 
dni przed odlotem i 
zapadnięciem trwającej 
sześć miesięcy ciemności 
dochodzi do tajemniczego 
morderstwa…

22:10 Sztanga i cash - film 
sensacyjny, USA 2013

00:50 Nie z tego świata 
(7/22) - serial, USA 

01:50 Moc Magii (298/355) - 
program 

04:00 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show 

04:30 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show 

05:30 Zabójcy długów (4/7) - 
reality show

06:00 44 sposoby na... (3/5) 
- program rozrywkowy

06:30 44 sposoby na... (4/5) 
- program rozrywkowy

07:00 Co za tydzień (823) - 
magazyn

07:35 Mistrzowskie cięcie 
(8) - program rozrywkowy

08:35 Sekrety chirurgii 2 
(2/13) - reality show

09:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (5/12) - reality 
show

10:20 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (4/13) - 
program rozrywkowy

11:05 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (8/13) - program 
rozrywkowy

12:05 Kuchenne rewolucje 6 
(7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:05 Pani Gadżet 14 (8/12) 
- magazyn

13:35 Pani Gadżet 2.0 (9/12) 
- magazyn

14:05 Pani Gadżet 7 (6/13) - 
magazyn

14:35 Gwiazdy od kuchni
15:05 Inspektorzy od 

żywności 3 (2/4) - 
program rozrywkowy

16:25 Wszystko o jedzeniu 2
16:55 Nastolatki w ciąży (6) 

- serial dokumentalny, 
Wielka Brytania

17:40 program
18:10 Kuchenne rewolucje 7 

(7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (6/13) - 
program rozrywkowy

19:55 Afera fryzjera 2 (2/12) 
- program rozrywkowy

20:40 Beauty ekspert 2 
(6/12) - magazyn 
lifestylowy

21:10 program
21:40 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (9/12) - 
program lifestylowy

22:25 Pojedynek na modę
23:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (9/10) - reality 
show

23:55 Apetyt na miłość 4 
(9/12) - program 
rozrywkowy

00:55 Pocałunek w ciemno 3
01:55 Leczyć bez leków 

(11/12) - serial 
dokumentalny, USA

02:20 W roli głównej - Ewa 
Ewart (5/7) - talk show

02:45 W roli głównej - 
Mateusz Gessler (3/6) - 
talk show

03:10 W roli głównej - 
Bożena Dykiel (14/16) - 
talk show

03:35 Wiem, co jem 4 
(4/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 6 
(14/16) - magazyn

04:25 Wiem, co jem (6/16) - 
magazyn

04:50 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn

08:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP - Moskwa - Gala

10:00 Gwiazdy tenisa
10:35 Boks - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Węgry

12:30 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18

14:30 Judo - Grand Prix 
Emiratów, Abu Zabi (2)

15:35 Lolo
16:30 4-4-2
16:55 4-4-2
17:30 Pełnosprawni
18:00 Łyżwiarstwo figurowe 

- GP - Skate Canada - Gala
19:45 The Diplomat
20:45 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Finals - Singapur: 
Finał gry pojedynczej

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Piłka ręczna mężczyzn 

- Turniej w Danii: mecze 
Polaków (skrót z 3 
meczów)

07:01 Dokument w obiektywie; 
magazyn

08:05 W imię honoru; film 
dokum.; Polska (2016)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 4; 
magazyn

09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 982
10:50 Reportaż
11:15 Wojna domowa; odc. 

9/15; serial TVP
11:55 Antenowe remanenty
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroSzansa; odc. 101/9; 

magazyn
14:15 W imię honoru; film 

dokum.
15:15 MAŁOPOLSKA NA 

ROWERY
15:35 Antenowe remanenty
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kronika Miasta – 

Katowice
17:45 Śląskie bez auta; 

magazyn
18:05 Ekosonda; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
20:45 Kartki z kalendarza; 

magazyn
20:55 POGODA
21:00 Łódzkie rozsmakowane 

w tradycji; odc. 5
21:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 W imię honoru; film 

dokum.; Polska (2016)
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Wojna domowa; odc. 

9/15; serial TVP
01:55 Antenowe remanenty
02:40 W imię honoru; film 

dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 AgroSzansa; odc. 101/9; 

magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 982
06:20 Reportaż
06:35 Telenowyny/ Antenowe 

remanenty

06:50 Był taki dzień – 31 
października; felieton

06:55 Historia Polski – 
Połowy na rzece 
wspomnień - Józef 
Piłsudski, Ignacy Jan 
Paderewski; cykl reportaży

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Gdzieś 
w Afryce; odc. 27; cykl 
reportaży

08:35 Wszystko po 
krakowsku – Jak szaleć, 
to szaleć - Łada Maria 
Gorpienko; koncert

09:10 W labiryncie; odc. 
106/120 - Pokaz mody; 
serial TVP

09:45 Emisariusz Kardynała; 
film dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:Andrzej 
Machnowski

10:30 Ex Libris - Historyczna 
książka roku; cz. 4; 
magazyn

10:50 Life – Życie.; cz. 9. 
Rośliny; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

11:50 Z archiwum IPN – IV 
Zarząd WiN; magazyn

12:30 Tajemnice 
Stonehenge; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

13:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

14:05 Sensacje XX wieku – 
Enigma; cz. 1-2; cykl dok.

15:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Samobójcy

15:35 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 3/3 Zwycięstwo i 
porażka; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:40 Historia Polski – 
Bezpieka 1944-56; cz. 3; 
serial dokumentalny

17:45 Czas honoru; odc. 27; 
seria III; serial TVP

18:40 Czas leśnych 
kurierów; dokum. fabul.

19:20 Sensacje XX wieku – 
Trocki; film dokumentalny

19:50 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie; cz. 
1; cykl dokumentalny

20:30 Nowe Ateny; odc. 60; 
program publicystyczny

21:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Na Kaplicznej 
Górze

21:50 Tajemnica Enigmy; 
odc. 8/8; serial TVP

22:45 Normandia. Ostatni 
bohaterowie desantu; 
odc. 2/2; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

23:50 Syberiada polska; 
dramat; Polska (2013)

02:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Gdzieś 
w Afryce; odc. 27; cykl 
reportaży

02:35 Tajemnica Enigmy; 
odc. 8/8 - Smak 
zwycięstwa; serial TVP

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Podbeskidzie 
Bielsko-Biała - Zagłębie 
Sosnowiec

9:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski - Grot 
Budowlani Łódź

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

17:20 Atleci; magazyn 
sportowy 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 - Jastrzębski 
Węgiel

20:30 Boks; Gala POLSAT 
Boxing Night 7 w 
Gdańsku; waga ciężka: 
Tomasz Adamek - 
Solomon Haumono

0:30 Sporty walki; KSW 38: 
Live in Studio; walka: 
Artur Sowiński - Łukasz 
Chlewicki
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05:00 Pora umierać; film 
obyczajowy

06:55 Wszyscy Święci z 
wileńskiej Rossy; felieton

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Agrobiznes
08:15 Agropogoda; magazyn
08:20 Wszyscy Święci z 

wileńskiej Rossy; felieton
08:35 Świadectwo; 

dokument fabularyzowany
10:25 Życie jest muzyką; 

film obyczajowy; Austria, 
Niemcy (2016)

12:05 Wszyscy Święci z 
wileńskiej Rossy; felieton

12:20 PIETA. Prawo do 
opłakiwania; film 
dokumentalny; Polska 
(2017)

13:20 Wszyscy Święci z 
wileńskiej Rossy; felieton

13:40 Szara Sowa; film 
fabularny; Kanada, Wielka 
Brytania (1999)

15:45 Wszyscy Święci z 
wileńskiej Rossy; felieton

16:00 Pejzaż bez Ciebie – 
Kalina Jędrusik

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Wszyscy Święci z 

wileńskiej Rossy; felieton
17:40 Trędowata; 

melodramat
19:15 Wszyscy Święci z 

wileńskiej Rossy; felieton
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Liga Mistrzów - 4 

kolejka
20:40 Liga Mistrzów - 4 

kolejka
22:55 Liga Mistrzów - 

skróty; Wielka Brytania 
(2017)

00:10 Joe Black; dramat; 
USA (1998); reż.:Martin 
Brest; wyk.:Brad Pitt, 
Anthony Hopkins, Claire 
Forlani

03:05 Naszaarmia.pl - odc. 
288; magazyn

03:35 El Principe – dzielnica 
zła - odc. 44; serial; 
Hiszpania (2014)

04:25 Notacje – Grażyna 
Barszczewska. 
Wielokrotne życie; cykl 
dokumentalny

05:50 M jak miłość; odc. 
155; serial TVP

06:45 Kocia ferajna; film 
animowany; Meksyk, USA 
(2011); reż.:Alberto Mar

08:25 Kangurek Joey; film 
fabularny; Australia 
(1997); reż.:Ian Barry

10:20 Konwój; film 
sensacyjny; USA (1978); 
reż.:Sam Peckinpah; 
wyk.:Kris Kristoferson, Ali 
MacGraw, Ernest 
Borgnine, Burt Young

12:25 Pan Wołodyjowski; cz. 
I; film historyczny; Polska 
(1968); reż.:Jerzy 
Hoffman; wyk.:Magdalena 
Zawadzka, Tadeusz 
Łomnicki, Mieczysław 
Pawlikowski, Hanka 
Bielicka, Barbara Brylska, 
Irena Karel, Jan Nowicki, 
Daniel Olbrychski, Marek 
Perepeczko, Mariusz 
Dmochowski

13:45 Wspomnienie
14:00 Familiada; odc. 2403; 

teleturniej
14:35 Pan Wołodyjowski; cz. 

II; film historyczny
16:00 Wciąż ją kocham; film 

obyczajowy; USA (2010); 
reż.:Lasse Hallstroem; 
wyk.:Amanda Seyfried, 
Channing Tatum, Scott 
Porter

17:50 Wspomnienie
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

6/102; teleturniej
19:30 Na sygnale; odc. 157 

„Punkt zwrotny”; serial 
fabularyzowany TVP

20:05 Dla ciebie wszystko; 
film obyczajowy; USA 
(2014); reż.:Michael 
Hoffman; wyk.:Michelle 
Monaghan, James 
Marsden, Luke Bracey, 
Liana Liberato, Gerald 
McRaney

22:10 Osaczony; thriller; 
USA, Niemcy (2005)

00:15 16 przecznic; film 
sensacyjny; USA, Niemcy 
(2006)

02:00 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

02:50 Konwój; film 
sensacyjny; USA (1978)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Scooby-Doo i upiorny 
strach na wróble; film 
animowany, USA 2013. 
Radosne święto w 
rolniczej osadzie zostaje 
zakłócone przez upiornego 
stracha na wróbla i klątwę. 
Nieustraszeni detektywi 
wkraczają do akcji.

8:15 Prezent nocnej furii; 
film animowany, USA 
2011

8:35 Potwory kontra Obcy: 
Noc żywych marchwi; film 
animowany, USA 2011. W 
ogródku Murphy’ego 
eksploduje zmutowana 
dynia z kosmosu. Rosnące 
na pobliskiej grządce 
marchewki zmieniają się w 
zombie i terroryzują 
okolice....

8:50 Potwory kontra Dynie-
mutanty z kosmosu; film 
animowany, USA 2009

9:25 Smerfy: Legenda 
Smerfnej Doliny; film 
animowany, USA 2013. 
Ważniak jest faworytem w 
zawodach w zbieraniu 
smerfojagód. Śmiałek 
postanawia odkryć, w 
czym tkwi tajemnica jego 
sukcesu. Śledztwo wiedzie 
go...

9:55 Shrek 3-D; film 
animowany, USA 2003

10:15 Shrek ma wielkie 
oczy; film animowany, 
USA 2010

10:50 Brzdąc w opałach; 
komedia, USA 1994

12:55 Zebra z klasą; film 
familijny, USA 2005

15:10 Maska Zorro; film 
przygodowy, Meksyk/USA 
1998

18:00 Pierwsza miłość 
(2559); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:35 Shrek ma wielkie 

oczy; film animowany, 
USA 2010

20:05 Titanic; dramat 
katastroficzny, USA 1997

0:10 Wojna polsko-ruska; 
dramat obyczajowy, 
Polska 2008. Wybuchowy 
osiłek kontra cały świat, 
czyli adaptacja powieści 
Doroty Masłowskiej.

2:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5117) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11(10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(34/40) - program, Polska

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2114) - magazyn 

10:55 Legendy sowiego 
królestwa: Strażnicy 
Ga’Hoole - film 
przygodowy, USA/
Australia 2010

12:55 Księżniczka na lodzie 
- komedia, USA/Kanada 
2005. Trevor Blumas 
Casey od zawsze marzyła, 
by zostać mistrzynią jazdy 
figurowej na lodzie. W 
szkolnej hierarchii nigdy 
jednak nie mogła znaleźć 
swojego miejsca. Rozdarta 
między własnymi 
pragnieniami, a planami 
matki, która chciała posłać 
ją na najlepsze uczelnie, 
zaczęła wierzyć, że nigdy 
nie zostanie profesjonalną 
łyżwiarką. Wszystko 
jednak zmieniło sie, gdy 
zaczęła podążać za głosem 
własnego serca.

15:00 Nawiedzony dwór - 
komedia, USA 2003

16:55 Czarownica - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2014. Pałająca 
żądzą zemsty i pragnąca 
ochronić podległe jej 
wrzosowiska Diabolina 
(Angelina Jolie) rzuca 
klątwę na nowo narodzoną 
królewską córkę Aurorę…

19:00 Fakty (7245)
19:30 Sport (7228)   
19:40 Pogoda (7225)   
19:50 Uwaga! (5118) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(35/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2574) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (92/118) - 

teleturniej
21:30 Azja Express 2 (9/13) - 

program
23:00 Non stop - film 

sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/Kanada 
2014

01:15 Superwizjer (1107) - 
magazyn reporterów

01:50 Czarne lustro (1/3) - 
serial, Wielka Brytania

02:50 Człowiek z magicznym 
pudełkiem - kulisy 
produkcji 

03:20 Uwaga! (5118) - 
program

03:45 Nic straconego

05:50 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2015

06:45 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1997

07:45 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1997

08:40 Siedem lat w Tybecie; 
przygodowy, USA 1997. 
Rok 1939, austriacki 
wspinacz Heinrich Harrer 
(Brad Pitt) wyrusza w 
Himalaje. Gdy wybucha II 
wojna światowa, alpiniści 
zostają internowani w 
brytyjskim obozie 
jenieckim. Harrerowi i jego 
koledze Aufschnaiterowi 
(David Thewlis) udaje się 
uciec. Po długiej 
wędrówce trafiają do 
Tybetu…

11:25 Bibliotekarz III: Klątwa 
kielicha Judasza; 
przygodowy, USA 2008. 
Tym razem 
współpracownicy 
namawiają Flynna do 
wykorzystania wolnego 
czasu na odwiedzenie 
Nowego Orleanu, gdyż 
miasto to częstokroć 
pojawiało się w jego 
niepokojących wizjach…

13:20 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Szczęście 
Hansa; familijny, Niemcy 
2015. 

14:30 Attyla – pogromca 
imperium; serial 
fabularny, USA 2000; odc. 
1

16:25 Attyla – pogromca 
imperium; serial fabul., 
USA 2000; odc. 2

18:20 Scooby-Doo; familijny, 
USA 2002. Przyjazny, ale 
bardzo strachliwy pies 
wraz ze swoją ekipą rusza 
na Wyspę Strachów, by 
rozwikłać kolejną 
tajemniczą zagadkę…

20:00 Zielona mila; akcja, 
USA 1999

23:55 Red Rock West; 
thriller, USA 1992

02:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:10 Taki jest świat; factual; 
Polska

04:50 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:45 Wszystko przed nami; 
odc. 98; telenowela TVP

06:15 Zmiennicy; odc. 12/15 
- Obywatel Monte Christo; 
serial TVP

07:25 Na sygnale; odc. 65 
„Majka podfruwajka”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 66 
„Za późno”; serial 
fabularyzowany TVP

08:30 M jak miłość; odc. 
664; serial TVP

09:30 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 20 - Karta Polaka; 
serial obyczajowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 149 
„Nerwy w konserwy” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 150 
„Kosmos” sezon 6; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
54 - Zaklęty rewir; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
55 - Spływ; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
606 - Byłem głupi; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 66 
„Za późno”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 151 
„Zima, zima...ach to TY!” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
56 - Helena; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 183; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 80 - 
Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
57- Gwiazdeczka; serial 
kryminalny TVP

00:15 Komisarz Alex; odc. 
125 - Wirtualne życie, 
prawdziwa śmierć; serial 
kryminalny TVP

01:05 Miasto skarbów; odc. 
6; serial kryminalny TVP

01:55 Miasto skarbów; odc. 
7; serial kryminalny TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 12/15; 
serial TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
664; serial TVP

05:00 Rodzinka.pl; odc. 149; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2376
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Za króla Sasa łyżką 
kiełbasa

06:35 Lidzbarskie Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Kobieta, wino i śmiech - 
Irenie Kwiatkowskiej w 
100. rocznicę urodzin

07:35 Jeden z dziesięciu; 
2/98; teleturniej

08:15 Kabaret Hrabi – 
Savoir vivre. Bon ton (1-
2); program kabaretowy

10:15 Koło fortuny; odc. 37 
ed. 3; teleturniej

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /9/ - „Mr 
Lennon” - Universe

11:10 Historia świata w/g 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

13:15 Pejzaż bez Ciebie – 
Agnieszka Osiecka; 
koncert

14:20 Familiada; odc. 2376; 
teleturniej

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia 
2010 (1); widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia 
2010 (2); widowisko

16:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia 
2010 (3); widowisko

17:35 Czterdziecha - recital 
jubileuszowy Wojciecha 
Młynarskiego. Cz. 1 - 
fragmenty koncertu

18:20 Czterdziecha - recital 
jubileuszowy Wojciecha 
Młynarskiego. Cz. 2 - 
fragmenty koncertu

18:55 Olga Lipińska 
zaprasza

19:45 Humor Wiesława 
Michnikowskiego

20:50 Pejzaż bez Ciebie – 
Kalina Jędrusik

21:55 Kierunek Kabaret – 
Czy ich pamiętacie? /20/

22:50 Koło fortuny; odc. 36 
ed. 3; teleturniej

23:35 Niezapomniane 
Koncerty – OPOLE 2014 - 
25 lat! Wolność - kocham 
i rozumiem! - Gala 
Jubileuszowa (1); koncert

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – OPOLE 2014 - 
25 lat! Wolność - kocham 
i rozumiem! - Gala 
Jubileuszowa (2); koncert

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – OPOLE 2014 - 
25 lat! Wolność - kocham 
i rozumiem! - Gala 
Jubileuszowa (3); koncert

02:40 Kierunek Kabaret – 
Czy ich pamiętacie? /20/

03:45 Rozrywka Retro – 
Tanie dranie - koncert w 
ramach 33 Studenckiego 
Festiwalu Piosenki

05:10 Ukryta prawda (60/72) 
- program obyczajowy. 
Maryla i Waldek żyją na 
granicy ubóstwa. Od ślubu 
mieszkają z ojcem Waldka. 
Maryla opiekuje się 
teściem, ale coraz częściej 
życzy mu śmierci…

06:15 Szpital (182) - 
program obyczajowy

07:20 Mango Telezakupy
08:55 Dwóch i pół (12/23) - 

serial, USA
09:30 Dziewczyna i chłopak, 

wszystko na opak - 
komedia, USA 2010. Kiedy 
Bryce i Juli spotkali się po 
raz pierwszy jako dzieci, 
Juli wiedziała, że to 
miłość. Bryce nie był tego 
taki pewny…

11:15 Ben Hur (1/2) - film 
przygodowy, USA 1959

13:25 Ben Hur (2) - film 
przygodowy, USA 1959

15:50 Gnomeo i Julia - 
komedia, Wielka Brytania/
USA 2011. Historia 
najbardziej znanego 
romansu wszech czasów, 
który tym razem 
przeniesiony zostaje w 
najmniej prawdopodobne 
realia – świat ogrodowych 
krasnali…

17:40 Vinci - komedia, 
Polska 2004

20:00 Krwawy diament - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2006. Zmuszony do 
niewolniczej pracy w 
kopalni diamentów, 
Solomon (Hounsou), 
znajduje bardzo cenny 
diament i ukrywa go. 
Potem ucieka z kopalni i 
zwraca się o pomoc do 
dziennikarki (Connelly) 
oraz byłego najemnika, 
Archera (DiCaprio). 
Wszyscy razem wyruszają 
na poszukiwania 
diamentu…

22:55 Magazyn UEFA 
Champions League (7/9) 
- program 

00:00 Co się zdarzyło w 
Seattle? - film 
obyczajowy, USA/Kanada/
Niemcy 2007

02:10 Darknet: Drugie dno 
internetu - film 
dokumentalny, Francja/
Niemcy/Izrael/Czechy 
2016

03:20 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show – Izabela 
Małysz. Rodowita 
wiślanka, od 1997 roku 
żona jednego z 
najlepszych skoczków 
narciarskich na świecie – 
Adama Małysza

03:55 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show – 
Mariola Gołota

04:25 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show – Karol 
Bielecki

05:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (1/13) - 
program lifestylowy

06:05 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (4/13) - 
program lifestylowy 

06:50 Wszystko o jedzeniu 2
07:20 Gwiazdy prywatnie 
07:50 Beauty ekspert 2 

(6/12) - magazyn 
08:20 Sekrety chirurgii 2 

(3/13) - reality show 
09:20 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 3 (6/12) - reality 
show 

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (5/13) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (9/13) - program 

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(8/13) - program 

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (9/10) - reality 
show 

13:35 Pojedynek na modę 
14:20 W roli głównej – 

Zygmunt Chajzer (1/8) - 
talk show 

14:50 W dobrym stylu 3 
(4/8) - program 

15:35 Nowy wygląd, nowe 
życie 4 (5) - program 
rozrywkowy 

16:55 Apetyt na miłość 4 
(9/12) - program 
rozrywkowy 

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (7/13) - 
program rozrywkowy 

19:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (2/12) - 
program lifestylowy 

20:25 Odbite z rąk 
Świetlistego Szlaku - 
dokument 

21:40 Dorota was urządzi 6 
(3/12) - program 

22:25 Beauty ekspert 2 
(7/12) - magazyn 
lifestylowy 

22:55 Życie bez wstydu 5 
(9/12) - reality show 

23:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki 

00:55 Prawda z DNA (5/8) - 
program obyczajowy 

01:25 Nieudane operacje – 
cena piękna (1/6) - reality 
show 

02:15 W roli głównej – 
Dorota Wellman (2/16) - 
talk show 

02:40 W roli głównej – 
Joanna Chmielewska 
(1/16) - talk show 

03:05 W roli głównej – 
Kayah (3/16) - talk show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn 

03:55 Wiem, co jem 6 
(15/16) - magazyn 

04:20 Wiem, co jem (8/16) - 
magazyn 

04:45 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn 

08:00 Łyżwiarstwo figurowe 

- GP - Skate Canada - Gala

09:50 Piłka ręczna mężczyzn 

- Turniej w Danii: mecze 

Polaków (skrót z 3 

meczów)

11:00 Opowieść 

sentymentalna

12:00 Włodzimierz Smolarek

12:35 Sportowy dokument - 

Tragedia na Hillsborough

14:30 Triathlon - Ironman; 

odc.8

15:35 Sportowy dokument - 

Wielki Gerrincha

16:10 Piłka nożna Bayern

17:05 Piłka nożna Bayern

18:00 Piłka nożna Bayern

19:05 Z prowincji na salony 

Europy - Historia Widzewa 

Łódź

20:55 Łyżwiarstwo figurowe 

- GP - Skate Canada - Gala

22:35 Sportowy Wieczór

23:05 Sportowy dokument - 

Tragedia na Hilsborough

08:00 Plebania
08:05 Film dokum.
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Kinderlager 

Pogrzebin; film dokum.
10:55 Ślązaków portret 

własny – Kornel Gibiński
11:20 Głos Regionów
11:45 Reportaż
12:15 Smaki polskie; 

magazyn
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Biznes na wsi/ 

Antenowe remanenty
14:15 Film dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Antenowe remanenty
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Miasto Poety
18:10 Lublin 700 Plus Flesz 

4 – Witraże; felieton
18:15 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:00 Memento Vitae 2017 

– Koncert bez bisów i 
oklasków

20:05 Magazyn Meteo
20:15 Obrazy – Jacek 

Malczewski
20:20 Znani, niezapomniani 

– Grażyna Świtała
20:45 Twarze TV Katowice – 

Józef Kopocz; felieton
20:55 POGODA
21:00 A życie toczy się 

dalej... – Dzwony 
Felczyńskich

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 Film dokum.
00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:20 Smaki polskie; 

magazyn
02:40 Film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 Biznes na wsi/ 

Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania
06:20 Reportaż
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 1 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Obrona Lwowa; film dok.

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Namibijskie bezdroża; odc. 
28; cykl reportaży

08:35 Nekropolia za Olzą; 
film dokumentalny

09:05 W labiryncie; odc. 
107/120 - Ślub; serial TVP

09:40 Wycieczka; film 
dokum.; Polska (2007)

10:45 Poczet aktorów 
polskich – Zbigniew 
Cybulski; film dokum.

11:50 Spór o historię – 
Habsburgowie w historii 
Polski; debata

12:25 Zdobywcy Karpat – 
Zofia i Witold Paryscy; 
film dokumentalny

12:55 Zdobywcy Karpat – 
Maciej Sieczka; film dok.

13:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Na Kaplicznej 
Górze

13:50 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie; cz. 
1; cykl dokumentalny

14:20 Sensacje XX wieku – 
Trocki; film dokumentalny

14:55 Normandia. Ostatni 
bohaterowie desantu; 
odc. 2/2; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

15:55 Orzeł; dramat wojenny; 
Polska (1958)

17:55 Czas honoru; odc. 28; 
seria III „Plan Abwehry”; 
serial TVP

18:55 Śladami zbrodni
19:25 Sensacje XX wieku – 

Jak umierali bogowie; cz. 
2; cykl dokumentalny

19:55 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie; cz. 
3; cykl dokumentalny

20:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Polowa lekcja 
historii

20:55 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 8/8 (Andrew Marr’s 
History of the World); 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Polonia Restituta; odc. 
1; serial TVP; Polska 
(1982); reż.:Bohdan 
Poręba; wyk.: Janusz 
Zakrzeński, Krzysztof 
Chamiec, Józef Fryźlewicz, 
Jerzy Kaliszewski, 
Edmund Fetting, Ignacy 
Gogolewski, Emil 
Karewicz, Zdzisław 
Mrożewski, Henryk Bista, 
Zygmunt Malanowicz

23:00 Koncert, jakiego nie 
będzie...

23:55 Orzeł; dramat wojenny
01:55 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat - 
Namibijskie bezdroża; odc. 
28; cykl reportaży

02:30 Polonia Restituta; odc. 
1; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - Jastrzębski 
Węgiel

9:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
GKS Katowice

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

17:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

19:30 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

21:30 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 2. rundy gry 
pojedynczej

23:30 Boks
0:30 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

2:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Rumunia - Polska
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3649; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Komisariat; serial TVP
09:05 Mam prawo; /8/; serial 

dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
10:10 Północ – Południe; 

Księga II; odc. 10/12; 
serial; USA (1986)

11:10 Dr Quinn; seria VI,; 
odc. 20/22; serial; USA

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Nowoczesne mleczarstwo
12:55 Natura w Jedynce – 

Wszystko o niedźwiedziu; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2014)

14:00 Elif; odc. 125; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/169/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

24; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3650; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3194; 

telenowela TVP

18:30 Rodzina wie lepiej; 
/57/; teleturniej

18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

235; serial TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:30 Dybuk. Rzecz o 

wędrówce dusz; film 
dokumentalny; Polska 
(2015); reż.:Krzysztof 
Kopczyński

00:35 Riviera; odc. 10; 
serial; Wielka Brytania 
(2017)

01:30 American Crime Story 
– Sprawa O. J. 
Simpsona,; odc. 10; 
serial; USA (2017)

02:50 Sprawa dla reportera
03:40 Dzwony wojny; odc. 

1/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

06:00 Rodzinka.pl; odc. 170 
„Trzeba dobrze (się) 
prowadzić” sezon 8; serial 
komediowy TVP

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

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

08:00 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1731; serial obyczajowy 
TVP

11:40 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 7; felieton

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
479 - Gra bez zasad; serial 
TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 15; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 70 
„Sława”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 Film dokumentalny
15:20 Na dobre i na złe - 18 

lat!; odc. 7; felieton
15:30 M jak miłość; serial 

TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 46 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 44; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

7/102; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1731; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1732; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Pierwsza randka; (10)
21:40 Miasto skarbów; odc. 

8; serial kryminalny TVP
22:40 Film fabularny
00:40 Film fabularny
02:30 Film fabularny
04:25 Art Noc: „Total 

Niemen, czyli o czym 
trąbodzwonisz...” - 
koncert pamięci Czesława 
Niemena (Przegląd 
Piosenki Aktorskiej 2014); 
koncert

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (546); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (53); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (345); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (273); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (674); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2559); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (720); 
serial paradokumentalny. 
Kacper wychodzi z 
więzienia. Skazano go za 
molestowanie córki. Nie 
udało mu się doprowadzić 
do ponownego procesu. 
Chce po latach...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (164); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (152); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2560); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (403); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców kamienicy 
przy Ćwiartki 3/4. Halina 
postanawia napisać 
autobiografię. Książka 
wywołuje burzę w życiu 
rodziny.

20:05 Nasz nowy dom (103); 
reality show. Wdowiec 
Piotr samotnie wychowuje 
szesnastoletniego 
Mateusza. Domek, w który 
mieszkają, jest w 
katastrofalnym stanie. Nie 
ma łazienki, a instalacja 
elektryczna...

21:10 Przyjaciółki (119); 
serial obyczajowy

22:15 Zdrady (120); serial 
paradokumentalny. 
Bohaterów serialu łączy 
jeden problem - 
podejrzewają swoich 
partnerów o zdradę. 
Odkryć prawdę pomaga 
im prywatny detektyw 
Damian Petrow (Damian...

23:20 8 MM / Osiem 
milimetrów; thriller, 
Niemcy/USA 1999

2:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowya

05:10 Uwaga! (5118) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(35/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2115) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (823) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (475) - 
program

13:00 19 + (176) - program. 
Ela nie odzyskała 
przytomności i nadal 
przebywa w szpitalu. 
Przyjaciele bardzo się o 
nią martwią. Na domiar 
wszystkiego do ich 
mieszkania przyjeżdża 
ojciec dziewczyny, który o 
niczym nie wie…

13:30 Szpital (712) - 
program obyczajowy

14:30 Kuchenne rewolucje 4 
(4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (476) - 
program

16:30 19 + (177) - program
17:00 Ukryta prawda (824) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (713) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7246) 
19:35 Sport (7229) 
19:45 Pogoda (7226) 
19:50 Uwaga! (5119) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(36/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2575) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (93/118) - 

teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje 

16 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Pieniądze to nie 
wszystko - komedia, 
Polska 2001. 50-letni 
biznesmen Tomasz 
Adamczyk chce 
zrezygnować z 
prowadzenia interesów w 
branży alkoholowej i 
poświęcić się swojej pasji 
życiowej - filozofii…

00:45 Wróg numer jeden - 
film sensacyjny, USA 
2012. Poszukiwania 
Osamy bin Ladena, 
kontynuowane przez dwie 
prezydenckie kadencje, 
śledził cały świat…

03:55 Moc Magii (299/355) - 
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

08:50 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2016

09:50 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

10:50 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2016

11:50 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 16

12:40 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016

13:35 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 249

14:30 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 1

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 42

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 43

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 3

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 4

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 King Kong; 
przygodowy, USA 2005. 
Lata 30. XX wieku to dla 
Ameryki okres wielkiego 
kryzysu, zapaści i 
bezrobocia. Ambitny 
filmowiec i bezrobotna 
aktorka chcąc uciec od 
beznadziei codzienności, 
wyruszają w szaloną 
podróż na Wyspę Czaszek. 
Na miejscu para odkrywa, 
że miejsce to nie bez 
powodu owiane jest aurą 
tajemniczości…

23:50 Van Helsing; akcja, 
USA 2004. Hugh Jackman 
wciela się w postać 
legendarnego pogromcy 
wampirów, który na 
polecenie tajnego 
stowarzyszenia, udaje się 
w podróż do Transylwanii, 
aby ostatecznie zniszczyć 
bestialskiego Drakulę…

02:20 Ale numer!; Polska
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:50 Taki jest świat; factual; 

Polska
04:20 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:45 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 5

05:10 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:45 Wszystko przed nami; 
odc. 99/99; telenowela 
TVP

06:15 Zmiennicy; odc. 13/15 
- Spotkania z Temidą; 
serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 66 
„Za późno”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 67 
„Ratujcie naszą mamę!”; 
serial fabularyzowany TVP

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

09:25 Komisarz Alex; odc. 
125 - Wirtualne życie, 
prawdziwa śmierć; serial 
kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 150 
„Kosmos” sezon 6; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 151 
„Zima, zima...ach to TY!” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:30 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
55 - Spływ; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
56 - Helena; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
607 - Szczeniak; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 67 
„Ratujcie naszą mamę!”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 80 - 
Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 152 
„O miłości i zimniej 
wodzie” sezon 6; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
57- Gwiazdeczka; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 184; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 82; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
58; serial kryminalny TVP

00:05 Ojciec Mateusz; odc. 
59; serial kryminalny TVP

00:55 Londyńczycy II; odc. 
9/16; serial obyczajowy 
TVP

01:50 Londyńczycy II; odc. 
10/16; serial obyczajowy 
TVP

02:45 Zmiennicy; odc. 13/15; 
serial TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
665; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 150; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2377
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Niezwykłe dania z ryb
06:35 Fabryka śmiechu; 

(odc. 7)
07:40 Jeden z dziesięciu; 

3/98; teleturniej
08:20 Kabaretowy Klub 

Dwójki; (43) - PKP
09:10 Koło fortuny; odc. 38 

ed. 3; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów; (9) - Urzędnik; 
cz. 1

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /59/ - „Koncert 
jesienny na dwa 
świerszcze i wiatr w 
kominie” - Magda Umer

11:10 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Wielki Finał - starcie 
drugie (10)

12:10 Życie to Kabaret – 
Historia literatury według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:10 Familiada; odc. 2377
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Co każdy satyryk wiedzieć 
powinien; cz. 1-4

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Skarb mazurskich 
jezior; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 32 
Himba - życie bez wody; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 7 Izrael - Morze 
Czerwone (25); magazyn 
kulinarny

19:30 Bardzo ostry dyżur – 
Nowe siły w służbie 
zdrowia; program 
rozrywkowy

19:45 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (260) 
Twarz roku; serial 
komediowy TVP

20:20 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Wielki Finał - starcie 
trzecie i ostatnie (11)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (45) - Wesołe jest 
życie staruszka; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Kierunek Kabaret – 
Miłosny poradnik 
kabaretowy /41/

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza; (10); talk-show

00:15 Koło fortuny; odc. 37 
ed. 3; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki;  
(1-3)

03:55 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (15); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (61/72) 
- program obyczajowy

06:20 Szpital (183) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala zgłasza się 
30-letnia Karolina 
Woźniak, która została 
porażona prądem, kiedy 
gotowała obiad dla 
swojego męża i dwójki 
jego dzieci. Dodatkowo 
poparzyła rękę, którą 
przypadkowo włożyła do 
gotującej się zupy. 
Pacjentkę bada dr 
Dominika Gajda…

07:15 Sąd rodzinny (115) - 
program sądowy. 

08:15 Chirurdzy IV (16/17) - 
serial, USA. Meredith i 
Derek mają ostatnią 
szansę na pomyślny wynik 
swoich badań klinicznych, 
podczas, gdy inni 
chirurdzy pracują razem, 
aby uwolnić chłopca z 
tężejącego bloku 
cementu…

09:10 Brzydula (131/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (132/180) - 
serial obyczajowy. 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (457) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (116) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (356) - 
program sądowy

14:55 Szpital (183) - 
program obyczajowy

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

16:55 Zaklinaczka duchów 
(1) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (133/180) - 
serial obyczajowy

18:30 Brzydula (134/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (458) - 
program obyczajowy

20:00 Niewiarygodny Burt 
Wonderstone - komedia, 
USA 2013. Historia 
rywalizacji dwóch 
najpopularniejszych w Las 
Vegas magików - Burta 
Wonderstonea (Steve 
Carell) i Antona 
Marveltona (Steve 
Buscemi)…

22:10 Nie z tego świata 
(8/22) - serial, USA

23:05 Sierota - film horror, 
USA/Kanada/Francja/
Niemcy 2009

01:40 Moc Magii (299/355) - 
program, Polska

03:50 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

04:20 Druga strona medalu 
3 (3/8) - talk show – 
Krzysztof Krauze

05:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (2/13) - 
program lifestylowy 

06:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (3/13) - 
program lifestylowy 

06:55 Ostre cięcie 4 (7/12) - 
program 

07:40 W dobrym stylu 3 
(4/8) - program 

08:25 Sekrety chirurgii 2 
(4/13) - reality show 

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (7/12) - reality 
show 

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (6/13) - 
program rozrywkowy 

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (10/13) - 
program rozrywkowy 

11:55 Kuchenne rewolucje 6 
(9/13) - program 

12:55 Mistrzowskie cięcie 
(8) - program rozrywkowy 

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (9/10) - 
program rozrywkowy 

14:40 Gwiazdy prywatnie 
15:10 Ostre cięcie 4 (7/12) - 

program 
15:55 36,6 2 (7/13) - 

program 
16:55 Wszystko o jedzeniu 2 
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (9/12) - 
program lifestylowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 7 
(9/15) - program 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (8/13) - 
program rozrywkowy 

19:55 Idealna niania 9 
(6/12) - program 

20:40 W czym do ślubu? 2 
(9/10) - reality show 

21:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (9/10) - reality 
show 

21:55 Pani Gadżet 2.0 (9/12) 
- magazyn 

22:25 Pani Gadżet 14 (8/12) 
- magazyn 

22:55 Dorota was urządzi 6 
(3/12) - program 

23:40 Gwiazdy prywatnie 
00:10 Prawda z DNA (6/8) - 

program obyczajowy 
00:40 Nastolatki w ciąży (6) 

- serial dokumentalny, 
Wielka Brytania 

01:25 Internetowi oprawcy 2 
(7/8) - program 

02:20 W roli głównej – 
Małgorzata Braunek 
(4/16) - talk show 

02:45 W roli głównej – 
Marek Kondrat (5/16) - 
talk show 

03:10 W roli głównej – 
Paweł Małaszyński (6/16) 
- talk show 

03:35 Wiem, co jem 4 
(6/15) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 6 (16) - 
magazyn 

04:25 Wiem, co jem (9/16) - 
magazyn 

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

08:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Finals - Singapur: 
Finał gry pojedyńczej

10:00 PN - Bayern
11:00 PN - Bayern
11:55 Triathlon - Ironman
13:05 Nie zmarnowałem 

życia - Stanisław Szozda
13:35 Piłka ręczna mężczyzn 

- Turniej w Danii: mecze 
Polaków (skrót z 3 
meczów)

14:45 Deyna
15:30 By ł taki mecz: Polska 

- ZSRR
15:45 PN - Barca
16:55 PN - Barca
18:20 PN - Barca
18:55 Piłka nożna - Liga 

Europy - faza grupowa (7)
21:00 Piłka nożna - Liga 

Europy - faza grupowa (8)
23:05 Sportowy Wieczór
23:40 Jak przychodzi 

zbawienie

07:00 Śląskie bez auta; 
magazyn

07:20 Twarze TV Katowice; 
felieton

08:00 Film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 983
10:50 Reportaż
11:15 Polska zza siódmej 

miedzy; cykl dokum.
12:15 Smaki polskie
12:30 W ZOO dookoła świata; 

magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Małopolska na rowery; 

odc. 10
14:15 Zapaliłem świeczkę na 

swoim grobie; dokument 
fabularyzowany

15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 
668; magazyn

15:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Żołnierzom 
tułaczom

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Twarze TV Katowice; 

felieton
17:45 Kwadrans w ogrodzie; 

magazyn
18:00 Subregion; program 

publicystyczny
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 A życie toczy się dalej... 

Jan Dorman
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Zapaliłem świeczkę na 

swoim grobie; dokument 
fabularyzowany

00:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Żołnierzom 
tułaczom

01:20 Polska zza siódmej 
miedzy; cykl dokum.

02:20 Smaki polskie
02:40 Zapaliłem świeczkę na 

swoim grobie; dokument 
fabularyzowany

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 Małopolska na rowery; 

odc. 10
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPW
06:00 Plebania; odc. 983
06:20 Reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Żołnierzom 
tułaczom

06:50 Był taki dzień – 2 
listopada; felieton

06:55 Połowy na rzece 
wspomnień – Stare 
Powązki – u siebie; cykl 
reportaży

07:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 29 
- Pustynia; cykl reportaży

08:15 Pamiętamy – 
Cmentarz Poległych w 
Bitwie Warszawskiej

08:25 Orlęta; reportaż
09:05 W labiryncie; odc. 

108/120; serial TVP
09:40 Ziemia przemówiła; 

film dok.; Polska (2016)
10:40 Pamiętamy – 

Cmentarz żołnierzy 
generała Maczka w 
Bredzie

10:50 Wszystkie kolory 
świata – Prowansja; odc. 
8/30; serial dokum.; Francja

11:55 Flesz historii; cykl rep.
12:15 Filmowa Encyklopedia 

Powstań Śląskich – Józef 
Kałdonek Poseł z Piekar; 
serial dokumentalny

12:35 Nowe Ateny
13:30 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Polowa lekcja 
historii

14:05 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie; cz. 
2-3; cykl dokumentalny

15:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tajemnica 
Barbarossy; cykl dokum.

15:25 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 8/8; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:35 Historia Polski – 
Gdziekolwiek będę.... 
(film o Marku Grechucie); 
film dokumentalny

17:40 Czas honoru; odc. 29; 
serial TVP

18:35 Taśmy bezpieki
19:05 Sensacje XX wieku – 

Zabójcy; cykl dokum.
20:00 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Frombork pełen 
zdziwień i tajemnic

20:35 Jak wygrać wojnę; 
odc. 2/3; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

21:40 Polonia Restituta; odc. 
2; serial TVP

22:40 Spór o historię – 
Władcy polscy: Jan I 
Olbracht; debata

23:15 Ośmiornica - s. 5; odc. 
10/10; serial; Włochy 
(1984)

00:15 Wielkie napady 
PRL-u; odc. 9; cykl 
dokumentalny

00:35 Wielkie napady 
PRL-u; odc. 10 - Bracia 
Wałachowscy; cykl 
dokumentalny

01:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 29 
- Pustynia; cykl reportaży

01:40 Polonia Restituta; odc. 
2; serial TVP

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Podbeskidzie - 
Zagłębie Sosnowiec

9:00 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...

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 3. rundy gry 
pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 3. rundy gry 
pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 3. rundy gry 
pojedynczej

17:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 3. rundy gry 
pojedynczej

19:30 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 3. rundy gry 
pojedynczej

21:30 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 3. rundy gry 
pojedynczej

23:30 Boks; Droga do 
Częstochowy (1)

0:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

2:00 Sporty walki; KSW 36; 
walka: Michał Materla - 
Rousimar Palhares
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