
Czasy wypchanych doku-
mentami portfeli mogą 
odejść w zapomnienie. Mini-
sterstwo Cyfryzacji urucho-
miło bezpłatną aplikację na 
smartfona – mObywatel. Ma 
ona ułatwić błyskawiczny do-
stęp do dokumentów. Pierw-
szą dostępną w niej usługą 
jest mTożsamość – wystar-
czy nam komórka, aby poka-
zać nasz dowód osobisty.

Jak to działa?
Rozwiązanie może przydać się 

w codziennych sytuacjach - 
choćby takich, jak stłuczka sa-
mochodowa. Jej uczestnicy 
w kilkanaście sekund będą mo-
gli wymienić się informacjami 
potrzebnymi do rozwiązania 
sprawy. I ujawnią tylko tyle da-
nych, ile wymaga sytuacja.

Za pomocą mTożsamości  bo-
wiem potwierdzimy swoją tożsa-
mość w kontaktach z innymi 
obywatelami. Podczas przykła-
dowej stłuczki samochodowej 
wyświetlimy swoje dane na ekra-
nie telefonu, a następnie przeka-
żemy je drugiej osobie – na tele-
fon. Wtedy też automatycznie 
pobierzemy i zapiszemy w swoim 

telefonie jej dane, ale pod wa-
runkiem, że obaj uczestnicy 
stłuczki będą użytkownikami 
aplikacji  mObywatel. Wymiana 
danych jest chroniona certyfika-
tem wydanym przez Minister-
stwo Cyfryzacji.

O czym warto pamiętać?
Aplikacja jest bezpłatna i mo-

że z niej skorzystać każdy, kto 
jest pełnoletni i ma: ważny do-
wód osobisty, profil zaufany 
(eGo), smartfon z systemem ope-
racyjnym Android w wersji 6.0 
(lub nowszej) wyposażony w Blu-
etooth i aparat fotograficzny, ak-
tywną aplikację  mObywatel, po-
łączenie z internetem.

mTożsamość  korzysta z ak-
tualnych danych (znajdujących 
się w rejestrach państwowych) 
takich jak: imię, nazwisko, da-
ta urodzenia, numeru PESEL, 
czyli danych z rejestru PESEL 
oraz  zdjęcia, terminu ważno-
ści, numeru dowodu, informa-
cji, kto wydał dokument - czyli 
danych z Rejestru Dowodów 
Osobistych. I właśnie te dane 
możemy w każdej chwili wy-
świetlić na ekranie swojego 
smartfona.
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Nie tylko w Polsce

Niezłe jaja 
z jajami

  
Ceny jaj rosną nie tylko w Pol-

sce, ale także w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Powód? Zmniejszenie 
stad kur niosek. Stało się tak na 
skutek wykrycia fipronilu oraz 
wystąpienia ptasiej grypy.

Wykrycie fipronilu na fermach 
kur niosek w Holandii, Belgii, 
Niemczech, a następnie w innych 
krajach UE, spowodowało ko-
nieczność wybicia wielu stad kur 
niosek. We Włoszech, u najwięk-
szego producenta jaj wystąpiła zaś 
grypa ptaków. Na dodatek wszyst-
ko zbiegło się w czasie z sezono-
wym spadkiem produkcji jaj. 

Ciąg dalszy na str. 2

Nowelizacja

Za badanie 
zapłacisz z góry!

ZUS

Koniec 
z górnym 
limitem 
składek

Zniesienie górnego limitu skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, powyżej którego obec-
nie nie płaci się składek (tzw. 
30-krotność) przewiduje projekt 
przyjęty przez rząd. Zmiany mają 
wejść w życie od przyszłego roku. 

Zgodnie z nowymi przepisami, 
składka na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe będzie odprowadza-
na od całości przychodu, a więc 
analogicznie jak w przypadku ubez-
pieczenia chorobowego i wypadko-
wego. Zasada ta zostanie również 
wprowadzona przy składkach pła-
conych przez płatnika składek za 
pracowników zatrudnionych w wa-
runkach szczególnych na Fundusz 
Emerytur Pomostowych.

Ciąg dalszy na str. 13

Aplikacja mDokumenty

Dowód osobisty na komórce

Znowelizowane prawo 
o ruchu drogowym za-
kłada, że za badanie 
techniczne dopuszczają-
ce pojazd do ruchu trze-
ba będzie zapłacić przed 
jego przeprowadzeniem. 
Przepisy mają obowiązy-
wać od 13 listopada.

Prezydent Andrzej Duda 
podpisał nowelizację usta-
wy o ruchu drogowym, za-
kładającą przyspieszenie 
wejścia w życie przepisów 
dotyczących systemu CE-
PiK 2.0 w zakresie Central-
nej Ewidencji Pojazdów. 
Jego celem jest przebudo-
wa i modernizacja central-
nej ewidencji pojazdów 
(CEP), centralnej ewidencji 
kierowców (CEK), a także 
centralnej ewidencji posia-
daczy kart parkingowych 
(CEPKP). Mają z niego ko-
rzystać m.in. starostwa 
powiatowe, policja, Głów-

ny Urząd Transportu Dro-
gowego, Polska Wytwórnia 
Papierów Wartościowych, 
wojewódzkie ośrodki ru-
chu drogowego, ośrodki 
szkolenia kierowców czy 
stacje kontroli pojazdów. 

Nowe prawo zakłada 
między innymi, że za bada-
nie techniczne dopuszcza-
jące pojazd do ruchu trze-
ba będzie zapłacić przed je-
go przeprowadzeniem. Je-
śli samochód nie przejdzie 
badania, fakt ten zostanie 
odnotowany w systemie. 

Do CEP na bieżąco bę-
dą przekazywane dane 
o negatywnych badaniach 
technicznych, w szczegól-
ności gdy badania zostają 
przerwane w trakcie wy-
konania i kierowca unika 
konsekwencji, nie pozwa-
lając dokończyć badania 
i nie ponosząc kosztów 
ich wykonania. 

Ciąg dalszy na str. 8

Farmaceuci przygotowani

Jak zrobić 
lekarstwo 
z konopi?
Zgodnie z nowymi przepisami 

marihuana może być w naszym 
kraju legalnie wykorzystywana 
do leczenia. Naczelna Izba Apte-
karska zapewnia, że farmaceuci 
są przygotowani do sporządzania 
leków recepturowych zawierają-
cych konopie.

Surowiec do sporządzenia leku 
(np. susz) firmy farmaceutyczne 
muszą sprowadzić z zagranicy. Jed-
nak pierwsze takie leki recepturowe 
pojawią się w aptekach dopiero po 
zarejestrowaniu i dopuszczeniu do 
obrotu surowca farmaceutycznego 
przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych.

Ciąg dalszy na str. 2

Natomiast przekazać komuś 
lub pobrać od kogoś (z telefonu 
na telefon) możemy tylko część 
z nich i są to: imię i nazwisko, 
zdjęcie i numer dowodu oraz in-
formację, kto go wydał.

O czym trzeba pamiętać?
Dzięki  mTożsamości  spraw-

dzimy tożsamość i wymienimy się 
danymi bez spisywania, skano-
wania czy fotografowania dowo-
du osobistego. Trzeba jednak pa-
miętać, że wymienimy się danymi 
tylko z innymi użytkownikami 
aplikacji  mObywatel. mTożsa-
mośćnie zastąpi też dowodu oso-
bistego w banku, urzędzie, pod-
czas kontroli drogowej lub prze-
kraczania granicy.

Ze względów bezpieczeństwa 
dane zapisane w telefonie są za-
szyfrowane i podpisane certyfi-
katem wydanym przez Minister-
stwo Cyfryzacji. Certyfikat po-
twierdza również autentyczność 
danych. Dostajemy go przy akty-
wacji aplikacji - jest przypisany 
do użytkownika i jego telefonu. 
Dostęp do danych jest zabezpie-
czony hasłem dostępu, które wy-
bieramy przy aktywacji aplikacji.

Ciąg dalszy na str. 3
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Farmaceuci przygotowani

Jak zrobić lekarstwo 
z konopi?

Dokończenie ze str. 1
Naczelna Izba Aptekarska zapewnia, 

że farmaceuci są przygotowani do spo-
rządzania leków recepturowych zawie-
rających marihuanę - będą też mogli 
uczestniczyć w specjalnych szkole-
niach. W Polsce jest blisko 15 tys. ap-
tek - zdecydowana większość z nich jest 
uprawniona do wykonywania leków re-
cepturowych (ok. 90 proc.). Szacuje się, 
że osób czekających na terapie marihu-
aną medyczną może być nawet około 
300 tysięcy. Medyczna marihuana 
wzmacnia działanie anandamidu, 
związku, który działa na komórki mó-
zgu przeciwbólowo i uspokajająco, po-

budza apetyt, przeciwdziała nudno-
ściom i wymiotom, a także obniża ci-
śnienie śródgałkowe.

Dzięki nowym przepisom pacjenci 
mają mieć ułatwiony dostęp do bez-
piecznej terapii w leczeniu objawów 
niektórych chorób, m.in. przewlekłego 
bólu, nudności i wymiotów wywoła-
nych chemioterapią, spastyczności w 
stwardnieniu rozsianym oraz lekoopor-
nej padaczki.

Zdaniem ekspertów 1 gram medycz-
nej marihuany kosztować będzie ok. 
50-60 zł, a koszt miesięcznej terapii to 
ok. 2 tys. zł.

mag

Pod młot czy...

Co dalej z dworcem PKP?
Dworzec główny PKP w Często-

chowie miał obok funkcji związa-
nych z działalnością typowo prze-
wozową spełniać również inną ro-
lę. Pierwotnie zakładano, że znaj-
dzie się tu też centrum handlowo-
-usługowe. Czas pokazał, że nie 
była to trafna prognoza.

Zresztą „Życie Częstochowy”przed 
laty ostrzegało, że koncepcja budowy 
naziemnego dworca jest przestarza-
ła, bo na całym świecie tego typu 
obiekty „chowa się” pod ziemią. Te-
raz, z perspektywy okazało się, że na-
sze przewidywania sprawdziły się, 
choć to wątpliwy dla nas powód do 
satysfakcji.

Koszty związane z utrzymaniem 

obiektu są wysokie. Dlatego też 
PKP SA postanowiły coś z tym zrobić.

Obecnie opracowywane jest tzw. 
studium wykonalności – mówi Alek-
sandra Grzelak z biura prasowego 
PKP SA – to wstępna faza. Studium 
ma określić, jaki będzie dalszy los 
częstochowskiego dworca głównego? 
Czy zostanie on w całości wyburzo-
ny, czy w części, a może tylko zmo-
dernizowany? Co – obok dworca, bo 
taka jest oczywiście nadrzędna rola 
obiektu – tutaj się znajdzie? Jakie 
będą dodatkowe jego funkcje?

Studium wykonalności, które 
opracowuje firma zewnętrzna ma być 
gotowe do końca roku. Później po-
wstanie już konkretny projekt.

DF

Na jednym z lublinieckich cmen-
tarzy znaleziono granat. Osoby od-
wiedzające miejsca pochówku swo-
ich bliskich musiały opuścić teren 
nekropolii. Ładunek zneutralizowali 
katowiccy antyterroryści.

Do zdarzenia doszło na cmentarzu 
przy ulicy Spokojnej w Lublińcu. Z dy-
żurnym lublinieckiej komendy skon-
taktował się mieszkaniec, który poin-
formował, że podczas wykonywania 
prac porządkowych na terenie cmenta-
rza, znalazł przedmiot przypominający 
granat. Na miejsce natychmiast udali 

się strażacy, strażnicy miejscy oraz po-
licjanci z lublinieckiej grupy rozpozna-
nia pirotechnicznego, którzy potwier-
dzili, że znaleziony przedmiot to granat 
z okresu II wojny światowej. Do czasu 
przyjazdu antyterrorystów z Katowic 
policjanci ewakuowali znajdujące się 
na terenie cmentarza osoby i zabezpie-
czyli miejsce zdarzenia uniemożliwiając 
wejście na teren nekropolii. Po około 
trzech godzinach od zgłoszenia saperzy 
zneutralizowali ładunek, a mieszkańcy 
mogli już odwiedzać i porządkować 
miejsca pochówku swoich bliskich.
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Lubliniec

Granat na cmentarzu

33-letni Rafał Z., który 
przed Urzędem Stanu Cy-
wilnego w Blachowni 
zgwałcił i udusił 58-letnią 
kobietę, resztę swojego 
życia spędzi w więzieniu. 
Sąd wydał wyrok w tej 
bulwersującej sprawie.

Przypomnijmy, do zda-
rzenia doszło przeszło rok 
temu. 1 października 2016 
roku w godzinach poran-
nych przypadkowy przecho-
dzień, przed Urzędem Sta-
nu Cywilnego z Blachowni, 
znalazł zwłoki kobiety. W 
pobliżu biegał mały pies, 
który nie dopuszczał osób 
postronnych do ciała. 
Mieszkańcy przypuszczali, 
że doszło do zabójstwa. Poli-
cja jednak nie potwierdzała 
tych doniesień. Najczarniej-
szy scenariusz jednak się 
sprawdził.

Zmarłą okazała się 58-let-
nia Barbara A.,   która miesz-
kała na pobliskim osiedlu i 
poprzedniego dnia w godzi-
nach 22.00-23.00 była wi-
dziana podczas spaceru. Po-
nadto uzyskano informacje, 
z których wynikało, że w po-
bliżu miejsca zdarzenia prze-
bywał wielokrotnie karany 
za różne przestępstwa Rafał 
Z. -  Na podstawie zeznań 
świadków stwierdzono, że 30 

września około godz.23.30 
Rafał Z. przebywał także w 
jednym z lokali gastrono-
micznych w Blachowni, 
gdzie wyrzucił do kosza róża-
niec. Mężczyzna znajdował 
się pod wpływem alkoholu, 
był bardzo pobudzony i agre-
sywny. Miał roztarganą ko-
szulkę - mówił prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w 
Częstochowie.

Rafał Z. został zatrzyma-
ny 1 października 2016 ro-
ku o godz.18.30 w Blachow-
ni, obok miejsca zamieszka-
nia byłej partnerki. Z prze-
prowadzonej sekcji zwłok 
wynikało, że przyczyną  zgo-
nu kobiety było gwałtowne 
uduszenie. Ponadto ujaw-
niono obrażenia świadczące 
o stosowaniu wobec po-
krzywdzonej przemocy sek-
sualnej. Na podstawie opi-
nii biegłego z zakresu badań 
DNA ustalono, że na odzie-
ży i bieliźnie, zabezpieczonej 
od Rafała Z., znajdują się 
ślady biologiczne pochodzą-
ce od Barbary A. Ślady takie 
ujawniono również na za-
bezpieczonym w śledztwie 
różańcu. Prokurator przed-
stawił Rafałowi Z. zarzut za-
bójstwa Barbary A., popeł-
nionego w związku ze zgwał-
ceniem pokrzywdzonej.

Przesłuchany w charak-
terze podejrzanego Rafał Z. 
nie przyznał się do zarzuca-
nego mu przestępstwa i od-
mówił złożenia wyjaśnień.

Na wniosek prokuratora 
Sąd Rejonowy w Częstocho-
wie zastosował wobec po-
dejrzanego tymczasowe 
aresztowanie. W wydanej 
opinii biegli lekarze psy-
chiatrzy stwierdzili, że w 
chwili dokonania zarzuca-
nego mu czynu Rafał Z. był 
poczytalny.

Rafał Z. był w przeszłości 
wielokrotnie karany za kra-
dzieże, rozboje i przestęp-
stwa narkotykowe. W za-
kładach karnych spędził 
łącznie 9 lat i 4 miesiące.

27 października Sąd 
Okręgowy w Częstochowie 
wydał wyrok w tej sprawie. 
Sąd skazał oskarżonego na 
karę dożywotniego pozba-
wienia wolności oraz zasą-
dził od niego na rzecz córki 
pokrzywdzonej kwotę 
10.000 zł, tytułem częścio-
wego zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę. Wyrok 
jest zgodny z wnioskiem 
prokuratora, który w mowie 
końcowej wnosił o wymie-
rzenie Rafałowi Z. kary do-
żywotniego pozbawienia 
wolności.
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Bulwersująca zbrodnia

Dożywotnie więzienie  
za gwałt i zabójstwo 80-letnia częstochowianka nie da-

ła się oszukać złodziejom. Oszuści 
podali się za policjantów i próbowa-
li wyłudzić wszystkie oszczędności 
kobiety. Na szczęście czujność oraz 
zdrowy rozsądek uchroniły starszą 
panią przed utratą pieniędzy.

Do 80-letniej częstochowianki za-
dzwonił mężczyzna, który twierdził, że 
jest policjantem. Oświadczył, że został 
podrobiony dowód osobisty kobiety, a 
jedna z pracownic banku posługuje się 
danymi osób i wypłaca pieniądze. „Po-
licjant” przekazał kobiecie całą in-
strukcje postępowania. Mówił, jej po-
moc jest niezbędna, aby złapać pra-
cownicę. W tym celu musi jednak wy-
płacić pieniądze z banku. Kobieta mia-
ła być cały czas obserwowana przez po-

licjantów – tak by była bezpieczna... Po 
wyjściu z banku miał podejść do niej 
policjant, któremu przekaże kopertę. 
Później dalsze instrukcje fałszywi poli-
cjanci mieli przekazać telefonicznie. Po 
wyjściu z domu starsza pani udała się 
do placówki banku, gdzie wybrała całą 
gotówkę. Gdy chowała pieniądze po-
myślała, że to może być jednak oszu-
stwo. Będąc na przystanku po raz ko-
lejny zadzwonił „policjant”, wtedy czę-
stochowianka powiedziała, że nigdzie 
nie wróci i nie da pieniędzy. Wówczas 
rozmówca przekazał, że nie będą w ta-
kim razie prowadzić tej sprawy i może 
stracić całą kwotę. Następnie kobieta 
zadzwoniła do córki, opowiedziała całą 
sytuację i powyższe zdarzenie zgłosiła 
na policję.
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Nie dała się oszukać

Wmawiali, że posługują się 
jej dowodem

Raz w roku - od uroczy-
stości Wszystkich Świę-
tych - na Jasnej Górze, 
w podziemiach Kaplicy 
Matki Bożej, udostępnia-
na jest do zwiedzania  
XVII-wieczna krypta  ze 
szczątkami i prochami 
paulinów. Mimo trwające-
go remontu „przybudów-
ki”, czyli trzeciej części 
Kaplicy Matki Bożej, 
można do niej wejść 
przez cały listopad.  

W niszach wykutych 
w skale, w 36 wnękach gro-
bowych przez sześć wieków 
chowani byli mnisi pauliń-
scy. Ich kości złożono we 
wspólnym grobie 13 paź-
dziernika 1836 r. po 7-go-
dzinnym nabożeństwie ża-
łobnym. W krypcie spoczy-
wają m.in. generałowie za-
konu i przeorzy Jasnej Góry 
m.in.: o. Piotr Markiewicz, 
przeor Jasnej Góry w czasie 
I wojny światowej i długolet-
ni generał zakonu oraz o. 
Pius Przeździecki, generał 
zakonu paulinów w okresie 
II wojny światowej.  

Od lat 60-tych naszego 
stulecia zmarli ojcowie i bra-
cia paulini chowani są na 
miejskim cmentarzu św. 
Rocha w Częstochowie. 
W pierwszym grobowcu 
z wizerunkiem Maryi Jasno-
górskiej spoczywa m.in. o. 
Wawrzyniec Kościelecki – 
wieloletni opiekun chórów 

jasnogórskich, dyrygent 
i organizator śpiewów litur-
gicznych. W drugim gro-
bowcu, nad którym góruje 
figura Chrystusa Zmar-
twychwstałego, spoczywa 
m.in. o. Rufin Abramek – 
przeor Jasnej Góry i założy-
ciel miesięcznika „Jasna 
Góra”, o. Teofil Krauze – 
przeor Jasnej Góry w okre-
sie Millenium, o. Paweł Ko-
siak – wybitny mariolog 
i kaznodzieja.  

W Kaplicy Matki Bożej 
natomiast znajduje się kilka 
XVII-wiecznych nagrobków, 
które kryją szczątki dobro-
dziejów sanktuarium, m.in. 
Heleny z książąt Wiśnio-
wieckich Warszyckiej - kasz-
telanowej krakowskiej, Sta-
nisława Warszyckiego - wo-
jewody mazowieckiego 
i kasztelana krakowskiego; 
księdza Stanisława Krajew-

skiego, kustosza katedry ło-
wickiej; Jana Klemensa 
Branickiego - podkomorze-
go krakowskiego, starosty 
bocheńskiego i wielickiego. 
W zaszklonej niszy lewej 
ściany Kaplicy Matki Bożej 
umieszczona jest urna 
z prochami o. Augustyna 
Kordeckiego.  

Do bazyliki jasnogórskiej 
przylegają dwie prywatne 
kaplice grobowe: Denhoffów 
i Jabłonowskich. Kaplica 
Aniołów Stróżów została 
przebudowana w latach 
1751-54 r. na mauzoleum 
grobowe Stanisława Jabło-
nowskiego, wojewody raw-
skiego. Natomiast Kaplica 
św. Pawła I Pustelnika to 
mauzoleum grobowe rodzi-
ny Denhoffów. W krypcie 
pod kaplicą znajduje się 
około 20 trumien z wieku 
XVII i XVIII z prochami 
członków rodziny Denhof-
fów. Tam także spoczywają 
też prochy kilku mnichów 
paulińskich.  

Przy bazylice jasnogór-
skiej znajduje się niezwykła 
kaplica – Świętych Relikwii. 
W szklanych gablotach po-
krywających powierzchnie 
wszystkich ścian znajdują 
się relikwiarze świętych 
i błogosławionych, m.in. św. 
Honorata, Kandyda, Filipa 
Nereusza, Donata, Euzebiu-
sza i Walentego, patrona za-
kochanych.  

kg

Na Jasnej Górze

Można zwiedzać kryptę
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Teatr

Jubileusz sceniczny Antoniego Rota
30 lat pracy scenicznej ob-

chodzi Antoni Rot, aktor od 
1992 roku związany z Te-
atrem im. Adama Mickiewicza.

  Absolwent Wydziału Aktor-
skiego łódzkiej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Filmowej i Telewizyj-
nej.

Aktor Teatru Studyjnego 
w Łodzi, Teatru na Targówku 

w Warszawie (1987-1989), Te-
atru Nowego w Zabrzu (1990-
1992). W 2011 roku Antoni Rot 
otrzymał Nagrodę Miasta Czę-
stochowy w kategorii Film i Te-
atr, a w 2015 roku został nomi-
nowany do Złotej Maski za rolę 
Johanana Cingerbaja w spekta-
klu Sprzedawcy gumek Hano-
cha Levina w reżyserii Andrzeja 
Bartnikowskiego.

   W swoim dorobku ma też ro-
le filmowe Cisza oraz serialowe 
Fala zbrodni, Święta wojna, Sa-
mo życie, Kryminalni, Pierwsza 
miłość i Barwy szczęścia. Na sce-
nie można go zobaczyć m.in. 
w spektaklach: Być jak Kazimierz 
Deyna, Amazonia, Hemar 
w chmurach, Roszpunka, Polo-
wanie na łosia, Tajemniczy ogród.  

df

Dokończenie ze str. 1
Ceny jaj na unijnym rynku ro-

sną niemal od sierpnia. W  więk-
szości krajów UE podrożały one w 
stosunku do lipca o ponad 30%. 
Średnia cena sprzedaży jaj kon-
sumpcyjnych w UE rośnie z każ-
dym tygodniem o około 5 proc. 
Tak wysokie ceny zachęciły pol-
skich producentów do większej 
sprzedaży jaj do krajów UE, a co 
za tym idzie zmniejszyła się podaż 
na rynku krajowym. Wcześniej-
sze zakupy jaj uruchomiła też 
branża spożywcza, w obawie 
przed brakami w okresie przed-
świątecznym.

Średnia cena sprzedaży jaj 
konsumpcyjnych w UE rośnie z 
każdym tygodniem o około 5%. 
Tylko w październiku średnia ce-
na sprzedaży jaj konsumpcyj-
nych w kraju wyniosła 40,60 
zł/100 szt. i wzrosła o ponad 20% 
w stosunku do października ubie-
głego roku, a w porównaniu do 
czerwca tego roku wzrosła o oko-
ło 40%.

W ostatnim tygodniu średnia 
cena sprzedaży jaj konsumpcyj-
nych w Polsce była jedną z naj-
wyższych w UE i wynosiła 178,15 
Euro/100 kg (wyższa była tylko w 

Austrii –  188,90 Euro/100 kg).
Duże zapotrzebowanie na jaja 

do przetwórstwa ze strony bran-
ży spożywczej, a także branży 
kosmetycznej i innych, spowo-
dowało, iż cena jaj do przetwór-
stwa rośnie w takim tempie, że 
zbliża się do ceny jaj konsump-
cyjnych. W ostatnim tygodniu 
osiągnęła ona poziom 6  289 zł/
tonę, co oznacza ponad 2-krotny 
wzrost ceny w stosunku do ubie-
głego roku.

Według Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej, w 2017 roku produkcja 
jaj konsumpcyjnych zwiększy się 
o 0,4 proc. do ok. 510 tys. ton.

W 2016 roku na polskim ryn-
ku funkcjonowało 1338 towaro-
wych ferm produkujących jaja 
konsumpcyjne i 471 zakładów 
pakowania jaj. Połowa krajowej 
produkcji jaj pochodzi z woj. 
wielkopolskiego i mazowieckiego.

Według GUS, w minionym ro-
ku mieszkaniec Polski zjadł 145 
sztuk jaj, tj. o 1 sztukę więcej niż 
w 2015 roku. Eksperci oceniają, 
że w tym roku konsumpcja jaj 
będzie zbliżona do notowanej w 
2016 roku.

kg

Aplikacja mDokumenty

Dowód osobisty na komórce
Nie tylko w Polsce

Niezłe jaja z jajami
Dokończenie ze str. 1

Wiarygodność danych innej 
osoby potwierdza status certyfi-
katu. Zobaczymy go podczas wy-
miany danych oraz w historii po-
branych danych. Dodatkowo 
możemy sprawdzić aktualność 

certyfikatu online.   Trzeba pa-
miętać, że dane, które pobiera-
my od innego użytkownika za 
pomocą  mTożsamości,  podle-
gają przepisom o ochronie da-
nych osobowych, dóbr osobi-
stych i prywatności. To oznacza, 

że nie możemy ich publikować 
ani udostępniać innym osobom.

Anna Streżyńska, szefowa Mi-
nisterstwa Cyfryzacji, podkreśla, 
że resort pracuje nad tym, aby 
wkrótce w aplikacja pojawiła się 
usługa mPrawo Jazdy. kg

Zgubiłeś dowód? Zgłoś to!
Twój dowód zaginął lub został uszkodzony? Ktoś ci go ukradł? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie 

gminy albo przez internet. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni twój dowód.
W urzędzie:

l zbierz wszystkie potrzebne dokumenty (formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu oso-
bistego  – wydrukuj albo poproś o niego w urzędzie, a następnie wypełnij, dowód osobisty – jeśli 
zgłaszasz uszkodzenie dowodu, inny dokument tożsamości, na przykład paszport – jeśli go masz)

l złóż formularz w urzędzie gmin
l złóż wniosek o nowy dowód

Urzędnik od razu unieważni twój dowód osobisty. Dostaniesz zaświadczenie o utracie albo uszko-
dzeniu dowodu. Zatrzymaj je – może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu oso-
bistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące. Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest doku-
mentem tożsamości.

Przez internet: 
Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego przez internet – potrzebujesz pro-

filu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod 
ciebie podszyć.

Krok po kroku – wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl w zakładki dokumenty i dane osobowe/zgłoś 
utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego (unieważnienie dowodu osobistego)/przez internet. Klik-
nij przycisk  Wyślij zgłoszenie, zaloguj się na swój profil zaufany, wybierz, co chcesz zgłosić  – utratę 
lub uszkodzenie dowodu, jeśli zgłaszasz uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze twojego dowodu – 
wybierz sposób, w jaki dostarczysz go do urzędu, nie musisz wybierać urzędu, który przyjmie twój 
wniosek – system wyświetli adresata (urząd, który wydał twój dowód), odpowiedz, czy i w jaki sposób 
chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu, sprawdź i podpisz wniosek elek-
tronicznie, wyślij zgłoszenie. Wyświetli się komunikat, że zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe po-
świadczenie przedłożenia (UPP). Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu –  zanieś dowód do urzędu albo 
wyślij pocztą. Teraz będziesz potrzebować nowego dowodu  –  złóż wniosek o jego wydanie. 

Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni twój dowód osobisty. Jeśli chcesz otrzymać 
zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Możesz je odebrać w 
urzędzie, otrzymać pocztą lub przez internet. Zatrzymaj zaświadczenie – może się przydać. Jest waż-
ne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące. Zaświadczenie, któ-
re dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe
Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł – zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o 

swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu 
innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Formularz+zgloszenia+utraty+lub+uszkodzenia+dowodu+osobistego/959ec2a7-bef0-4f4a-bf7c-3c8b468b6ab9
https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Formularz+zgloszenia+utraty+lub+uszkodzenia+dowodu+osobistego/959ec2a7-bef0-4f4a-bf7c-3c8b468b6ab9
http://www.obywatel.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod
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Nowy kodeks urbanistyczno-budowlany

Część zmian już w przyszłym roku?
Obszary zintegrowanego in-

westowania (OZI) i doprecyzo-
wanie kwestii wydawania de-
cyzji o warunkach zabudowy 
– te elementy reformy plano-
wania przestrzennego powin-
ny zacząć funkcjonować jesz-
cze przed kompleksową zmia-
ną, którą wprowadzi Kodeks 
urbanistyczno-budowlany. 

Ładna zabudowa i otoczenie 
sprawiają, że ludzie lepiej się 
czują. Obecnie największym za-
grożeniem dla wolności budowla-
nej jest decyzja o warunkach za-
budowy – nikt nie ma pewności, 
czy obok jego domu nie powsta-
ną obiekty uciążliwe, takie jak 
ubojnie albo zakłady przemysło-
we. Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa pracuje aktualnie 

nad zmianami niektórych ustaw 
w związku z uproszczeniem pro-
cesu inwestycyjno-budowlanego 
(tzw. ustawa inwestycyjna); usta-
wy o organach administracji in-
westycyjnej i nadzoru budowla-
nego; ustawy o architektach, in-
żynierach budownictwa oraz 
urbanistach oraz ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw w związku 
z uproszczeniem realizacji inwe-
stycji służących bezpieczeństwu 
i obronności państwa (tzw. usta-
wa obronnościowa). Wszystkie 
są na etapie uzgodnień między-
resortowych i konsultacji pu-
blicznych.

Kodeks urbanistyczno-bu-
dowlany jest kompleksową regu-
lacją procesów gospodarowania 
przestrzenią. Wprowadzenie 
w tym obszarze zasadniczej 

zmiany systemowej wymaga 
wdrożenia zmian legislacyjnych 
obejmujących ponad 100 róż-
nych ustaw. To sprawia, że pra-
ce nad Kodeksem będą trwać do 
końca 2017 r., zaś skierowanie 
projektu do sejmu nastąpi 
w 2018 r. Jednocześnie zauwa-
żono możliwość wprowadzenia 
zmian do systemu prawnego, 
które w istotny sposób ułatwią 
jego funkcjonowanie.

Ustawa inwestycyjna
Ustawa inwestycyjna wprowa-

dza nowy instrument planistycz-
ny – obszary zorganizowanego 
inwestowania (OZI). Nowa pro-
pozycja nie stanowi rozwiązania 
specjalnego (specustawy), lecz 
uzupełnienie katalogu instru-
mentów planistycznych (składa-
jącego się obecnie z decyzji o wa-
runkach zabudowy oraz planu 
miejscowego) o instrument 
współpracy gminy z inwestorami 

przy dużych projektach urbani-
stycznych. Podstawową zmianą 
wprowadzoną w zakresie ustawy 
Prawo budowlane jest podział 
projektu budowlanego na pro-
jekt inwestycyjny i projekt tech-
niczny. W przepisach dokonano 
wyraźnego rozróżnienia elemen-
tów projektu budowlanego, któ-
re będą podlegały weryfikacji 
przez organ administracji pu-
blicznej – projekt inwestycyjny, 
od elementów, za których prawi-
dłowe sporządzenie odpowiadać 
będą wyłącznie projektanci – 
projekt techniczny.

Architekci, inżynierowie 
budownictwa, urbaniści

Ustawa o architektach, inży-
nierach budownictwa oraz urba-
nistach w zakresie architektów 
i inżynierów budownictwa regu-
luje kwestie dotyczące wykony-
wania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, 

zasad uzyskiwania uprawnień 
budowlanych, organizacji i za-
dań samorządów zawodowych 
architektów oraz inżynierów bu-
downictwa, praw i obowiązków 
członków tych samorządów, jak 
również ich odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. Natomiast w za-
kresie urbanistów projektowane 
regulacje odnoszą się do zasad 
wykonywania zawodu urbani-
sty, zasad uzyskiwania przez 
nich kwalifikacji zawodowych 
oraz zasad odpowiedzialności 
dyscyplinarnej urbanistów.

Ustawa obronnościowa
Celem ustawy obronnościowej 

jest uporządkowanie problemu 
wyznaczania wojskowych oraz 
wywiadowczych terenów za-
mkniętych i ich stref ochron-
nych. Zaniedbania legislacyjne 
w tym obszarze doprowadziły do 
sytuacji, w której o wyznaczeniu 
strefy ochronnej, np. dla nowej 
bazy wojskowej, decyduje wy-
łącznie gmina, a w przypadku 
istniejących obiektów nie ma 
możliwości zmiany albo zniesie-
nia strefy ochronnej. Konieczne 
stało się w związku z tym przeka-
zanie kompetencji w tym zakre-
sie na szczebel rządowy – gmina 
zaś obowiązana jest dostosować 
się do tych rozstrzygnięć.

Ustawy będą skierowane na 
ścieżkę parlamentarną szybciej 
niż kodeks, dzięki temu będą 
mogły wejść w życie nawet 
w przyszłym roku.
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4 listopada

100 ekip 
w wyścigu  

w centrum miasta
Sto ekip ma wziąć udział 

w Jurajskim Super Sprincie 
„Kryterium uliczne”. – Cze-
goś takiego w Częstochowie 
jeszcze nie było – zapowiada 
Romuald Nowakowski, prezes 
Automobilklubu Jurajskiego, 
który organizuje wydarzenie. 
Trasa, którą będą mieli do po-
konania kierowcy, biegnie 
przez ścisłe centrum – III Ale-
ja, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, 
Kazimierza Pułaskiego oraz 7 
Kamienic. Imprezę zaplanowa-
no na 4 listopada.

Wyścigi samochodowe to nie-
zwykle widowiskowe imprezy, 
rozgrywające się na zamkniętych 
odcinkach dróg publicznych. Są 
one połączeniem człowieka i ma-
szyny, prędkości i precyzji, opa-
nowania i agresji. Mknące, kolo-
rowe samochody przyciągają rze-
sze publiczności we wszystkich 
grupach wiekowych.

W wydarzeniu, które zaplano-
wano na 4 listopada, weźmie 
udział 100 załóg. 50 z nich to kie-
rowcy licencjonowani, 50 to ekipy  
bez licencji mające za sobą udział 
w minimum 4 imprezach PZM. 
Dodatkowo będzie klasa LE-
GEND, w której będą mogły wziąć 
udział kierowcy posiadający sa-
mochody wyprodukowane do 
1991 roku. Zawodnicy rywalizo-
wać będą o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy. Co ciekawe, 
swój udział w wyścigu zapowie-
dział nawet... ksiądz. 

Imprezę mają uświetnić poka-
zowy przejazd  kierowcy rajdo-
wego, Łukasza Pieniążka oraz 
wystawa perełek w świecie mo-
toryzacyjnym, które nie będą 
brać udziału w wyścigu. Nie za-
braknie również mnóstwa kon-
certów i dodatkowych atrakcji.

Więcej informacji na stronie 
www.autmobilklubjurajski.pl

kg
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PODZIĘKOWANIA
Podziękowanie specjalne dla władz miasta,  policji,  WRD 

w Częstochowie, Straży Pożarnej w Częstochowie, Straży Miej-
skiej, Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, służb medycznych, 
firmy Optimax, hotelu Mercure oraz wszystkich mediów nasze-
go regionu za pomoc i wsparcie w trakcie tworzenia tej imprezy.

Romuald Nowakowski

http://www.autmobilklubjurajski.pl/
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Nowelizacja

Za badanie zapłacisz z góry!
Dokończenie ze str. 1

W ten sposób ma zostać ogra-
niczone zjawisko „turystyki ba-
dań technicznych”, w których 

kierowcy, nie uzyskując pozy-
tywnego wyniku badania tech-
nicznego, przenoszą się do innej 
stacji badań technicznych.

Przewidziano wyjątek od tych 
przepisów, wprowadzając regu-
lację, która umożliwi wniesienie 
opłaty za badanie techniczne 
i opłaty ewidencyjnej po prze-
prowadzeniu badania technicz-
nego pojazdu – w przypadku 
rozliczenia tej usługi na podsta-
wie faktury VAT z odroczonym 
terminem płatności. Rozwiąza-
nie to ma ułatwić działalność 
przedsiębiorcom, np. zarządza-
jącym flotą samochodową.

W nowych rozwiązaniach 
zdecydowano, że do CEP będą 
trafiać informacje o zabezpie-
czeniach na pojeździe, w tym 
jego zajęciu przez organ egze-
kucyjny czy o zabezpieczeniu 
majątkowym. Takie informacje 
są istotne dla potencjalnych 
nabywców pojazdów używa-
nych. 

 kg



Auto zawsze jak nowe

Folie ochronne zabezpieczają  
i „dopieszczają” lakier

Bezbarwne folie ochronne na lakier, a tak-
że folie do przyciemniania szyb cieszą się co-
raz większym zainteresowaniem właścicieli 
samochodów. I trudno się dziwić. Każdemu 
zależy przecież na utrzymaniu lakieru w swo-
im pojeździe w dobrym, a nawet nienagan-
nym stanie przez jak najdłuższy czas. Bo prze-
cież nawet zwykłe środki chemiczne, które 
wykorzystujemy do pielęgnacji samochodów 
uszkadzają lakier i często powodują jego ma-
towienie. Jak temu zaradzić?

Producenci samochodów mają ustawowy 
obowiązek stosowania lakierów np. bez do-
datku ołowiu. Z tego powodu są one bardzo 
miękkie i narażone na uszkodzenia mecha-
niczne oraz chemiczne.  W tej sytuacji, aby 
uniknąć przykrych niespodzianek warto 
sprawdzić, jak dzięki aplikacji bezbarwnej folii 
ochronnej w prosty sposób można zabezpie-
czyć karoserię i jej poszczególne elementy 
przed zniszczeniem. 

Bezbarwna folia, którą aplikuje się bezpo-
średnio na fabryczny lakier samochodowy, 
bez względu na to, czy jest matowy, czy błysz-
czący, zabezpieczy auto przed rysami, uderze-
niami kamieni czy żwiru. Uchroni również 
przed negatywnym działaniem silnych środ-
ków chemicznych, które wykorzystuje się do 
czyszczenia i pielęgnacji. 

Folia taka dobrze zabezpiecza lakier, a jej 
efektywność zależy od grubości (od około 
100 do ponad 250 mikronów). Najgrubsze 
polecane są do aut terenowych poruszają-
cych się po trudnych do przejechania szla-
kach (mają około 250 mikronów). Właściwie 
i fachowo zamontowana folia jest praktycz-
nie niewidoczna, oferuje odporność termicz-
ną na poziomie od -50° do przeszło +110°C 
i gwarantuje trwałość nawet do 8 - 10 lat. Za-
bezpieczone pojazdy mogą być myte w myj-
niach wszelkiego typu. W sprzedaży są rów-
nież specjalne preparaty do konserwacji 
i czyszczenia folii. 

Bezbarwną folię można stosować także na 
pojedyncze, najbardziej narażone na uszko-
dzenia elementy auta (maska, reflektory, lu-
sterka, błotniki, wnęki klamek, progi we-
wnętrzne, próg bagażowy oraz krawędzie 
drzwi). 

Co jest największą zaletą folii? Możliwość 
samoregeneracji. Jeśli dojdzie bowiem do 
uszkodzeń na samej folii, np. niechcianych rys 
czy zadrapań, defekty takie szybko się zrege-
nerują i lakier wciąż będzie prezentował się 
nienagannie. Równie dobrze będzie wyglądał 
przy uszkodzeniach wynikłych z powodu wy-
sokiej temperatury, kiedy auto przez wiele 
godzin stoi, np. na parkingu i narażone jest na 
długotrwałe działanie promieni słonecznych.

Zastosowanie tej technologii jest możliwe 
także w starszych pojazdach i daje pożądany 
efekt, ale po wcześniejszej renowacji powłoki 
lakierniczej. Jeśli zatem w aucie są jakieś de-
fekty lakieru, przed aplikacją folii należy wy-
konać ich korektę. 

Jak przebiega montaż folii na samocho-
dzie? Najważniejsze, że przy jej zakładaniu nie 
trzeba dokonywać demontażu jakichkolwiek 
elementów auta.  Przed oklejeniem z lakieru 
usuwane są zanieczyszczenia. Na elementy, 
które będą zabezpieczane, nakładany jest 
specjalny płyn, a następnie gotowe szablony 
folii umieszcza się na konkretnej części pojaz-
du. Później zdejmuje się podkład, na którym 
znajduje się właściwa folia przezroczysta 
i usuwa ciecz między folią a karoserią. Po 
montażu samochód musi wyschnąć. Dodaj-
my, że aplikacja polimerowej folii zabezpie-
czającej lakier nie powoduje utraty gwarancji 
samochodu, jeśli ona jeszcze obowiązuje. 

Aby kompleksowo zabezpieczyć auto, 
można rozważyć również możliwość przy-
ciemnienia szyb w samochodzie, które wyeli-
minuje promieniowanie UVA i UVB wewnątrz 
pojazdu.  Przypomnijmy, że szyba czołowa 
musi przepuszczać minimum 75% światła, 
a przednie boczne - 70% światła. Kluczową 
zasadą jest zachowanie 180 stopni pola wi-

doczności kierowcy. Stopień przyciemnienia 
tylnych szyb nie ma żadnego znaczenia. 

Niewątpliwą zaletą oklejenia szyb dobrej 
jakości folią przyciemniającą jest zmniejszenie 
nagrzewania się wnętrza nawet o ponad 60%. 
Przyciemnione szyby pozwalają również na 
zachowanie większej prywatności. Poza tym 
przyciemnione szyby to doskonały efekt wizu-
alny, który najczęściej nadaje samochodowi 
oryginalny wygląd. Niebagatelnym atutem 
oklejonej szyby jest jej rola ochronna, np. 
podczas kolizji czy wypadku. Mamy pewność 
bowiem, że w razie rozbicia nie rozsypie się 
ona na tysiące kawałków i kierowca czy pasa-
żerowie nie zostaną narażeni na niebezpie-
czeństwo skaleczenia odłamkami.

Produkcja bezbarwnych folii ochronnych 
na lakier i folii do przyciemniania szyb marko-
wych producentów samochodów jest za-
awansowanym procesem technologicznym. 
A co za to idzie dość kosztownym. Dlatego 
montaż folii najlepiej powierzyć firmom, któ-
re mają doświadczenie i specjalizują się w te-
go typu aplikacjach oraz gwarantują wysoką 
jakość  materiału i usług. 

Folie można stosować do wszystkich marek 
aut. Korzyści z nimi związane są wielorakie. 
Nie tylko chronią przed uszkodzeniami ale 
także ich zastosowanie jest opłacalną inwe-
stycją, np. przy odsprzedaży samochodu.
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Wykaz samochodów na dzień 2 listopada 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 FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., hatchback 
 

33.900 zł

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

 38.900 zł

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

38.900 zł

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

 
 129.900 zł

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

63.800 zł

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

49.900 zł

OPEL ASTRA II 1.4 E, 
2006, krajowy, I – wł.

 

10.900 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 1.5 D, 
2015, krajowy, I – wł., 
serwisowany 
 

34.900 zł

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

 18.900 zł

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

 33.700 zł

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

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

27.900 zł

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

 
17.900 zł

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

 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

VW PASSAT 1.6 TDi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., serwis., F. VAT

 
51.900 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. 2010, krajowy, 1 –wł. 22.000 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 S40 1.9 D, rok prod. 2003 
 8.900 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
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 Audi A5 I (8T) 2.7TDi 190PS OPŁACONY 
Bezwypadkowy LED Skóra Serwis-ASO 
Navi GWARANCJA, 2010, 196226 km, 
2.7 diesel, coupe, 2/3 drzwi, 190 KM, szary, 
automat  VIN: WAUZZZ8T3AA057768
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 54 900 zł

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

 Renault Clio III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2009, 174381 km, 1.5 
diesel, 68 KM, kombi, srebrny metalik
VIN: VF1KR1G0H41020861
Garażowany, Pierwszy właściciel. Stan 
bardzo dobry. Pełne wyposażenie 
 14 900 zł

 BMW SERIA 5 OPŁACONY 
Bezwypadkowy Skóra Xenon Serwis 
Navi VIP GWARANCJA - 15m-cy, 2014
125346, 2.0 diesel, 184 KM, czarny, 
automat,  VIN: WBA5C310X0D949218
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 105 900 zł

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

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

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

 33 900 zł

 Mercedes-Benz Klasa B W245 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA-15 m-cy, 
2006, 92909 km, 1.5 benzyna, 95 KM, 
srebrny VIN: WDD2452311J086651
Garażowany, I właściciel, Serwisowany 
w ASO. Bogate wyposażenie
Stan idealny 23 900 zł

a Renault Trafic II 115PS, 9osób 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA 15 m-cy, 2008
227014 km, 2.0 diesel, 116 KM, srebrny, 
automat VIN: VF1JLBHBH8V324577
I właściciel. Stan bardzo dobry
Bogate wyposażenie
 34 900 zł

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

 Mitsubishi ASX 1.8DiD OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis MP3 
VIP GWARANCJA, 2010, 163995 km, 
1.8 diesel, 116 KM, szary metalik
VIN: JMBXJGA6WBZ408935
Garażowany. Pierwszy właściciel. Stan 
bardzo dobry. Pełne wyposażenie. Ostatni 
przegląd przy 163.966km 36 900 zł

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

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

 Nissan Note E11 Idealny VIP 
GWARANCJA Opłacony Bezwypadk. 
127.000km-Serwis Klima, 2008, 89 KM, 
127046 km, 1.4 benzyna, czarny metalik
VIN: SJNFAAE11U1272528
Garażowany, Pierwszy właściciel. Pełne 
wyposażenie. STAN IDEALNY.
 17 900 zł

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

 Chevrolet Cruze 131PS, Bezwypadk. 
Pełny-Serwis Klimatronik GWARANCJA 
15-m-cy!, 2012, 122964 km, 1.7 diesel, 
131 KM, czarny metalik
VIN: KL1JF68L9CK696076
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie
 30 900 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 23 900 zł

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

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

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

Oferta wybrana z  31 października 2017 r.



Rynek nierządu

Ile zarabiają prostytutki? 
Polska w czołówce 

Wśród 
najniższego 
bezrobocia
Polska znalazła się w euro-

pejskiej czołówce krajów z 
najniższym bezrobociem. We 
wrześniu stopa bezrobocia w 
naszym kraju wyniosła 4,6%. 
To o 0,1 pkt. proc. mniej niż 
miesiąc wcześniej. W Unii Eu-
ropejskiej natomiast stopa 
bezrobocia w tym samym mie-
siącu wyniosła 7,5%. 

  We wrześniu stopa bezrobo-
cia w 28 krajach Unii Europej-
skiej wyniosła 7,5%. To tyle sa-
mo, co miesiąc wcześniej, i jed-
nocześnie o 0,9 pkt. proc. mniej 
niż przed rokiem. Takiego wyni-
ku nie odnotowano od listopada 
2008 roku.

  
Polska znalazła się wśród 10. 

krajów o najniższej stopie bezro-
bocia, ze wskaźnikiem na pozio-
mie 4,6 proc. W stosunku do 
sierpnia stopa bezrobocia spadła 
o 0,1 pkt. proc. Natomiast w po-
równaniu do września ubiegłego 
roku jest mniejsza o 1,3 pkt. 
proc. (wynosiła wtedy 5,9%).

  
Zgodnie z szacunkami Euro-

statu, liczba osób bezrobotnych 
w Polsce, we wrześniu wynosiła 
791 tys. wobec 811 tys. miesiąc 
wcześniej. Rok temu było to 1  
020 tys. osób.

  
Widoczny jest również spadek 

bezrobocia wśród kobiet. Według 
danych Eurostatu we wrześniu 
stopa bezrobocia wśród pań wy-
niosła 4,5 proc. i była niższa niż 
stopa bezrobocia wśród męż-
czyzn. W stosunku do sierpnia 
tego roku spadła o 0,1 pkt. proc.  
Podobny spadek stopy bezrobo-
cia zaobserwowano w odniesie-
niu do mężczyzn. Stopa bezrobo-
cia wśród panów wyniosła we 
wrześniu  4,7% w stosunku do 
4,8% przed miesiącem.   

Z wrześniowym wskaźnikiem 
stopy bezrobocia Polska znalazła 
się w europejskiej czołówce kra-
jów z najniższym bezrobociem, 
plasując się na 5. miejscu. Mie-
siąc temu to miejsce dzieliła ra-
zem z Holandią, która teraz zna-
lazła się na 6. miejscu.

Najniższą stopę bezrobocia we 
wszystkich krajach UE odnoto-
wano w Czechach (2,7 proc.), 
Niemczech (3,6 proc.) oraz na 
Malcie (4,1 proc.). Najwyższą na-
tomiast zaobserwowano w Grecji 
(21 proc. – dane za lipiec 2017) 
oraz w Hiszpanii (16,7 proc.).

kg

Powszechnie przyjmuje się, 
że zarobki osób świadczących 
płatne usługi seksualne są wy-
sokie. Działalność ta należy 
do szarej strefy i nie jest w ża-
den sposób rejestrowana. 
Trudno zatem o obiektywne 
źródła danych dotyczących 
zarobków tej grupy. Biznes 
ten przenosi się jednak w co-
raz większym stopniu do In-
ternetu, gdzie Panie tej profe-
sji publikują swoje ogłoszenia, 
wraz z cenami świadczonych 
usług. Firma Sedlak & Sedlak 
zebrała więc informacje z 10 
635 ogłoszeń internetowych i 
na ich podstawie oszacowała 
średnie zarobki kobiet świad-
czących płatne usługi seksual-
ne. Dane zostały zebrane w 
sierpniu 2017 roku.

Wyniki analiz powstałe w 
oparciu o informacje z 10  635 
ogłoszeń internetowych (dane za 
sierpień) wyglądają następująco. 
Mediana za godzinę pracy kobie-
ty świadczącej płatne usług sek-
sualne w 2017 roku wynosi 150 
PLN. Usługa całonocna to zaro-
bek rzędu 1  500 PLN. Średnie 
wynagrodzenia były wyższe i wy-
nosiły odpowiednio 183 PLN i 1  
732 PLN.

Kobiety pracujące jako panie 
do towarzystwa najwięcej zaro-
bić mogą w Warszawie. Stolica 
wyraźnie wyróżnia się pod tym 
względem. Średnia stawka za 
godzinę to 254 PLN. Usługa cało-

nocna kosztuje z kolei 2  256 
PLN. Wysokie ceny za godzinę 
występują również w Lubinie i 
Białymstoku. Wynoszą one od-
powiednio 219 i 216 PLN. Zesta-
wiając średnie stawki za całą noc 
okazuje się, że poza Warszawą 
jeszcze w trzech miastach prze-
kraczają one kwotę 2  000 PLN. 
Są to odpowiednio Leszno (2  
130 PLN), Łomża (2  082 PLN) i 
Rybnik (2  015 PLN).

Średnie godzinowe zarobki w 

miastach, gdzie usługi kobiet do 
towarzystwa są najtańsze, nie 
przekraczają 150 PLN. Najniższe 
średnie zarobki za godzinę wy-
stępują w Piotrkowie Trybunal-
skim i wynoszą niespełna 130 
PLN. Ograniczone możliwości za-
robkowania mają również panie 
pracujące w Olsztynie, Często-
chowie i Kościanie. Średnie 
stawki za całą noc tylko w części 
pokrywają się ze stawkami go-
dzinowymi. Najniższe średnie 
wynagrodzenie za noc pracy po-
bierają panie z Olsztyna (1 249 
PLN), Włocławka (1  294 PLN) i 
Chorzowa (1  300 PLN).

Znając wysokość stawek go-
dzinowych i za całą noc można 
przeprowadzić symulację jak 
kształtować się będą miesięczne 
zarobki kobiet świadczących 
płatne usługi seksualne. Mie-
sięczne zarobki kobiet pracują-
cych na stawkach godzinowych 
wahają się od kilku do nawet kil-
kudziesięciu tysięcy PLN mie-
sięcznie. Założyć jednak należy, 
że panie z wysokimi stawkami 
przyjmują znacznie mniej klien-
tów niż te, których usługi są naj-
tańsze. Wynika to z faktu, iż 
droższe, ekskluzywne usługi wy-
magają większego zaangażowa-
nia i dopasowania do indywidu-
alnych potrzeb klienta. W przy-
padku najtańszych usług często 
mamy do czynienia z przywiązy-
waniem większej wagi do przy-
słowiowej ilości niż jakości. Bio-
rąc pod uwagę powyższe założe-

nia, przeciętne miesięczne za-
robki osób z branży płatnych 
usług seksualnych oszacować 
można w przedziale od 5  000 do 
15  000 PLN miesięcznie. Są to 
jednak ostrożne szacunki, które 
obarczone mogą być dużym błę-
dem.

W przypadku stawek nocnych 
sytuacja wygląda podobnie. Wy-
niki symulacji miesięcznych za-
robków są wyższe niż w przypad-
ku stawek godzinowych. Założyć 
jednak trzeba, iż wynajęcie ko-
biety na całą noc jest raczej 
usługą okazyjną i rzadziej prak-
tykowaną, która stanowi uzupeł-
nienie oferty zwykłej pracy na 
godziny. 

Zarobki miesięczne zależą 
więc od trybu pracy, wysokości 
stawek i liczby klientów.

Na koniec warto dodać, że po-
wyższe analizy nie uwzględniają 
podstawowego kryterium mają-
cego wpływ na wysokość zarob-
ków, jakim jest realna jakość 
świadczonych usług. Póki, co 
jest ona jednak bardzo trudno 
mierzalna. Rozwój nowych tech-
nologii, w tym aplikacji mobil-
nych, przenoszenie relacji mię-
dzyludzkich (w tym również sfe-
ry seksualnej) do Internetu, a 
także zmiana nastawienia do 
opisywanej grupy może jednak 
spowodować, że w przyszłości 
porównywanie jakości usług na 
podstawie opinii klientów będzie 
możliwe.

kg, źródło: www.wynagrodzenia.pl

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

OGŁOSZENIE O PRACY
Redakcja Życia Częstochowy i Powiatu poszukuje:

- dziennikarza
- pracownika do działu marketingu

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

www.zycieczestochowy.pl
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Bezrobocie w dół

Mniej osób 
poszukuje pracy
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5% wynosiła stopa bezro-
bocia w Częstochowie usta-
lona na koniec września. 
Rekordowo niskie bezrobo-
cie idzie w parze z rekordo-
wo dużą liczbą miejsc pra-
cy oferowanych w mieście. 
W stosunku do 2015 r. - 
liczba miejsc pracy i akty-
wizacji zawodowej oferowa-
nych w Częstochowie i po-
wiecie ziemskim w ciągu 
pierwszych 9 miesięcy ro-
ku – zwiększyła się w 2017 
r. ponad dwukrotnie.      

Podana przez urząd staty-
styczny w końcówce paździer-
nika stopa bezrobocia w mie-
ście Częstochowa na koniec 
września 2017 r. wyniosła 
5,0%. To o 0,1% mniej niż w 
końcu sierpnia tego roku i o 
1,5% mniej niż we wrześniu 
2016 r. Stopa bezrobocia w 
Częstochowie była więc niższa 
niż ten wskaźnik przeliczony 
przez GUS dla całego woje-
wództwa śląskiego, a wynoszą-
cy na koniec września 5,5%. - 
Od dłuższego czasu poziom 
bezrobocia spada w Często-
chowie szybciej niż w średnio 
w województwie, dzięki czemu 
stopa bezrobocia w mieście 
najpierw (w połowie ubiegłego 
roku) zrównała się z wojewódz-
ką, a od tego czasu kształtuje 
się stabilnie poniżej średniej w 
regionie śląskim – informuje 
biuro prasowe magistratu.

Analizując krajowe dane 
należy podkreślić, że w Często-
chowie poziom bezrobocia jest 
niższy niż w niektórych mia-
stach wojewódzkich – np. Ło-
dzi (6,9%), Kielcach (6,1%), czy 
Rzeszowie (5,9%). 

Częstochowa wypada też co-
raz lepiej na tle innych dużych 

ośrodków województwa śląskie-
go. Stopa bezrobocia w naszym 
mieście jest znacząco niższa niż 
choćby w Sosnowcu (8,5%), Za-
brzu (6,9%), Chorzowie (6,3%) 
czy Mysłowicach (6,0%).

Coraz niższe jest także bez-
robocie w powiecie często-
chowskim, które na koniec 
września br. kształtowało się 
na poziomie 8,9% (0,2% mniej 
niż w sierpniu). Mieszkańcy 
powiatu częstochowskiego są 
jednak ciągle ważnym zaple-
czem kadrowym dla ulokowa-
nych w Częstochowie firm po-
szukujących pracowników.   

Obraz korzystnych zmian 
na częstochowskim rynku 
pracy odzwierciedla także licz-
ba ofert pracy.

We wrześniu pracodawcy z 
Częstochowy i powiatu często-
chowskiego zgłosili do urzędu 
1451 wolnych miejsc pracy i 
miejsc aktywizacji zawodowej, 
a od początku roku aż 11 655. 
Dla porównania - w okresie 
pierwszych dziewięciu miesię-
cy ubiegłego roku do PUP zgło-
szono łącznie 7146 miejsc pra-
cy i miejsc aktywizacji zawodo-
wej, w 2015 r. – analogicznie – 
5712, a w 2014 r. - 4363. W 
ciągu dwóch lat jest to więc 
ponad dwukrotny, a w ciągu 
trzech – blisko 2,7-krotny 
wzrost liczby miejsc pracy ofe-
rowanych częstochowianom i 
mieszkańcom subregionu.

Z danych Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie 
wynika, że wrzesień 2017 r. 
był rekordowym w tym roku 
miesiącem, jeśli chodzi o roz-
poczęcie pracy. Do urzędu 
pracy podjęcie zatrudnienia 
zgłosiło 1068 osób bezrobot-
nych, w tym 625 kobiet.

kg

ZUS
Koniec 

z górnym 
limitem 
składek

Dokończenie ze str. 1
Zniesienie limitu w wysokości 

podstawy wymiaru składek oznacza 
brak potrzeby ciągłego monitorowa-
nia wysokości otrzymywanych przy-
chodów, zarówno przez płatnika 
składek, jak i przez ubezpieczonego 
– szczególnie w przypadku, gdy 
ubezpieczony wykonuje kilka rodza-
jów pracy.

Wysokość emerytury jest ściśle 
powiązana z wysokością odprowa-
dzanych składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe. Im wyższa 
kwota odprowadzanych składek i im 
dłuższy okres zatrudnienia, tym wy-
sokość świadczenia jest wyższa. 
Stąd też zniesienie limitu wysokości 
podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
będzie bezpośrednio wpływać na 
wysokość otrzymywanej w przyszło-
ści emerytury. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku osób, które 
otrzymują w czasie swojej kariery 
zawodowej zróżnicowane pod wzglę-
dem wysokości zarobki.

W praktyce propozycja resortu 
oznacza, że osoby, które zarabiają 
więcej niż 2,5-krotność średniej kra-
jowej, miałyby płacić wyższe składki 
wyliczane od całego wynagrodzenia.

Według obecnie obowiązujących 
przepisów składkę emerytalną i ren-
tową płaci się od wynagrodzenia nie-
przekraczającego 30-krotności prze-
ciętnej płacy w gospodarce (ok. 10 
tys. zł miesięcznie i 120 tys. zł rocz-
nie).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki społecznej, które jest autorem 
projektu przyjętego przez rząd, sza-
cuje, że z tytułu zniesienia górnego 
limitu składek sektor finansów pu-
blicznych zyska w 2018 roku 5,4 
mld zł. Według wyliczeń zmiany 
miałyby objąć ok. 350 tys. osób.

kg

Dla firm

Aplikacja do 
wystawiania 

faktur
Ministerstwo Finansów 

planuje uruchomić aplika-
cję, dzięki której przedsię-
biorca wystawi faktury, au-
tomatycznie zarejestruje je 
w ewidencji i wygeneruje 
plik JPK_VAT. Potem już tyl-
ko jeden przycisk i jednolity 
plik kontrolny trafi do resor-
towej bazy.

O sprawie poinformował 
Dziennik Gazeta Prawna. Apli-
kacja powstała z myślą o naj-
mniejszych przedsiębiorcach, 
którzy od przyszłego roku będą 
musieli co miesiąc wysyłać ewi-
dencję VAT w jednolitym pliku 
kontrolnym. Obecnie taki obo-
wiązek mają duzi, średni i mali 
przedsiębiorcy. Nie obejmuje on 
jednak firm mikro, a tych, jak 
wynika z szacunków resortu fi-
nansów, jest około 1,2 mln. 

Aplikacja będzie się składać 
głównie z trzech przycisków: 
„wystaw fakturę”, „zarejestruj w 
ewidencji” i „wygeneruj JPK_
VAT”. Ma ona pozwolić przed-
siębiorcom na wystawianie fak-
tury sprzedaży i automatyczne 
przeniesie jej do  ewidencji VAT, 
policzenie sprzedaży z całego 
miesiąca, wyliczenie podatku do 
zapłaty, a następnie wygenero-
wanie gotowego do wysyłki plik 
JPK_VAT. Aplikacja ma być te-
stowana w najbliższych tygo-
dniach.

Warto zaznaczyć, że nie bę-
dzie ona automatycznie pobie-
rała faktur dokumentujących 
zakupy. 

Wysłanie JPK_VAT nie zwolni 
też – przynajmniej na razie – z 
przesyłania deklaracji VAT. 
Przedsiębiorcy będą musieli wy-
syłać fiskusowi i jedno, i drugie. 

kg

E-zwolnienia

Coraz 
mniej czasu

Coraz mniej czasu zostało 
lekarzom za zainstalowanie 
programu, który umożliwia 
wystawianie e-zwolnień. 
Trwa okres przejściowy – te 
papierowe mają całkowicie 
zniknąć z początkiem lipca 
2018 roku.

Dzięki e-zwolnieniom lekarz 
nie musi już wypisywać papie-
rowych druków i przekazywać 
ich oryginału do ZUS, a kopii 
do pracodawcy. Zarówno ZUS, 
jaki pracodawca, dostają in-
formację o zwolnieniu lekar-
skim drogą elektroniczną. Pa-
pierowe zwolnienia będą ho-
norowane do lipca przyszłego 
roku. Później będą wystawia-
ne wyłącznie zwolnienia elek-
troniczne. Wystawianie e-ZLA 
jest również możliwe przez 
urządzenia mobilne, np. pod-
czas wizyty domowej lekarza u 
pacjenta. Oczywiście potrzeb-
na jest do tego specjalna apli-
kacja. W razie problemu z do-
stępem do Internetu lekarz 
może wystawić pacjentowi 
zwolnienie na formularzu wy-
drukowanym z systemu, opa-
trzonym podpisem i swoją pie-
czątką. Takie papierowe zwol-
nienie pacjent jednak musi 
dostarczyć pracodawcy albo 
do ZUS. 

System elektronicznych 
zwolnień jest dużym ułatwie-
niem dla pracodawców. Waru-
nek jest jeden – muszą mieć 
założony swój profil na Platfor-
mie Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE ZUS). Taki profil 
obowiązkowo muszą mieć pra-
codawcy – płatnicy, którzy za-
trudniają więcej niż 5 osób. In-
ni mogą to zrobić dobrowolnie. 
Jeśli pracodawca nie posiada 
profilu na PUE, wtedy pracow-
nik, któremu lekarz wystawił 
e-ZLA musi dostarczyć  praco-
dawcy  jego papierowy wy-
druk.  Wydruki są również wy-
dawane przez lekarzy zawsze 
wtedy, gdy pacjent o nie po-
prosi, bo np. będzie chciał 
mieć potwierdzenie wystawie-
nia zwolnienia. 
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http://mojafirma.infor.pl/tematy/pracodawca/
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Dla przedsiębiorców

Łatwiejsza struktura Jednolitego Pliku 
Kontrolnego

Nowa, uproszczona struk-
tura JPK_VAT, która zacznie 
obowiązywać 1 stycznia 2018 
r., to wynik konsultacji z 
przedsiębiorcami. Dzięki 
zmianom plik będzie można 
wypełnić szybciej, a wątpliwe 
kwestie wyjaśnić bez potrze-
by wizyty w urzędzie skarbo-
wym.

Uproszczenia zostały wpro-
wadzone w wyniku konsultacji 
podatkowych, przeprowadzo-
nych z przedsiębiorcami. Pole-
gają one na ograniczeniu liczby 
obowiązkowych pól do wypeł-
nienia, m.in. w części dotyczą-
cej danych adresowych pod-
miotu, który składa JPK_VAT. 
Uporządkowane zostanie też 

oznaczanie kolejnych plików, 
które przesyła się za ten sam 
okres. I tak pierwszy JPK_VAT 
składany za dany okres, według 
nowej struktury w polu „cel zło-
żenia” będzie zawierać oznacze-
nie „0”. Pierwsza korekta będzie 
mieć oznaczenie „1”, a następ-
ne – będą kolejno numerowa-
ne. Nie będzie przy tym możliwe 
przesłanie JPK_VAT, oznaczo-
nych jako 0, 1, 2 itp., więcej niż 
jeden raz za dany okres (co 
wcześniej mogło się zdarzyć).

Łatwiejszy kontakt z 
administracją skarbową
1 stycznia 2018 r. w struktu-

rze JPK_VAT pojawi się też do-
datkowe, nieobowiązkowe pole 

„adres e-mail” w danych na-
główkowych.

To również wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom przedsiębiorców. 
Ułatwi to szybki kontakt z po-
datnikiem, kiedy administracja 
skarbowa znajdzie niezgodno-
ści w złożonym JPK_VAT. Wy-
słanie powiadomienia pozwoli 
przedsiębiorcom na korektę 

rozliczenia bez konsekwencji 
oraz bez potrzeby bezpośredniej 
wizyty w urzędzie skarbowym.

Gdzie znajdziesz nowy JPK_
VAT

Nowy schemat JPK_VAT zo-
stał opublikowany na  stronie 
Krajowej Administracji Skarbo-
wej. Więcej można dowiedzieć 
się również odwiedzając stronę 
o Jednolitym Pliku Kontrolnym 
oraz na Portalu Podatkowym 
Ministerstwa Finansów.

Warto zaznaczyć, że pliki 
JPK_VAT za miesiące wrzesień-
grudzień 2017 r. należy przesy-
łać zgodnie z dotychczas obo-
wiązującą strukturą.

kg

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk
http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk
http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk
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Ludzie są najważniejsi!
Szukasz pracy? A może 

czujesz, że w obecnej pra-
cy się wypaliłeś, ale nie 
masz czasu na poszuki-
wania nowej? Z pomocą 
przychodzi rodzima firma 
Havier, specjalizująca się 
doradztwem personalnym 
i dopasowaniem atrakcyj-
nych ofert pracy do oczeki-
wań klientów.

Profesjonaliści od HR
Firma dostarczająca rozwią-

zań z dziedziny Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi funkcjonu-
je od czerwca bieżącego roku. 
- Pomysł jej stworzenia zrodził 
się z potrzeby indywidualnego 
podejścia do kandydata. W tym 
temacie na rynku częstochow-
skich zauważyliśmy pewną lukę 
– twierdzi Ewa Szubert, dyrektor 
ds. projektów HR w firmie Ha-
vier. - Kolokwialnie mówiąc, nie 
chcemy wrzucać wszystkich do 
jednego worka i prowadzić ma-
sowych realizacji dla firm, które 
prowadzą rekrutację. Chcemy 
uczciwie podejść do osób, które 
się do nas zgłaszają. To, co nas 
wyróżnia to połączenie dwóch 
rzeczywistości. W naszym mo-
delu organizacji, łączymy wiedzę 
i standardy stosowane w naj-
większych międzynarodowych 
korporacjach z zaangażowaniem 
i stylem pracy firmy lokalnej  – 
tłumaczy.

Dwutorowość
W ciągu zaledwie czterech 

miesięcy udało się stworzyć 
całkiem pokaźną bazę dla osób 
poszukujących pracy. - Działa-
my dwutorowo – po pierwsze 
na bieżąco pozyskujemy nowe 
firmy zainteresowane rekrutacją 
pracowników, po drugie współ-
pracujemy z osobami, które po-
szukują lub chcą zmienić obecną 
pracę. Zgłaszając się do nas, 
otrzymują oni wsparcie w za-
kresie doradztwa personalnego 
– już podczas pierwszej rozmo-
wy weryfikujemy predyspozycje 
kandydata, jego doświadczenie, 
oczekiwania. Staramy się odpo-
wiedzieć na potrzeby poszuku-
jących pracy, a co za tym idzie, 
służymy pomocom firmom. 
Niejednokrotnie zdarza się, że 
warunki, które proponują poten-
cjalnym pracownikom są zupeł-
nie oderwane od rzeczywistości. 
Wiele osób wciąż zapomina, że 
obecnie to pracownicy kreują 
rynek, a nie odwrotnie. Coś co 
kiedyś niestety było na porząd-
ku dziennym – czyli na przykład 
nieoficjalne wynagrodzenia – 
teraz jest nie do przyjęcia. Lu-
dziom zależy na pełnym oskład-
kowaniu swoich dochodów. 
Stabilne zatrudnienie na pełnych 
warunkach to podstawa. Poza 

tym zwracamy uwagę na róż-
nego rodzaju dodatkowe usługi, 
które kilka lat temu były atrak-
cyjnym bonusem, a teraz są już 
właściwie standardem - mówi-
my tutaj o na przykład prywat-
nych usługach medycznych, czy 
kartach sportowych. Staramy się 
uzyskać kompromis na linii po-
szukujący pracy, a pracodawca 
– wyjaśnia Ewa Szubert.

Firma działa przede wszyst-
kim na rynku lokalnym. Ma też 
kilka kontraktów, gdzie rekru-
towani pracownicy z Polski są 
wysyłani za granicę. Prace te 
jednak dotyczą wyższych sta-
nowisk. Firma nie realizuje kon-
traktów związanych z pracami 
sezonowymi.

Jak to wygląda?
Firma Havier pozostaje w sto-

sunkach handlowych z firmą, do 
której wysyła kandydatów. To 
właśnie ona wypłaca im usta-
lone wynagrodzenie. Pracownik 
nie ponosi żadnych kosztów. - W 

przypadku pracy tymczasowej 
pełnimy funkcje administracyj-
no-kadrowe – zatrudniamy daną 
osobę, opłacamy składki i prze-
kazujemy wymagane zaświad-
czenia i dokumenty -  załatwia-
my po prostu wszystko od stro-
ny formalnej. Krótko mówiąc, 
cała papierkowa praca należy 
do nas. Po pewnym czasie, gdy 
pracownik przechodzi do danej 
firmy na stałe, to ona go zatrud-
nia i nasze drogi się rozchodzą. 
Nie ma żadnych obostrzeń, że 

pracownik musi za coś płacić. 
W sytuacji, gdy pracownik jest 
zatrudniony w firmie od razu, w 
ogóle nie ma żadnych formalno-

ści. W zależności od potrzeby, 
spotykamy się z kandydatem 
razy czy dwa razy, przekazuje-
my informację na temat reko-
mendacji danej osoby do firmy 
i później wszystkie kwestie zała-
twiane są bezpośrednio na linii 
pracodawca – pracownik – wy-
jaśnia Ewa Szubert.

Przełożenie kwestii admini-
stracyjnej na firmę zewnętrzną 
jest bardzo komfortowe. - Więk-
sze firmy dostrzegają korzyści 
związane ze współpracą z pro-

fesjonalistami z branży  HR. 
Można powiedzieć, że jesteśmy 
dodatkowymi pracownikami w 
dziale kadr, którzy skupiają się 
tylko i wyłącznie na pozyskiwa-
niu pracowników. Dostarczamy 
wysokiej jakości rozwiązań per-
sonalnych na wszystkich szcze-
blach organizacji. Polskie firmy 
są przyzwyczajone do tego, że 
to pracownik ma zabiegać o 
miejsce pracy, a ta tendencja 
już się zmieniła. Obecnie kandy-
dat ma bardzo dużo ofert pracy 
i to on może wybierać, w której 
firmie będzie mu najwygodniej. 
W ten sposób przedsiębiorstwa 
zaczynają konkurować ze sobą 
podnosząc wynagrodzenie. Sam 
proces rekrutacji i pozyskiwania 
nowych pracowników jest nie-
zwykle czasochłonny i gdy firmy 
to dostrzegają, zwracają się do 
nas – dodaje Ewa Szubert.

Indywidualność
Najważniejszym elementem, 

który wyróżnia firmę Havier na 
tle konkurencji jest indywidual-
ne podejście do klienta. - Nasze 
możliwości w obszarze HR są 
rozległe, lecz głównym atutem 
jest możliwość elastycznego 
profilowania oferty dopasowując 
ją do potrzeb konkretnej oso-
by bądź firmy. Skupiamy się na 

naszych projektach w sposób 
indywidualny – bez stosowania 
korporacyjnej matrycy. W naszej 
bazie dysponujemy dokładnym 
opisem stanowiska – są w nim 
zawarte wszelkie informacje, 
które interesują potencjalnego 
pracownika. Osoby, które się do 
nas zgłosiły, bardzo krótko pozo-
stają bez pracy. Nawet, jeśli nie 
możemy zaproponować nic od 
zaraz, pozostajemy w kontakcie 
telefonicznym. Oczywiście nie 
jest to w żaden sposób wiążące 
dla kandydata – nie ogranicza-
my nikogo – podsumowuje Ewa 
Szubert.

Jasnogórska 27, 42-200 Częstochowa 
34 300 00 35, 698 640 372
rekrutacja@havier.pl, www.havier.pl
poniedziałek - piątek, godz.: 8:00-17:00

Zajrzyj
na Jasnogórską!

Oferty pracy 
zgodne z Twoimi 
potrzebami!

Więcej informacji na 
temat firmy oraz aktualne 

oferty pracy możemy znaleźć 
na profilu facebook’owym 

firmy.



16. PIĄTEK-NIEDZIELA, 3-5 LISTOPADA 2017



PIĄTEK-NIEDZIELA, 3-5 LISTOPADA 2017 17.

Nowe substancje psychoak-
tywne, dopalacze, będą szyb-
ciej wycofywane z  rynku w  
Unii Europejskiej. Ich pro-
dukcja i  dystrybucja będzie 
podlegała sankcjom karnym, 
tak jak w  przypadku narko-
tyków. Parlament Europejski 
przyjął nowe przepisy w  tej 
sprawie.

Dopalacze są związkami che-
micznymi, które nie są nielegal-
ne i  można je otwarcie sprzeda-
wać, mimo że ich działanie jest 
podobne do działania nielegal-
nych narkotyków, takich jak 
kokaina, heroina, marihuana 
lub ecstasy. Jednak po objęciu 
zakazem i  wycofaniu z  rynku 
produkcja, dystrybucja oraz 

sprzedaż substancji uznanych 
za niebezpieczne może być za-
grożona maksymalną karą co 
najmniej dziesięciu lat pozba-
wienia wolności, tak jak w  przy-
padku innych nielegalnych 
narkotyków.

Władze krajowe będą miały 
sześć miesięcy, zamiast 12, na 
wdrożenie decyzji UE. Ulepszona 
zostanie również wymiana infor-
macji poprzez Europejskie Cen-
trum Monitorowania Narkoty-
ków i  Narkomanii (EMCDDA).

Przyjęte przez Parlament Eu-
ropejski zmiany w  przepisach 
skracają również o  połowę czas 
badania ryzyka związanego z  
nową substancją psychoaktyw-
ną oraz wprowadzenia środków 
kontrolnych w  UE, jeśli jest to 

konieczne, aby nadążyć za szyb-
kim rozwojem sytuacji na rynku.

Wzmocniona została także 
rola Europolu, który z  pomocą 
systemu wczesnego ostrzegania 
oraz procedur oceny ryzyka bę-
dzie sprawdzał, w  jakim stop-
niu organizacje przestępcze za-
angażowane są w  wytwarzanie 
i  rozprowadzanie tego typu 
substancji.

Państwa członkowskie UE 
mają 12 miesięcy na wprowa-
dzenie zmian w  dyrektywie do 
przepisów krajowych. Rozporzą-
dzenie zacznie obowiązywać z  
końcem okresu przejściowego. 
Podobne rozwiązania znalazły 
się w  projekcie ustawy opraco-
wanej w  Ministerstwie Zdrowia.

kg

W Miejskim Szpitalu Ze-
spolonym przy ul. Bony od-
dano do użytku nowo wyre-
montowany oddział geriatrii. 
Sprzęt o wartości około 600 
tysięcy złotych został zaku-
piony przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy.

Obecny oddział geriatrii przy 
ul. Bony powstał w grudniu 
2015 roku w wyniku adaptacji 
dawnego oddziału geriatrii i po-
doddziału wewnętrznego, co 
spowodowało zwiększenie ilości 
miejsc   - w sumie 34 miejsca. 
Na adaptację przekazano wów-
czas środki finansowe z budże-
tu miasta w wysokości ok. 
292 000 zł, w tym 250 000 zł na 
modernizację oraz 42 000 zł na 
zakup łóżek. Aktualnie oddział 
zajmuje dwa piętra.

W ramach najnowszej inwe-
stycji wykonano dokumentację 
projektowo-kosztorysową   oraz 
roboty budowlane. Przebudo-
wano m.in. funkcje pomiesz-
czeń, wymieniono tynki, po-
sadzki wraz z podłożami, stolar-
kę okienną i drzwiową, okładzi-
ny ścienne wraz z armaturą, in-
stalację elektryczną, sanitarną; 
zamontowano instalacje nisko-
prądowe (p.poż. informatyczną, 
przyzywowa, itp.) wraz z osprzę-
tem i wyposażeniem oraz insta-
lacje gazów medycznych wraz 
z armaturą i urządzeniami 

(pompa ssania, sprężarka, itp.); 
pomalowano sale chorych, ga-
binety, pomieszczenia pomoc-
nicze i higieniczno – sanitarne.   
Całkowity koszt zadania to 1  
187  000 zł z czego 1  168  723 
to dotacja z budżetu miasta, 
a 18  643 zł środki własne szpi-
tala.

Ponadto do szpitala przy ul. 
Bony dostarczono i zamonto-
wano dwie windy. Zadanie in-
westycyjne obejmowało m.in. 
demontaż istniejących dźwi-
gów, wykonanie prac budowla-
nych w szybie i maszynowni, 
wykonanie modernizacji insta-
lacji oświetlenia szybu i maszy-
nowni, montaż nowych dźwi-
gów, wymianę zasilania elek-
trycznego z rozdzielni do ma-
szynowni oraz uruchomienie 
systemu łączności ze służbami 
ratowniczymi. Koszt zadania to 
476 tys. zł, z czego 468  526 zł 
to dotacja z budżetu miasta.

Na zakończenie warto wspo-
mnieć, że w ostatnich latach 
z miejskich środków zmoderni-
zowano już   część szpitalnych 
oddziałów (wewnętrzny, chirur-
giczny, rehabilitacji, geriatrycz-
ny);   kupiono także sprzęt me-
dyczny, m.in. sterylizator, apa-
raturę RTG i USG, sprzęt urolo-
giczny; doposażono też salę wy-
budzeń.

          
kg

Nawet 10 lat więzienia

Kary za dopalacze, jak za 
narkotyki

Miejski Szpital Zespolony przy ul. Bony 

Wyremontowano 
oddział geriatrii

Hashimoto, autoimmunologiczna choroba będąca najczęstszą przy-
czyną zapalenia tarczycy. Etiologia schorzenia w dalszym ciągu nie jest 
do końca znana. Wiadomo jednak, że wpływ na występowanie tej jed-
nostki chorobowej mają predyspozycje genetyczne. Jakie sygnały daje 
nam organizm, kiedy nasz układ odpornościowy przestaje działać pra-
widłowo?

Choroby autoagresywne to choroby, w których nasz układ od-
pornościowy atakuje swoje własne komórki rozpoznając je jako 
obce antygeny. W konsekwencji miąższ tarczycy jest niszczony, a pro-
dukcja tyroksyny i trijodotyroniny zostaje zahamowana.

Hashimoto jest najczęściej występującą przyczyną niedoczynności 
tarczycy. Objawy schorzenia często uniemożliwiają normalne funkcjono-
wanie i zaburzają komfort życia. Chorobie  towarzyszą wahania nastro-
ju, stany depresyjne, uciążliwa bezsenność. Pacjenci skarżą się na su-
chość skóry, wypadanie włosów i problemy z utrzymaniem prawidłowej 
masy ciała, czego powodem w dużej mierze są zaparcia oraz zatrzymy-
wanie wody w organizmie. Comiesięczne krwawienia u kobiet cierpią-
cych na Hashimoto są zwykle bardzo obfite i bolesne.

Duży problem może również stanowić zajście w ciążę oraz jej utrzy-
manie. Choroba ta nie wyklucza macierzyństwa, jednak nieustabilizo-

wany poziom hormonów może być przyczyną zarówno trudności 
z poczęciem, jak i poronień. 

Jak zatem zdiagnozować tę jednostkę chorobową?
Badanie TSH, które jest jednym z najczęściej wykonywanych 

badań diagnostycznych w kierunku chorób tarczycy niestety nie 
jest wystarczająco miarodajne, ponieważ niejednokrotnie u pa-
cjentów cierpiących na Hashimoto wynik mieści się w granicach 
normy. W celu potwierdzenia diagnozy należy wykonać bardziej 
szczegółową analizę. Podwyższone wartości przeciwciał anty 
TPO oraz anty TG świadczą zwykle o chorobie na tle autoimmu-
nologicznym. Należy również zbadać hormony tarczycowe. 

Z wynikami badań należy udać się do lekarza endokrynologa 
w celu postawienia trafnej diagnozy.

Jak leczyć Hashimoto?
Preparatem stosowanym w leczeniu niedoczynności tarczycy 

jest tyroksyna. Dawki dobierane są indywidualnie dla każdego pa-
cjenta przy uwzględnieniu jego masy ciała, płci, wieku oraz reakcji 
na lek. Terapia musi odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarską.

Jednak w przypadku tej jednostki chorobowej nie tylko farmako-
logia stanowi podstawę leczenia. Równie istotna jest dietoterapia. 
W przypadku chorób tarczycy ważne jest ograniczenie spożywania 
nasion roślin strączkowych. Przede wszystkim należy wyelimino-
wać soję, ze względu na jej zdolności wolotwórcze oraz zawartość 
goitrogenów, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

Zauważono również, że wyeliminowanie z diety laktozy oraz 
glutenu ma pozytywny wpływ na samopoczucie pacjentów cier-
piących na Hashimoto. Dieta bezglutenowa pomaga uporać się 
z przykrymi dolegliwościami towarzyszącymi tej jednostce choro-
bowej, tj. zaparcia, biegunki, refluks, ciągłe uczucie zmęczenia. 
Ten rodzaj diety zalecany jest także ze względu na fakt, iż choro-
by autoimmunologiczne często „chodzą w parze”. Niejednokrotnie 
u osób cierpiących na Hashimoto ujawnia się również celiakia, 
przy której eliminacja glutenu z codziennej diety jest niezbędna.

Czy istnieje za-
tem możliwość 
zapobiegania 

chorobie?
Nie ma jedno-

znacznej odpo-
wiedzi na to co 
jest przyczyną 
Hashimoto. Na-
ukowcy potwier-
dzili, że wpływ na zachorowanie mają predyspozycje genetyczne, 
infekcje, stres. Badania jednak wykazują, że istotną kwestię od-
grywają tu także wolne rodniki. Powstają one w naszym organi-
zmie znacznie szybciej, kiedy nadużywamy alkoholu, często się 
opalamy, palimy papierosy czy żyjemy w ciągłym stresie. Antido-
tum przeciwko wolnym rodnikom są antyoksydanty, substancje 
pomagające neutralizować szkodliwe dla nas procesy utleniające. 
Zapobiegają chorobom oraz opóźniają proces starzenia się. 

Gdzie je znajdziemy?
Pod postacią witamin A, C, E obecnych w razowym pieczywie, 

czarnych porzeczkach,  papryce, rybach. Warto do swojej diety 
wprowadzić pestki dyni oraz orzechy brazylijskie zawierające se-
len, który usprawnia układ odpornościowy. Zawarty w czerwonych 
pomidorach likopen jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. 
Wchłaniany jest najlepiej w obecności tłuszczu, dlatego do sosów 
pomidorowych warto dodać odrobinę masła czy oliwy. 

Przeciwutleniacze w formie polifenoli znajdziemy w naparze 
z czystka, a do- broczynne flawonoidy w czerwonym 
winie, kawie i herbacie. 
Zespół 
Medyczny 
Alfamedica

HASHIMOTO
Autoimmunologiczne
Zapalenie Tarczycy

Centrum Medyczne Alfamedica, ul. Kilińskiego 166, 34 314 71 07
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Ekologia

Nakrętkowa Częstochowa
W Leroy Merlin Poczesna

Dni Bohatera Domu
Cztery tony plastiko-

wych nakrętek zebrali czę-
stochowscy uczniowie pod-
czas kolejnej edycji akcji. 
Statuetkę „Nakrętkowy 
Mistrz” otrzymało Miej-
skie Przedszkole Integra-
cyjne nr 35 im. Małego 
Księcia.

Celem konkursu jest wy-
pracowanie u dzieci i mło-
dzieży, ale również u osób do-
rosłych odruchu sortowania 
odpadów. Zbieranie plastiko-
wych nakrętek kształtuje 
proekologiczne postawy i za-
chowania, zachęca do dzia-
łań na rzecz poprawy stanu 
środowiska naturalnego, a 
także staje się bodźcem do 
poznawania zagadnień zwią-
zanych z ekologią, recyklin-
giem oraz wykorzystaniem 
surowców wtórnych.

W zabawie wygrywa pla-
cówka, która przez cały rok 
szkolny zbierze największą 
liczbę plastikowych nakrętek 
w  przeliczeniu na jednego 
ucznia.

W edycji   2016/2017 w 
kategorii   przedszkola zwy-

ciężyło Miejskie Przedszkole 
nr 26 im. Krasnala Hałabały, 
w kategorii szkoły podstawo-
we – SP nr 37 im. Jana Paw-
ła II; w kategorii gimnazja – 
Gimnazjum nr 17 im. H. Wa-
gnera; a kategorii szkoły po-
nadgimnazjalne   – VI Liceum 
Ogólnokształcące im. J. Dą-
browskiego.

Dodatkowo przyznano sta-
tuetkę „Nakrętkowy Mistrz” 
dla Miejskiego Przedszkola 
Integracyjnego nr 35 im. Ma-
łego Księcia, które od kilku 
lat bezkonkurencyjnie wygry-
wało konkurs.

W szóstej edycji akcji wzię-
ło udział ponad 50 podmio-
tów, głównie częstochow-
skich placówek oświatowych. 
Zebrano cztery tony plastiko-
wych nakrętek. W sumie   od 
2010 roku zgromadzono ich 
aż trzydzieści siedem ton.

Zadanie jest dofinansowa-
ne ze środków miasta (plaka-
ty, nagrody, worki na nakręt-
ki). Nagrody kupiono   zgodne 
z zapotrzebowaniem zwycięz-
ców - dwie drukarki kolorowe 
wraz ze skanerem i dwa ze-
stawy mikrofonów bezprze-
wodowych.

Łącznie przez 6 lat na na-
grody przeznaczono11.500 zł, 
były to m.in. laptopy, bon na 
książki o wartości 600 zł, 
aparat fotograficzny, telewi-
zor, gry edukacyjne, radio-
magnetofony z odtwarzaczem 
mp3, projektor, wyposażenie 
sali artystycznej.

Organizatorem akcji jest 
Stowarzyszenie Pomocy Po-
trzebującym „PODAJ DA-
LEJ”. Wraz z podsumowa-
niem szóstej edycji akcji, za-
inaugurowano kolejną. 

kg

W sklepie  Leroy Merlin Po-
czesna czeka nas wyjątkowe 
święto. 4 listopada rozpoczyna-
ją się Dni Bohatera Domu, czyli 
klientów, którzy kochają swoje 
domy i pragną mieszkać ładniej 
i wygodniej. Specjalnie na tę 
okazję sklep przygotował wyjąt-
kowy program, a w nim liczne 
atrakcje, konkursy z nagroda-
mi, licytacje, prezentacje oraz 
niespodzianki dla dzieci i doro-
słych. Będą też ciekawe i kuszą-
ce produkty w promocyjnych 
cenach.  

– Dni Bohatera Domu, które ob-
chodzimy już od ponad 20 lat to 
święto każdego z nas, ale to nasi 
klienci, ich marzenia, potrzeby, 
oczekiwania i emocje są zawsze 
w centrum uwagi – twierdzi 
Krzysztof Kordulewski, prezes Za-
rządu Leroy Merlin Polska. – Wszy-
scy w Leroy Merlin wspieramy ich 
w dążeniu do celu, którym jest 
stworzenie doskonałego domu 
i ogrodu, od fundamentów po 
dach. Służymy naszą wiedzą i pro-
duktami, pomagamy podejmować 
najlepsze decyzje, wspieramy na 
każdym etapie budowy, moderni-
zacji, wyposażenia czy dekoracji 
domu – wyjaśnia. „Dni Bohatera 

Domu” są więc doskonałą okazją 
do wspólnej zabawy, budowania 
relacji, dzielenia się dobrymi emo-
cjami i radością. - Z naszymi klien-
tami łączy nas pasja, zaangażowa-
nie, ciężka praca i ….miłość do pił-
ki nożnej. Razem kibicujemy Pol-
skiej  Drużynie Narodowej, której 
jesteśmy oficjalnym sponsorem. 
Cieszymy się z sukcesów naszych 
zawodników. Piłkarskich akcen-
tów nie zabraknie więc także 
w trakcie tegorocznych Dni Boha-
tera Domu – zapowiada Krzysztof 
Kordulewski.

Po raz kolejny Dni Bohatera Do-
mu odbywają się w piłkarskiej at-
mosferze i aranżacji. Gości odwie-
dzających sklepy Leroy Merlin po-
witają biało-czerwono-zielone bar-
wy, zabawy i konkursy związane 
z piłką nożną. 

W programie wydarzenia zapla-
nowano między innymi ofertę pro-
duktów przygotowanych specjal-
nie z okazji Dni Bohatera Domu 
dostępną wyłącznie w sklepach Le-
roy Merlin, konkursy z nagrodami, 
licytacje, prezentacje, niespodzian-
ki dla dzieci i dorosłych, a także 
wystawę najpiękniejszych storczy-
ków w przeróżnych odmianach 
i kolorach. 

kg
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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

— 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

MOTORYZACJA

— SPRZEDAM —
n SPRZEDAM Daewoo Matiz.  Tel. 34 362 94 27
n KOMIS SAMOCHODOWY AUTO-PRADŁA. 

Oferta samochodów z drugiej ręki z pisemną, 
12-miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów. 
Tel. 530 103 105

NAUKA

n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła średnia, 
nauczyciel. Przygotowanie do matury, poziom 
podstawowy i rozszerzony, materiały.   www.
matura.czest.pl   Centrum Tel. 796 635 001

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

TŁUMACZENIA

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

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

SPRZEDAM

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

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

n SPRZEDAM drzwi pokojowe 80 cm lewe, 
pokojowe, z szybami szt. 2 kolor zbliżony do dębu. 
Cena 75 zł/szt. Tel. 695 790 733

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz  

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

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

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

— MEDIA —
n SKUP książek, płyt muzycznych. Dojazd. Gotówka. 

508-245-450

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

n OKAZJA!!! Sprzedam płyty CD, książki i 
starocie. KUPIĘ natomiast płyty analogowe. 
Tel. 667 455 545

— ODZIEŻ —
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 

— RÓŻNE —
n SPRZEDAM ZAKŁAD PRODUKCJI 

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

n SPRZEDAM BANER (mały). Tel. 517 805 795
— 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 wózek spacerowy mało używany. 
Cena 90 zł. Tel. 505 772 300

USŁUGI
n TAPICER, RENOWACJA – USŁUGI. 

Tel. 888 402 656 

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

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

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

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

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

Tel. 695 453 835

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

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

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 



Z potrzeby działania

Sport i rekreacja dla wszystkich
60 lat to szmat czasu. Jedno dorosłe 

życie. A tyle właśnie czasu mija od chwi-
li powołania do życia Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej w Częstocho-
wie, które postawiło sobie za cel upo-
wszechnienie aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców naszego miasta. 
Zadanie szczytne i – jak się okazało – re-
alne. Dlaczego? Bo niewiele jest organi-
zacji, które tak wiele zrobiły dla rozwo-
ju masowego sportu i rekreacji. I tym 
bardziej niezwykłe, zważywszy, że ca-
łość poczynań opierała się w zasadzie 
na społecznikach.  

Początki, jak zwykle bywa, były trud-
ne. 3 maja 1957 roku powołano do życia 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej. Jak sama nazwa wskazywała, zada-
niem nowego stowarzyszenia było pro-
pagowanie wśród społeczeństwa zróżni-
cowanych form działalności sportowej. 
Kilka miesięcy później, w październiku 
1957 roku, przy Częstochowskim Przed-
siębiorstwie Budownictwa Przemysło-
wego zorganizowano związkowe Ogni-
sko TKKF.

– Niebawem dzięki staraniom działa-
czy na ul. Sobieskiego przy Szkole Podsta-
wowej nr 9 rozpoczęło też działalność 
statutowe Ognisko TKKF. Urządzono bo-
isko przeznaczone do gier zespołowych – 
piłki nożnej, koszykówki, siatkówki. W 
okresie zimowym działało tam natomiast 
lodowisko, z którego korzystać mogli 
uczniowie szkoły, ale także mieszkańcy. 
Organizowano tam nawet pokazy jazdy 
figurowej i tańców na lodzie, w których 
uczestniczyli najlepsi łyżwiarze ze Śląska 
– wspomina jeden z założycieli i najak-
tywniejszych działaczy Ogniska TKKF, za-
razem jego wieloletni prezes Mieczysław 
Hrehorów, którego uznaje się za pioniera 
TKKF w Częstochowie.

  I uzupełnia o garść dalszych mało 
znanych powszechnie szczegółów: – 
Powołanie pierwszego pionierskiego 
statutowego Ogniska TKKF w Często-
chowie w 1957 roku było wynikiem po-
rozumienia ówczesnego Zarządu Woje-
wódzkiego TKKF w Katowicach (Często-
chowa należała wtedy do wojewódz-
twa katowickiego) z Miejskim Komite-
tem Kultury Fizycznej w Częstochowie. 
Obiecano nam pomoc finansowo-in-
westycyjną ze strony Urzędu Woje-
wódzkiego. Ognisko TKKF współtwo-
rzyli znani działacze kultury fizycznej 
m.in. ówczesny przewodniczący Miej-
skiego Komitetu Kultury Fizycznej 
Edward Sołtysiak oraz Jerzy Chybowski, 
Ignacy Leszek Binert, Stefan Liczberski, 
Władysław Szor, Henryk Sąciński, znany 
dziennikarz miejscowej prasy Wojciech 
Tobolewski i inni. To właśnie dzięki nim, 
przy Szkole Podstawowej nr 9 wykona-
no trwałe ogrodzenie terenu, na któ-
rym urządzono nowe boiska do gier 

m.in. w koszykówkę i siatkówkę oraz 
skocznię w dal. W okresie zimowym 
działało lodowisko (z tymczasową szat-
nią), z którego nieodpłatnie korzystali 
uczniowie szkoły. I właśnie na tym lo-
dowisku zorganizowano pierwszy w 
mieście pokaz jazdy figurowej i tańców 
na lodzie w wykonaniu zespołu Kato-
wickiego Klubu Łyżwiarskiego. Wziął w 
nim udział, jako członek tego klubu, 
Henryk Sąciński. Przy okazji dodam, że 
pierwszy zespół ćwiczebny dla pań pro-
wadziła w Ognisku TKKF znana sports-
menka Maria Walarowska.

Była to dość katorżnicza praca. Przeję-
ty obiekt był bowiem mocno zdewasto-
wany. A na dodatek roboty toczyły się 
równolegle z zajęciami rekreacyjno-spor-
towymi. Ćwiczyło w tym czasie kilka grup 
m.in. gimnastyczna, kulturystyczna, gier 
boiskowych. Szczupłość bazy sportowo-
-rekreacyjnej zresztą zawsze była główną 
bolączką Ogniska TKKF, które organizo-
wało przecież imprezy masowe przezna-
czone praktycznie dla wszystkich chęt-
nych i to w wielu dyscyplinach sporto-
wych. Przed laty z okazji jubileuszu 30-le-
cia Ogniska TKKF tak mówił Życiu Często-
chowy Mieczysław Hrehorów: – Chociaż 
muszę powiedzieć, iż zbyt małe mamy 
jeszcze  możliwości w zakresie bazy.

W tej chwili to nasz największy pro-
blem. Chętnych do korzystania z różnych 
form rekreacji jest wielu, niestety, nie je-
steśmy w stanie przyjąć wszystkich, gdyż 
tak na dobrą sprawę, nie zawsze jest 
gdzie ćwiczyć.

Determinacja działaczy doprowadziła 
do pozytywnego finału. Powstał, oczeki-
wany przez mieszkańców, nowoczesny 
Ośrodek Rekreacji Fizycznej Ognisko 
TKKF przy wspomnianej już ulicy Sobie-
skiego. Nowego obiektu mogło nam po-
zazdrościć niejedno miasto w Polsce. 

Wyposażony był w szatnie, urządzenia 
sanitarne, wypożyczalnie sprzętu, świe-
tlicę, a nawet bufet.

Na jubileusz 30-lecia TKKF w Częstochowie wydano 
jubileuszowy proporczyk

Dysponował głębokim basenem z 
wieżą i dwiema trampolinami do sko-
ków, asfaltowym boiskiem, gdzie upra-
wiano siatkówkę, tenis ziemny i bad-
minton. Zimą przemieniało się ono w 
lodowisko, na którym mieszkańcy mogli 
uprawiać tę dyscyplinę sportu do póź-
nych godzin wieczornych, gdyż dyspo-
nowało dobrym oświetleniem. Ośrodek 
funkcjonował praktycznie przez cały 
dzień. Odbywały się tu liczne imprezy 
rekreacyjne, między innymi organizo-
wano cykliczne akcje „Lato w mieście”, 
czy „Ferie w mieście”. W 1980 roku 
Ośrodek Rekreacji Fizycznej Ogniska 
TKKF przejął nowo powołany Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Często-
chowie. Fakt ten nie doprowadził jed-
nak do likwidacji Ogniska, które aktyw-
nie działało nadal do 2009 r. Dopiero 
wtedy na Zjeździe Częstochowskiego 
Związku TKKF połączyło się ono z TKKF 
Sportowiec i działało jako sekcja rekre-
acji rodzinnej. Za aktywną działalność 
Ognisko TKKF było wielokrotnie wyróż-
niane, m.in. Zespołową Odznaką Hono-
rową Zarządu Głównego TKKF.

df

Patronat nad obchodami 60-lecia TKKF 
w Częstochowie objął prezydent Krzysz-
tof Matyjaszczyk. 9 listopada o godz. 
1630 w Ratuszu odbędzie się okoliczno-
ściowe spotkanie, w trakcie którego 
działacze sportowi uhonorowani zosta-
ną dyplomami i odznaczeniami.
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Mieczysław Hrehorów – pionier TKKF w Częstochowie,  
to także aktywny działacz AZS.
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Piłka nożna

Raków podejmuje w sobotę 
Górnika Łęczna

Siatkówka

Norwid i AZS 
gospodarzami 

sobotnich  
spotkań

Częstochowski Raków po wyjaz-
dowym zwycięstwie z Olimpią Gru-
dziądz zmierzy się w sobotę, 4 listo-
pada na własnym stadionie z Górni-
kiem Łęczna. Sobotnia konfrontacja 
będzie przedostatnim meczem 
„czerwono-niebieskich” w ramach 
rundy jesiennej.

W ostatniej kolejce częstochowia-
nie pokonali na wyjeździe 2:1 Olim-

pię Grudziądz i z dorobkiem 22 
punktów zajmują 7. miejsce w tabe-
li. Taki sam dorobek ma szósta Stal 
Mielec. Do lidera Miedzi Legnica oba 
zespoły tracą sześć „oczek”. 

W sobotę piłkarze Marka Papszuna 
zagrają z drużyną, która po 15. kolej-
kach ma 17 punktów i zajmuje dopie-
ro 15. miejsce. W ostatniej kolejce 
Górnik Łęczna przegrał przed własną 
publicznością 0:1 z Puszczą Niepoło-

mice. 
Faworytem sobotniego spotkania 

będą częstochowianie, którzy w przy-
padku zwycięstwa mogą znaleźć się 
w czołówce. Dla zespołu z Łęczna bę-
dzie to również ważne spotkania. Je-
śli goście wygrają, oddalą się od stre-
fy spadkowej. 

Początek meczu o godz. 14.  
 KR

W sobotę, 4 listopada siatkarze Exact Systems 
Norwid i AZS Częstochowa rozegrają ligowe mecze 
przed własną publicznością. Drużyna Radosława 
Panasa zmierzy się z Lechią Tomaszów Mazowiec-
ki, a ekipa Krzysztofa Stelmacha zagra z AZS-em 
AGH Kraków.

W ostatniej kolejce oba częstochowskie zespoły 
zwyciężały, ale miały mniej wymagających rywali. 
Exact Systems Norwid pokonał ostatni w tabeli SMS 
PZPS Spałę, a AZS ograł Aquę-Zdrój Volleyball Team 
Wałbrzych. 

W sobotę obecnie czwarty w tabeli zespół Norwida 
będzie walczył o punkty z Lechią Tomaszów Mazo-
wiecki, która zajmuje szóste miejsce i traci jeden 
punkt do częstochowian. 

Z kolei AZS, który po 6. kolejkach ma 9 punktów 
i jest sklasyfikowany na 8. miejscu, zmierzy się 
z trzecim w tabeli AZS-em AGH Kraków. To zespół, 
który ma na swoim koncie m.in. zwycięstwo z Nor-
widem.

Podczas spotkania w Hali Sportowej Częstochowa 
w strefie małego kibica czekać na dzieci będzie mnó-
stwo atrakcji m.in.: wyścigi rzędów na wesoło, kolo-
rowe zabawy z chustą, sportowe tatuaże, balonowe 
ZOO, zabawy konstrukcyjne.

Oba mecze rozpoczną się o godz. 17. KR
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20-letni Duńczyk Andreas Lyager będzie pełnił 
we Włókniarzu funkcję zawodnika 

rezerwowego startującego pod numerami 
„osiem” i „szesnaście”

W przyszłym sezonie ekstraliga żużlowa wraca 
do zawodników rezerwowych pod numerami 8 

i 16.  Te miejsca będą przewidziane dla 
żużlowców do 23. roku życia. Od sezonu 2016 
roku kontrakt z częstochowskich klubem ma 

20-letni Andreas Lyager.  Duńczyk nie miał 
jeszcze okazji do startów w lidze polskiej, ale 

jest jednym z najlepszych skandynawskich 
zawodników młodego pokolenia. W minionym 

sezonie był stałym uczestnikiem 
Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, 

wywalczył też brązowe medale 
w Indywidualnych Mistrzostwach Europy 

Juniorów oraz w Drużynowych Mistrzostwach 
Świata Juniorów.

W barwach Włókniarza duński zawodnik 
startował w szeregu sparingów. Brał również 

udział w ostatniej edycji Memoriału im. 

Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego.

KR www.facebook.com/
fotosymetria/

Żużel

Młody Duńczyk rezerwowym we 
Włókniarzu

Halloween Run

Straszny bieg w Olsztynie
Halloween Run – druga edy-

cja biegu, który cieszy się na-
rastającym zainteresowaniem 
na lokalnym rynku biegowym.  
Na liście startowej zameldowa-
ło się 130 osób. Zawodnicy ry-
walizowali na kilku dystan-
sach:  dla dzieci były to biegi 
na 600 m i 1 km, dla doro-
słych 5 km, 10 km i 15 km.  
Oczywiście nie zabrakło naj-
straszniejszych potworów z fil-
mów grozy: wampirów, zom-
bie, czarownic, wilkołaków, 
kościotrupów.

29 października…, czego moż-
na się spodziewać po takiej porze 
roku? Jesieni? Zimy? Czy dla bie-
gacza ma to jakiekolwiek znacze-
nie? Oczywiście nie. Owładnięty 
pasją do biegania próbuje poko-
nać wiatr, deszcz, grad by na ko-
niec wyschnąć w promieniach 
słońca. To wszystko miało miej-
sce podczas biegu Halloween 
Run w Olsztynie. Biegacze to 
twardziele a ich ciała to stal, któ-
rej nie da się przeciąć nawet naj-
lepszą piłą, nożycami, przecinar-
ką. Ponad 100 zawodników cze-
kało w swoich samochodach przy 
Olsztyńskim Odrzykoniu niczym 
przyczajone tygrysy, które za 
chwilę miały upolować jakiegoś 
kopytnego ssaka. Wszyscy czeka-
li, aż pogoda trochę się ustabili-
zuje, by stanąć na starcie biegu, 
który być może doprowadzi ich 
do wygranej. Nie chodzi przecież 
o wygraną w największej loterii. 
Nie to jest dla biegacza najważ-
niejsze. Owy biegacz czeka w blo-
kach startowych wyposażony je-
dynie w największą broń, jaką 

posiada, czyli buty i własne mię-
śnie. A wygraną nie jest powięk-
szenie limitu środków na koncie 
zawodnika (choć organizatorzy 
przygotowali nagrody finansowe). 
To coś zupełnie innego. Zrozumie 
to tylko inny zawodnik. Inny ty-
grys. Każdy ma swój cel i swoje 
marzenia. Najczęściej są to ma-
rzenia poprawienia swojej bytu w 
hierarchii biegowej. Każdy tygrys 
chce upolować jakąś zwierzynę. 
Czasem jest to inny tygrys, cza-
sem on sam, zmagający się z wła-
snymi wynikami.  Właściwie po-
prawienia ostatniego wyniku, 
który może nie był doskonały i 
może już nie cieszy jak kiedyś. Bo 
cel jest inny, zmienia się z dnia 
na dzień. Przecież każdego dnia 
polowanie wygląda nieco inaczej, 
inna jest pogoda, inna jest trasa, 
inna jest „zwierzyna”. Biegaczo-
wi, którego przewrotnie porówna-
łem do tygrysa, na treningach po-
przeczkę podnosi on sam albo je-
go trener, który wierzy, że pod-
opieczny zrobi to, co zaplanowa-
ne. Marzeniem może być po pro-
stu ukończenie biegu, gdyż dy-
stans był dłuższy niż zwykle. 

Organizatorzy bardzo się sta-
rali, by przed i po biegu było nam 
przyjemnie. Herbata, kawa, cia-
steczka schowane pod namiota-
mi.  Wielu biegaczy zastanawiało 
się czy lepiej zjeść te smakołyki 
czy walczyć z nieprzyjemną aurą. 
Tym bardziej, że po biegu zagrze-
wała nas pyszna zupa dyniowa. 
Wszystko zmieniło się jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdż-
ki, przyfrunęła wróżka odczaro-
wała pogodę. Brzmi infantylnie? 
Może i tak, ale 15 minut przed 

strzałem startera zaświeciło słoń-
ce i przestało padać. W tym mo-
mencie chyba już nikt nie zasta-
nawiał się czy dobrze zrobił przy-
jeżdżając na zawody. Czarodziej-
skich sił nie starczyło jedynie na 
końcówkę trasy biegaczom z dy-
stansu 15 km. Ale, gdy tempera-
tura ciała jest już tak wysoka, nie 
ma to znaczenia.  

W biegu z najmłodszymi za-
wodnikami, pierwsza na mecie 
pojawiła się Zuzanna Gradoń, 
drugi był Kacper Wieczorek, a 
trzecia Olga Kupczak – to zawod-
nicy z Częstochowy, dystans 
600m . Nieco dłuższy bieg, dy-
stans  1 km i jego zwycięscy to:  
Martyna Cendrowska, Emilia 
Sanders i Wiktor Chrzanowski. 

O godzinie 11 rozpoczęły się 
starty dorosłych. I tak: 5 km naj-

szybciej pokonał: Rafał Formicki 
z CKS Budowlani Częstochowa 
potrzebował na to jedynie 17:27 
minut, drugi był Michał Sawicki, 
reprezentujący Łazy 17:35 mi-
nut, trzeci Bartłomiej Trzebiński 
z Warszawy 18:31 minut. Wśród 
kobiet była to Matylda Kowalska, 
reprezentująca Chmielarze 23:21 
minuty, Sylwia Nowacka z Czę-
stochowy 23:46, oraz Anna Głód 
również z Częstochowy 26:43. Na 
tym dystansie frekwencja była 
największa. Po dwóch okrąże-
niach do mety pokonując 10 km 
trasę, jako pierwszy dotarł Miko-
łaj Kawelczyk z Częstochowy po-
konując go jedynie w 36:47 mi-
nut, chwilę po nim Paweł Fijał-
kowski z Zabieganych Często-
chowa 37:57 minut oraz Adrian 
Lampe z Częstochowy 39:13 mi-

nut. Najszybsze z kobiet to: Kata-
rzyna Kołaczyk 50:50 minut, Ba-
sia Kołodziejszyk z Konopisk 
55:13 i Dorota Kowalik reprezen-
tująca Strefę Fitness 56:13 mi-
nut.

Najwięcej emocji wywołał bieg 
główny na dystansie 15 km, w 
którym podobnie jak rok wcze-
śniej ale z lepszym czasem wy-
grał Zbigniew Kalinowski JKLA 
Jawor Jaworzno 56:03, drugie 
miejsce Dominik Klimek 56:38, 
trzecie Jakub Bednarek Zabiega-
ni Częstochowa 1:02:37. Kobiety 
i pierwsza pozycja a zarazem 3 
open Kelli Smith z USA z czasem: 
1:01:14, druga była Ewa Brych-
-Pająk JKLA Jawor Jaworzno 
1:02:52, trzecia Anna Błaszczyk 
reprezentująca Mamo, Tato 
wstań z fotela! 1:23:16.

Nie zabrakło również naszych 
zawodników Życia Częstochowy 
Team: 

Przemysław Dubiński w biegu 
na dystansie 10 km uzyskał czas 
54:54 minuty i zajął miejsce 21 
open, a Dominik Haładus miej-
sce 9 na dystansie 15 km czas 
open 1:12:21.

Podziękowania dla organizato-
rów wydarzenia a byli nimi Sto-
warzyszenie Miasto Sportu przy 
współpracy z Gminą Olsztyn, 
Gminnym Ośrodkiem Sportu i 
Rekreacji w Olsztynie, CHRONO-
SPORTS sp. z o.o. oraz Strefą Fit-
ness. Podziękowania również dla 
Tomka Kucharskiego i Nadle-
śnictwa Złoty Potok.

Wszystkim zawodnikom oraz 
organizatorom gratulujemy.

Dominik Haładus 
www.facebook.com/fotosymetria/
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3650; teleturniej muz.
05:55 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. 47 Busko - 
Zdrój; magazyn

09:40 Rodzinny ekspres; 
magazyn

10:10 Północ – Południe, 
Księga II; odc. 11/12; 
serial; USA (1986)

11:10 Dr Quinn; seria VI,; 
odc. 21/22; serial USA

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

rolnictwie – 
Zapobieganie 
zanieczyszczeniom wody 
– dobre praktyki; cykl 
reportaży

12:55 Natura w Jedynce – 
Łowcy. Na otwartej 
przestrzeni; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2015)

14:00 Elif; odc. 126; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

25; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3651; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3195
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/58/; teleturniej
18:55 Mam prawo; /9/; serial 

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

marzenia; teleturniej
21:20 Weekendowy Hit 

Jedynki - Film fabularny
23:15 Ocean strachu; thriller; 

USA (2003)

00:45 James Bond w 
Jedynce - Moonraker; film 
sensacyjny; Francja, 
Wielka Brytania, USA 
(1979)

03:00 Notacje – Edward 
Lubaszenko Coś 
niebiańskiego; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 171 
„Manipulować ale z 
uwagą” sezon 8; serial 
komediowy TVP

06:35 Sztuka codzienności – 
Święta; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

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

08:00 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1732; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Postaw na milion; 
odc. 166; teleturniej

12:45 Tylko z Tobą; odc. 16; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 71 
„Zabójczy pocałunek”; 
serial fabularyzowany TVP

14:15 Pierwsze 
ewangelickie państwo; 
film dokumentalny

14:45 Program katolicki
15:25 Janosik; odc. 5/13 - 

Tańcowali zbójnicy; serial 
TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 47 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 45; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

8/102; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1732; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1733; serial obyczajowy 
TVP

20:40 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

21:40 Rodzinka.pl; odc. 218 
„Anioł, nie kobieta” sezon 
11; serial komediowy TVP

22:10 Pod wspólnym 
niebem; odc. 8 
Służebność przechodu; 
serial komediowy TVP

22:45 Wyrok skazujący; 
dramat; USA (2010); 
reż.:Tony Goldwyn; 
wyk.:Hilary Swank, Sam 
Rockwell, Minnie Driver

00:45 Film fabularny
02:30 Grupa specjalna 

„Kryzys”; odc. 3/10; 
serial; Japonia (2017)

03:25 Film fabularny

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (547); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (54); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (346); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (274); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (675); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2560); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (721); 
serial paradokumentalny. 
Stewardessa Aneta i 
muzyk Jan są parą od 
trzech lat. Jan imponował 
Anecie stylem życia. Na 
dłuższą metę beztroska 
mężczyzny...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (165); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (153); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2561); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (404); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców kamienicy 
przy Ćwiartki 3/4. Halina 
postanawia napisać 
autobiografię. Książka 
wywołuje burzę w życiu 
rodziny.

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

22:05 Faceci w czerni; 
komedia SF, USA 1997. 
Tajni agenci muszą 
unieszkodliwić kosmitę, 
który zagraża Ziemi.

0:10 Abraham Lincoln: 
Łowca wampirów; film 
fantasy, USA 2012

2:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5119) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy; 
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(36/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2116) - magazyn 

10:55 Ukryta prawda (824) - 
program obyczajowy, 
Polska   

12:00 Szkoła (476) - 
program

13:00 19 + (177) - program
13:30 Szpital (713) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 4 

(5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (477) - 
program

16:30 19 + (178) - program
17:00 Ukryta prawda (825) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (714) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7247) 
19:35 Sport (7230)
19:45 Pogoda (7227)
19:50 Uwaga! (5120) - 

program
20:00 Listy do M. 2 - film, 

Polska 2015. Kilka 
wyjątkowych historii o 
zwykłych ludziach, którym 
w świąteczny, magiczny 
dzień przydarzają się małe 
cuda. Igraszki losu 
sprawią, że zabiegani w 
codzienności bohaterowie 
zatrzymają się na chwilę 
by sprawdzić czy to 
właśnie miłość jest 
najlepszym prezentem na 
święta

22:10 Labirynt - film 
sensacyjny, USA 2013., 
reżyseria: Denis 
Villeneuve, obsada: Hugh 
Jackman, Jake Gyllenhaal, 
Viola Davis, Maria Bello, 
Terrence Howard, Melissa 
Leo, Paul Dano; 

01:25 Kuba Wojewódzki 12 
(9/13) - talk show, Polska. 
Król TVN powraca w 
świetnej formie, z językiem 
ciętym jak brzytwa, 
garścią autorskich złotych 
myśli oraz sypiącymi się z 
rękawa dowcipami. Kogo 
tym razem zaprosi na 
swoją skórzaną kanapę? 

02:25 Revolution II (2/22) - 
serial S-F, USA. W 
Willoughby na nowo 
trzeba definiować 
tajemnice życia i śmierci... 
nasi zbłądzeni bohaterowie 
trafiają do tajemniczej, 
zapomnianej przez boga 
miejscowości…

03:25 Uwaga! (5120) - 
program

03:40 Moc Magii (300/355) - 
program, Polska.; 

05:00 Nic straconego

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

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

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

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2016

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2016

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016

12:50 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016

13:40 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 250

14:35 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 2

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 43

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 44

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013; odc. 14

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 4

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 5

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Żądza śmierci; akcja, 
Kanada, Rosja, USA 2009. 
Były członek rosyjskiej 
mafii - Rusłan, zamierza 
napisać książkę o świecie 
przestępczym. Po wielu 
latach postanawia także 
odnowić kontakt ze swoją 
córką, która niedługo 
wychodzi za mąż. Okazuje 
się, że wybrankiem jest 
Stephen, syn gangstera, 
największego wroga 
Rusłana…

21:55 Zielona mila; akcja, 
USA 1999. Rok 1935. 
Paul Edgecombe (Tom 
Hanks) jest jednym ze 
strażników bloku śmierci 
w więzieniu Cold 
Mountain…

01:50 Ale numer!; Polska
02:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, 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
04:45 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 6

05:10 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 1; serial TVP

06:15 Zmiennicy; odc. 14/15 
- Pocałuj mnie, Kasiu; 
serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 67 
„Ratujcie naszą mamę!”; 
serial fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 68 
„Nowe życie”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 151 
„Zima, zima...ach to TY!” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 152 
„O miłości i zimniej 
wodzie” sezon 6; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
56 - Helena; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
57- Gwiazdeczka; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
608 - Granica 
bezpieczeństwa; serial 
TVP

16:10 Na sygnale; odc. 68 
„Nowe życie”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 80 - 
Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 153 
„Edukacja seksualna” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
58 - Powódź; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 185; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 82 - 
Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

22:10 Ranczo; odc. 83; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
59; serial kryminalny TVP

23:55 Ojciec Mateusz; odc. 
234; serial TVP

00:50 Krew z krwi; odc. 6/8; 
serial TVP

01:50 Krew z krwi; odc. 7/8; 
serial TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 14/15; 
serial TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
666; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 151; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2378
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Skarb mazurskich 
jezior; magazyn kulinarny

06:35 Fabryka śmiechu; 
(odc. 8)

07:40 Jeden z dziesięciu; 
4/98; teleturniej

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (45) - Wesołe jest 
życie staruszka

09:10 Koło fortuny; odc. 39 
ed. 3; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret – 
Miłosny poradnik 
kabaretowy /41/

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /29/ - „Jesienna 
zaduma” - Elżbieta 
Adamiak

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /60/ - „Kwiat 
jedej nocy” - Alibabki

11:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Wielki Finał - starcie 
trzecie i ostatnie (11)

12:15 Życie to Kabaret – 
Grzegorza Halamy 
wygłupy przez duże W  
(1-2)

14:10 Familiada; odc. 2378
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki;  
(1-3)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Pieprzno i szafranno; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Ludzie 
buszu; odc. 33; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 7 Izrael - Morze 
Martwe (26); magazyn 
kulinarny

19:25 Bardzo ostry dyżur – 
Odzyskana placówka; 
program rozrywkowy

19:45 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (261) 
Krawaciorz Przodowy; 
serial komediowy TVP

20:20 Pojedynek nie na żarty 
(1) - Kabaret 
Paranienormalni kontra 
Kabaret Neo - Nówka; 
widowisko rozrywkowe

21:20 Postaw na milion; 
odc. 152; teleturniej

22:20 Pierwsza randka; (9)
23:20 Dzięki Bogu już 

weekend; (10); program 
rozrywkowy

00:25 Koło fortuny; odc. 38 
ed. 3; teleturniej

01:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa 2014 - 
Bohater potrzebny od 
zaraz (1-3); widowisko

04:10 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Łazuka i 
co...?

05:20 Ukryta prawda (62/72) 
- program obyczajowy

06:20 Szpital (183) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (116) - 
program sądowy

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

09:10 Brzydula (133/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (134/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (458) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (117) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (357) - 
program sądowy

14:55 Szpital (184) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa (1/13) - 
serial

16:55 Zaklinaczka duchów 
(2) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (135/180) - 
serial obyczajowy. 

18:30 Brzydula (136/180) - 
serial obyczajowy. 

19:00 Ukryta prawda (459) - 
program obyczajowy

20:00 Miasto cienia - film 
przygodowy, USA 2008. 
Akcja dzieje się w 
przyszłości. Powietrze na 
Ziemi zostało tak 
zanieczyszczone, że ludzie 
zaczęli żyć pod 
powierzchnią ziemi. 
Mieszkańcy Ember 
przetrwali tylko dzięki 
potężnemu generatorowi, 
który zapewnia prąd i 
światło. Jednak maszyna 
zaczyna się psuć, a światła 
w mieście powoli gasną. 
Dwoje nastolatków toczy 
wyścig z czasem by 
odkryć tajemnice istnienia 
Ember oraz uratować jego 
mieszkańców

22:05 Wyprawa Kon-Tiki - 
film przygodowy, Wielka 
Brytania/Norwegia/Dania/
Niemcy/Szwecja 2012

00:30 Zabójcza broń (5/18) - 
serial

01:35 Masters of Sex 2 (12) 
- serial, USA. Masters po 
obejrzeniu pierwszej wersji 
dokumentu o swoich 
badaniach dostrzega, że 
całość została pozbawiona 
wszelkiej kontrowersji. 
Libby kontynuuje swój 
związek z Robertem, 
tłumacząc się przed sobą 
rozkojarzeniem i 
nieobecnością Mastersa. 
Langham odkrywa, że 
rodzina Flo jest wpływowa 
i zamożna, co skłania go 
do ponownego spojrzenia 
na ich związek…

02:55 Moc Magii (300/355) - 
program, Polska

05:05 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

05:25 Zabójcy długów (5/7) - 
reality show 

05:55 Nowa Maja w 
ogrodzie (36/40) - 
magazyn ogrodniczy 

06:25 Akademia ogrodnika 
(43/52) - magazyn 

06:30 Ugotowani 11 (8/12) - 
program 

07:30 Idealna niania 9 
(6/12) - program 

08:15 Sekrety chirurgii 2 
(5/13) - reality show 

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (8/12) - reality 
show 

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (7/13) - 
program rozrywkowy 

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (11/13) - 
program rozrywkowy 

11:45 Kuchenne rewolucje 6 
(10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:45 Ostre cięcie 4 (8/12) - 
program 

13:30 W czym do ślubu? 
(3/10) - reality show 

14:00 W czym do ślubu? 2 
(9/10) - reality show 

14:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (1/8) - reality 
show 

15:15 Surowi rodzice 3 
(9/13) - reality show 

16:15 Beauty ekspert 2 
(7/12) - magazyn 
lifestylowy 

16:45 Pani Gadżet 2.0 (9/12) 
- magazyn 

17:15 Pani Gadżet 14 (1/12) 
- magazyn 

17:45 Ugotowani 11 (9/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

18:45 36,6 2 (8/13) - 
program 

19:45 Kuchenne rewolucje 7 
(10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

20:45 Pedofilia w 
sierocińcach - dokument

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

(10/12) - reality show 
23:30 W cieniu Świetlistego 

Szlaku - dokument 
00:45 Ask The Doctor 
01:25 Homoseksualne rodeo 

- dokument 
02:25 W roli głównej – Kuba 

Wojewódzki (7/16) - talk 
show 

02:55 W roli głównej – 
Magdalena Środa (8/16) - 
talk show 

03:20 W roli głównej – 
Sebastian Karpiel 
Bułecka (9/16) - talk show 

03:45 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn 

04:10 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn 

04:35 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn 

08:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - faza grupowa (7)

10:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - faza grupowa (8)

12:05 PN - FC Barcelona
13:20 PN - FC Barcelona
14:40 PN - FC Barcelona
15:20 Piłka nożna - Liga 

Europy - faza grupowa (8)
16:15 Piłka nożna - Liga 

Europy - faza grupowa (8)
17:35 PN - Barca TV
18:50 PN - Barca TV
20:15 Barca TV
20:50 Boks - Megafights
22:30 Sportowy Wieczór
23:00 PN - Bayern TV
23:50 PN - Bayern TV
01:00 Hokej na lodzie - NHL: 

skróty meczów z 
poprzednich dni (NHL: 
skróty meczów z 
poprzednich dni); 
Szwajcaria (2017)

02:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (9): Edmonton 
Oilers - New Jersey Devils

07:00 Kwadrans w ogrodzie; 
magazyn

07:15 Kopalnia reportaży; 
reportaż

08:05 Film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 984
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:15 Nożem i widelcem; odc. 

152 - Sandacz w 
towarzystwie humusu z 
zielonego groszku

12:30 Historie szczęśliwe; odc. 
6; cykl reportaży

12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Terrorysta od Pana 

Boga św. Andrzej Bobola
15:15 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
15:35 Pełnosprawni; odc. 226; 

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 Dziewczyna z klepsydry; 

film dokum.
20:55 POGODA
21:00 Kto to jeszcze pamięta 

czyli włamanie do 
archiwum TVP; magazyn 
historyczny

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 Terrorysta od Pana 

Boga św. Andrzej Bobola
00:40 Pełnosprawni; odc. 226; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

01:20 Sprawa dla reportera
02:20 Nożem i widelcem; odc. 

152 - Sandacz w 
towarzystwie humusu z 
zielonego groszku

02:40 Terrorysta od Pana 
Boga św. Andrzej Bobola

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 984
06:20 Reportaż
06:35 Pełnosprawni; odc. 226; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

06:50 Był taki dzień – 3 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Gdziekolwiek będę.... 
(film o Marku Grechucie); 
film dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 30 
- W drodze do Himba; cykl 
reportaży

08:35 Wszystko po 
krakowsku – Niebo złote 
Ci otworzę - Janusz 
Radek w Piwnicy pod 
Baranami; koncert

09:10 W labiryncie; odc. 
109/120; serial TVP

09:40 Od Zułowa do Rossy; 
reportaż

10:15 Polska i świat z 
historią w tle – Palmiry – 
Polski Katyń; cykl report.

10:40 Wszystkie kolory 
świata – Południowe 
Indie; odc. 10/30; serial 
dokum.; Francja (2008)

11:45 Taśmy bezpieki
12:15 Śladami zbrodni
12:50 Podróże z historią; 

odc. 34 Białe złoto; cykl 
dokumentalny

13:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Frombork pełen 
zdziwień i tajemnic

13:55 Sensacje XX wieku – 
Zabójcy; cykl 
dokumentalny

14:50 Przewodnik 
Historyczny Bogusława 
Wołoszańskiego - 
Twierdza Mazury; cykl 
dokumentalny

15:25 Cała prawda o 
Grekach; odc. 1/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

16:40 Historia Polski – 
Skradziona nadzieja; film 
dokumentalny

17:45 Czas honoru; odc. 30; 
serial TVP

18:40 Goniec historyczny 
IPN; odc. 5; magazyn

19:00 Sensacje XX wieku – 
Decydująca bitwa; cz. 1; 
cykl dokumentalny

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 10; 
magazyn

20:30 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 3/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:25 Polonia Restituta; odc. 
3; serial TVP

22:20 Szerokie tory - Jeden 
dzień z życia grabarza w 
Moskwie

23:00 Ośmiornica; s. 6; odc. 
1/12; serial; Włochy 
(1984)

00:05 Rzeczpospolita 
partyzancka - Chłopcy z 
lasu; film dokumentalny

00:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 30 
- W drodze do Himba; cykl 
reportaży

01:30 Polonia Restituta; odc. 
3; 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; Nice 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
GKS Katowice

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - Jastrzębski 
Węgiel

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

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

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Paryżu; mecz 
ćwierćfinałowy gry 
pojedynczej

17:00 Boks; Gala POLSAT 
Boxing Night 7 w 
Gdańsku; waga ciężka: 
Tomasz Adamek - 
Solomon Haumono

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - Espadon 
Szczecin

20:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

23:00 Boks
0:30 Boks; Gala POLSAT 

Boxing Night 7 w 
Gdańsku; waga ciężka: 
Tomasz Adamek - 
Solomon Haumono

POLSAT SPORT
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04:20 Galeria; odc. 81; serial 
obyczajowy TVP

04:45 Klan; odc. 3192; 
telenowela TVP

05:05 Klan; odc. 3193; 
telenowela TVP

05:35 Jaka to melodia?; 
odc. 3651; teleturniej muz.

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

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

magazyn
08:15 Człowiek z Zachodu 

(Man of the West); 
western; USA (1958); 
reż.:Anthony Mann; 
wyk.:Gary Cooper, Julie 
London, Arthur O’Connell, 
Lee J. Cobb

10:00 Ptaki ciernistych 
krzewów; odc. 7/10 
(Thorn Birds, The, ep. 
7/10); serial obyczajowy; 
USA (1983)

11:00 Ptaki ciernistych 
krzewów; odc. 8/10 
(Thorn Birds, The, ep. 
8/10); serial obyczajowy; 
USA (1983)

12:00 Studio Raban
12:35 Fascynujący świat - 

Atlantyda. Źródła legendy 
(Atlantis: The Evidence); 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2010); 
reż.:Natalie Maynes

13:35 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

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

15:05 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 65 (seria III,; 
odc. 23) (Gran Hotel 3, 
ep. 23); serial obyczajowy; 
Niemcy, Hiszpania (2013)

16:00 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 21- Nowa lokatorka; 
serial obyczajowy TVP

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

seria IV; odc. 8; reality 
show

18:30 Rodzina wie lepiej; 
/59/; teleturniej

18:55 Jaka to melodia?; 
odc. 3652; teleturniej muz.

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

126 - Szkoła strachu; 
serial kryminalny TVP

21:10 Hit na sobotę – Creed: 
Narodziny legendy; 
dramat; USA (2015)

23:35 Partner; komedia; USA 
(1996)

01:35 Bitwa o Anglię; dramat 
wojenny; Wielka Brytania 
(1969)

03:50 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 65; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

05:25 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem

06:30 M jak miłość; odc. 
1324; serial TVP

07:30 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda Flesz

10:55 Lajk!
11:15 Pod wspólnym 

niebem; odc. 8 
Służebność przechodu; 
serial komediowy TVP

11:50 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

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

13:20 Podróże z historią; 
cykl reportaży

14:00 Familiada; odc. 2404; 
teleturniej

14:40 BYŁO... NIE MINĘŁO - 
EXTRA; (9); magazyn

15:10 Rodzinka.pl; odc. 218 
„Anioł, nie kobieta” sezon 
11; serial komediowy TVP

15:45 Pierwsza randka; (10)
16:45 Serial fabularny
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 167
19:05 Postaw na milion; 

odc. 167; teleturniej
20:05 The Voice of Poland - 

Live (15); widowisko
22:40 Miasto skarbów; odc. 

8; serial kryminalny TVP
23:40 Grupa specjalna 

„Kryzys”; odc. 3/10; 
serial; Japonia (2017)

00:35 Terminator; film 
science fiction; USA 
(1984); reż.:James 
Cameron; wyk.:Arnold 
Schwarzenegger, Michael 
Biehn, Linda Hamilton

02:30 Wyrok skazujący; 
dramat; USA (2010); 
reż.:Tony Goldwyn; 
wyk.:Hilary Swank, Sam 
Rockwell, Minnie Driver

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (10); serial 
animowany

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (11); serial 
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (27); serial 
animowany

9:15 Przygody Kota w 
Butach (23); serial 
animowany

9:45 Przygody Kota w 
Butach (24); serial 
animowany

10:10 Ewa gotuje (315); 
magazyn kulinarny

10:45 Kung Fu Panda: 
Sekrety Potężnej Piątki; 
film animowany, USA 
2008

11:15 Kung Fu Panda: 
Sekrety mistrzów; film 
animowany, USA 2011

11:45 Faceci w czerni; 
komedia SF, USA 1997

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

15:45 Kabaret na żywo: Fit 
eko bio organic, czyli jaja 
z wolnego wybiegu (27); 
program rozrywkowy. 
Gospodarze spróbują na 
wesoło rozprawić się z 
modą na bycie eco i bio. 
W programie m.in 
feministyczny skecz, w 
którym...

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

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

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

Kiepskich (405); serial 
komediowy

20:05 Krudowie; film 
animowany, USA 2013. 
Jaskiniowiec Grug jest 
wrogo nastawiony do 
nowości. Zmienia się za 
sprawą genialnego 
wybranka swojej córki.

22:15 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 8 (9); program 
rozrywkowy

0:15 Nocny słuchacz; thriller, 
USA 2006. Gospodarz 
nocnych audycji 
radiowych poznaje sekrety 
nastoletniego słuchacza. 
Chce odkryć jego 
tożsamość.

2:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowya

05:25 Uwaga! (5120) - 
program

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

(1022) - magazyn, Polska 
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

15 (654) - serial 
obyczajowy, Polska 

12:50 Drzewo marzeń (9) - 
program 

13:50 MasterChef 6 (8/14) - 
program rozrywkowy. 
Charyzmatyczne jury, 
magia smaków i wielkie 
emocje – to znaki 
rozpoznawcze tego 
programu. Nic więc 
dziwnego, że od ponad 
pięciu lat „MasterChef” w 
każdy niedzielny wieczór 
przyciąga przed telewizory 
blisko 2,5 miliona widzów

15:25 Azja Express 2 (9/13) - 
program

17:00 Kuchenne rewolucje 
16 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:00 36,6 2 (9/13) - 
program

19:00 Fakty (7248) 
19:25 Sport (7231)
19:35 Pogoda (7228)
19:45 Uwaga! (5121) - 

program
20:00 Mam talent 10 (9/13) 

- program rozrywkowy, 
Polska    Dziesiąta edycja 
zaskoczy jeszcze większą 
porcją szaleństwa – będzie 
odważnie, zabawnie, 
wzruszająco. Widzowie 
zobaczą fenomenalne 
pokazy solowe, a także 
grupowe…

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 Statek widmo - film 
horror, USA/Australia 
2002. Kapitan holownika 
(Gabriel Byrne) i jego 
załoga pewnego dnia 
trafiają na morzu na 
słynny transatlantyk 
Antonia Graza, który znikł 
w tajemniczych 
okolicznościach w 1962 r. 
Pchani ciekawością 
marynarze wchodzą na 
pokład wraku, gdzie 
czekają ich koszmary, o 
jakich nikomu nigdy się 
nie śniło…

02:15 Uwaga! (5121) - 
program

02:35 Moc Magii (301/355) - 
program, Polska.; 

03:55 Nic straconego

06:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8. 
17-letnia Katarzyna z 
Radomska od siódmego 
roku życia jest półsierotą, 
wychowywaną przez ojca 
alkoholika – Stanisława. 
Niestety mężczyzna 
bardzo źle ją traktuje…

06:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:15 Columbo; fabularny, 
USA 1973

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 32

09:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 33

10:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 34

11:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 35

12:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 36

13:55 Flintstonowie: Niech 
żyje Rock Vegas; 
komedia, USA 2000. Gdy 
Fred i Barney kończą 
szkołę i dostają dobrze 
płatną pracę, postanawiają 
to uczcić w Bedrock, gdzie 
spotykają swoje 
wymarzone dziewczyny - 
Wilme i Betty.

15:55 Scooby-Doo; familijny, 
USA 2002

17:45 Powrót do przyszłości 
II; przygodowy, USA 1989

20:00 W odwecie za śmierć; 
akcja, USA 2010. Stany 
Zjednoczone wypowiadają 
wojnę handlarzom bronią 
z całego świata. Agent 
Interpolu – Robert 
Samuels – zostaje więc 
wysłany do Europy 
Wschodniej. Tam, ma za 
zadanie wytropić 
handlarzy z terenów 
Bałkanów…

21:50 Maczeta zabija; akcja, 
Rosja, USA 2013. Rząd 
Stanów Zjednoczonych 
zatrudnia Maczetę, by ten 
powstrzymał handlarzy 
bronią. Musi im 
pokrzyżować plany zanim 
zdążą wypuścić 
śmiercionośną broń w 
kosmos.

00:00 13 grzechów; horror, 
USA 2014

02:00 Ale numer!; Polska
02:35 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:15 Kręcimy z gwiazdami; 

Polska 2012; odc. 4
03:55 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:20 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:45 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:45 Bulionerzy; odc. 71 - 
Romans; serial 
komediowy TVP

06:25 Zmiennicy; odc.8/15 - 
Fartowny dzień; serial TVP

07:35 Zmiennicy; odc. 9/15 - 
Podróż sentymentalna; 
serial TVP

08:55 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 20 - Karta Polaka; 
serial obyczajowy TVP

09:50 Ranczo; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

10:50 Ranczo; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; odc. 145 
„Tradycyjnie nowoczesne 
święta” sezon 6; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 146 
„Podejmowanie decyzji” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

12:50 Rodzinka.pl; odc. 147 
„Milcząca większość” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

13:20 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; serial 
TVP

13:35 Ojciec Mateusz; odc. 
52 - W kręgu podejrzeń; 
serial kryminalny TVP

14:35 Ranczo; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

15:30 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

16:25 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

17:25 Janosik; odc.9/13 - 
Pobór; serial TVP

18:20 Komisarz Alex; odc. 
125 - Wirtualne życie, 
prawdziwa śmierć; serial 
kryminalny TVP

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

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

21:15 Ojciec Mateusz; odc. 
54 - Zaklęty rewir; serial 
kryminalny TVP

22:05 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

23:55 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 21; serial TVP

00:50 Miasto skarbów; odc. 
7; serial kryminalny TVP

01:50 Dublerzy; odc. 2/4; 
serial TVP

02:50 Dublerzy; odc. 3/4; 
serial TVP

03:45 Pod wspólnym 
niebem; odc. 7 Uchodźca; 
serial komediowy TVP

04:25 Rodzinka.pl; odc. 217; 
serial komediowy TVP

04:55 Bulionerzy; odc. 71; 
serial komediowy TVP

05:40 Kochamy polskie 
komedie; odc.17

06:20 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (17); 
widowisko rozrywkowe

07:15 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 5 Twierdza 
Modlin; magazyn

07:45 Przyjaciel do zadań 
specjalnych; /9/; reality 
show

08:30 Smaczne Go!; (3); 
magazyn kulinarny

09:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Stanisław 
Syrewicz /1/; reportaż

09:45 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (1); program 
rozrywkowy

10:50 Kierunek Kabaret – 
Czy ich pamiętacie? /20/

11:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Stanisław 
Syrewicz /2/; reportaż

12:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /1/ - „Śpiewać 
każdy może” - Jerzy Stuhr

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Pieczywo; magazyn 
kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
odc. 16 Smak Torunia; 
cykl dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc.17

14:15 Postaw na milion; 
odc. 152; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /63/ - „Ogrodu 
serce” - Daab

15:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (9) - Urzędnik; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

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

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

17:25 Magiczny świat Luca; 
/20/; Francja (2016)

17:55 Ranczo Wilkowyje; 
komedia

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

20:50 Bake off – Ale przepis; 
(7)

21:10 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II; (5)

22:20 Kierunek Kabaret – 
Książki itp. /40/

23:25 Paranienormalni 
Tonight; (1) Bartek 
Kasprzykowski; program 
rozrywkowy

00:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Co każdy satyryk wiedzieć 
powinien; cz. 1-4

05:50 Ukryta prawda (63/72) 
- program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Dwóch i pół (13/23) - 

serial, USA
09:30 Druga szansa (1/13) - 

serial 
10:30 Zaklinaczka duchów 

(21/22) - serial S-F, USA. 
Antykwariat Melindy 
nawiedzają duchy pilotów 
i stewardes, którzy skarżą 
się na zimno…

11:30 Zaklinaczka duchów 
(22) - serial S-F, USA

12:25 Brzydula (129/180) - 
serial obyczajowy

13:00 Brzydula (130/180) - 
serial obyczajowy

13:35 Brzydula (131/180) - 
serial obyczajowy

14:10 Brzydula (132/180) - 
serial obyczajowy

14:45 Uwolnić orkę II - film 
przygodowy, USA/Francja 
1995. Willemu grozi 
poważne 
niebezpieczeństwo. U 
wybrzeży doszło do 
wycieku ropy, plama oleju 
rozciąga się i odcina 
Willemu powrotną drogę 
do rodziny. Jesse 
postanawia mu pomóc. 
Najpierw jednak musi 
odzyskać dawne zaufanie 
orki. Musi na nowo 
oswoić Willego ze sobą. 
Po wielu próbach chłopcu 
udaje się wyprowadzić 
Willego na czyste wody 
Pacyfiku, do oczekującej 
na niego rodziny

16:50 Tajemniczy ogród - 
film rodzinny, USA/Wielka 
Brytania 1993. Mary (Kate 
Maberly), Colin (Heydon 
Prowse) i Dickon (Andrew 
Knott) pewnego dnia 
znajdują opuszczony i 
zaniedbany ogród. 
Postanawiają, że odtąd 
będzie to miejsce ich 
wspólnych zabaw…

19:00 Dwa tygodnie na 
miłość - komedia, USA 
2002. Lucy Kelson 
(Sandra Bullock) jest 
prawnikiem i prowadzi 
prywatną wojnę z 
korporacjami, które z 
chęci zysku wyburzają 
zabytkowe budynki…

21:10 Kobiety pragną 
bardziej - komedia, USA/
Niemcy/Holandia 2009

23:50 Krwawy diament - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2006. Zmuszony do 
niewolniczej pracy w 
kopalni diamentów, 
Solomon (Hounsou), 
znajduje bardzo cenny 
diament i ukrywa go…

02:50 Moc Magii (301/355) - 
program, Polska

05:00 Druga strona medalu 
2 (3/7) - talk show – 
Cherie Blair

05:15 Zabójcy długów (4/7) - 
reality show 

05:45 Inspektorzy od 
żywności 3 (2/4) - 
program rozrywkowy 

07:00 Prawda z DNA (6/8) - 
program obyczajowy 

07:30 Wszystko o jedzeniu 2 
08:00 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (1/12) - 
program lifestylowy 

08:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (9/12) - 
program lifestylowy 

09:30 Dorota was urządzi 6 
(3/12) - program 

10:15 Żony Hollywood 3 
(8/12) - program 

11:15 Apetyt na miłość 4 
(9/12) - program 
rozrywkowy 

12:15 Pojedynek na modę 
13:00 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (9/10) - 
program rozrywkowy 

13:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (9/10) - reality 
show 

14:30 W czym do ślubu? 2 
(9/10) - reality show 

15:00 Afera fryzjera 5 (3/12) 
- program rozrywkowy 

15:45 W roli głównej – 
Zygmunt Chajzer (1/8) - 
talk show 

16:15 Pani Gadżet 14 (8/12) 
- magazyn 

16:45 Dorota was urządzi 6 
(4/12) - program 

17:30 W dobrym stylu 3 
(5/8) - program 
lifestylowy 

18:15 Gwiazdy od kuchni 
18:45 Ask The Doctor 
19:30 Życie bez wstydu 5 

(10/12) - reality show 
20:30 Żony Hollywood 3 

(9/12) - program 
21:30 Pocałunek w ciemno 3 

(10) - program 
rozrywkowy 

22:30 Gwiazdy prywatnie 
23:00 Zemsta z pomocą 

Kardashianki 
00:00 W dobrym stylu 3 

(5/8) - program 
lifestylowy 

00:45 Internetowi oprawcy 2 
(8) - program obyczajowy 

01:50 Leczyć bez leków (12) 
- serial dokumentalny, 
USA 

02:20 W roli głównej – 
Maryla Rodowicz (11/16) 
- talk show 

02:45 W roli głównej – 
Katarzyna Figura (12/16) 
- talk show 

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

03:35 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 4 
(2/15) - magazyn 

04:25 Wiem, co jem (11/16) 
- magazyn 

04:50 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn 

07:30 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP - Chin - program 
dowolny par tanecznych

09:15 Nieśmiertelni
09:30 Łyżwiarstwo figurowe 

- GP - Chin - program 
dowolny solistek

11:30 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (9): Edmonton 
Oilers - New Jersey Devils 
(skrót) 

12:00 Kolarstwo torowe - 
Puchar Świata - Pruszków 
dz. 1 (sesja poranna); 
Polska (2017)

16:30 Kolarstwo - China 
Criterium by te Tour de 
France Chiny

17:30 Magazyn piłkarski 
FiFA

18:00 Kolarstwo torowe - 
Puchar Świata - Pruszków 
dz. 1 (sesja wieczorna); 
Polska (2017)

22:30 Sportowa sobota
23:00 Kolarstwo torowe - 

Puchar Świata - Pruszków 
dz. 1; Polska (2017)

24:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (10): Winnipeg 
Jets - Montreal Canadiens

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 AgroMoc odc. 6
07:50 Mój pies i inne zwierzaki
08:05 Astronarium (8); magazyn
08:30 Sekrety mnichów – 

Sposób na przyjaźń
08:50 Sekrety Stomatologii; 

odc. 8; magazyn
09:05 Pogoda 
09:10 AgroSzansa; odc. 102/10
09:30 Rączka gotuje
10:01 Studio 3
11:15 Jak to działa – Efekty 

specjalne w teatrze odc. 85
11:45 Polska z Miodkiem (34) 

Łańcut, Rzeszów; felieton
11:55 Strefa zdrowia odc. 7
12:15 Ginące zawody; odc. 26 

Papci już nie uszyję; reportaż
12:35 Posmakuj Opolskiego
12:50 Pogoda 
12:55 Księżna Diana. 

Własnymi słowami; film 
dokum., Wielka Brytania

13:55 Nożem i widelcem
14:20 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
14:50 Biznes na wsi /Antenowe 

remanenty
15:05 Regiony z Historią – 

Otwock; cykl dokum. 
15:25 Sekrety mnichów – 

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

10/15; serial komediowy TVP
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
19:40 Studio 3
20:55 POGODA
21:00 Relacje; mag. ekonom.
21:20 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Polskie drogi; odc. 5/11 - 

Lekcja geografii; serial TVP
23:45 Sekrety mnichów – 

Sposób na przyjaźń
00:05 Księżna Diana. 

Własnymi słowami; film 
dokum.; Wielka Brytania

01:15 Rączka gotuje
01:40 AgroSzansa; odc. 102/10
02:00 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
02:30 Ginące zawody; odc. 26 

Papci już nie uszyję; reportaż
02:45 Regiony z Historią – 

Otwock; cykl dokum. 
03:05 Astronarium (8) ; mag.
03:40 Księżna Diana. 

Własnymi słowami; film 
dokum.; Wielka Brytania

04:45 AgroMoc odc. 6; magazyn
05:05 Dziennik Regionów
05:30 Strefa zdrowia odc. 7; 

magazyn medyczny
05:50 Rok w ogrodzie
06:15 Posmakuj Opolskiego
06:30 Jak to działa – Efekty 

specjalne w teatrze odc. 85

06:50 Był taki dzień – 4 
listopada; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata - Prowansja; odc. 
8/30; serial dokumentalny; 
Francja (2008)

07:55 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 10 Hajnówka; 
magazyn

08:25 Dziedzictwo regionów 
– Belsk Duży; cykl 
reportaży

08:45 ...”swego nie 
znacie”... – Katalog 
zabytków - Wrocław - 
Ratusz

09:15 Gazda z Diabelnej; 
odc. 1; serial TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– W czarnej kuchni; 
magazyn kulinarny

10:45 Ginące cywilizacje – 
Wołosi z Samariny. 
Wielki taniec.; odc. 9; 
cykl dokumentalny; 
Francja (1997)

11:45 Life – Życie.; cz. 10. 
Naczelne; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:50 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 2/8 Mari, 
najstarsze z miast; serial 
dokumentalny; Francja 
(2005)

13:55 Szerokie tory – 
Bezdomni Odessy; 
reportaż

14:30 Wielka Gra; odc. 668 
(34); teleturniej

15:30 Spór o historię – Kto 
finansował 
bolszewików?; debata

16:15 Kobiety i wojna; film 
dokumentalny; Polska 
(2005); reż.:Marek 
Widarski

17:25 Okiem furmana; 
reportaż

18:00 Twarze i maski; odc. 
6/8 Ryszard III. Rok 1989; 
serial TVP

19:05 Jak wygrać wojnę; 
odc. 2/3

20:10 Lalka; odc. 4/9 - 
Pierwsze ostrzeżenie; 
serial TVP

21:40 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 3/8 
(odc. 3/8); film 
dokumentalny; USA 
(2016)

22:40 Listy z Reims; film 
dokumentalny

23:15 Komandoria; cz 7/8; 
serial; Francja (2009)

00:20 Polska i świat z 
historią w tle – 
Famadihana. Spotkanie 
życia i śmierci; cykl 
reportaży

01:10 Hipoteza; film TVP; 
Polska (1972)

01:45 Kaprysy Łazarza; film 
TVP; Polska (1972)

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

9:30 Trans World Sport; 
magazyn sportowy 
poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - Espadon 
Szczecin

12:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Indykpol AZS Olsztyn

17:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

20:00 Boks; Walka o 
mistrzostwo Europy w 
Monako; waga ciężka: Agit 
Kabayel - Dereck Chisora

0:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

2:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata
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04:45 Galeria; odc. 82; serial 
obyczajowy TVP

05:15 Klan; odc. 3194
05:35 Klan; odc. 3195
06:10 Słownik polsko@

polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (363)

06:35 Pełnosprawni; 
magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:40 Ziarno – Biblia 

najpiękniejsza księga 
świata; magazyn

09:15 Jak to działa; odc. 130 
Matematyka; cz. 2; 
magazyn

09:45 Biblia – Święty Paweł; 
cz. 2; serial; Niemcy, 
Włochy, Francja, USA

10:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 47 Busko-
Zdrój; magazyn

11:10 Weterynarze z 
sercem; /22/

11:40 Sekrety mnichów – 
Jak żyć po stracie bliskiej 
osoby?; rozmowa

11:55 Między ziemią a 
niebem

12:00 Anioł Pański; Watykan 
(2017)

12:15 Między ziemią a 
niebem

12:55 BBC w Jedynce – 
Troskliwi rodzice wśród 
zwierząt. W pojedynkę; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Poldark – Wichry 
losu; odc. 5; serial; Wielka 
Brytania (2015)

15:05 The Wall. Wygraj 
marzenia; /7/; teleturniej

16:00 Program kulinarny
16:25 Sonda 2
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Komisarz Alex; odc. 

126; serial TVP
18:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3653; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Dziewczyny ze Lwowa; 

odc. 22; serial TVP
21:10 Rolnik szuka żony; 

odc. 9; reality show
22:10 Zakochana Jedynka – 

Julie i Julia; film USA 
(2009)

00:20 Creed: Narodziny 
legendy; dramat; USA 
(2015); reż.:Ryan Coogler; 
wyk.:Michael B. Jordan, 
Sylvester Stallone, Tessa 
Thompson

02:45 Jaka to melodia?; 
odc. 3653; teleturniej muz.

03:35 Biblia – Święty Paweł; 
cz. 2; serial; Niemcy, 
Włochy, Francja, USA 
(2000)

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

cykl reportaży
06:40 M jak miłość; odc. 

1325; serial TVP
07:40 Barwy szczęścia; odc. 

1729; serial TVP
08:10 Barwy szczęścia; odc. 

1730; serial TVP
08:40 Barwy szczęścia; odc. 

1731; serial TVP
09:15 Barwy szczęścia; odc. 

1732; serial TVP
09:45 Barwy szczęścia; odc. 

1733; serial TVP
10:20 Ukryte skarby
10:50 Rodzinne oglądanie - 

Film dokumentalny
11:55 Makłowicz w podróży 

– Kanada - Quebeck (164) 
Słodkie klonowanie; 
magazyn kulinarny

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

13:35 Bake off – Ale przepis; 
(8)

14:00 Familiada; odc. 2405; 
teleturniej

14:40 Koło fortuny; odc. 48 
ed. 3; teleturniej

15:15 Na sygnale; odc. 159 
„Wszystko będzie źle”; 
serial fabularyzowany TVP

15:45 Na sygnale; odc. 160 
„Za wszelka cenę”; serial 
fabularyzowany TVP

16:20 The Voice of Poland - 
Live (15); widowisko

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Pod wspólnym 

niebem; odc. 8 
Służebność przechodu; 
serial komediowy TVP

19:25 Lajk!
20:05 Terminator; film 

science fiction; USA 
(1984); reż.:James 
Cameron; wyk.:Arnold 
Schwarzenegger, Michael 
Biehn, Linda Hamilton

22:10 Kino bez granic – Blue 
Jasmine; komediodramat; 
USA (2013)

23:55 Nowy Swiat; dramat; 
Polska (2015)

01:35 Sąsiady; dramat; 
Polska (2014); 
reż.:Grzegorz Królikiewicz; 
wyk.:Marek Dyjak, Kamila 
Wojciechowicz, Andrzej 
Lipiński, Ewa Dałkowska, 
Sławomir Surlej, Krystyna 
Tkacz, Ewa Błaszczyk; 
Dozwolone od lat 18

03:20 Film fabularny

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (12); serial 
animowany

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (28); serial 
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (29); serial 
animowany

9:15 Przygody Kota w 
Butach (25); serial 
animowany

9:45 SpongeBob 
Kanciastoporty; film 
animowany, USA 2004. 
SpongeBob 
Kanciastoporty jest gąbką 
morską. Mieszka w 
podwodnej krainie i 
pracuje jako kucharz.Chce 
uratować szefa 
oskarżonego o kradzież.

11:30 Super Tata; komedia, 
USA 1999

13:30 Krudowie; film 
animowany, USA 2013. 
Jaskiniowiec Grug jest 
wrogo nastawiony do 
nowości. Zmienia się za 
sprawą genialnego 
wybranka swojej córki.

15:35 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 8 (9); program 
rozrywkowy

17:30 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...

18:35 Dom pełen zmian (4); 
serial komediowy. 
Perypetie rodziny 
Malinowskich. Historia 
rozgrywa się na 
przestrzeni wielu lat, a 
każdy odcinek dzieje się 
około rok później od 
poprzedniego....

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

program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (10); 

serial obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo: Tele 

morele (28); program 
rozrywkowy

23:20 Bad Ass: Twardziel; 
dramat sensacyjny, USA 
2012

1:05 Prometeusz; horror SF, 
Wielka Brytania/USA 2012

3:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:25 Uwaga! (5121) - 
program

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

ogrodzie (36/40) - 
magazyn ogrodniczy

08:25 Akademia ogrodnika 
(43/52) - magazyn 
ogrodniczy

08:30 Dzień Dobry TVN 
(1023) - magazyn, Polska 

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

11:35 Co za tydzień (824) - 
magazyn

12:15 Listy do M. 3 - kulisy 
filmu - program 

12:50 Diagnoza (9/13) - 
serial, Polska. Anna wraca 
z Mazur pogodzona z 
siostrą. W autobusie 
przegląda wycinki 
prasowe dotyczące 
feralnej operacji, podczas 
której popełniła błąd. To 
przywołuje flesze z 
przeszłości... 

13:50 Druga szansa 4 (8/13) 
- serial, Polska. Borys 
prowadząc śledztwo w 
sprawie Bazy, wpada na 
trop byłego gliny Tokarka. 
Najprawdopodobniej 
został on wynajęty przez 
kogoś wysoko 
postawionego. Mężczyzna 
bojąc się o 
bezpieczeństwo Moniki, 
prosi ją by nie mieszała 
się w tę sprawę…

14:50 Mam talent 10 (9/13) 
- program rozrywkowy

16:50 Spotkanie ze smakiem 
2 - inne, Polska 

17:00 Mali Giganci 3 (1/8) - 
program 

19:00 Fakty (7249) 
19:25 Sport (7232)
19:35 Pogoda (7229)
19:45 Uwaga! (5122) - 

program
20:00 MasterChef 6 (9/14) - 

program rozrywkowy 
Charyzmatyczne jury, 
magia smaków i wielkie 
emocje – to znaki 
rozpoznawcze tego 
programu. Nic więc 
dziwnego, że od ponad 
pięciu lat „MasterChef” w 
każdy niedzielny wieczór 
przyciąga przed telewizory 
blisko 2,5 miliona 
widzów…

21:35 Jupiter: Intronizacja - 
film S-F, USA/Australia 
2015, reżyseria: Lana 
Wachowski, Lilly 
Wachowski, obsada: Mila 
Kunis, Channing Tatum, 
Sean Bean, Eddie 
Redmayne, Douglas 
Booth; 

00:10 Wiek Adaline - film 
melodramat, USA/Kanada 
2015

02:35 Uwaga! (5122) - 
program

02:55 Moc Magii (302/355) - 
program, Polska.; 

04:05 Nic straconego

06:00 Columbo; fabularny, 
USA 1973

07:25 Co ludzie powiedzą?; 
fabularny, Wielka Brytania 
1991

08:10 Co ludzie powiedzą?; 
fabularny, Wielka Brytania

08:50 Flintstonowie: Niech 
żyje Rock Vegas; 
komedia, USA 2000. Gdy 
Fred i Barney kończą 
szkołę i dostają dobrze 
płatną pracę, postanawiają 
to uczcić w Bedrock, gdzie 
spotykają swoje 
wymarzone dziewczyny - 
Wilme i Betty.

10:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 38. Piotrek 
ma złą wiadomość dla 
kolegów: w ciągu kilku dni 
wszyscy muszą opuścić 
mieszkanie…

11:20 Lekarze na start; 
Polska; odc. 39

12:00 Lekarze na start; 
Polska; odc. 40

12:45 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Królewska 
zagadka; familijny, 
Niemcy 2009

13:55 Powrót do przyszłości 
II; przygodowy, USA 1989

16:25 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…

20:00 Szybcy i wściekli: 
Tokio Drift; akcja, USA 
2006. Tym razem akcja 
filmu przenosi się do 
stolicy Japonii, gdzie 
szalone tempo życia 
przyprawia o zawrót głowy 
i przyspieszone bicie 
serca…

22:05 Brygada ponad 
prawem; akcja, Francja, 
Wielka Brytania 2015

00:15 Wikingowie; fabularny, 
Irlandia, Kanada 2013; 
odc. 3

01:15 Ale numer!; Polska
01:50 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
02:30 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:00 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:45 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:05 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:30 Menu na miarę; 

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

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:45 Bulionerzy; odc. 72 - 
Kohabitacja; serial 
komediowy TVP

06:15 Bulionerzy; odc. 73 - 
Chuligan; serial 
komediowy TVP

06:50 Janosik; odc. 8/13 - 
Dobra cena; serial TVP

07:45 Janosik; odc. 9/13 - 
Pobór; serial TVP

08:45 Anna German; odc. 
9/10; serial biograficzny; 
Rosja (2012)

09:50 Ranczo; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; odc. 148 
„Święty spokój nie 
istnieje” sezon 6; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 149 
„Nerwy w konserwy” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 150 
„Kosmos” sezon 6; serial 
komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
54 - Zaklęty rewir; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 80 - 
Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Zmiennicy; odc. 10/15 
- Krzyk ciszy; serial TVP

18:25 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

19:15 Rodzinka.pl; odc. 218 
„Anioł, nie kobieta” sezon 
11; serial komediowy TVP

19:50 Na sygnale; odc. 155 
„Prawdziwa matka”; serial 
fabularyzowany TVP

20:25 Ojciec Mateusz; odc. 
55 - Spływ; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; odc. 
56 - Helena; serial 
kryminalny TVP

22:15 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; odc. 82 - 
Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

00:05 Miasto skarbów; odc. 
7; serial kryminalny TVP

00:55 Dublerzy; odc. 4/4; 
serial TVP

01:55 Londyńczycy II; odc. 
10/16; serial TVP

02:50 Krew z krwi; odc. 7/8; 
serial TVP

03:55 Komisariat; odc. 19 
Szansa; serial TVP

04:25 Komisariat; odc. 20; 
serial TVP

04:55 Bulionerzy; odc. 73; 
serial komediowy TVP

05:15 Kochamy polskie 
komedie; odc.18

05:50 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Ale cyrk

06:55 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 6 Żyrardów; 
magazyn

07:30 Przyjaciel do zadań 
specjalnych; /10/; reality 
show

08:20 Dubidu; odc. 12; quiz 
muzyczny

09:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Anita Lipnicka 
/cz. 1/; reportaż

09:45 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (2); program 
rozrywkowy

10:50 Dzięki Bogu już 
weekend; (10); program 
rozrywkowy

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Anita Lipnicka 
/cz. 2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowina; magazyn 
kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
odc. 15 Turniej o róg 
królowej; cykl 
dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc.18

14:15 Pierwsza randka; (9)
15:05 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /64/ - 
„Pamiętajcie o ogrodach” 
- Jonasz Kofta

15:20 Magiczny świat Luca; 
/20/; Francja (2016)

15:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Anita Lipnicka 
/cz. 1/; reportaż

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

17:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Anita Lipnicka 
/cz. 2/; reportaż

17:40 Olga Lipińska 
zaprasza; (10); talk-show

18:35 Statyści; komedia
20:40 Kierunek Kabaret – 

Czy ich pamiętacie? /20/
21:45 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów; (9) - Urzędnik; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

22:50 Hity kabaretu; (9) 
Konczita i inne hity 
kabaretu Ani Mru Mru (1); 
program rozrywkowy

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach  
(1-3); widowisko

02:55 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Ale cyrk

05:50 Ukryta prawda (64/72) 
- program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Dwóch i pół (14/23) - 

serial, USA
09:30 Dwóch i pół (15/23) - 

serial, USA
10:00 Zaklinaczka duchów 

(1) - serial S-F, USA 
11:00 Zaklinaczka duchów 

(2) - serial S-F, USA 
12:00 Brzydula (133/180) - 

serial obyczajowy
12:35 Brzydula (134/180) - 

serial obyczajowy
13:10 Brzydula (135/180) - 

serial obyczajowy
13:45 Brzydula (136/180) - 

serial obyczajowy
14:20 Rewolwer - film 

western, USA 1968. Po 
trzech latach 
nieobecności, Lorn 
Warfield wraca na swoją 
farmę. Okazuje się, że jego 
dom został zburzony przez 
Indian, którzy uprowadzili 
także jego żonę Angie i 
córki, Olive i Jessie…

16:25 Gwiezdny pył - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2007. Pewien 
chłopak obiecał 
dziewczynie, w której się 
zakochał, gwiazdkę z 
nieba. I kiedy gwiazda 
spadła na ziemię, wyruszył 
na poszukiwania. Nie 
wiedział tylko, że na ziemi, 
w magicznej krainie, 
gwiazda będzie piękną 
dziewczyną… 

19:00 Zabójcza broń (5/18) - 
serial

20:00 G.I. Joe: Czas Kobry - 
film sensacyjny, USA/
Czechy 2009. Grupa 
amerykańskich 
komandosów staje do 
walki z terrorystyczną 
organizacją, której celem 
jest doprowadzenie świata 
do chaosu…

22:30 Zabójcza broń (6/18) - 
serial

23:35 Harold i Kumar: 
Spalone święta - 
komedia, USA 2011 
(dozwolone od lat 18). 
Harold (John Cho) i 
Kumar (Kal Penn) nie 
widzieli się od 6 lat i 
pamiętnej przygody w 
Guantanamo. Teraz 
przyjaciele postanawiają 
spędzić razem święta 
Bożego Narodzenia. 
Niestety, przypadkowo 
niszczą choinkę, która 
zdobi dom Harolda. Przed 
parą kompanów trudne 
zadanie - muszą znaleźć 
równie piękne drzewko…

01:20 Lista klientów (14/15) 
- serial, USA

02:25 Moc Magii (302/355) - 
program, Polska

04:35 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show – 
Henryka Krzywonos

05:25 In vitro – marzenia o 
dziecku (1/4) - program 
obyczajowy 

06:10 Domowe triki Goka 
(14/20) - program 

07:10 W roli głównej – 
Zygmunt Chajzer (1/8) - 
talk show 

07:40 36,6 2 (8/13) - 
program 

08:40 Bez planu 2 (4/6) - 
program 

09:25 Idealna niania 9 
(7/12) - program 

10:10 Dorota was urządzi 6 
(4/12) - program 

10:55 Gwiazdy prywatnie 
11:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (10/12) - 
program lifestylowy 

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (10) - program 

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (10) - reality 
show 

13:40 W czym do ślubu? 2 
(10) - reality show 

14:10 Beauty ekspert 2 
(7/12) - magazyn 

14:40 Życie bez wstydu 5 
(10/12) - reality show 

15:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (8) - program 

17:00 Pojedynek na modę 
17:45 Gwiazdy prywatnie 
18:15 Klonowanie - sposób 

na nieśmiertelność - film 
dokumentalny, Polska 
2015

18:45 program rozrywkowy
19:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (10/12) - 
program lifestylowy 

20:15 Pani Gadżet 2.0 
(10/12) - magazyn 

20:45 Pani Gadżet 14 (8/12) 
- magazyn 

21:15 Życie bez wstydu 5 
(10/12) - reality show 

22:15 Apetyt na miłość 4 
(10/12) - program 
rozrywkowy 

23:15 Pedofilia w 
sierocińcach - dokument 

00:25 W roli głównej – 
Zygmunt Chajzer (1/8) - 
talk show 

00:55 44 sposoby na... (5) - 
program rozrywkowy 

01:25 66 naj w sieci (1/7) - 
program rozrywkowy 

01:55 Prawda z DNA (6/8) - 
program obyczajowy 

02:20 W roli głównej – 
Sonia Bohosiewicz 
(11/17) - talk show 

02:45 W roli głównej – 
Marcin Meller (13/16) - 
talk show 

03:10 W roli głównej – 
Bożena Dykiel (14/16) - 
talk show 

03:35 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn 

04:25 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn 

04:50 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn 

06:30 Łyżwiarstwo figurowe 

- GP - Chin - Gala

09:05 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 (10): Winnipeg 

Jets - Montreal Canadiens

11:00 Kolarstwo torowe - 

Puchar Świata - Pruszków 

dz. 2 (sesja poranna); 

Polska (2017)

16:30 Kolarstwo Tour de 

Hainan UCI Asia Tour

17:30 Kolarstwo torowe - 

Puchar Świata - Pruszków 

dz. 2 (sesja wieczorna); 

Polska (2017)

22:00 Sportowa niedziela

22:50 Kolarstwo torowe - 

Puchar Świata - Pruszków 

dz. 2; Polska (2017)

07:00 Wiatr od morza; odc. 92; 
magazyn

07:20 Nożem i widelcem
07:35 1200 Muzeów; odc. 15 - 

Fono, Foto, Wirtualny Świat; 
reportaż

08:05 Jestem gotowy na 
wszystko; film dokum.

08:55 Pogoda 
08:55 Transmisja Mszy 

Świętej – Uroczysta Msza 
św. z katedry Opolskiej

10:00 Sacrum profanum
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa – Magia; 

odc. 86; magazyn
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Żołnierzom 
tułaczom

13:30 Pogoda 
13:40 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
14:20 Kolejność uczuć; film 

obyczajowy; Polska (1993)
15:55 Pogoda 
16:00 Polskie drogi; odc. 5/11; 

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 Dokument w obiektywie
19:40 Dojrzalsi; magazyn
20:10 XX KFPP w Opolu rok 

1983; koncert
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów 
22:25 Pogoda 
22:30 Wojna domowa; odc. 

10/15; serial TVP
23:30 Wiatr od morza; odc. 92; 

magazyn
23:55 Jestem gotowy na 

wszystko; film dokum.
00:50 Nożem i widelcem
01:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
01:45 Kolejność uczuć; film 

obyczajowy
03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Żołnierzom 
tułaczom

05:05 Dziennik Regionów 
05:30 Wiatr od morza; odc. 92; 

magazyn
05:45 1200 Muzeów; odc. 15 - 

Fono, Foto, Wirtualny Świat; 
reportaż

06:10 Pod Tatrami
06:20 Nożem i widelcem
06:30 Jak to działa – Magia; 

odc. 86; magazyn

06:50 Był taki dzień – 5 
listopada; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Południowe 
Indie; odc. 10/30; serial 
dokum.; Francja (2008)

08:05 Gulbinowicz; film 
dokum.; Polska (2014)

09:10 Przyłbice i kaptury; 
odc. 2/9 - Na tropie 
zdrady; serial TVP

10:20 Okrasa łamie przepisy 
– Wielkopolskie potrawy 
jednogarnkowe; magazyn 
kulinarny

10:50 Ginące cywilizacje – 
Cakoni z Peloponezu. 
Zapomniana forteca; odc. 
10; cykl dokumentalny; 
Francja (1997)

11:55 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 1. 
Zima; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009); 
reż.:Andrew Murray

13:00 Cała prawda o 
Grekach; odc. 1/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

14:05 Szerokie tory. Żydzi w 
Odessie; reportaż

14:40 Fredek uszczęśliwia 
świat; komedia

16:35 Wielka Gra; odc. 669 
(35); teleturniej

17:30 Ex Libris; magazyn
18:00 Twarze i maski; odc. 

7/8 Świętoszek. Rok 1995; 
serial TVP

19:05 Z archiwum IPN – 
Żelazny; magazyn

19:35 Kiriat Białystok. 
Szkice do sagi 
białostocczan; film 
dokumentalny; Polska 
(2008)

20:35 Kaprysy Łazarza; film 
TVP

21:25 Hipoteza; film TVP
22:00 Szrajberka z 

Auschwitz; film 
dokumentalny; Polska 
(2017); reż.:Grzegorz 
Gajewski

23:10 Podzielony kontynent; 
Film wojenny; Niemcy, 
Norwegia, Polska (2012); 
reż.:Peter Dalle

01:05 Ostatnia tajemnica 
Romanowów; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

02:10 Einsatzgruppen. 
Oddziały śmierci; Część 
1/4. W dołach i rowach. 
Czerwiec - sierpień 1941; 
serial dokumentalny; 
Francja (2009)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Indykpol AZS Olsztyn

8:30 Boks; Walka o 
mistrzostwo Europy w 
Monako; waga ciężka: Agit 
Kabayel - Dereck Chisora

10:30 Boks; Droga do 
Częstochowy (2)

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: BM Slam Stal 
Ostrów Wielkopolski - 
TBV Start Lublin

14:45 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
BKS Profi Credit Bielsko-
Biała - Impel Wrocław

17:30 Boks
19:30 Boks; Droga do 

Częstochowy (2)
20:00 Siatkówka kobiet; Liga 

Siatkówki Kobiet; mecz: 
Polski Cukier Muszynianka 
- Poli Budowlani Toruń

22:30 Boks; Walka o 
mistrzostwo Europy w 
Monako; waga ciężka: Agit 
Kabayel - Dereck Chisora

0:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

2:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3652; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

09:10 Rok w ogrodzie
09:35 Rok w ogrodzie extra; 

magazyn
09:50 ŁAP START UP
10:10 Północ – Południe, 

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

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

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca – 

Płatność dla rolników 
przekazujących małe 
gospodarstwa; magazyn

12:55 Natura w Jedynce – 
Łowcy. Wyścig z czasem; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

14:00 Elif; odc. 127; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/170/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

26; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3654; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3196; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/60/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji – 

Dawne grzechy; spektakl 
teatralny; reż.:Krzysztof 
Lang; wyk.:Kamila Baar 
(Charlotte), Adam 
Woronowicz (George), 
Tomasz Karolak (Lennie), 
Jan Frycz (komisarz 
Crichton)

21:40 James Bond w 
Jedynce – Moonraker; 
film sensacyjny; Francja, 
Wielka Brytania, USA 
(1979); reż.:Lewis Gilbert; 
wyk.:Roger Moore, 
MIchael Lonsdale, 
Bernard Lee

23:55 GOL; felieton
00:30 Julie i Julia; film 

obyczajowy; USA (2009); 
reż.:Nora Ephron; 
wyk.:Meryl Streep, Amy 
Adams, Stanley Tucci, 
Chris Messina, Brian 
Avers, Dave Annable

02:40 Cesarskie cięcie; 
komedia; Polska (1987)

06:05 Rodzinka.pl; odc. 172 
„Chłopaki kontra 
dziewczyny” sezon 8; 
serial komediowy TVP

06:35 Program katolicki
07:05 M jak miłość; odc. 

158; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1733; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
480 - Trudne decyzje; 
serial TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 17; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 72 
„Roszada”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 Czarne chmury; odc. 
6/10 - Intryga; serial TVP

15:30 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 49 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 46; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

9/102; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1733; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1734; serial obyczajowy 
TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1327; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1060

21:50 Bake off – Ale ciacho!; 
(9); widowisko

22:55 Bake off – Ale przepis; 
(9)

23:20 Czy świat oszalał? - 
Film dokumentalny

00:20 Pod wspólnym 
niebem; odc. 8 
Służebność przechodu; 
serial komediowy TVP

00:55 Rodzinka.pl; odc. 218 
„Anioł, nie kobieta” sezon 
11; serial komediowy TVP

01:35 Blue Jasmine; 
komediodramat; USA 
(2013); reż.:Woody Allen; 
wyk.:Cate Blanchett, Alec 
Baldwin, Sally Hawkins, 
Bobby Cannavale, Peter 
Sarsgaard

03:20 Film dokumentalny 
(powtórka z 23:20)

04:25 Film fabularny

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (548); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (55); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (347); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (275); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (676); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2561); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (722); 
serial paradokumentalny. 
Wdowiec Michał mieszka 
z dwójką dzieci. Planuje 
ślub z Dominiką. Dwa 
miesiące przed ceremonią 
w centrum handlowym 
dostrzega kobietę, która...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (166); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (154); serial 

paradokumentalny. W 
jadłodajni zostaje 
zamordowana kucharka. 
Początkowo śledztwo 
wskazuje na napad, 
którego ofiara mogła być 
świadkiem. Tragiczna 
przeszłość kobiety 
naprowadzają 
detektywów...

18:00 Pierwsza miłość 
(2562); serial obyczajowy

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

Kiepskich (406); serial 
komediowy

20:10 Megahit: Prometeusz; 
horror SF, Wielka 
Brytania/USA 2012

22:45 Bank; dramat 
sensacyjny, Niemcy/
Wielka Brytania/USA 2009

1:10 Hitman: Agent 47; 
thriller, Niemcy/Wielka 
Brytania/USA 2015. Agent 
47 to stworzony w 
laboratorium 
superzabójca. Musi stawić 
czoło korporacji, która 
chce zbudować armię 
podobnych mu 
napastników. Pomaga 
mu...

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

05:10 Uwaga! (5122) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy; 
06:50 Kobieta na krańcu 

świata 9 (9) - program
07:20 Listy do M. 3 - kulisy 

filmu - program 
07:50 Spotkanie ze smakiem 

2 - inne, Polska 
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2117) - magazyn 
10:55 Ukryta prawda (825) - 

program obyczajowy, 
Polska   

12:00 Szkoła (477) - 
program. Tomek Strzębała 
cierpi na łaknienie 
spaczone, które w jego 
przypadku objawia się 
jedzeniem kredy i ziemi. 
Nastolatek zaprzyjaźnia się 
z Julią, co nie podoba się 
Jankowi, który jest o nią 
zazdrosny. Chłopak 
postanawia więc 
skompromitować 
kolegę…

13:00 19 + (178) - program. 
Ala zostaje zaatakowana 
przez zamaskowanego 
mężczyznę, który grozi jej 
nożem. Sebastian jest 
pewien, że to zemsta 
Froda, postanawia więc 
zgłosić sprawę na policję. 
Wkrótce okazuje się, że 
chłopak nie ma z napadem 
nic wspólnego…

13:30 Szpital (714) - 
program obyczajowy

14:30 Kuchenne rewolucje 4 
(6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (478) - 
program

16:30 19 + (179) - program
17:00 Ukryta prawda (826) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (715) - 
program obyczajowy, 
Polska   

19:00 Fakty (7250) 
19:30 Listy do M. 3 - relacja 

z premiery (1/2) 
19:35 Sport (7233)
19:45 Pogoda (7230)
19:50 Listy do M. 3 - relacja 

z premiery (2) - program 
19:55 Uwaga! (5123) 
20:10 Doradca smaku 

(37/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2576) - serial Polska 
20:55 Milionerzy (94/118) - 

teleturniej
21:30 Druga szansa 4 (9/13) 

- serial, Polska 
22:30 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 2 (9/12) - 
program

23:35 Jupiter: Intronizacja - 
film S-F, USA/Australia 
2015

02:10 Co za tydzień (824) - 
magazyn, Polska 

02:45 The Following II 
(1/15) - serial sensacyjny

03:40 Moc Magii (303/355) - 
program, Polska.; 

05:00 Nic straconego

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

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

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2016

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1993

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny

11:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 18. Kiedy 
Departament Skarbu 
zostaje zhakowany, Nell i 
Eric pod przykrywką udają 
się na turnus dla par, by 
wyśledzić małżeństwo 
powiązane z 
przestępstwem. Jak 
odegrają swoje role?

12:50 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 22

13:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 251

14:35 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 3

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 44. Po 
ostatnich wydarzeniach 
koledzy martwią się o 
Zuzę. Dziewczyna jednak 
wraca do pracy – tym 
razem na pediatrii, pod 
okiem doktora Talara…

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 45

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013; odc. 13

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 9

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 10

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Brygada ponad 
prawem; akcja, Francja, 
Wielka Brytania 2015. 
Serge Buren (Jean Reno) 
to legenda francuskiej 
policji. Często działa na 
granicy prawa…

21:55 Szybcy i wściekli: 
Tokio Drift; akcja, USA 
2006

00:00 Prawo krwi; akcja,  
1989

02:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:15 Ale numer!; Polska
03:40 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:05 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:25 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 9

04:50 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 2; serial TVP

06:15 Zmiennicy; odc. 15 /15 
- Nasz najdroższy; serial 
TVP

07:20 Na sygnale; odc. 68 
„Nowe życie”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 69 
„Kibole”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 Ojciec Mateusz; odc. 
235; serial kryminalny 
TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 152 
„O miłości i zimniej 
wodzie” sezon 6; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 153 
„Edukacja seksualna” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:30 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 80 - 
Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
57- Gwiazdeczka; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
58 - Powódź; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
609 - Podejrzany; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 69 
„Kibole”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 82 - 
Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 154 
„Wiosno wrócisz?” sezon 
6; serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
59 - Kryminał; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 186; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 83 - 
Model życia artysty; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 84; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
60; serial kryminalny TVP

00:05 O mnie się nie martw; 
odc. 9/13; serial TVP

00:55 Glina; odc. 20/25; 
serial kryminalny TVP

01:55 Glina; odc. 21/25; 
serial kryminalny TVP

02:50 Zmiennicy;  
odc. 15 /15; serial TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
667; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 152 
„O miłości i zimniej 
wodzie” sezon 6; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2379; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Pieprzno i szafranno; 
magazyn kulinarny

06:25 Fabryka śmiechu; 
(odc. 7)

07:25 Jeden z dziesięciu; 
5/98; teleturniej

07:55 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (43) - PKP; 
widowisko rozrywkowe

08:55 Koło fortuny; odc. 40 
ed. 3; teleturniej

09:30 KabareTOP Story; 2/ - 
„Drzwi”; program 
rozrywkowy

09:45 Bake off – Ale ciacho!; 
(7); widowisko

10:55 Bake off – Ale przepis; 
(7)

11:15 Pojedynek nie na żarty 
(1) - Kabaret 
Paranienormalni kontra 
Kabaret Neo - Nówka; 
widowisko rozrywkowe

12:10 Życie to Kabaret – 
Grzegorza Halamy 
wygłupy przez duże W (1)

13:10 Życie to Kabaret – 
Grzegorza Halamy 
wygłupy przez duże W (2)

14:05 Familiada; odc. 2379; 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Co każdy satyryk wiedzieć 
powinien; cz. 1, 3-4

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Grillowanie na trzy 
sposoby

18:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (101) - 
Ewolucja; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 7 Izrael - 
Jerozolima (27)

19:25 KabareTOP Story; 2/ - 
„Drzwi”

19:40 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (262); 
serial komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na żarty 
(2) - Kabaret Jurki kontra 
Kabaret Limo

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (49) - Fachowcy

22:15 The Voice of Poland 
VIII; seria - Nokaut (14)

23:50 Koło fortuny; odc. 39 
ed. 3; teleturniej

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Niedziela na 
Głównym - Koncert 
Galowy /cz. 1-2/

02:55 Paranienormalni 
Tonight; (1) Bartek 
Kasprzykowski

03:50 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (13); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (65/72) 
- program obyczajowy

06:20 Szpital (184) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (117) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(2) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (135/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (136/180) - 
serial obyczajowy. Zbliżają 
się walentynki. Violetta 
postanawia zadbać o to, 
żeby tego dnia dostała 
dowód miłości. Marka 
denerwuje pojawienie się 
byłego chłopaka Uli - 
Bartka. Za namową 
Sebastiana zaprasza Ulę 
na romantyczną kolację w 
dniu zakochanych. Aleks 
zdaje sobie sprawę, że 
Lew interesuje się jego 
siostrą. Postanawia 
pomóc mu zdobyć serce 
Pauliny. 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (459) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (118) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (358) - 
program sądowy

14:55 Szpital (185) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa (2/13) - 
serial

16:55 Zaklinaczka duchów 
(3) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (137/180) - 
serial obyczajowy. Paulina 
oczekuje, że narzeczony 
zabierze ją w walentynki 
na romantyczną kolację. 
Marek wie, że się nie 
rozdwoi, nie ma pojęcia, 
jak odmówić Uli. Violetta 
dostaje nieoczekiwaną 
walentynkę od bramkarza 
reprezentacji. Józef 
wymyśla pretekst, który 
pozwoli mu umówić się z 
Alą. 

18:30 Brzydula (138/180) - 
serial obyczajowy. 

19:00 Ukryta prawda (460) - 
program obyczajowy

20:00 Wyprawa Kon-Tiki - 
film przygodowy, Wielka 
Brytania/Norwegia/Dania/
Niemcy/Szwecja 2012

22:30 Lista klientów (15) - 
serial, USA

23:35 G.I. Joe: Czas Kobry - 
film sensacyjny, USA/
Czechy 2009. Grupa 
amerykańskich 
komandosów staje do 
walki z organizacją 
terrorystyczną…

02:00 Moc Magii (303/355) - 
program, Polska

04:15 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show – Anja 
Rubik

05:25 Domowe triki Goka 
(1/20) - program 

06:25 Idealna niania 9 
(7/12) - program 

07:10 Nowa Maja w 
ogrodzie (37/40) - 
magazyn ogrodniczy 

07:40 Akademia ogrodnika 
(44/52) - magazyn 

07:45 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (10) - program 

08:30 Sekrety chirurgii 2 
(6/13) - reality show 

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (9/12) - reality 
show 

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (8/13) - 
program rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (12/13) - 
program rozrywkowy 

12:00 Kuchenne rewolucje 6 
(11/13) - program 

13:00 Apetyt na miłość 4 
(10/12) - program 

14:00 Co za tydzień (824) - 
magazyn 

14:35 Pani Gadżet 2.0 
(10/12) - magazyn 

15:05 W czym do ślubu? 
(3/10) - reality show 

15:35 W czym do ślubu? 2 
(10) - reality show 

16:10 Surowi rodzice 3 
(10/13) - reality show 

17:10 Ugotowani 11 (9/12) - 
program 

18:10 Kuchenne rewolucje 7 
(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (9/13) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera 2 (3/12) 
- program rozrywkowy 

20:40 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (10) - program 
rozrywkowy 

21:25 Pani Gadżet 14 (8/12) 
- magazyn 

21:55 W roli głównej – 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show 

22:25 W cieniu Świetlistego 
Szlaku - dokument 

23:40 W dobrym stylu 3 
(5/8) - program 
lifestylowy 

00:25 Pedofilia w 
sierocińcach - dokument 

01:35 Brudasy (1/4) - 
program rozrywkowy 

02:05 W roli głównej – 
Tomasz Raczek (13/17) - 
talk show 

02:40 W roli głównej – Ewa 
Minge (16) - talk show 

03:05 W roli głównej – 
Sharon Stone (15/16) - 
talk show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn 

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

04:20 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn 

08:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP - Chin - program 
dowolny par tanecznych

08:45 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP - Chin - program 
dowolny par tanecznych

09:45 Kolarstwo torowe - 
Puchar Świata - Pruszków 
dz. 1

11:45 Kolarstwo torowe - 
Puchar Świata - Pruszków 
dz. 2

13:45 Snooker - Champion 
of Champions 2017 - dz 1 
(sesja popołudniowa)

18:30 Zwarcie
19:15 4-4-2
19:40 4-4-2
20:15 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 1 
(sesja wieczorna)

22:30 Sportowy wieczór
22:50 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 1 
(sesja wieczorna)

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

08:00 Był taki ktoś; film 
dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień 
10:25 Plebania; odc. 985
10:50 Reportaż
11:15 ŁAP START UP
11:45 Godka krakowska 

festiwalowo
12:15 Nożem i widelcem
12:30 Obrońcy; odc. 11; 

magazyn
12:45 Co niesie dzień 
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroMoc; magazyn
14:15 Był taki ktoś; film 

dokum.
15:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; magazyn o książkach

16:00 Polski Sukces 
Gospodarczy; odc. 5; 
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 

publicystyczny
18:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Zwykłe – niezwykłe; 

odc. 14; cykl reportaży
19:22 Kartki z kalendarza; 

magazyn
20:01 Optyka polityka; 

program publicystyczny
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie; 

magazyn
21:15 Czas niedawno przeszły 

– Medalik od matki
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. 5; 
magazyn

23:35 Był taki ktoś; film 
dokum.

00:45 Dachy Krakowa, czyli 
literatura jest rozmową 
2017; magazyn o książkach

01:20 Polskie drogi; odc. 5/11; 
serial TVP

02:45 Był taki ktoś; film 
dokum.

04:00 Echa dnia
04:15 Agrobiznes
04:40 Pogoda 
04:50 AgroMoc; magazyn
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 5; 
magazyn

06:00 Plebania; odc. 985
06:20 Reportaż
06:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; magazyn o książkach

06:50 Był taki dzień – 6 
listopada; felieton

07:00 Historia Polski – 
Skradziona nadzieja; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Ludzie 
buszu; odc. 33; cykl 
reportaży

08:40 Z szafy Pietrzaka
09:10 W labiryncie; odc. 

110/120 - Przylot; serial 
TVP

09:40 Polska i świat 
z historią w tle – 
Famadihana. Spotkanie 
życia i śmierci; cykl 
reportaży

10:40 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 2/8 Mari, 
najstarsze z miast; serial 
dokumentalny; Francja 
(2005)

11:45 Nieposłuszeństwo 
– Aristides de Sousa 
Mendes; film biograficzny; 
Francja (2008)

13:35 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 10; 
magazyn

14:10 Sensacje XX wieku – 
Decydująca bitwa; cz. 1; 
cykl dokumentalny

15:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tamten 
najdłuższy dzień; cz. 1; 
cykl dokumentalny

15:40 Spór o historię 
– Kto finansował 
bolszewików?; debata

16:20 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 1. 
Zima (Yellowstone Tales 
from the Wild); cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

17:15 Ex Libris; magazyn
17:45 Czas honoru; odc. 31; 

seria III „Transport do 
Auschwitz”; serial TVP

18:40 Flesz historii; cykl 
reportaży

19:00 Sensacje XX wieku – 
Decydująca bitwa; cz. 2; 
cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:25 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:25 Polonia Restituta; odc. 
4; serial TVP

22:30 Nefertiti i zaginiona 
dynastia; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2006)

23:35 Oblicza Afryki; Część 
I. Lata 1885 - 1944 (1/4); 
serial dokumentalny; 
Francja (2010)

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 33; 
cykl reportaży

01:55 Polonia Restituta; odc. 
4; serial TVP

7:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy; 
program poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

8:10 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Odra Opole - 
GKS Tychy

10:20 Magazyn 
lekkoatletyczny

10:50 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Polski Cukier Muszynianka 
- Poli Budowlani Toruń

13:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Zagłębie 
Sosnowiec - Ruch 
Chorzów

15:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Indykpol AZS Olsztyn

17:20 Atleci; magazyn 
18:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Cerrad Czarni Radom

20:30 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

22:00 Z archiwum boksu; 
Gala w Louisville z 1961 
roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Alonzo 
Johnson

23:00 Boks; Walka o 
mistrzostwo Europy w 
Monako; waga ciężka: Agit 
Kabayel - Dereck Chisora

0:30 Boks; Gala POLSAT 
Boxing Night 7 w 
Gdańsku; waga ciężka: 
Tomasz Adamek - 
Solomon Haumono. 
Przypomnienie gali, która 
odbyła się 25 czerwca 
2017 roku w Ergo Arenie
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3654; teleturniej muz.
05:55 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
10:15 Dr Quinn; seria I,; odc. 

1/18; serial obyczajowy; 
USA (1992)

11:05 Niebo i piekło, Północ 
– Południe, Księga III; 
odc. 1/6; serial 
kostiumowy; USA (1994)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

Przetwórstwo i marketing 
produktów rolnych dla 
firm; magazyn

12:55 Natura w Jedynce – 
Łowcy. Życie w 
sąsiedztwie 
drapieżników; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; odc. 128; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/171/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

27; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3655; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3197; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/61/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Białoczerwoni
20:10 Pogoda
20:25 Serial fabularny
21:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /49/; magazyn
22:05 El Principe – dzielnica 

zła; serial

22:55 Miasto Gniewu; serial 
fabularyzowany TVP

23:40 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 1/12; 
serial; USA (2015)

00:35 Spaleni słońcem 2; 
dramat; Rosja (2010); 
reż.:Nikita Michałkowa

06:10 Rodzinka.pl; odc. 173 
„Czysto, czyściej, 
czyściuteńko” sezon 8; 
serial komediowy TVP

06:40 Cranach. Trendy 
zreformowanej Europy; 
reportaż

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

08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1734; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
481 - Na krawędzi; serial 
TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 18; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 73 
„Babski team”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 Cuda z odzysku - 
urządź mieszkanie za 
darmo; odc. 10; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

15:30 M jak miłość; odc. 
1327; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 50 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 47; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

10/102; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1734; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1735; serial obyczajowy 
TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1328; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1061

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji - Film 
dokumentalny

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

01:20 Pierwsza randka; (10)
02:20 Hity kabaretu – Drzwi 

i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju; cz. 
1; program rozrywkowy

03:15 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

04:20 Film dokumentalny 
(powtórka z 23:00)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (549); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (56); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (348); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (276); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (677); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2562); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (723); 
serial paradokumentalny. 
Mateusz jedzie na imprezę 
do domu swojej byłej 
dziewczyny. Zaczyna 
podrywać Joannę, ale 
naraża się jej chłopakowi. 
Krótko przed północą...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (167); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (155); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2563); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (407); serial 
komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda 
Kiepskiego i jego rodziny 
oraz sąsiadów 
Paździochów i Boczka. 
Kiepscy obchodzą 40. 
rocznicę ślubu.

20:05 Hitman: Agent 47; 
thriller, Niemcy/Wielka 
Brytania/USA 2015. Agent 
47 to stworzony w 
laboratorium 
superzabójca.  Musi 
stawić czoło korporacji, 
która chce zbudować 
armię podobnych mu 
napastników. Pomaga 
mu...

22:15 Dorwać gringo; dramat 
sensacyjny, USA 2012

0:30 Dwudziesto-pięcio-bój; 
komedia, USA 2012. 
Bracia Jeremy i Mark 
wiodą odmienny tryb 
życia. Na urodzinach 
jednego z nich 
postanawiają dowieść, 
który z nich jest lepszy.

2:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5123) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy; 
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(37/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2118) - magazyn 

10:55 Ukryta prawda (826) - 
program obyczajowy, 
Polska   

12:00 Szkoła (478) - 
program

13:00 19 + (179) - program
13:30 Szpital (715) - 

program obyczajowy, 
Polska   

14:30 Kuchenne rewolucje 4 
(7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Braterska 
(Tarnów). Tłum personelu, 
ale pustka na sali. Niestety 
w tej restauracji się 
podgrzewa, zamraża, 
rozmraża, a o gotowaniu 
nikt nie myśli. Bo jak 
wiadomo, gdzie kucharek 
sześć, tam… może z 
pomocą Magdy Gessler 
będzie co jeść. 

15:30 Szkoła (479) - 
program

16:30 19 + (180) - program
17:00 Ukryta prawda (827) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (716) - 
program obyczajowy, 
Polska   

19:00 Fakty (7251) 
19:35 Sport (7234)
19:45 Pogoda (7231)
19:50 Uwaga! (5124) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(38/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2577) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (95/118) - 
teleturniej

21:30 Diagnoza (10/13) - 
serial, Polska Artman w 
Berlinie ma rozmowę 
dotyczącą swojej 
kandydatury na dyrektora 
tamtejszej kliniki. 
Tymczasem Anna 
otrzymuje wezwanie do 
sądu rodzinnego…

22:30 Kuba Wojewódzki 12 
(10/13) - talk show

23:30 Superwizjer (1108) - 
magazyn reporterów

00:05 36,6 2 (9/13) - 
program

01:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (9/12) - 
program

02:05 Mroczne zagadki Los 
Angeles (8/19) - serial, 
USA 

03:05 Uwaga! (5124) - 
program

03:30 Moc Magii (304/355) - 
program, Polska.; 

04:50 Nic straconego

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

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

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

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2016

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1993

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2016

11:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 19. Callen i 
Sam zostają wysłani do 
Tokio, by namierzyć 
inżyniera, który próbuje 
sprzedać plany nowego 
niszczyciela rakietowego.

12:45 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 23

13:40 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 252

14:35 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 4

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

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 46. Na SOR - 
pod opiekę Łukasza - 
trafia klaun, dźgnięty 
nożem i kopnięty przez 
„jednorożca”. Kolejną 
pacjentką Zuzy jest Kalina 
– zamknięta w sobie 
dziewczynka, której w 
szpitalu nie towarzyszy 
nikt z rodziny…

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013; odc. 14

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 10

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 11

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 1408; horror, USA 
2007

22:00 Po prostu walcz 2; 
akcja, USA 2011

00:05 American Pie: 
Bractwo Beta; komedia, 
USA 2007

02:00 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

03:00 Ale numer!; Polska
03:25 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:55 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

04:45 Z archiwum policji; 
fabularny, Polska 2010; 
odc. 10

05:10 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 3; serial TVP

06:15 Droga; odc. 1/6; serial 
obyczajowy TVP

07:20 Na sygnale; odc. 69 
„Kibole”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 70 
„Sława”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 153 
„Edukacja seksualna” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 154 
„Wiosno wrócisz?” sezon 
6; serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 80 - 
Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
58 - Powódź; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
59 - Kryminał; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
610 - Słaby punkt; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 70 
„Sława”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 82 - 
Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 83 - 
Model życia artysty; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 155 
„Człowiek maszyna” sezon 
6; serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
60 - Urwisko; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 187; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 84 - 
Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 85 - 
Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
61 - Krowy tłuste, krowy 
chude; serial kryminalny 
TVP

00:10 Rodzinka.pl; odc. 218 
sezon 11; serial TVP

00:40 Pod wspólnym 
niebem; odc. 8; serial 
komediowy TVP

01:20 Strażacy; odc. 20; 
serial TVP

02:20 Ratownicy; odc. 1/13; 
serial TVP

03:20 Droga; odc. 1/6; serial 
obyczajowy TVP

04:30 M jak miłość; odc. 
668; serial TVP

05:20 Familiada; odc. 2380
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Grillowanie na trzy 
sposoby

06:30 Fabryka śmiechu; 
(odc. 8)

07:35 Jeden z dziesięciu; 
6/98; teleturniej

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (49) - Fachowcy

09:10 Koło fortuny; odc. 41 
ed. 3; teleturniej

09:45 Pierwsza randka; (9)
10:40 KabareTOP Story – 

„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /63/ - „Ogrodu 
serce” - Daab

11:20 Pojedynek nie na żarty 
(2) - Kabaret Jurki kontra 
Kabaret Limo

12:15 Życie to Kabaret – 
Historia świata w/g 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:15 Familiada; odc. 2380
14:50 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach  
(1-3); widowisko

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowa uczta

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - W 
krainie duchów; odc. 34; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 7 Izrael - 
Śladami Biblii (28)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (263); 
serial komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na 
żarty; (3) - Kabaret 
Słuchajcie kontra kabaret 
DNO

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (50) - Ekologia

22:10 Bake off – Ale ciacho!; 
(8); widowisko

23:15 Bake off – Ale przepis; 
(8)

23:35 Koło fortuny; odc. 40 
ed. 3; teleturniej

00:05 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat /9/ - Lady Pank

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – superSTARcie; 
(3) (skrót); widowisko 
muzyczne

01:50 Przyjaciele na 33 
obroty (Rosław Szaybo i 
Stanisław Zagórski); film 
dokumentalny

03:00 Hity kabaretu; (9) 
Konczita i inne hity 
kabaretu Ani Mru Mru (1); 
program rozrywkowy

04:00 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (17); 
widowisko rozrywkowe

05:30 Szpital (185) - 
program obyczajowy

06:30 W-11 Wydział Śledczy 
(1168) - program 
kryminalny

07:15 Sąd rodzinny (118) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(3) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (137/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (138/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (460) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (119) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (Anonimowy 
świadek ) (359) - program 
sądowy. tytuł oryginalny 
odcinka: Anonimowy 
świadek 

14:55 Szpital (186) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa (3/13) - 
serial

16:55 Zaklinaczka duchów 
(4) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (139/180) - 
serial obyczajowy. Po 
bójce z Bartkiem Marek 
zostaje zatrzymany przez 
policję. Ula jest załamana i 
chce uwolnić go z aresztu. 
Violetta umawia się na 
sekretną randkę z 
bramkarzem reprezentacji. 

18:30 Brzydula (140/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (461) - 
program obyczajowy

20:00 Władza absolutna - 
film sensacyjny, USA 
1997. Zawodowy 
włamywacz jest 
przypadkowym świadkiem 
przestępstwa 
popełnionego przez 
prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, który 
zrobi wszystko, aby nikt 
się o tym nie dowiedział…

22:30 John Q - film 
sensacyjny, USA 2002. 
John Archibald (Denzel 
Washington) dowiaduje 
się, że ubezpieczenie nie 
pokryje kosztów 
transplantacji serca jego 
syna. Tylko ta operacja 
mogłaby uratować 
chłopcu życie. 
Zdesperowany ojciec 
barykaduje się w szpitalu z 
zakładnikami i grozi, że ich 
pozabija, jeżeli jego 
dziecko nie otrzyma 
niezbędnej pomocy…

01:00 Nie z tego świata 
(8/22) - serial, USA

01:55 Moc Magii (304/355) - 
program, Polska

04:05 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

04:35 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

05:30 44 sposoby na... (5) - 
program rozrywkowy 

06:00 66 naj w sieci (1/7) - 
program rozrywkowy 

06:30 Co za tydzień (824) - 
magazyn 

07:00 Bez planu 2 (4/6) - 
program 

07:45 Afera fryzjera 5 (3/12) 
- program rozrywkowy 

08:30 Sekrety chirurgii 2 
(7/13) - reality show 

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (10/12) - 
reality show 

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (9/13) - 
program rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (13) - program 

12:00 Kuchenne rewolucje 6 
(12/13) - program 

13:00 Pani Gadżet 14 (8/12) 
- magazyn 

13:30 Pani Gadżet 2.0 
(10/12) - magazyn 

14:00 Pani Gadżet 7 (8/13) - 
magazyn 

14:30 Gwiazdy od kuchni 
15:00 Inspektorzy od 

żywności 3 (3/4) - 
program rozrywkowy 

16:15 Wszystko o jedzeniu 2 
16:45 Ask The Doctor 
17:25 Bez planu 2 (6) - 

program 
18:10 Kuchenne rewolucje 7 

(12/15) - program 
19:10 Sablewskiej sposób 

na modę 5 (10/13) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera 2 (4/12) 
- program rozrywkowy 

20:40 Beauty ekspert 2 
(7/12) - magazyn 
lifestylowy 

21:10 Pani Gadżet 14 (2/12) 
- magazyn 

21:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (10/12) - 
program lifestylowy 

22:25 Pojedynek na modę 
23:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (10) - reality 
show 

23:55 Apetyt na miłość 4 
(10/12) - program 
rozrywkowy 

00:55 Pocałunek w ciemno 3 
(10) - program 
rozrywkowy 

01:55 Brudasy (2/4) - 
program rozrywkowy 

02:25 W roli głównej – 
Kasia Kowalska (15/17) - 
talk show 

02:50 W roli głównej – 
Rinke Rooyens (5/17) - 
talk show 

03:15 W roli głównej – 
Tomasz Jacyków (1/17) - 
talk show 

03:40 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn 

04:05 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn 

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

04:55 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn 

08:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP - Chin - program 
dowolny solistek

08:40 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP - Chin - program 
dowolny solistek

09:45 Sportowy dokument - 
The Diplomat

10:45 Kolarstwo torowe - 
Puchar Świata - Pruszków 
- podsumowanie

12:45 4-4-2
13:10 4-4-2
13:45 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 2 
(sesja popołudniowa)

17:55 Zapasy - Krajowa Liga 
Zapaśnicza (4): Budowlani 
Łódź - AZS Supra Brokers 
Wrocław

20:05 Snooker - Champion 
of Champions 2017 - dz 2 
(sesja wieczorna)

22:30 Sportowy Wieczór
22:50 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 2 
(sesja wieczorna)

07:01 Dokument w obiektywie; 
magazyn

08:05 Akademia zbrodni; film 
dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 5; 
magazyn

09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień 
10:25 Plebania; odc. 986
10:50 Graj w zielone; odc. 5; 

magazyn
11:15 Wojna domowa; odc. 

10/15; serial TVP
12:25 Kreatywni
12:45 Co niesie dzień 
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroSzansa; odc. 

102/10; magazyn
14:15 Akademia zbrodni; film 

dokum.
15:20 Małopolska na rowery; 

odc. 12
15:35 Oblicza Polskiej Armii; 

magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 Graj w zielone; odc. 5; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Śląskie bez auta; 

magazyn
18:00 Bliżej natury
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
20:45 Kartki z kalendarza; 

magazyn
20:55 POGODA
21:00 Zwykłe – niezwykłe; 

odc. 12; cykl reportaży
21:15 Lublin 700 Plus Flesz – 

Kuce felińskie; felieton
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 Akademia zbrodni; film 

dokum.
00:45 Oblicza Polskiej Armii; 

magazyn
01:20 Wojna domowa; odc. 

10/15; serial TVP
02:35 Akademia zbrodni; film 

dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Graj w zielone; odc. 5; 

magazyn
04:50 AgroSzansa; odc. 

102/10; magazyn
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 986
06:20 Reportaż
06:35 Oblicza Polskiej Armii; 

magazyn

06:50 Był taki dzień – 7 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Niepodległy - opowieść 
o Januszu Krupskim; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat - W 
krainie duchów; odc. 34; 
cykl reportaży

08:35 Z szafy Pietrzaka; odc. 
3 em. 10.06.2016

09:05 W labiryncie; odc. 
111/120; serial TVP

09:40 Objawienia 
Gietrzwałdzkie; film 
dokumentalny

10:40 Life – Życie.; cz. 10; 
serial dokumentalny

11:40 IPN
12:15 Nefertiti i zaginiona 

dynastia; film dokum.; 
Wielka Brytania (2006)

13:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:55 Sensacje XX wieku – 
Decydująca bitwa; cz. 2; 
cykl dokumentalny

14:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tamten 
najdłuższy dzień; cz. 2; 
cykl dokumentalny

15:15 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:05 Klucz do serc; film 
dokumentalny

16:45 Historia Polski – 
Ewangelia i bunt; film 
dokumentalny; Polska 
(2010)

17:45 Czas honoru; odc. 32; 
seria III „INGA”; serial TVP

18:35 Biało-czerwoni – 
historie niezwykłe

18:55 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; odc. 
4; reportaż

19:15 Sensacje XX wieku – 
Najgłębsza tajemnica; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

20:30 Nowe Ateny
21:20 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Powrót do 
służby

21:50 Polonia Restituta; odc. 
5; serial TVP

22:55 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 1/12; 
serial dokumentalny; 
Serbia (2016)

23:30 II wojna światowa 
na Bałkanach; odc. 2/12 
Włochy i ludobójstwo 
w Chorwacji; serial 
dokumentalny; Serbia 
(2015)

00:10 Wichry Kołymy; 
dramat; Niemcy, Polska 
(2009)

02:10 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat - W 
krainie duchów; odc. 34; 
cykl reportaży

02:45 Polonia Restituta; odc. 
5; serial TVP

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Zagłębie 
Sosnowiec - Ruch 
Chorzów

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Indykpol AZS Olsztyn

11:20 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy

13:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Polski Cukier Muszynianka 
- Poli Budowlani Toruń

15:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Aluron 
Virtu Warta Zawiercie - 
Cerrad Czarni Radom

17:20 Atleci; magazyn
18:00 Siatkówka kobiet; 

Eliminacje Ligi Mistrzyń; 
mecz 3. rundy: Nova KBM 
Branik Maribor - 
Developres SkyRes 
Rzeszów

20:30 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji IBF 
w Newark; waga junior 
ciężka: Murat Gasijew - 
Krzysztof Włodarczyk

22:00 Boks; Droga do 
Częstochowy (2)

22:30 Boks; Walka o 
mistrzostwo Europy w 
Monako; waga ciężka: Agit 
Kabayel - Dereck Chisora

0:30 Sporty walki: KSW 39: 
Colosseum; walka: 
Mamed Khalidov - Borys 
Mańkowski. Galia odbyła 
się na PGE Stadionie 
Narodowym 27 maja  
2017 r.
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3655; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:10 Sonda 2
09:35 Jak to działa; odc. 145 

Grzyby; magazyn
10:15 Dr Quinn; seria I,; odc. 

2/18 ; serial obyczajowy; 
USA (1992)

11:05 Niebo i piekło, Północ 
– Południe, Księga III; 
odc. 2/6; serial 
kostiumowy; USA (1994)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Nowoczesne mleczarstwo
12:55 Natura w Jedynce – 

Skrzydlata królowa nieba; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2014)

14:00 Elif; odc. 129; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/172/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

28; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3656; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3198; 

telenowela TVP

18:30 Rodzina wie lepiej; 
/62/; teleturniej

18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Białoczerwoni
20:10 Pogoda
20:25 Wielki test
21:55 Piłsudski Bronisław 

zesłaniec, etnograf, 
bohater; film 
dokumentalny

23:00 Ludzkie dzieci; film 
science fiction; USA 
(2006); reż.:Alfonso 
Cuaron; wyk.:Clive Owen

01:00 Naszaarmia.pl; odc. 
289; magazyn

01:30 El Principe – dzielnica 
zła; serial

02:30 Notacje – Kazimierz 
Kaczor. Z iskrą na scenie; 
cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 174 
„Nie chcę być babcią” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

06:40 Pożyteczni.pl; 
magazyn

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

08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1735; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
482 - Anioł stróż; serial 
TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 19; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 74 
„Być kobietą”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 Cykle zagraniczne 
lifestylowo-dokumentalne

15:30 M jak miłość; odc. 
1328; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 51 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 48; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

11/102; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1735; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc. 

1736; serial TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
684; serial TVP

21:50 Na sygnale; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – 27 
sukienek; komedia; USA 
(2008); reż.:Anne Fletcher; 
wyk.:Katherine Heigl, Judy 
Greer, James Marsden, 
Brian Kerwin

00:25 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

01:25 Świat bez tajemnic - 
Film dokumentalny

02:35 Prokurator; odc. 10/10; 
serial kryminalny TVP

03:25 Licencja na 
wychowanie; odc. 59 - 
Obrońcy; serial 
obyczajowy TVP

04:00 Licencja na 
wychowanie; odc. 60/101 
- W sennym płaczu rynien 
odchodzę; serial 
obyczajowy TVP

04:35 Film fabularny

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (550); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (57); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (349); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (277); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (678); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2563); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (724); 
serial paradokumentalny. 
Krzysztof jest szczęśliwy 
ze swoją dziewczyną. 
Pewnego dnia do Polski 
wraca z USA jej były 
chłopak. Zaprasza parę na 
imprezę...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (168); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (156); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2564); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (408); serial 
komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda 
Kiepskiego i jego rodziny 
oraz sąsiadów 
Paździochów i Boczka. 
Kiepscy obchodzą 40. 
rocznicę ślubu.

20:05 Świat według 
Kiepskich (525); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego żony 
Haliny (Marzena Kipiel-
Sztuka) oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów: Mariana 
(Ryszard Kotys)...

20:40 #SUPERMODELKA - 
PLUS SIZE (9); program 
rozrywkowy. Przepustkę 
do kariery w modelingu 
otrzymają kobiety o 
pełnych kształtach…

22:20 Zoolander; komedia, 
Niemcy/Australia/USA 
2001

0:20 Haker; komedia 
sensacyjna, Polska 2002

2:10 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5124) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy; 
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(38/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2119) - magazyn 

10:55 Ukryta prawda (827) - 
program obyczajowy, 
Polska   

12:00 Szkoła (479) - 
program

13:00 19 + (180) - program
13:30 Szpital (716) - 

program obyczajowy, 
Polska   

14:30 Kuchenne rewolucje 4 
(8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Resturacja Li Du 
(Warszawa). Po 
sukcesach w Gdyni, swoją 
restaurację postanowił 
otworzyć Wei Heling. 
Niestety nie dopuszcza do 
siebie myśli, że kuchnia 
chińska w naszym kraju 
nie jest już tak interesująca 
jak jeszcze kilka lat 
temu…

15:30 Szkoła (480) - 
program

16:30 19 + (181) - program
17:00 Ukryta prawda (828) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (717) - 
program obyczajowy, 
Polska   

19:00 Fakty (7252) 
19:35 Sport (7235)
19:45 Pogoda (7232)
19:50 Uwaga! (5125) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(39/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2578) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (96/118) - 
teleturniej

21:30 Azja Express 2 (10/13) 
- program

23:00 Pieniądze to nie 
wszystko - komedia, 
Polska 2001. 50-letni 
biznesmen, chce 
poświęcić się swojej pasji 
życiowej - filozofii. Pomysł 
ten nie przypada do gustu 
jego wspólnikowi. Do tego 
wszystkiego Tomasz ulega 
wypadkowi i zostaje wzięty 
jako zakładnik przez 
miłośników 
produkowanego przez 
siebie napitku... 

01:15 Superwizjer (1108) - 
magazyn reporterów

01:50 Czarne lustro (2/3) - 
serial, Wielka Brytania

03:10 Uwaga! (5125) - 
program

03:35 Moc Magii (305/355) - 
program, Polska.; 

04:55 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

09:55 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1993

10:55 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2016

11:50 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 20. Agenci 
badają sprawę Rebeki 
Larmont, która zajmuje się 
projektowaniem broni 
nuklearnej...

12:45 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 24. Sam na 
własną rękę próbuje 
powstrzymać Tahira 
Khaleda przed kolejnym 
atakiem na swoją rodzinę.

13:40 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 253

14:35 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 5

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 46. Na SOR - 
pod opiekę Łukasza - 
trafia klaun, dźgnięty 
nożem i kopnięty przez 
„jednorożca”…

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 47. Na SOR – 
pod opiekę Piotra - trafia 
młoda pacjentka, która ma 
nietypowy problem: 
spontaniczne orgazmy…

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

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 11

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 12

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Prawo krwi; akcja,  
1989

22:05 Maczeta zabija; akcja, 
Rosja, USA 2013

00:15 Żądza śmierci; akcja, 
Kanada, Rosja, USA 2009

02:10 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

03:05 Ale numer!; Polska
03:20 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:00 Biesiada na cztery 

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

fabularny, Polska 2010; 
odc. 12

04:50 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 4; serial TVP

06:15 Droga; odc. 2/6 - 
Numer próbny; serial 
obyczajowy TVP

07:20 Na sygnale; odc. 70 
„Sława”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 71 
„Zabójczy pocałunek”; 
serial fabularyzowany TVP

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

09:25 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 21- Nowa lokatorka; 
serial obyczajowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 154 
„Wiosno wrócisz?” sezon 
6; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 155 
„Człowiek maszyna” sezon 
6; serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 82 - 
Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
59 - Kryminał; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
60 - Urwisko; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
611 - Zapomnij o nim; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 71 
„Zabójczy pocałunek”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 83 - 
Model życia artysty; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 84 - 
Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 156 
„Dżambalaja” sezon 6; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
61 - Krowy tłuste, krowy 
chude; serial kryminalny 
TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 188; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 85 - 
Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 86 - 
Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
62 - Paragraf 23; serial 
kryminalny TVP

00:05 Komisarz Alex; odc. 
126 - Szkoła strachu; 
serial kryminalny TVP

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

01:55 Miasto skarbów; odc. 
8; serial kryminalny TVP

02:55 Droga; odc. 2/6; serial 
obyczajowy TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
669; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 154; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2381
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Wieprzowa uczta
06:30 Super hity Elity i 

Studia 202
07:30 Jeden z dziesięciu; 

7/98; teleturniej
08:05 Kabaretowy Klub 

Dwójki; (50) - Ekologia
09:00 Koło fortuny; odc. 42 

ed. 3; teleturniej
09:40 Latający Klub 2, czyli 

wieczór kabaretowy - 
sezon II; (5)

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /89/ - 
„Zaproście mnie do stołu” 
- Elżbieta Wojnowska

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /64/ - 
„Pamiętajcie o ogrodach” 
- Jonasz Kofta

11:15 Pojedynek nie na 
żarty; (3) - Kabaret 
Słuchajcie kontra kabaret 
DNO

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (1-2)

14:10 Familiada; odc. 2381
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2012 Jestem 
Gwiazdą!

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2016 na 
bis - Waldemar Malicki i 
Filharmonia Dowcipu

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Nogi drobiowe w 
kwiatach

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Polowanie z Buszmenami; 
odc. 35; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 7 Izrael - Magia 
Lewantu (29)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (264); 
serial komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na 
żarty; (5) - Kabaret pod 
Wyrwigroszem kontra 
kabaret Koń Polski

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (47) - Grecja

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (10) - Urzędnik; 
cz. 2

23:10 Koło fortuny; odc. 41 
ed. 3; teleturniej

23:45 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki - Gwiazdy, 
gwiazdki, gwiazdeczki. 
Melodie sprzed lat /10/ - 
Homo Homini

00:20 superSTARcie; (4) 
(skrót); widowisko 
muzyczne

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Co nam w 
duszy gra - Adio pomidory

02:35 Kierunek Kabaret – 
Miłosny poradnik 
kabaretowy /41/

03:40 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Ale cyrk

05:20 Ukryta prawda (66/72) 
- program obyczajowy

06:20 Szpital (186) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (119) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(4) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (139/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (140/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (461) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (120) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (360) - 
program sądowy

14:55 Szpital (187) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa (007 ) 
(4/13) - serial 

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

17:55 Brzydula (141/180) - 
serial obyczajowy. Karetka 
zabiera Izę do szpitala, a 
pokaz strojów 
reprezentacji zostaje 
odwołany. Józef, po 
rozmowie z Maćkiem, 
dochodzi do wniosku, że 
Ula jest nieszczęśliwa z 
powodu Marka i powinna 
dać raczej szansę 
Bartkowi. Marek jedzie z 
Ulą do Rysiowa, żeby 
odebrać samochód, który 
zostawił przed jej 
domem…

18:30 Brzydula (142/180) - 
serial obyczajowy. Marek 
jest przekonany, że to 
Bartek stoi za kradzieżą 
jego samochodu. Bartek 
pojawia się w firmie. Prosi 
Ulę, żeby pomogła mu 
znaleźć pracę w 
Febo&Dobrzański…

19:00 Ukryta prawda (462) - 
program obyczajowy

20:00 Striptiz - film 
sensacyjny, USA 1996

22:25 The Following III 
(12/15) - serial, USA

23:30 Sierota - film horror, 
USA/Kanada/Francja/
Niemcy 2009. Młode 
małżeństwo przeżywa 
dramat po stracie dziecka. 
Wkrótce postanawiają 
zaadaptować sierotę z 
pobliskiego sierocińca. 
Decydują się na 
dziewięcioletnią 
dziewczynkę. Zaraz po jej 
przybyciu do domu 
adoptowanych rodziców 
zaczynają się dziać dziwne 
rzeczy…

02:00 Moc Magii (305/355) - 
program, Polska

04:10 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

04:40 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

05:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (5/13) - 
program lifestylowy 

06:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (6/13) - 
program lifestylowy 

07:05 Gwiazdy od kuchni 
07:35 Wszystko o jedzeniu 2 
08:05 Beauty ekspert 2 

(7/12) - magazyn 
08:35 Sekrety chirurgii 2 

(8/13) - reality show 
09:35 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 3 (11/12) - 
reality show 

10:20 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (10/13) - 
program rozrywkowy 

11:05 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (1/13) - program 

12:05 Kuchenne rewolucje 6 
(13) - program 

13:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (10) - reality 
show 

13:50 Pojedynek na modę 
14:35 W roli głównej – 

Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show 

15:05 W dobrym stylu 3 
(5/8) - program 

15:50 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (8) - program 
rozrywkowy 

17:10 Apetyt na miłość 4 
(10/12) - program 
rozrywkowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 7 
(13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (11/13) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera 2 (5/12) 
- program rozrywkowy 

20:40 Żony Hollywood 3 
(9/12) - program 

21:40 Dorota was urządzi 6 
(4/12) - program 

22:25 Beauty ekspert 2 
(8/12) - magazyn 
lifestylowy 

22:55 Życie bez wstydu 5 
(10/12) - reality show 

23:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki 

00:55 Prawda z DNA (6/8) - 
program obyczajowy 

01:25 Nieudane operacje - 
cena piękna (2/6) - reality 
show 

02:20 W roli głównej – 
Tomasz Karolak (1/9) - 
talk show 

02:45 W roli głównej – Ewa 
Kasprzyk (14/17) - talk 
show 

03:10 W roli głównej – 
Joanna Senyszyn (2/17) - 
talk show 

03:35 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 4 
(6/15) - magazyn 

04:25 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn 

04:50 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn 

08:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP - Chin - Gala

10:00 Zapasy - Krajowa Liga 
Zapaśnicza (4): Budowlani 
Łódź - AZS Supra Brokers 
Wrocław

10:45 Zapasy - Krajowa Liga 
Zapaśnicza (4): Budowlani 
Łódź - AZS Supra Brokers 
Wrocław

11:45 Piłka nożna Bayern
12:40 Piłka nozna Bayern
13:45 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 3 
(sesja popołudniowa)

18:25 Pełnosprawni
18:50 Jedziemy na Mundial
19:45 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 3 
(sesja wieczorna)

22:30 Sportowy Wieczór
22:50 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 3 
(sesja wieczorna)

07:00 Bliżej natury
08:05 ... powinniście być 

wdzięczni Stalinowi; film 
dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień 
10:25 Plebania; odc. 987
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:15 Smaki polskie
12:30 Sekrety Stomatologii; 

odc. 8; magazyn
12:45 Co niesie dzień 
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 ... powinniście być 

wdzięczni Stalinowi; film 
dokum.

15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Subregion; program 

publicystyczny
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Zaproszenie
20:01 Dokument w 

obiektywie; magazyn
20:30 Zwykłe – niezwykłe; 

odc. 1; cykl reportaży
20:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów 
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 ... powinniście być 

wdzięczni Stalinowi; film 
dokum.

00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:20 Smaki polskie
02:40 ... powinniście być 

wdzięczni Stalinowi; film 
dokum.

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 987
06:20 Sekrety Stomatologii; 

odc. 8; magazyn
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 8 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Ewangelia i bunt; film 
dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat - 
Polowanie z Buszmenami; 
odc. 35; cykl reportaży

08:25 Czterdziesty sezon 
Kabaretu pod Egidą; cz. 1

09:25 W labiryncie; odc. 
112/120; serial TVP

10:00 Kinema; film dokum.
10:40 Daniel Gabriel 

Fahrenheit
11:05 Kobiety i wojna; film 

dokumentalny
12:15 Spór o historię – Józef 

Piłsudski prawda i 
legenda; debata

12:50 Polacy – Wanda 
Rutkiewicz. Ślady na 
śniegu; cykl reportaży

13:25 Gdybyś przyszedł pod 
tę ścianę; film dokum.

13:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Powrót do 
służby

14:20 Sensacje XX wieku – 
Najgłębsza tajemnica; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

15:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Mołotow; 
cykl dokumentalny

15:50 Ostatnia tajemnica 
Romanowów; film 
dokum.; Wielka Brytania

16:50 Historia Polski – 
Mocarz; film dokum.

17:55 Czas honoru; odc. 33; 
serial TVP

18:55 Śladami zbrodni
19:25 Sensacje XX wieku – 

Kutrzeba; cz. 1; widowisko
20:20 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Dingo

20:50 Kobiety Kennedy’ego; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2006)

21:55 Polonia Restituta; odc. 
6; serial TVP

23:00 Kronika olimpijska; 
odc. 1 Igrzyska 
straconych nadziei; film 
dokumentalny; Białoruś 
(2008)

23:30 Kronika olimpijska; 
odc. 2 Olimpiada. Za 
żelazną kurtyną; film 
dokumentalny; Białoruś 
(2008)

24:00 Bilet na księżyc; 
film obyczajowy; Polska 
(2013); reż.:Jacek 
Bromski; wyk.:Filip 
Pławiak, Mateusz 
Kościukiewicz, Bożena 
Adamek, Krzysztof 
Stroiński, Anna 
Przybylska, Łukasz Simlat

02:05 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat - 
Polowanie z Buszmenami; 
odc. 35; cykl reportaży

02:40 Polonia Restituta; odc. 
6; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - Espadon 
Szczecin

9:10 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

10:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Zagłębie 
Sosnowiec - Ruch 
Chorzów

12:10 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Polski Cukier Muszynianka 
- Poli Budowlani Toruń

14:20 ATP World Tour 
Uncovered

15:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Indykpol AZS Olsztyn

17:20 ATP World Tour 
Uncovered

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
Eliminacje Ligi Mistrzów; 
mecz 3. rundy: Omonia 
Nikozja - Jastrzębski 
Węgiel

20:30 Boks; Walka o 
mistrzostwo Europy w 
Monako; waga ciężka: Agit 
Kabayel - Dereck Chisora

21:30 Z archiwum boksu: 
Gala w Louisville z 1961 
roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Alonzo 
Johnson

22:30 Boks
0:30 Piłka nożna; Eliminacje 

Mistrzostw Świata; mecz: 
Kazachstan - Polska. 
Spotkaniem w Astanie 
Polacy rozpoczęli drogę 
do mundialu w Rosji

2:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski.
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3656; 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; /9/; serial 

dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /49/; magazyn
10:10 Dr Quinn; seria I,; odc. 

3/18; serial obyczajowy; 
USA (1992)

11:00 Niebo i piekło, Północ 
– Południe, Księga III; 
odc. 3/6; serial 
kostiumowy; USA (1994)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Smaki polskie – Gęś 

na co dzień i od święta; 
magazyn kulinarny

12:55 Natura w Jedynce – 
Dzika Kornwalia; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2016)

14:00 Elif; odc. 130; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/173/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

29; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3657; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3199; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/63/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Białoczerwoni
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

236; serial TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:30 Przerwana Misja; film 

dokumentalny; Polska 
(2016)

00:35 Serial fabularny
01:30 Anno Domini – Biblii 

ciąg dalszy; odc. 1/12; 
serial; USA (2015)

02:30 Sprawa dla reportera
03:30 Dzwony wojny; odc. 

2/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

04:20 Notacje – Barbara 
Osterloff. Teatr jest 
najważniejszy, a nie ja; 
cykl dokumentalny

05:55 Rodzinka.pl; odc. 175 
„Zarządzanie kryzysowe” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

06:35 Sztuka codzienności - 
Zobaczmy to jeszcze raz; 
cz. 1; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

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

08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc. 

1736; serial obyczajowy 
TVP

11:40 Na dobre i na złe; odc. 
483 - Margines błędu; 
serial TVP

12:40 Tylko z Tobą; odc. 20; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 75 
„Piknik”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Cykle zagraniczne 
lifestylowo-dokumentalne

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
684; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 52 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 49; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

12/102; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1736; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1737; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Pierwsza randka; (11)
21:40 Miasto skarbów; odc. 

9; serial kryminalny TVP
22:40 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
23:20 Nowy koszmar Wesa 

Cravena; horror; USA 
(1994); reż.:Wes Craven; 
wyk.:Robert Englund, 
Heather Langenkamp, 
Miko Hughes, David 
Newsom, Fran Bennet, 
Wes Craven; Dozwolone 
od lat 18

01:20 27 sukienek; komedia; 
USA (2008)

03:20 Film fabularny
05:00 Art Noc: Z 

poważaniem, L. Cohen 
(Przegląd Piosenki 
Aktorskiej 2008); cz. 2

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (551); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (58); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (350); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (278); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (679); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2564); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (725); 
serial paradokumentalny. 
Żona Borysa zmarła rok 
temu. Siostra przedstawia 
mu atrakcyjną Zofię. 
Kobieta zdobywa zaufanie 
wdowca. Zaczyna usuwać 
pamiątki po zmarłej i...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (169); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (157); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2565); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (409); serial 
komediowy

20:05 Nasz nowy dom (104); 
reality show. Pani 
Agnieszka po rozstaniu z 
mężem mieszkała z 
dziećmi i swoim ojcem w 
zrujnowanym domu. By 
nie stracić córki i...

21:10 Przyjaciółki (120); 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:15 Zdrady (121); serial 
paradokumentalny. 
Bohaterów serialu łączy 
jeden problem - 
podejrzewają swoich 
partnerów o zdradę. 
Odkryć prawdę pomaga 
im prywatny detektyw 
Damian Petrow (Damian...

23:25 Replikant; thriller SF, 
USA 2001

1:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5125) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy; 
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(39/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2120) - magazyn 

10:55 Ukryta prawda (828) - 
program obyczajowy, 
Polska   

12:00 Szkoła (480) - 
program

13:00 19 + (181) - program
13:30 Szpital (717) - 

program obyczajowy, 
Polska   

14:30 Kuchenne rewolucje 4 
(9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (481) - 
program

16:30 19 + (182) - program
17:00 Ukryta prawda (829) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (718) - 
program obyczajowy, 
Polska   

19:00 Fakty (7253) 
19:35 Sport (7236)
19:45 Pogoda (7233)
19:50 Uwaga! (5126) - 

program
20:10 Doradca smaku (40) - 

program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2579) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (97/118) - 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Nie kłam, kochanie - 
komedia, Polska 2008. 
Młoda i wrażliwa Ania 
(Marta Żmuda 
Trzebiatowska) ma tylko 
jedno marzenie: poznać 
wreszcie mężczyznę, który 
ją pokocha. Póki co, 
dziewczyna zadowala się 
rozmowami z roślinami. 
Marcin (Piotr Adamczyk), 
przystojniak z klasą, od 
razu wpada jej w oko. 
Wielbiciel kosztownych 
rozrywek i krótkich 
znajomości nie dostrzega 
jednak skromnej buzi. 
Sytuacja zmienia się o 180 
stopni, gdy beztroski 
bawidamek traci pracę i 
wpada w tarapaty 
finansowe…

00:45 Labirynt - film 
sensacyjny, USA 2013., 
reżyseria: Denis 
Villeneuve, obsada: Hugh 
Jackman, Jake Gyllenhaal, 
Viola Davis, Maria Bello, 
Terrence Howard, Melissa 
Leo, Paul Dano; 

03:55 Moc Magii (306/355) - 
program, Polska.; 

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 1993

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 21. Kapitan 
marynarki porywa 
administratora 
Departamentu ds. 
Weteranów, który 
defraudował pieniądze…

12:50 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2012; odc. 1

13:40 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 254

14:35 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 6

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 47

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 48. Pod 
opiekę Dagmary trafia 
Helena – z ostrym, 
bakteryjnym zapaleniem 
tarczycy…

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013; odc. 16

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 12. 
Andżelika spotyka przed 
lombardem szczególnego 
klienta – mężczyznę na 
wyczynowym wózku 
inwalidzkim do 
koszykówki, który chce 
zastawić…

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 13

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Witaj w domu, panie 
Jenkins; komedia, USA 
2008

22:15 Fajna z niego babka; 
komedia, USA 2002

00:20 American Pie: 
Bractwo Beta; komedia, 
USA 2007

02:00 Ale numer!; Polska
02:30 Dyżur; factual, Polska 

2009; odc. 9
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 2017
04:30 Z archiwum policji; 

fabularny, Polska 2010; 
odc. 13

04:50 Twój Puls; fabularny, 
Polska 2015

05:35 Menu na miarę; 
fabularny, Polska 2011

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 5; serial TVP

06:15 Droga; odc. 3/6 - 
Ostatnich gryzą psy; serial 
obyczajowy TVP

07:20 Na sygnale; odc. 71 
„Zabójczy pocałunek”; 
serial fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 72 
„Roszada”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 Komisarz Alex; odc. 
126 - Szkoła strachu; 
serial kryminalny TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 155 
„Człowiek maszyna” sezon 
6; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 156 
„Dżambalaja” sezon 6; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 82 - 
Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 83 - 
Model życia artysty; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
60 - Urwisko; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
61 - Krowy tłuste, krowy 
chude; serial kryminalny 
TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
612 - Alibi; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 72 
„Roszada”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 84 - 
Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 85 - 
Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 157 
„Jajo i kura” sezon 7; 
serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
62 - Paragraf 23; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 189; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 86 - 
Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 87 - 
Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; odc. 
63 - Zdobycz; serial 
kryminalny TVP

23:55 Na dobre i na złe; odc. 
684; serial TVP

01:00 Londyńczycy II; odc. 
10/16; serial obyczajowy 
TVP

01:55 Londyńczycy II; odc. 
11/16; serial obyczajowy 
TVP

02:50 Droga; odc. 3/6 - 
Ostatnich gryzą psy; serial 
obyczajowy TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
670; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 155; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2382
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Nogi drobiowe w 
kwiatach

06:30 Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Parada 
uniesień

07:35 Jeden z dziesięciu; 
8/98; teleturniej

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (47) - Grecja

09:10 Koło fortuny; odc. 43 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (10) - Urzędnik; 
cz. 2

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /105/ - „Te 
opolskie dziołchy” - No To 
Co

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /61/ - „Motylem 
jestem” - Irena Jarocka

11:10 Pojedynek nie na 
żarty; (5) - Kabaret pod 
Wyrwigroszem kontra 
kabaret Koń Polski

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret na festiwalu. 
Fabularny show 
kabaretowy

13:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru 
„Premiery, prapremiery i 
prawie premiery”; 
widowisko

14:15 Familiada; odc. 2382; 
teleturniej

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki;  
(1-3)17:55 Okrasa łamie 
przepisy – Kuchnia 
pachnąca ziołami

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 36; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 7 Izrael - Tel 
Awiw (30)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (265); 
serial komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na 
żarty; (6) - Formacja 
Chatelet kontra Artur 
Andrus

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (48) - z NEO - 
NÓWKĄ

22:05 KabareTOP Story; 12/ 
- „Pan Józek”22:20 
Kierunek Kabaret; /42/

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza; (11); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 42 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa 2014 - 
Bohater potrzebny od 
zaraz. (1-3); widowisko

03:55 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (16)

05:20 Ukryta prawda (67/72) 
- program obyczajowy

06:20 Szpital (187) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (120) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(5) - serial S-F, USA. 
Melindę nawiedza duch 
mężczyzny, który szuka 
swojej żony. Duch nie 
pamięta kim jest, ale jest 
przekonany, że kobieta, 
która płacze przy jego 
grobie nie jest jego 
żoną…

09:10 Brzydula (141/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (142/180) - 
serial obyczajowy. Marek 
jest przekonany, że to 
Bartek stoi za kradzieżą 
jego samochodu. Bartek 
pojawia się w firmie. Prosi 
Ulę, żeby pomogła mu 
znaleźć pracę w 
Febo&Dobrzański…

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (462) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (121) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (361) - 
program sądowy

14:55 Szpital (188) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa(5/13) - 
serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(6) - serial S-F, USA. Jim 
spędza wieczór z 
kolegami, kiedy w domu 
pojawiają się dziwne żuki. 
Mężczyzna czuje, że dzieje 
się coś nadprzyrodzonego. 
W nocy śni mu się piękna 
kobieta trzymająca 
egzotycznego kota…

17:55 Brzydula (143/180) - 
serial obyczajowy

18:30 Brzydula (144/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (463) - 
program obyczajowy

20:00 Gorąca laska - 
komedia, USA 2002

22:15 Oszuści (1/10) - serial
23:15 Niewierni (1/10) - 

serial
00:35 Nie z tego świata 

(9/22) - serial, USA
01:35 Kult - film dokument, 

Wielka Brytania 2014. 
Heaven’s gate to grupa 
religijna założona w latach 
70-tych XX wieku w San 
Diego. Jej system wierzeń 
był oparty głównie na 
kulcie UFO. Zwolennicy 
wierzyli, że dzięki śmierci 
przeniosą się do obcego 
statku kosmicznego i na 
zawsze opuszczą naszą 
planetę. O sekcie zrobiło 
się głośno w 1997 roku, 
kiedy odnaleziono 
trzydzieści dziewięć ciał jej 
wyznawców…

02:45 Moc Magii (306/355) - 
program, Polska

05:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (7/13) - 
program lifestylowy 

06:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (8/13) - 
program lifestylowy 

07:10 Ostre cięcie 4 (8/12) - 
program 

07:55 W dobrym stylu 3 
(5/8) - program 
lifestylowy 

08:40 Sekrety chirurgii 2 
(9/13) - reality show 

09:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (12) - reality 
show 

10:25 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (11/13) - 
program rozrywkowy 

11:10 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (2/13) - program 
rozrywkowy 

12:10 Kuchenne rewolucje 7 
(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

13:10 Afera fryzjera 5 (3/12) 
- program rozrywkowy 

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (10) - program 
rozrywkowy 

14:40 Gwiazdy prywatnie 
15:10 Ostre cięcie 4 (8/12) - 

program 
15:55 36,6 2 (8/13) - 

program 
16:55 Wszystko o jedzeniu 2 
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (10/12) - 
program lifestylowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 7 
(14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (12/13) - 
program rozrywkowy 

19:55 Idealna niania 9 
(7/12) - program 
obyczajowy 

20:40 W czym do ślubu? 2 
(10) - reality show 

21:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (10) - reality 
show 

21:55 Pani Gadżet 2.0 
(10/12) - magazyn 

22:25 Pani Gadżet 14 (9/12) 
- magazyn 

22:55 Dorota was urządzi 6 
(4/12) - program 

23:40 Gwiazdy prywatnie 
00:10 Prawda z DNA (7/8) - 

program obyczajowy 
00:40 Ask The Doctor 
01:20 Internetowi oprawcy 2 

(8) - program obyczajowy 
02:25 W roli głównej – Iza 

Miko (2/9) - talk show 
02:50 W roli głównej – 

Kasia Cichopek (16/17) - 
talk show 

03:15 W roli głównej – 
Agnieszka Chylińska 
(3/17) - talk show 

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

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

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

08:05 Kolarstwo torowe - 
Puchar Świata - Pruszków 
- podsumowanie

09:55 Magazyn piłkarski
10:30 PN - Barca
11:40 PN - Barca
13:05 PN - Barca
13:45 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 4 
(swsja popołudniowa)

18:25 Magazyn piłkarski 
FIFA

18:55 Jedziemy na Mundial
19:45 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 4 
(sesja wieczorna)

22:30 Sportowy Wieczór
22:50 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 4 
(sesja wieczorna)

07:00 Śląskie bez auta; 
magazyn

07:20 Twarze TV Katowice; 
felieton

08:00 Wielka piątka Azji. Lew; 
cykl dokum.; Niemcy (2015)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień 
10:25 Plebania; odc. 988
10:50 Reportaż
11:15 Jestem gotowy na 

wszystko; film dokum.
12:15 Smaki polskie
12:30 Łódź kreatywna – L. 

Stadt; reportaż
12:45 Co niesie dzień 
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Wiatr od morza; odc. 92; 

magazyn
14:15 Wielka piątka Azji. Lew; 

cykl dokum.; Niemcy (2015)
15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

669; magazyn
15:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Na chwałę 
przodków naszych

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
18:00 Kronika regionu; 

program publicystyczny
18:20 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Śląskie bez auta; 

magazyn
20:01 Uwaga! Weekend; 

magazyn kulturalno-
społeczny

20:55 POGODA
21:00 Do teatru
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów 
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Wielka piątka Azji. Lew; 

cykl dokum.; Niemcy (2015)
00:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Na chwałę 
przodków naszych

01:20 Jestem gotowy na 
wszystko; film dokum.

02:20 Smaki polskie
02:40 Wielka piątka Azji. Lew; 

cykl dokum.; Niemcy (2015)
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 Wiatr od morza; odc. 92; 

magazyn
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 988
06:20 Reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Na chwałę 
przodków naszych

06:50 Był taki dzień – 9 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Mocarz; film dokum.

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 36; 
cykl reportaży

08:35 RetroTEYada – Z 
archiwum kabaretu Tey 
czyli RetroTEYada; odc. 9

09:20 W labiryncie; odc. 
113/120; serial TVP

09:50 Kronika olimpijska; 
odc. 1 Igrzyska straconych 
nadziei; film dokum.; 
Białoruś (2008)

10:15 Kronika olimpijska; 
odc. 2 Olimpiada. Za 
żelazną kurtyną; film 
dokum.; Białoruś (2008)

10:55 Wszystkie kolory 
świata – Peru; odc. 12/30; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

12:00 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:20 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; odc. 
4; reportaż

12:40 Nowe Ateny
13:30 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Dingo

14:05 Sensacje XX wieku – 
Kutrzeba; cz. 1; widowisko

15:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Niezwykłe 
rozkazy Hitlera; cykl dok.

15:25 Pradzieje ludu 
Mochica; film dokum.; 
Hiszpania (2012)

16:30 Historia Polski – 
Wypędzeni - Ludzie 
z fotografii; cykl 
dokumentalny; 
reż.:Tadeusz Litowczenko

17:40 Czas honoru; odc. 34 
„Zamach”; serial TVP

18:35 Taśmy bezpieki
19:10 Sensacje XX wieku – 

Kutrzeba; cz. 2; widowisko 
kameralne

20:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Pod prąd czasu

20:35 Jak wygrać 
wojnę; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:40 Polonia Restituta; odc. 
7; serial TVP

22:40 Spór o historię 
– Władcy polscy: 
Aleksander Jagiellończyk; 
debata

23:25 Ośmiornica; s. 6; 
odc. 2/12; serial; Włochy 
(1984)

00:25 Czarny; serial 
- Rotunda; cykl 
dokumentalny

01:00 Czarny; serial 
- Kopernik; cykl 
dokumentalny

01:30 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 36 
- U brzegów Sahary; cykl 
reportaży

02:05 Polonia Restituta; odc. 
7; serial TVP

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Odra Opole - 
GKS Katowice

9:10 Siatkówka kobiet; 
Eliminacje Ligi Mistrzyń; 
mecz 3. rundy: Nova KBM 
Branik Maribor - 
Developres SkyRes 
Rzeszów

11:20 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

13:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Indykpol AZS Olsztyn

15:10 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Zagłębie 
Sosnowiec - Ruch 
Chorzów

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; 
Eliminacje Ligi Mistrzów; 
mecz 3. rundy: Omonia 
Nikozja - Jastrzębski 
Węgiel

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz 
barażowy: Irlandia 
Północna - Szwajcaria

22:50 Boks
23:30 Piłka nożna; Eliminacje 

Mistrzostw Świata; studio
0:00 Boks; Droga do 

Częstochowy
0:30 Piłka nożna; Eliminacje 

Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Dania

2:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Armenia
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