
Grzywna do 5 tysięcy złotych lub ogra-
niczenie wolności grozi właścicielowi nie-
bezpiecznego psa trzymanego na nieogro-
dzonej posesji lub puszczonego wolno pod-
czas spacerów, co zagraża zdrowiu, a na-
wet życiu innych ludzi. 

Do tej pory za nieostrożność przy trzyma-
niu niebezpiecznego zwierzęcia groziła grzyw-
na w wysokości do 250 zł. Resort sprawiedli-
wości uznał, że sankcję tę należy wyraźnie 
zwiększyć, ponieważ w Polsce często dochodzi 
do ataków na ludzi przez zwierzęta pozosta-
wione bez właściwego dozoru. Ofiarami agre-
sywnych psów niejednokrotnie padają dzieci. 
- Pies może być niebezpieczny, jeśli jego wła-
ściciel jest niefrasobliwy i nieodpowiedzialny. 
Musimy prawem wymagać od właścicieli, by 

gwarantowali bezpieczeństwo swo-
jemu otoczeniu – zaznaczył mini-
ster Zbigniew Ziobro.

Projekt nowelizacji ustawy – Ko-
deks wykroczeń, który wprowadzi 
tę zmianę oraz niektórych innych 
ustaw - zostanie skierowany pod 
obrady Stałego Komitetu Rady Mi-
nistrów. kg

Surowsza kara

Już nie setki, 
a tysiące zł

O tym, czy kupimy alko-
hol w godzinach 22.00-6.00 
mają decydować samorzą-
dy... Ograniczenia mogłyby 
dotyczyć całego miasta lub 
wskazanych dzielnic. Taki 
pomysł zawarty został w pro-
jekcie złożonym w sejmie 
przez posłów Prawa i Spra-
wiedliwości. 

Projekt dotyczy nowelizacji 
ustawy o  wychowaniu w  trzeź-
wości i  przeciwdziałaniu alko-
holizmowi. Skąd w ogóle ten po-
mysł?  – Wielkość spożycia al-
koholu w Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest wyższa niż średnia 
wielkość w  krajach Unii Euro-
pejskiej –  twierdzą autorzy pro-
jektu. Wszystko miałoby leżeć 
w rękach samorządów. To one 
decydowałyby, gdzie wprowa-
dzić ograniczenie sprzedaży al-
koholu w godzinach nocnych, 
czyli między godziną 22.00 
a 6.00. Dotyczyłoby ono nie tyl-
ko mocnych trunków, ale także 
piwa i napojów o mocy do 4,5 

proc. Projekt zakłada też, że dla 
każdej dzielnicy limit mógłby 

być ustalany osobno. Gdyby 
okazało się, że chętnych jest po-

nad limit, to pierwszeństwo 
miałby punkt najbardziej odda-
lony od już działającego. Warto 
zaznaczyć, że ograniczenia nie 
będzie można stosować w sto-
sunku do barów czy restauracji.

Polska Izba Handlu krytykuje 
ten pomysł. Jej zdaniem stracą 
na tym nie duże supermarkety, 
ale mali, lokalni przedsiębiorcy 
– i to nie tylko ci prowadzący 
sklepy całodobowe, ale przede 
wszystkim spożywcze, które są 
otwarte do 23 lub 24. Na doda-
tek narażeni będą również eks-
pedienci – w godzinach nocnych 
często po alkohol przychodzą lu-
dzie nietrzeźwi, wytłumaczenie 
im, że nie mogą kupić trunków 
o godzinie 22.01 z pewnością nie 
będzie należało do najłatwiej-
szych zadań. Może to wręcz pro-
wadzić do agresji ze strony klien-
tów. Skoro sklep jest czynny, al-
kohol stoi na półce to dlaczego 
nie mogę go kupić? Ponadto or-
ganizacja zaznacza, że nadmiar 
ograniczeń może dać pole do po-
pisu szarej strefie.

Zakaz picia w plenerze
Za sprawą pomysłu PiS, 

w zapomnienie może też odejść 
picie pod chmurką. Obecnie 
zakaz spożywania alkoholu 
obowiązuje na ulicach, pla-
cach i  parkach, ale już np. na 
brzegu rzeki można pić bez ry-
zyka. Po zmianach miałoby 
być ono zabronione w każdym 
miejscu publicznym, które nie 
zostało do tego wskazane przez 
samorządy. 

Inne etykiety
Nowelizacja miałaby również 

wprowadzić zmiany w kwestii 
zasad reklamy piwa w telewi-
zji. Obecnie jest to możliwe od 
godz. 20.00 do 6.00. Po zmia-
nach mogłyby być one emito-
wane w godzinach 23.00 do 
6.00. Na butelkach alkoholu 
mają pojawić się informacje o  
kaloryczności czy składzie 
trunku.

Nowe przepisy miałby wejść 
w życie już 1 stycznia 2018 roku. 
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SPADAJĄCE GWIAZDY
W listopadzie, w bezchmurną noc, warto 
spojrzeć w niebo. Zwłaszcza od 10 do 20 
listopada, bo wtedy może nas spotkać nie 
lada atrakcja. W tych dnia na firmamencie 
można dostrzec Leonidy, czyli „spadające 
gwiazdy”, jedne z najbardziej znanych ro-
jów meteorytów. To prawdziwe błyskawice 
świetlne. Ich prędkość sięga nawet 72 km/s. 
I choć wielkość takiej „gwiazdy” jest nie-
wielka, najwyżej porównywalna do ziarnka 
grochu, to jednak jest ona dobrze widoczna 
dla naszego oka. Najważniejsze jednak, że 
mają one ponoć moc spełniania marzeń.

Nie przegap

Polecony 
z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych zakończył wysyłkę 
ponad 3,6 mln listów do  płat-
ników składek z  informacją o  
nowym indywidualnym nume-
rze składkowym. Niestety 
okazuje się, że  już ponad 90 
tysięcy z  wysłanych listów 
wróciło do instytucji jako ko-
respondencja nieodebrana. 
Zakład będzie teraz wyjaśniał 
powody zwrotów i  starał się 
dotrzeć z  informacją o  nume-
rze rachunku składkowego do  
osób, które nie odebrały kore-
spondencji.  

Blisko 2,5 mln listów z  ZUS 
trafi do  wszystkich aktywnych 
płatników składek tj. pracodaw-
ców, prowadzących jednoosobo-
wą działalność gospodarczą, 
opłacających składki za zatrud-
nioną nianię i  osób opłacają-
cych składki dobrowolnie. 

Ciąg dalszy na str. 3

Walka z plagą drob-
nych kradzieży, elek-
troniczny rejestr spraw-
ców wykroczeń, stały 
próg przestępstw – ta-
kie zmiany przewidzia-
ne zostały w nowelizacji 
kodeksu wykroczeń 
przygotowanej przez 
Ministerstwo Sprawie-
dliwości. 

Walka z „drobnymi” 
kradzieżami

Zmiany w prawie mają 
pozwolić na skuteczną wal-
kę z plagą „drobnych” kra-
dzieży, przywłaszczeń, pa-
serstwa bądź zniszczenia 
cudzej rzeczy. Choć tego ro-
dzaju czyny odznaczają się 
dużą szkodliwością społecz-
ną, w obecnym stanie praw-

nym ich sprawców, nawet 
jeśli zostaną schwytani, nie 
spotyka adekwatna kara, 
odstraszająca od ponow-
nych kradzieży. 

Projekt zmienia zasadę, 
wedle której określa się, czy 
popełniona m.in. kradzież 
jest wykroczeniem czy już 
przestępstwem. 

Ciąg dalszy na str. 3

Od godziny 2200

Nocna prohibicja?

Bat na złodziejaszków

Elektroniczny rejestr wykroczeń

Za sierżanta

Teraz będzie wachmistrz 
i ogniomistrz?

Ministerstwo Obrony 
Narodowej planuje przy-
wrócić stopnie wojskowe 
nawiązujące do przedwo-
jennych tradycji.

O całej sprawie poinfor-
mowała „Rzeczpospolita” 
powołując się na informa-
cje uzyskane od wicemini-
stra obrony narodowej Mi-

chała Dworczyka.   Ponow-
nie w armii mają pojawić 
się więc:  rotmistrz – kapi-
tan, wachmistrz – sier-
żant, kanonier – szerego-
wy w jednostkach artyle-
ryjskich oraz ogniomistrz – 
sierżant w artylerii. Po-
przez wprowadzenie do  
użycia przedwojennych 
stopni wojskowych, mini-

sterstwo chce nawiązać do  
tradycji niepodległościowej 
polskiej armii. 

Reforma ma być realizo-
wana stopniowo. Zmiana-
mi objęte będą jednostki 
nawiązujące do  tradycji 
kawaleryjskich, jak kawa-
leria pancerna czy kawale-
ria powietrzna.
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Bat na złodziejaszków

Elektroniczny rejestr 
wykroczeń

STIHL MS 170

749,-*
STIHL MSA 120 CBQ

1299,-*
STIHL MS 362

3049,-*

Dokończenie ze str. 1
To istotna różnica, bo za wy-

kroczenie grozi najczęściej 
grzywna, a za kradzież będącą 
przestępstwem – nawet 5 lat 
więzienia. Dziś cezurę tę wy-
znacza wartość szkody wyno-
sząca jedną czwartą minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, 
czyli obecnie 500 zł. Po zmia-
nach granicę stanowić ma 400 
zł. Każda kradzież powodująca 
szkodę powyżej tej kwoty bę-
dzie więc dotkliwie karanym 
przestępstwem.

Stały próg przestępstwa
Dodatkowo projekt noweliza-

cji wprowadza zasadę, że próg 
rozgraniczający wykroczenie od 
przestępstwa będzie stały (za-
wsze na poziomie 400 zł), a nie 
uzależniony od wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia za 
pracę czy innych zmiennych 
czynników. Obecnie wraz ze 
wzrostem płacy minimalnej, 
wzrastała również graniczna 
kwota kwalifikująca kradzież 
jako wykroczenie lub przestęp-
stwo. W konsekwencji sądy 
każdego roku musiały dokony-
wać przeglądu tysięcy spraw 
w całym kraju, by stwierdzić, 
czy dana kradzież, za którą ka-
ra nie została jeszcze w całości 
wykonana, nadal jest przestęp-
stwem, czy już jedynie wykro-
czeniem. Ta sytuacja sprawiała 
też, że sprawcy kradzieży rze-
czy o wartości niewiele przekra-

czającej ustawowy próg, prze-
wlekali postępowania, by z po-
czątkiem nowego roku popeł-
nione przez nich przestępstwo 
samoistnie przeistoczyło się 
w wykroczenie.

Elektroniczny rejestr 
sprawców

Szajkom „zawodowych” zło-
dziei, trudniących się m.in. kra-
dzieżami sklepowymi, przestęp-
czą działalność ułatwiał rów-
nież niedostateczny obieg infor-
macji o wcześniejszych postę-
powaniach dotyczących spraw-
ców niewielkich pojedynczo 
kradzieży. Stąd projekt Mini-
sterstwa Sprawiedliwości prze-
widuje utworzenie elektronicz-
nego rejestru sprawców wykro-
czeń przeciwko mieniu, osób 
podejrzanych o popełnienie 
tych wykroczeń, obwinionych 
i ukaranych. Rejestr służył bę-
dzie policji, prokuraturze i są-
dom do tego, by sprytni „zawo-
dowi” złodzieje, popełniający 
„drobne” kradzieże w różnych 
miastach, nie odpowiadali za 
pojedyncze wykroczenia, lecz 
zsumowane przestępstwo. 
W praktyce pozwoli to na skazy-
wanie za przestępstwo w sytu-
acji, gdy na przykład dojdzie do 
trzech kradzieży o każdorazo-
wej wartości po 200 zł. Dziś ta-
cy sprawcy mają po trzy man-
daty po 200 zł. Po zmianach bę-
dą karani jak za przestępstwo.

kg

Nie przegap

Polecony z ZUS
Dokończenie ze str. 1

Ponad 1,1 mln listów nato-
miast zostało skierowanych do  
nieaktywnych już płatników 
składek, którzy jednak mają do  
spłacenia zaległości składkowe. 
Zakład wysyłał całą korespon-
dencję w  trzech październiko-
wych transzach.

- W  listach obok indywidual-
nego numeru rachunku skład-
kowego, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych dokładnie wyjaśnia 
zmiany, które wejdą w  życie z  1 
stycznia 2018 r., kiedy to  znikną 
trzy dotychczas obowiązujące ra-
chunki wpłat, a  dla opłacają-
cych składki na  Fundusz Eme-

rytur Pomostowych – cztery ra-
chunki. Od tej daty każdy płat-
nik składek będzie je opłacał na  
swój indywidualny rachunek w  
ZUS, który zawiera NIP płatnika. 
Przelewy na  dotychczas obowią-
zujące rachunki nie będą już 
przyjmowane – informuje Aldona 
Węgrzynowicz, regionalny rzecz-
nik ZUS województwa śląskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych przypomina, że  w  przypad-
ku gdy płatnik składek posiada 
zadłużenie w  ZUS, bieżące wpłaty 
w  pierwszej kolejności będą po-
krywać istniejący dług, a  dopiero 
w  następnej kolejności będą przy-
pisywane na  bieżące należności. 

Ważne więc by osoby prowadzące 
jednoosobową działalność gospo-
darczą, które posiadają zadłuże-
nie z  tytułu składek i  są zgłoszo-
ne do  ubezpieczenia chorobowe-
go, do  końca roku spłaciły zale-
głości lub zawarły z  ZUS układ 
ratalny. W  innym przypadku, w  
2018 roku, mogą wypaść z  ubez-
pieczenia chorobowego.

Informacji o  indywidualnym 
numerze rachunku składkowego 
możemy zasięgnąć w  każdej pla-
cówce ZUS. Pod adresem inter-
netowym  www.eskladka.pl  dzia-
ła wyszukiwarka numerów ra-
chunków składkowych.

kg

Galeria Jurajska powstała po-
nad 8 lat temu jako lokalne 
centrum handlowe, które miało 
przyciągnąć głównie klientów  
z Częstochowy i pięciu otacza-
jących ją powiatów. Jednak 
w ciągu ostatnich 2 lat obiekt 
niemal trzykrotnie rozszerzył 
swój zasięg, zwiększając jedno-
cześnie liczbę odwiedzających.

Więcej częstochowian 
i więcej sąsiadów

Tylko w ciągu ostatnich 10 
miesięcy Galerię Jurajską odwie-
dziło ponad 5,6 miliona osób.    
Wszystko wskazuje także na to, 
że pod koniec grudnia galeria już 
ósmy rok z rzędu pobije frekwen-
cyjny rekord.    W gronie tym co-
raz częściej obok klientów z Czę-
stochowy i 5 okolicznych powia-
tów pojawiają się także mieszkań-
cy środkowej części województwa 
śląskiego, województwa łódzkie-
go, a nawet świętokrzyskiego 
i opolskiego. –  W ostatnich 2 la-
tach Jurajska wyraźnie zwiększy-
ła zasięg geograficzny, z którego 
napływają do nas klienci. Do tej 
pory obejmowaliśmy łącznym za-
sięgiem ponad 450 tys. mieszkań-
ców, głównie z powiatów znajdu-
jących się w bezpośrednim są-
siedztwie z Częstochową. Dziś jest 
to już blisko 1,49 miliona osób 
w promieniu 30-40 km od Często-
chowy  –  mówi Roman Bugaj-
czyk, dyrektor Galerii Jurajskiej.

Wśród coraz częściej pojawia-
jących się w Galerii Jurajskiej 

klientów, obok mieszkańców po-
wiatów częstochowskiego, kło-
buckiego, lublinieckiego i mysz-
kowskiego, można także spotkać 
klientów z powiatów będzińskie-
go, tarnogórskiego i zawierciań-
skiego. Przybywa także klientów 
z województwa łódzkiego, głównie 
z powiatu radomszczańskiego, 
ale także z wieluńskiego, paję-
czańskiego, piotrkowskiego i beł-
chatowskiego. -  Jeszcze 4 lata te-
mu obszar, z którego odwiedzali 
nas klienci obejmował maksy-
malnie 20-30 minut od galerii, 
czyli 5-6 sąsiadujących z Często-
chową powiatów. Ostatnimi cza-
sy przybywa klientów zarówno 
z województwa łódzkiego, środko-
wej części województwa śląskie-
go, ale także z województwa opol-
skiego – głównie z Olesna oraz 
województwa świętokrzyskiego. 
Są to przede wszystkim miasta 
nieposiadające galerii, których 
skala porównywalna byłaby 
z Jurajską  – wylicza Bugajczyk.

  
Nowa oferta przyciąga

Zdaniem przedstawicieli gale-
rii, za rosnącą popularnością 
Jurajskiej w regionie przemawiają 
przede wszystkim zmiany, jakie 
zaszły obiekcie w ostatnich la-
tach. Zdecydowany wpływ miały 
także prowadzone modernizacje 
i to zarówno przez galerię, jak 
również przez samych najemców. 
– Przekształciliśmy się z galerii, 
w której można robić wyłącznie 
zakupy, w galerię, w której może-

my zrobić zakupy i spełnić wolny 
czas, spotykając się ze znajomy-
mi. Skupiliśmy się przy tym na 
zaadoptowaniu idei tzw. „trzecie-
go miejsca”, wprowadzając do ga-
lerii nowe funkcje, bardziej odpo-
wiadające współczesnemu kon-
sumentowi. To pozwoliło nam po-
szerzyć grono klientów, nie tylko 
o osoby robiące zakupy w 10 mi-
nut, ale także o osoby lubiące 
spędzać więcej czasu w galerii, 
korzystające także z innych atrak-
cji  – mówi Bugajczyk.

Ten kierunek galeria zamierza 
kontynuować w najbliższych la-
tach – zapowiada dyrektor. Także 
w swoich inwestycjach. Dowodem 
na to są m.in. prace prowadzone 
wzdłuż bulwarów Warty, które 
sąsiadują z galerią. Tam centrum 
handlowe tworzy specjalny skwer 
– pierwsze tego typu miejsce 
w mieście łączące aktywność 
z wypoczynkiem nad rzeką. 

Swój zasięg Jurajska planuje 
nadal poszerzać w najbliższych 
miesiącach. –  Jurajska ma po-
tencjał, aby stać się alternatywą 
dla zakupów w dużych galeriach 
w Łodzi i Katowicach, ale także 
w Opolu i Kielcach. Część miesz-
kańców sąsiadujących z nami po-
wiatów już się do tego pomysłu 
przekonała. Inwestycje i działania 
marketingowe, które planujemy 
na 2018 rok mają utwierdzić 
klientów w przekonaniu, że oferta 
Jurajskiej jest jedną z najlep-
szych w regionie  – podsumowuje 
Bugajczyk. kg  

Galeria Jurajska

Z lokalnej w regionalną

Niedawno orkan Ksawery 
połamał konary ponad 700-let-
niej lipy w Cielętnikach, któ-
rej kora od kilku wieków le-
czyła zęby. Mieszkańcy wsi 
chcą ocalić drzewo od zapo-
mnienia i z powalonej lipy 
zrobić rzeźbę ze św. Apolonią 
- patronką cyrulików.

Legenda głosi, że kora z lipy 
w Cielętnikach jest dobra na ból 
zębów, dlatego pielgrzymi zmierza-
jący do Częstochowy na Jasną Gó-
rę często odwiedzali to miejsce. Na 
wprost lipy wisi obraz św. Apolonii 
– patronki od bólu zębów. Drzewo 
ma ponad 31 m wysokości i 11 m 
w obwodzie. Rośnie obok kościoła 

Przemienienia Pańskiego. Do tej 
pory było pod opieką dendrologów 
i mieszkańców wsi, a przed natar-
czywymi   pielgrzymami, którzy 
wierzyli w cudowną moc lipowej 
kory, chronił je metalowy płot.

Lipa z Cielętnik była najstar-
szą lipą w Polsce. Teraz sterczą 
z niej kikuty.   Maria Włodar-
czyk, wójt gminy mówi, że był to 
zabytek i kawałek historii Cielęt-
nik. -Będziemy robić wszystko, 
by pamięć o lipie nie zaginęła - 
twierdzi pani wójt.

Także dendrolog wypowiedział 
się o zabytkowej lipie z Cielętnik. 
– Niech teraz siły natury podej-
mą decyzję o jej dalszym losie – 
napisał we wstępnej ekspertyzie. 

– Należy drzewo pozostawić 
w takim stanie, w jakim jest. 
Drzewo wypuści nowe pędy.

Decyzję w sprawie losów lipy 
władze gminy chciałyby podjąć 
wspólnie z mieszkańcami i pro-
boszczem parafii w Cielętnikach.

– Teren z lipą ogrodzimy, na-
tomiast połamane fragmenty 
drzewa wywieziemy do lasu, 
niech tam ulegają naturalnemu 
rozkładowi - dodaje pani wójt. - 
Z tego co pozostanie powstanie 
rzeźba, czy płaskorzeźba.

Mieszkańcy z drewna z powa-
lonej lipy chcą wyrzeźbić św. 
Apolonię. Święta chroniłaby 
resztki lipy przed obgryzaniem.

mag

Drzewo na rzeźbę

Z cudownej lipy zrobią św. Apolonię

http://www.eskladka.pl/
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NPPP AGATHUM ZAPRASZA NA TERAPIĘ Z C-EYE
UL. DĄBROWSKIEGO 17, CZĘSTOCHOWA, TEL.: 787 484 983

Pierwsze było CyberOko 
C-Eye to komercyjna wersja CyberOka, na-
stępca prototypu naukowego opracowane-
go przez zespół naukowców z Politechniki 
Gdańskiej. Aby umożliwić zakup urządze-
nia szerszej grupie odbiorców – powołana 
została spółka AssisTech, która stworzyła 
system C-Eye, spełniający nie tylko wyso-
kie wymagania i oczekiwania klientów indy-
widualnych, ale także przedstawicieli świata 
medycznego, którym system służy jako 
narzędzie do prowadzenia m.in. codziennej 
rehabilitacji. 

Jest to nowoczesny system, 
który śledzi ruch gałek 
ocznych, co umożliwia 
osobom niemówiącym 

komunikację i rehabilitację!

Z  doświadczenia  terapeutów  wynika,  że 
optymalna  długość  trwania  jednej  sesji  to 
czas od 15 min  (pierwsze sesje  tzw.  zapo-
znawcze)  do  60 min  (w  przypadku  pacjen-
tów  regularnie  pracujących  z  C-Eye).  Czę-
stotliwość  sesji  należy  dobierać  indywidu-
alnie dla każdego pacjenta, stosowanie do 
jego  kondycji  i  preferencji.  Wskazana  jest 
codzienna praca z wykorzystaniem C-Eye. 
Dr Agnieszka Kwiatkowska 
(logopeda, pedagog): 
„Dzięki możliwościom systemu C-Eye mogę 
prowadzić  ćwiczenia  językowe,  pamięci, 
funkcji  wzrokowo-przestrzennych,  myśle-
nia  logicznego,  osób u  których nie można 
zastosować metod werbalnych.” 

Dr n. med. Krzysztof Nicpoń 
(neurolog): 
„Stosowanie  systemu  C-Eye  w  codziennej 
praktyce  lekarskiej  oraz  terapeutycznej 
może  mieć  skuteczny  wpływ  na  podtrzy-
manie  rzadko  używanych  szlaków  neuro-
nalnych w centralnym układzie nerwowym, 
ale i na powstawanie nowych połączeń sy-
naptycznych  na  skutek  cyklicznie  prowa-
dzonych  działań  stymulujących  centralny 
układ  nerwowy  poprzez  ćwiczenie  proce-
sów poznawczych.” 

Kto może skorzystać z terapii przy 
pomocy C-Eye® ? 

l Pacjenci doświadczeni dowolnym uszko-
dzeniem mózgu (uraz mózgowo-czasz-
kowy, udar, niedotlenienie mózgu i inne). 
Są to w szczególności osoby wybudzone 
ze śpiączki, które nie odzyskały pełnej 
świadomości, osoby w stanie minimalnej 
świadomości (również zdiagnozowane 
jako osoby w stanie wegetatywnym). 

l Pacjenci cierpiący na różne schorzenia 
neurologiczne wpływające na zaburzenie 
komunikacji z otoczeniem, w tym osoby 
z czterokończynowym porażeniem mó-
zgowym. 

l Osoby unieruchomione, w pełni świado-
me, mające problemy z komunikowaniem 
się, m.in.: pacjenci z afazją, dyzartią. 

l Pacjenci cierpiący na stwardnienie roz-
siane (SM) i stwardnienie zanikowe bocz-
ne (SLA). 

l Seniorzy mający problemy z komuniko-
waniem się. 

l Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. 

System C-Eye® jest łatwy 
i intuicyjny. 
Najpierw system C-Eye® wyznacza i wy-
świetla punkt, na który ma patrzeć pacjent. 
Przytrzymanie przez niego wzroku np. na 
obrazku, powoduje jego zaznaczenie, dzięki 
czemu chory może odpowiadać na zada-

wane pytania, wyrażać potrzeby i prośby, 
rozwiązywać różne zadania i ćwiczenia sty-
mulujące pamięć, percepcję, utrzymywanie 
uwagi i inne aktywności umysłowe. 
C-Eye® składa się z następujących 

części: 
l Moduł neurorehabilitacji, czyli służący 
do usprawniania pracy mózgu chorego. 
Właściwości modułu dają możliwość stymulacji 
funkcji językowych, wzrokowo – przestrzen-
nych, pamięci, myślenia, umiejętności komuni-
kacji. Dla chorego to niezwykle ważny aspekt, 
który w efekcie ma realną szansę wpłynąć na 
poprawę jakości jego życia. 
l Moduł komunikacji i rozrywki 
Są w nim zawarte plansze z różnymi obrazkami 
oraz gotowe komunikaty, które pomagają w po-
rozumiewaniu się pacjenta z otoczeniem. 
Rozwiązania zostały tak przygotowane, że 
możliwe jest nawet prowadzenie dialogu. 
Osoby bardziej zaawansowane w terapii 
z C-Eye® mogą skorzystać z „wirtualnych 
klawiatur”, które dają możliwość wpisywania 
dowolnych treści za pomocą wzroku i zapi-
sywania ich w pamięci systemu. Co ciekawe, 
wszystkie wprowadzane teksty mogą zostać 
automatycznie przeczytane przez lektora.

Tlenek węgla (potocznie na-
zywany czadem) jest silnie tru-
jącym, bezbarwnym i bezwon-
nym gazem. Każdego roku 
w okresie jesienno-zimowym 
zbiera śmiertelne żniwo. Wtedy 
też częstochowska straż pożar-
na ma pełne ręce roboty. W sta-
tystykach zatruć zajmuje trze-
cie miejsce po zatruciach leka-
mi i alkoholem... Jak powstaje 
i jak się przed nim chronić?

Skąd się bierze?
W Polsce każdego roku, z powo-

du zatrucia tlenkiem węgla pocho-
dzącym z gazowych grzejników 
wody przepływowej, umiera ok. 
100 osób, a kilka razy więcej ulega 
zatruciu wymagającym hospitali-
zacji. Przeważająca większość wy-

padków śmiertelnych zdarza się 
między 1 listopada a 31 marca.

Tlenek węgla bezbarwny i bez-
wonny gaz jest nieco lżejszy od 
powietrza, co powoduje, że łatwo 
się z nim miesza i w nim rozprze-
strzenia. Zazwyczaj atakuje we 
śnie, doprowadzając do śmierci.

Potencjalne źródła czadu w po-
mieszczeniach mieszkalnych to 
kominki, gazowe podgrzewacze 
wody, piece węglowe, gazowe lub 
olejowe i kuchnie gazowe. Powsta-
je w wyniku niepełnego spalania 
wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, 
gazu, benzyny, nafty, propanu, 
węgla, ropy, spowodowanego bra-
kiem odpowiedniej ilości tlenu, 
niezbędnej do zupełnego spalania. 
Może to wynikać z braku dopływu 
świeżego (zewnętrznego) powietrza 

do urządzenia, w którym następu-
je spalanie albo z powodu zanie-
czyszczenia, zużycia lub złej regu-
lacji palnika gazowego, a także 
przedwczesnego zamknięcia pale-
niska pieca lub kuchni, czy też za-
pchanego i nieszczelnego przewo-
du kominowego lub uszkodzone-
go połączenia między kominami 
i piecami.  Szczelnie pozamykane 
okna (czasami jeszcze dodatkowo 
uszczelnione), pozaklejane kratki, 
brak otworów wentylacyjnych 
w drzwiach łazienkowych, jak 
również brak regularnych kontro-
li drożności przewodów wentyla-
cyjnych i kominowych sprawiają, 
że w naszych mieszkaniach lub 
domach możemy nie być bez-
pieczni. W niewietrzonych po-
mieszczeniach bardzo łatwo może 

dojść do tragedii.  Do zatruć czę-
sto dochodzi w nowo wyremonto-
wanych mieszkaniach, z nowymi 
piecami, nie mającymi indywidu-
alnych przewodów napowietrzają-
cych i gdzie z przyczyn oszczędno-
ściowych zlikwidowano (zasłonię-
to) przewody wentylacyjne, a okna 
i drzwi są zbyt szczelne. Mieszka-
nie doskonale szczelne „nie oddy-
cha”; brak dostępu tlenu może 
doprowadzić do tragedii.

Jak działa?
Niebezpieczeństwo zaczadzenia 

wynika z faktu, że tlenek węgla 
jest gazem niewyczuwalnym dla 
człowieka. Dostaje się do organi-
zmu przez układ oddechowy, a na-
stępnie jest wchłaniany do krwio-
obiegu. Uniemożliwia prawidłowe 
rozprowadzanie tlenu we krwi 
i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narządów wewnętrz-
nych. Po 6-7 minutach przebywa-
nia w pomieszczeniu, w którym 
stężenie CO wynosi ok. 70% do-
prowadza do nieodwracalnych 
zmian w organizmie, a po 20 mi-
nutach następuje zgon. Jednak 
przy większej ilości CO w pomiesz-
czeniach zamkniętych śmierć mo-
że nastąpić błyskawicznie, już po 
kilku oddechach, na skutek udu-
szenia w wyniku porażenia ośrod-
ków oddychania. Przy wysokich 
stężeniach CO nie występują żad-
ne sygnały ostrzegawcze (jak bóle 
głowy, nagła słabość itp.) Przy niż-
szych możemy odczuwać ból gło-
wy, zawroty głowy, ogólne zmęcze-
nie, duszność, trudnościami z od-
dychaniem, oddech przyspieszo-
ny, nieregularny, senność, nudno-
ści. Osłabienie i znużenie, które 
czuje zaczadzony, oraz zaburzenia 
orientacji i zdolności oceny zagro-
żenia powodują, że jest on całko-
wicie bierny (nie ucieka z miejsca 

nagromadzenia trucizny), traci 
przytomność i – jeśli nikt nie przyj-
dzie mu z pomocą – umiera. 

Także podczas pożaru
Co trzeci pożar powstaje 

w naszym mieszkaniu – tam, 
gdzie czujemy się najbezpiecz-
niej i zbyt często zapominamy 
o potencjalnych zagrożeniach. 
W 70% przyczyną śmierci osób, 
które ginął w pożarach, jest ze-
tknięcie z dymami i toksyczny-
mi produktami spalania, takimi 
jak tlenek węgla, chlorowodór, 
cyjanowodór. 

Jak zapobiegać?
Podstawową przyczyną zatruć 

jest niepełne spalanie, do którego 
może dojść, np. gdy zbyt szczel-
nie zamknięte są okna, brak jest 
właściwej wentylacji. Powoduje to 
powstawanie tlenku węgla  
i utrudnia jego odpływ. Tyle spa-
lin wypłynie na zewnątrz, ile 
świeżego powietrza napłynie do 
pomieszczenia. Przede wszystkim 
należy, więc zapewnić możliwość 
stałego dopływu świeżego powie-
trza do paleniska (pieca gazowe-
go, kuchenki gazowej, kuchni 
węglowej lub pieca) oraz swobod-
ny odpływ spalin. Ponadto należy 
regularnie sprawdzać prawidło-
wość działania urządzeń mogą-
cych być źródłem tlenku węgla, 
szczelność wewnętrznych insta-
lacji gazowych, przewodów komi-
nowych i wentylacyjnych oraz 
kanałów nawiewnych. Dodatko-
wo w trosce o nasze bezpieczeń-
stwo można zamontować w do-
mu specjalne czujniki, które 
ostrzegą nas przed zagrożeniem. 
Koszt takich urządzeń jest niew-
spółmiernie niski do korzyści, ja-
kie zapewnia zastosowanie tego 
typu urządzeń. kg
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Interesujesz się designem? 

Nie przegap tego 
wydarzenia!

Konkurs dla projektantów, 
warsztaty oraz wystawa arty-
kułów z szeroko rozumianego 
świata designu – te trzy wyda-
rzenia zaplanowano w ramach 
Festiwalu Designu Warsztat, 
który w dniach 18-19 listopa-
da odbywać się będzie w Fa-
bryce Neo Spiro w Częstocho-
wie. - To pierwsza tego typu 
inicjatywa w naszym mieście 
– twierdzą organizatorzy.

W ramach warsztatów zapla-
nowano prelekcje i wykłady po-
święcone projektowaniu i pro-
dukcji. Dzień pierwszy dedyko-
wany jest przede wszystkim 
projektantom, architektom i 
pasjonatom. – Drugiego dnia 
przygotowaliśmy wykłady dla 
użytkowników dizajnu, podczas 
których opowiemy o tym czym 
dizajn jest, o materiach używa-
nych do produkcji, ich jakości 
oraz jej korelacji do ceny. 

Pokażemy także jak stworzyć 
meble od nowa, dać nowe życie 
przedmiotom spisanym na stra-
ty – uchylają rąbka tajemnicy 
organizatorzy. 

Poza tym zarówno 18, jak 
i 19 listopada – w godzinach 

10.00 do 18.00 – trwać będzie 
Expo, wystawa artykułów z sze-
roko rozumianego świata desi-
gnu. - Formy klasyczne najpo-
pularniejszych stylów wyposa-
żenia wnętrz przeplatane są in-
nowacyjnymi i nieraz abstrak-
cyjnymi formami codziennego 
użytku. Meble, oświetlenie i de-
koracje zaprezentuje nowa pol-
ska marka ze skandynawską 
duszą NORDIFRA. Będzie to 
oficjalna prezentacja marki 
w Częstochowie - zaznaczają. 

W ramach festiwalu odbywa 
się również konkurs. Rywaliza-
cja jest dedykowana dla projek-
tantów i nieformalnych grup 
projektowych młodych stażem, 
którzy nie wprowadzili jeszcze na 
rynek krajowy i/lub zagraniczny 
produktów pod swoim nazwi-
skiem. Zwycięski projekt zosta-
nie wdrożony do produkcji i pro-
mocji międzynarodowej. Kon-
kurs dotyczy trzech kategorii de-
signu: mebli i oświetlenia, deko-
racji i zabawek. 

Więcej szczegółów na temat 
Festiwalu Designu Warsztat 
znajdziemy na stronie warsztat.
neo-spiro.pl. 

kg

Strajk w DPS

Będzie głodówka 
w magistracie?

Uczennice z SP nr 16

Czytały bajki 
przedszkolakom

Mimo że same jeszcze się 
uczą, postanowiły pomóc 
w nauce innym. Uczennice ze 
Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Gimnazjalnymi nr 16 od-
wiedziły maluchy z sąsiednie-
go przedszkola by czytając im 
bajki, zainteresować je litera-
turą i wyrobić w nich nawyk 
sięgania po książkę. 

Cztery uczennice – Jowita 
Urszulak, Ada Ciesielska, Oli-
wia Wiśniewska, Zuzanna Ola-
sek - odwiedziły maluchy 
z Miejskiego Przedszkola nr 41. 
Inicjatorkami akcji były na-
uczycielki ze Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Gimnazjalny-
mi nr 16 – Katarzyna Bartczak 
i Małgorzata Gwara. - Spotka-
nie odbyło się w ramach akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom” - 
mówią. - Wspólne czytanie jest 
jedną z najskuteczniejszych 
strategii wychowawczych, 
a przy tym przynosi dziecku 
ogromną radość i pozostawia 
miłe wspomnienia. Dobrze do-
brane książki pomagają w roz-
wijaniu słownictwa, wiedzy 
i nauczaniu wartości. Cieszy 

nas, że młodzież ma tego świa-
domość. Nasze uczennice bar-
dzo entuzjastycznie zareagowa-
ły na pomysł wizyty u przed-
szkolaków przedstawiając wła-
sne pomysły na tę akcję – za-
znaczają nauczycielki.

Dziewczyny czytały bajki 
i wierszyki. Pełne humoru opo-
wiastki z zabawnymi przygoda-
mi sympatycznych bohaterów 
zauroczyły przedszkolaków. Kil-
kudziesięciu osoba grupa słu-
chała, jak zahipnotyzowana... 
Ogromne emocje wzbudziły też 
stroje młodych lektorek, które 
przebrały się za króliki oraz jed-
norożce. Okrzyków radości i za-
chwytu nie było końca. – Dzieci 
bardzo się ucieszyły na wieść 
o tym, że będziemy mieć gości – 
mówi Krystyna Stanik, dyrektor 
Miejskiego Przedszkola nr 41. - 
Mam nadzieję, że taka forma 
współpracy zagości na stałe 
w kalendarzu wydarzeń obu 
placówek – podkreśla. Przed-
szkolaki nie pozostały dłużne 
swoim gościom – w podzięko-
waniu zaprezentowały ostatnio 
poznane wiersze i piosenki.

kg

Makabryczna zbrodnia

Chciał dać ojcu nauczkę

Strajk w częstochowskim 
Domu Pomocy Społecznej 
przy ulicy Kontkiewicza 2 zo-
stał chwilowo zawieszony. 
Protestujący zamierzają iść na 
najbliższą sesję rady miasta. – 
Jeśli nasz problem zostanie 
zbagatelizowany, zostaniemy 
w urzędzie miasta. Część osób 
jest gotowa rozpocząć strajk 
głodowy – zaznaczają.

Przypomnijmy, strajk rozpo-
czął się w piątek (3.11.).  - We 
wrześniu urząd miasta poinfor-
mował dyrekcję DPSu, że może 
przygotowywać się do podwyżek 
w wysokości 250 zł na etat. W 
październiku natomiast pan pre-
zydent zmienił zdanie i stwier-
dził, że podwyżki owszem będą, 

ale w wysokości 150 zł – mówiła 
Ewa Bendkowska, instruktor te-
rapii zajęciowej w DPS. Pracow-
nicy postanowili więc zawalczyć 
o całą obiecaną kwotę. - Na do-
brą sprawę pracownicy walczą o 
100 zł! Do protestu dołączały ko-
lejne grupy zawodowe. Ze wzglę-
du na dobro pacjentów, musieli-
śmy go na chwilę zawiesić – mó-
wi Tomasz Ziółkowski, z NSZZ 
Regionu Częstochowskiego, któ-
ry odpowiada za organizację 
strajku. 

Podczas piątkowych rozmów 
od dyrektora placówki padła 
propozycja, aby do końca roku 
wypłacić pracownikom jednora-
zowe premie. Po wspólnych 
ustaleniach uznali oni, że kwota 
2 tysięcy złotych byłaby dla nich 

satysfakcjonująca. - Po weeken-
dzie dyrektor nabrał wody w 
usta – nic nie wspomina o wcze-
śniejszych rozmowa. Właściwie 
to unika rozmów z nami – wyja-
śnia Ziółkowski. Pracownicy DP-
Su zamierzają w najbliższy 
czwartek (16.11.) udać się na se-
sję rady miasta. - To, że strajk 
został zawieszony, nie oznacza, 
że się poddajemy. Jeśli problem 
na sesji zostanie zbagatelizowa-
ny, zostaniemy w urzędzie mia-
sta. Pracownicy są zdetermino-
wani. Może strajk okupacyjny 
przyniesie jakiś efekt.  Część 
osób jest gotowa rozpocząć na-
wet strajk głodowy – podsumo-
wuje. 

kg

Z 7 do 14 dni ma zostać 
wydłużony termin uiszcze-
nia grzywny nałożonej w 
drodze mandatu karnego za-
ocznego, który wystawiany 
jest na przykład za wykro-
czenie drogowe zarejestro-
wane fotoradarem, nieprawi-
dłowe parkowanie albo nie-
odśnieżenie chodnika przy 
domu. 

Zmiany mają zostać wpro-
wadzone za sprawą noweliza-
cję Kodeksu wykroczeń. Dziś 
wiele tego typu mandatów nie 
jest opłacanych, co w konse-
kwencji powoduje kierowanie 
spraw do sądów. Często przy-
czyną jest zbyt krótki czas, w 
którym należy uiścić należ-
ność. Dwutygodniowy okres 
ułatwi terminowe wywiązanie 

się z obowiązku, co chronić bę-
dzie osoby ukarane grzywną 
przed konsekwencjami postę-
powania sądowego.

Zawarte w projekcie rozwiąza-
nia mają korzystnie wpłynąć na 
sprawność pracy sądów, do któ-
rych trafiać może nawet o 150 
tys. mniej drobnych spraw niż 
obecnie.
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Mandaty

Więcej czasu na zapłacenie

41-letni Zbigniew D. chciał 
dać nauczkę swojemu ojcu 
za to, że znęcał się nad mat-
ką. O pomoc poprosił 19-let-
niego znajomego. Sytuacja 
wymknęła się spod kontroli. 
Młody mężczyzna kilkakrot-
nie uderzył w głowę po-
krzywdzonego taboretem 
lub deską, następnie zadał 
mu około 40 ciosów nożem 
w okolice głowy, szyi i klat-
ki piersiowej. W tym czasie 
syn cały czas przytrzymywał 
ojca... Po zbrodni ciało wrzu-
cili do studni i próbowali 
podpalić dom, w którym do-
szło do zbrodni.

Domowe awantury
Edward D. mieszkał z żoną 

w Rębielicach Królewskich. 
Dwaj dorośli synowie pary od 
10 lat przebywali natomiast w 
Zabrzu. Edward D. od 20 lat 
nie pracował i był na utrzyma-
niu żony. Mężczyzna naduży-
wał alkoholu. W domu często 
dochodziło do awantur. 
Edward D. stosował przemoc 
fizyczną i psychiczną wobec 
żony i synów. W 2001 roku zo-
stał skazany na karę 6 lat po-
zbawienia wolności za usiło-
wanie zabójstwa syna Dariu-
sza D.

1 lutego 2017 roku kolejny 
raz doszło do kłótni. Edward 
D. – po pijaku – pobił żonę. 
Halina D. wyprowadziła się z 
domu i zamieszkała u rodziny. 
Kobieta ustaliła z synem Zbi-
gniewem D. (41 lat), że 8 lute-

go przyjedzie po nią, aby za-
brać ją do swojego domu w Za-
brzu.

– Zbigniew D. wraz z konku-
biną i jej 19-letnim bratem Da-
widem N., 8 lutego 2017 roku w 
godzinach popołudniowych 
przyjechali do sąsiedniej miej-
scowości i mężczyźni pieszo 
udali się do Rębielic Królew-
skich. Konkubina Zbigniewa D. 
oczekiwała na nich w samocho-
dzie – informuje prokurator To-
masz Ozimek, rzecznik Proku-
ratury Okręgowej w Częstocho-
wie. – W trakcie podróży z Za-
brza mężczyźni spożywali 
znaczne ilości wódki i piwa. 
Wcześniej Zbigniew D. poprosił 
Dawida N., aby pomógł mu „dać 
nauczkę” ojcu za jego zachowa-
nie wobec matki – wyjaśnia.

40 ciosów nożem
Po wejściu do domu, syn za-

atakował ojca. Mężczyźni za-
częli się szarpać. Wtedy 19-let-
ni Dawid N. kilkakrotnie ude-
rzył w głowę pokrzywdzonego 
taboretem lub deską. Następ-
nie zadał mu około 40 ciosów 
nożem w okolice głowy, szyi i 
klatki piersiowej. W tym czasie 
pokrzywdzony był przytrzymy-
wany przez Zbigniewa D.

Gdy Edward D. przestał da-
wać oznaki życia, mężczyźni 
zawinęli ciało zmarłego w koł-
drę, wynieśli na podwórze i 
wrzucili do studni na głębo-
kość około 10 metrów. Potem 
Zbigniew D. i Dawid N. wrócili 
do domu i podpalili szmaty, 

aby spowodować pożar i za-
trzeć ślady przestępstwa.

Następnie Zbigniew D. w to-
warzystwie konkubiny i Dawi-
da N. pojechał po matkę. Ko-
bieta chciała jeszcze wstąpić do 
domu w Rębielicach tłumacząc, 
że musi zabrać lekarstwa. Gdy 
Halina D. z synem weszli do 
ganku, zauważyli wydostający 
się dym. 41-latek zadzwonił po 
straż pożarną. W trakcie akcji 
gaśniczej strażacy znaleźli w 
studni zwłoki Edwarda D.

Chcieli „tylko” pobić
Zbigniew D. został zatrzy-

many na miejscu zdarzenia 9 
lutego 2017 roku o godz.0.15, 
a Dawid N. w Zabrzu o 
godz.12.15. Przesłuchani przez 
prokuratora pod zarzutem za-
bójstwa Edwarda D. przyznali 
się do zarzucanej im zbrodni. 
Podejrzani złożyli wyjaśnienia, 
w których opisali przebieg zda-
rzenia oraz oświadczyli, że nie 
chcieli zabić Edwarda D., a je-
dynie go pobić.

Zbigniew D. nie był w prze-
szłości karany. Dawid N. był 
karany za kradzież z włama-
niem oraz rozbój. Zakład kar-
ny opuścił 31 stycznia 2017 
roku.

Przestępstwo zabójstwa jest 
zagrożone karą pozbawienia 
wolności od 8 do 15 lat, karą 
25 lat pozbawienia wolności 
albo karą dożywotniego pozba-
wiania wolności. Mężczyźni 
wkrótce staną przed sądem.

kg



„Listopad to dla Polaka niebezpieczna pora” – pisał w 1904 roku Stanisław Wyspiański. Nie sprawdziły 
się te słowa. Czternaście lat później listopad okazał się najpiękniejszym miesiącem w naszej historii.  
Po 123 latach niewoli w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość.
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Miłość ma wiele twarzy

Marszałek Piłsudski na Maderze
Gdy zniszczymy miłość i przyjaźń,  
cóż wartościowego pozostanie

Wiosną 1924 roku Józef Piłsudski poznał doktor Eugenię Le-
wicką. Do spotkania doszło w Druskienikach, popularnym 
uzdrowisku na Litwie (Piłsudski wielokrotnie w nim wypoczy-
wał, zresztą przez jego pobyty Druskienniki stały się modne i 
chętnie odwiedzane przez ówczesną socjetę), gdzie marszałek 
przebywał z rodziną. 

Lewicka była kobietą o wielkiej urodzie. Ciemnowłosa, o 
delikatnych rysach, zwracała powszechną uwagę. Z zawodu le-
karka, fizjoterapeutka, wielka entuzjastka sportu i sportowego 
trybu życia, na dodatek blisko 30 lat młodsza od Piłsudskiego. 
Być może właśnie młody wiek i niepospolita uroda spowodo-
wały, że Piłsudski zwrócił na nią uwagę. Rok później, latem, 
podczas kolejnego pobytu Piłsudskiego w Druskienikach, ale 
bez rodziny, był już jej pacjentem.

W 1927 roku Lewicka została członkiem Rady Naukowej 
Wychowania Fizycznego. Takie gremium zostało powołane 
rozporządzeniem Rady Ministrów przy Ministerstwie Spraw 
Wojskowych. Czynny udział w pracach Rady, jako przewodni-
czący, brał Józef Piłsudski. Trudno powiedzieć czy nominacja 
Lewickiej była wynikiem jego protekcji.

Czy łączyło ich coś więcej? Też nie wiadomo. Nie będziemy 
snuć domysłów, stawiać hipotez, po prostu gdybać, bo nie pi-
szemy harlequina. Opieramy się wyłącznie na faktach.  Zainte-
resowanie Lewickiej Piłsudskim można tłumaczyć jego chary-
zmą, legendą, a może nieograniczoną władzą jaką posiadał, 
która przecież działa często jak afrodyzjak. W opinii społecznej 
funkcjonował jako wielki mąż stanu i znakomity wódz, czło-
wiek o wypróbowanym patriotyzmie i bezinteresowności. Od 
czasu przewrotu majowego nie prawo pisane stanowiło nor-
mę, ale wola zwycięzców. Centrum władzy nie zawsze było 
tam, gdzie precyzowała to  konstytucja. Otóż Piłsudski przez 9 
lat (od maja 1926r. do maja 1935r.) przez większość czasu był 
jedynie generalnym inspektorem sił zbrojnych i ministrem 

spraw wojskowych, to jednak nikt nie miał wątpliwości, że 
ośrodek władzy znajduje się w Belwederze, a nie na Zamku 
(siedziba prezydenta) czy w Pałacu Namiestnikowskim (siedzi-
ba premiera). To właśnie w Belwederze, a później w GISZ-u, 
gdzie Piłsudski miał drugie mieszkanie, zapadały wszystkie naj-
ważniejsze decyzje. 

Ale nie meandry sprawowania władzy nas interesują, ale 
postać dr Lewickiej. Jednego możemy być pewni – nasza bo-

haterka w jakiś sposób zafascynowała Piłsudskiego. Na pewno 
nie mógł zostać obojętny na jej urodę, a także wielką spraw-
ność fizyczną, witalność, czyli atrybuty przypisane z reguły 
młodości. Przymioty te działają jednak na krótką metę, a zna-
jomość naszej pary trwała kilka lat. Musieli się więc rozumieć 
intelektualnie zwłaszcza, że Piłsudski był osobą nieufną i nie 
było łatwo zdobyć jego zaufanie. Był nieśmiały, nie lubił się np. 
fotografować. „Przed obiektywem nigdy nie pozował i nie zno-
sił gdy z okazji różnych uroczystości przytykały naokoło Niego 
aparaty” – pisał w swoim pamiętniku adiutant Piłsudskiego 
mjr Mieczysław Lepecki.

W grudniu 1935 roku Piłsudski wyjechał na Maderę, gdzie 
pobyt doradziły mu jego ukochane córki Wandzia i Jagódka. 
Wyprawa miała odbyć się w tajemnicy, (bo w Polsce nie znala-
złby takiego miejsca, gdzie by Go nie odnaleziono i nie zasypa-
no sprawami do rozstrzygnięcia),  jednak wieści o wyjeździe 
przedostały się do prasy. Przy okazji dodawano, że Piłsudski 
jest chory, a on jak podkreślał major Lepecki „był tylko zmę-
czony i wyczerpany nerwowo”. 

W trakcie pobytu towarzyszyły mu tylko dwie osoby – oso-
bisty lekarz i przyjaciel płk dr Marcin Woyczyński i doktor Le-
wicka. I tu zaczynają się zagadki. Co wydarzyło się na Maderze 
nie wiadomo, ale Lewicka z nieznanych przyczyn wcześniej od 
nich wróciła do kraju. A tutaj ponoć wizytę miała jej złożyć żo-
na Piłsudskiego – Aleksandra. Jak przebiegała rozmowa i cze-
go dotyczyła również nie wiadomo. 27 czerwca 1931 roku dr 
Lewicka popełniła samobójstwo. Piłsudski w towarzystwie ge-
nerałów Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego i Sławoja Fe-
licjana Składkowskiego uczestniczył w mszy żałobnej w koście-
le na Powązkach.

Sprawa ta stała się głośna. Niektórzy twierdzili nawet, że nie 
było to samobójstwo, a Lewicka została otruta przez kamarylę 
(klikę intrygantów) belwederskich, co jednak wydaje się mało 
prawdopodobne.  Bez względu na czasy żądnych sensacji ni-
gdy nie brakowało i nie brakuje. 

Singiel

CZĘSTOCHOWSKIE URODZINY  
NIEPODLEGŁEJ

10 i 11 listopada w odbędą się miejskie uroczystości 
upamiętniające 99. rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości.
Piątek, 10 listopada

12.00 - plac Orląt Lwowskich 
Uroczystość przed pomnikiem Orląt Lwowskich.

19.00 - Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
  Wręczenie wyróżnień „Tym, co służą Miastu 

i Ojczyźnie”,
  Uroczysty koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej 

Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Justyny Maj, 
solista: Piotr Kosiński – fortepian

 Bilety w cenie 18 zł do nabycia w kasie Filharmonii ul. 
Wilsona 16, kasa czynna: poniedziałek-piątek od 9.00 
do 19.00, tel. 795 451 438.

Sobota, 11 listopada
– GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI MIEJSKIE

12.00 – Bazylika Archikatedralna Świętej Rodziny
  Msza Święta za Ojczyznę,
16.30 – Aleja Sienkiewicza - uroczystość patriotyczna
  Złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz 

przed pomnikiem błogosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki,

  Przemarsz na plac Biegańskiego.
17.00 – plac Biegańskiego
  Apel Pamięci oraz złożenie kwiatów przed pomnikiem 

Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Organizatorzy: Urząd Miasta Częstochowy, Filharmonia 
Częstochowska im. Bronisława Hubermana, Zespół Szkół im. 
Bolesława Prusa, Kuria Metropolitalna w Częstochowie.

Marszałek Piłsudski rozkoszuje się południowym słońcem (na stoliku, przy 
którym siedzi marszałek widać termometr) na tle wspaniałej przyrody i 
malowniczego krajobrazu, spędzając czas jużto na przechadzkach, jużto na 
układaniu ulubionego pasjansu 

zdj. Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 19 stycznia 1931- pisownia oryginalna

…ni z tego, ni z owego,  
była Polska od pierwszego

11 listopada stanowi datę wyłącznie symbolicz-
ną. Bo cały prawie listopad jest rocznicą. Kraków 
był już wtedy wolny od początku miesiąca, a wol-
ny Lublin powołał nawet rząd. 11 listopada roz-
brojono tylko żołnierzy niemieckich w Warszawie, 
czyli Warszawa także była już wolna. Tego dnia 
Niemcy kajzerowskie podpisały kapitulację, a w 
Warszawie Rada Regencyjna wydała rezolucję, w 
której poinformowała o przekazaniu władzy woj-
skowej brygadierowi Piłsudskiemu. Zapowiedzia-
ła też, że całość swojej władzy odda Rządowi Na-
rodowemu. Sam Józef Piłsudski za datę naprawdę 
przełomową miał 22 listopada. 14 listopada Rada 
Regencyjna rozwiązała się sama, swoje obowiązki 
przenosząc na Piłsudskiego, by on je z kolei po-
wierzył Rządowi Narodowemu, który sformuje. 
Potem Piłsudski dopiero formował przez parę dni 
ten rząd, zresztą niewiele różniący się w składzie 
od lubelskiego. 18 listopada podpisał nominacje 
ministerialne, a 3 dni później - 21 listopada - no-
wa już Rada Ministrów uchwaliła dekret „o naj-
wyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Pol-
skiej”, na jego podstawie „Dziadek” został tą naj-
wyższą władzą, jako tymczasowy Naczelnik Pań-
stwa – z tytułem nawiązującym do tytułu Ko-
ściuszki sprzed 124 lat. Więc nie daty się liczą. At-
mosferę najlepiej oddaje ów wierszyk, który sta-
nowi kwintesencję tamtych wydarzeń: „…i ni z te-
go, ni z owego, była Polska od pierwszego”.

W listopadzie 1918 r. odrodziło się zniszczone w 1795 r., państwo 
polskie, na jego czele stanął Józef Piłsudski, który szybko przystąpił 
do rzeczy najpilniejszych – organizowania siły zbrojnej i administracji 
państwowej. Jeszcze w listopadzie jego dekrety jako Naczelnika 
Państwa rozładowały napięcia społeczne, przeciwdziałając rewolucji. 
Wprowadzono: 46-godzinny tydzień pracy, opiekę nad robotnikami 
i najbiedniejszymi oraz równouprawnienie kobiet. 
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Żywność

Jak rozpoznać produkty 
ekologiczne?

„Prosto od krowy”, „od 
szczęśliwych kur” – tego 
typu określeń sugerujących, 
że żywność jest zdrowa nie 
brakuje. Jednak prawdziwe 
ekologiczne produkty mu-
szą mieć na opakowaniu na-
pis „bio”, „eko” czy „orga-
nic”. Choć zgodnie z prze-
pisami najwłaściwszym 
określeniem jest po prostu 
„ekologiczny”.

Żywność może również mieć 
oznaczenia „bio”, „eko”. Rozpo-
rządzenie w sprawie produkcji 
ekologicznej na poziomie euro-
pejskim mówi bowiem, że 
wszelkie oznaczenia odnoszące 
się do rolnictwa ekologicznego 
w każdym z języków kraju 
członkowskiego mogą być uży-
wane do znakowania żywności 
ekologicznej. Nie możemy nato-
miast używać sformułowania 
„zdrowa żywność”, bo oznacze-
nia odnoszące się  do zdrowia 
muszą być zgłaszane do Komi-
sji Europejskiej. Nie można bo-
wiem sugerować klientowi, że 
jak zje konkretny produkt, to 
będzie zdrowy. To wprowadza-
nie w błąd. Żywność ekologicz-
na jest produktem rolnictwa 
ekologicznego. Jest rozporzą-
dzenie w sprawie produkcji 
ekologicznej, które również re-
guluje oznakowanie. Można 
używać przedrostków „eko”, 
„bio” lub „organiczne” – wyli-
cza Dorota Metera, ekspert do 
spraw żywności ekologicznej.

Konieczny certyfikat
Każdy produkt z takim napi-

sem musi mieć w UE certyfikat. 
Jeśli ma, poznamy to po cha-

rakterystycznym zielonym list-
ku zawierającym dwanaście 
gwiazdek na opakowaniu.

- Każdy rolnik, producent, 
dystrybutor, podmiot, który 
jest w łańcuchu produkcji, mu-
si znajdować się w systemie 
certyfikacji rolnictwa ekologicz-
nego. Musi zatem otrzymać cer-
tyfikat na swoje produkty, czy 
na zakres działalności. Oczywi-
ście certyfikat musi być ważny, 
wydaje się go po kontroli, która 
odbywa się raz w roku – wyja-
śnia ekspertka.

Chemia jest dozwolona, 
ale…

Zasady rolnictwa ekologicz-
nego ściśle określają przepisy. 
Produkcja roślinna oparta jest 
na nawozach organicznych wy-
tworzonych w gospodarstwie. 
To podstawa do uzyskania wy-
sokich plonów.

- Są to produkty roślinne, 
wyprodukowane przy udziale 
biologicznych środków ochrony 
roślin lub takich, które są do-
puszczone w rozporządzeniu. 
Niektóre są związkami che-
micznymi (jak związki siarki i 
miedzi). W określonych warun-
kach również można stosować 
najprostsze pestycydy, czyli 
środki miedziowe i siarkowe. 
Nawozy występujące w przyro-
dzie czyli kopaliny, takie jak do-
lomit, kreda, i inne mielone 
skały stosuje się naturalnie lub 
mineralnie – tłumaczy Dorota 
Matera.

Brak opakowania powoduje 
komplikacje

Ale warzywa i owoce możemy 
też kupić luzem. Czy w tej sytu-

acji mamy wierzyć na słowo, że 
są to produkty ekologiczne? 

- Jako jednostka certyfikują-
ca zwracamy uwagę na pako-
wanie produktów, wtedy mamy 
pewność, że produkt jest prawi-
dłowo oznakowany. W przypad-
ków produktów nie opakowa-
nych jest trudniej. W sklepie 
ekologicznym właściciel powi-
nien mieć zbiorcze opakowanie 
otwarte, by konsument mógł 
sprawdzić certyfikaty i informa-
cje o producencie. Dużą rolę 
odgrywa tu Inspekcja Handlo-
wa, bo tylko ona może zareago-
wać na nieprawidłowości. Jeśli 
klient widzi poważne nieprawi-
dłowości, to powinien to zgłosić 
– podkreśla ekspertka.

Ekologiczne mięso
Ale nie tylko owoce i warzywa 

czy nabiał produkowane są 
ekologicznymi metodami. Dziś 
coraz częściej możemy nabyć 
także mięso i wędliny ekologicz-
ne.

- Produkt pochodzenia zwie-
rzęcego jest tak samo etykieto-
wany. Powinniśmy znaleźć 
oznaczenia rolnictwa ekologicz-
nego. Co więcej, zwierzę powin-
no być karmione paszą ekolo-
giczną i mieć dostęp do wybie-
gu. Powinno być ubijane w cer-
tyfikowanej ubojni. A do prze-
tworów można dodawać tylko 
substancje dodatkowe  i pomoc-
nicze, które są dozwolone rozpo-
rządzeniem. Przyprawy muszą 
być pochodzenie ekologicznego 
– wylicza Dorota Matera.

Wybierając się po żywność 
ekologiczną, najlepiej kierować 
się jedną prostą zasadą - szu-
kajmy zielonego listka.

Potrzebne miliardy

Pieniądze z foliówek 
na walkę ze smogiem

Wicepremier Mateusz Mora-
wiecki zapowiedział, że część 
pieniędzy za torebki foliowe za-
sili walkę ze smogiem w tych 
miastach, w których problem 
jest największy (od nowego ro-
ku jednorazowe torby w skle-
pach nie będą mogły być już 
bezpłatne; opłatą recyklingową 
zostaną objęte lekkie torby na 
zakupy z tworzywa sztucznego 
o grubości do 50 mikrometrów). 
Jednak potrzeby samorządów w 
tym zakresie są olbrzymie i wy-
magają inwestycji za miliardy 
złotych.

Od przyszłego roku za torebkę 
foliową w sklepie zapłacimy 20 gr 
– tak wynika z podpisanej przez 
prezydenta nowelizacji ustawy o 
gospodarce odpadami opakowa-
niowymi. Ale pieniądze z foliówek 
nie będą trafiać – jak niektórzy su-
gerowali – do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, lecz do budżetu 
państwa.

Wicepremier Mateusz Mora-
wiecki uspokaja, że część wpły-
wów z tych opłat wspomoże walkę 
ze smogiem. Chce w ten sposób 
wspomóc 33 polskie miasta, które 
według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) znalazły się na li-
ście 50 europejskich ośrodków 
miejskich o najgorszej jakości po-
wietrza.

– W tych 33 miastach chcemy 
zaproponować jednostkowe pro-
gramy, na które potrzebne będzie 
wsparcie m.in. z tej ustawy o to-
rebkach foliowych. Część środków 
budżetowych na pewno będzie 
przesunięta na walkę ze smogiem 
w tych miastach – zapowiada wi-

cepremier Morawiecki. Choć z za-
powiedzi wicepremiera nie wiado-
mo jeszcze, jak miałyby wyglądać 
programy antysmogowe dla poje-
dynczych miast, jedno jest pewne 
– będą dodatkowe pieniądze dla 
samorządów, a to bardzo ważne w 
walce ze smogiem.

Przypomnijmy, że od 1 paździer-
nika obowiązuje rozporządzenie, 
które zaostrza normy emisyjne dla 
domowych kotłów grzewczych. Re-
gulacja przewiduje restrykcyjne 
wymagania dla kotłów produko-
wanych i instalowanych w Polsce. 
Rozwiązania dotyczą kotłów do 
500 kW, czyli tych używanych w 
gospodarstwach domowych oraz 
małych i średnich zakładach.

Zgodnie z rozporządzeniem ko-
tły grzewcze, które zostały wypro-
dukowane do 1 października br., 
będzie można wprowadzać do ob-
rotu i do użytkowania do końca 
czerwca 2018 r. Ministerstwo Roz-
woju tłumaczyło, że ten okres 
przejściowy ma pozwolić na sprze-
daż i instalację kotłów, które zo-
stały wyprodukowane jeszcze 
przed wejściem w życie tej regula-
cji.

Od lipca 2018 r. w Polsce nie 
będzie można produkować ani in-
stalować pieców o niższej niż piąta 
klasie emisyjności. W kotłach nie 
będzie można też instalować rusz-
tów awaryjnych, które najczęściej 
służą do spalania odpadów komu-
nalnych.

Ministerstwo Energii przygoto-
wało ponadto rozwiązania doty-
czące jakości sprzedawanych w 
Polsce paliw. Muszą one być jed-
nak notyfikowane w Komisji Euro-
pejskiej, a to niestety potrwa od 3 
do 9 miesięcy.

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

KALENDARZ EKOLOGICZNY

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

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

Jest sposób

Jak uniknąć opłaty 
za reklamówkę?

Opłata recyklingowa, którą 
od przyszłego roku będziemy 
uiszczać za każdą wydaną 
w sklepie torbę z tworzywa 
sztucznego o grubości do 50 
mikrometrów, wynika z wy-
mogów Unii Europejskiej. Jest 
jednak sposób, aby łatwo jej 
uniknąć. Wystarczy... nie ko-
rzystać z tych toreb.

W Polsce jeden mieszkaniec 
zużywa około 300 toreb z two-
rzywa sztucznego rocznie. To re-
kordowo duża liczba, bo średnia 
europejska to ok. 200 sztuk. - 
Cykl życia takiej torby jest nie-

zwykle krótki i wynosi z reguły 
kilkanaście minut, czyli tyle, ile 
trwa pokonanie drogi z zakupa-
mi ze sklepu do domu. Następ-
nie torby foliowe stają się odpa-
dem, który zanieczyszcza środo-
wisko - mówi Sławomir Mazu-
rek, wiceminister środowiska.

Opłata nie jest podatkiem, po-
nieważ nie jest obowiązkową 
płatnością. Każdy z nas będzie 
miał wybór, czy zapakować za-
kupy w plastikową torbę i za nią 
zapłacić, czy zapakować je do 
torby wielokrotnego użytku 
i w bardzo łatwy sposób tej opła-
ty uniknąć.

Spośród wielu znaków eko-
logicznych Euroliść jest jed-
nym z trzech najbardziej roz-
poznawalnych symboli, co po-
twierdziły badania znaków 
ekologicznych (Znajomość 
Znaków Ekologicznych wśród 
Młodych Konsumentów - SG-
GW; 2013 r.). 

To samo źródło podaje także, 
że znak ekologiczny znajdujący 
się na opakowaniu produktu, 
wpływa na poczucie bezpieczeń-
stwa i wzrost zaufania. Ponadto 
wskazuje, że dany produkt zo-
stał poddany kontroli i ocenie, 
przez co może być odbierany 
bardziej pozytywnie niż wyrób, 
który nie posiada takiego ozna-
kowania. 

Euroliść to znak przyznawany 
przez Komisję Europejską za po-
średnictwem jednostek akredy-
towanych w Polsce (jednostką 
certyfikującą w oparciu o upo-
ważnienie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi jest Polskie Cen-
trum Badań i Certyfikacji S.A.)

Proces certyfikacji
l wypełnij zgłoszenie podję-

cia działalności w zakresie 
rolnictwa ekologicznego – 
(formularz do pobrania na 
stronie IJHARS-u - http://
www.ijhar-s.gov.pl/index.
php... ) i prześlij do oddzia-
łu PCBC S.A. w Pile -ht-
tps://www.pcbc.gov.pl/
pl/kontakt/ W ramach 
zgłoszenia można wybrać 
jedną ze specjalizacji: ekolo-
giczna uprawa roślin i utrzy-
manie zwierząt, zbiór ze stanu 
naturalnego, pszczelarstwo, 
produkty akwakultury i wodo-
rosty morskie, przetwórstwo 
produktów ekologicznych oraz 
produkcja pasz lub drożdży, 
wprowadzanie na rynek pro-
duktów ekologicznych, w tym 
importowanych z państw trze-
cich; 

l poddaj kontroli prowadzoną 
działalność; 

l w razie stwierdzenia niezgod-
ności, realizuj zalecenia jed-
nostki certyfikującej; np. uzu-

pełnienie dokumentacji; 
l uzyskaj certyfikat; 
l podejmij współpracę z innymi 

rolnikami lub przetwórcami 
ekologicznymi (możliwość wy-
miany doświadczeń i informa-
cji na temat szkoleń, ofert, po-
zyskiwania surowców do swo-
jej przetwórni, materiałów 
siewnych lub sadzeniowych; 

l oznaczaj swoje produkty i 
przetwory rolno-spożywcze lo-
giem Euroliść; 

l dołącz do grupy eko-produ-
centów; 

l rozpocznij podbój branży swo-
im zdrowym i smacznym eko-
-produktem.

Euroliść

Najlepszy znak eko-produktu

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/rossmann-wprowadzil-platne-reklamowki-od-wrzesnia-2017/dsylzh
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Ze świata natury
4 Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi 

po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki 
papierosów po 2 latach.

4 Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 
700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie 
ponad 2,5 tys. ludzi.

4 W Polsce pracuje dziś 290 profesjonalnych elektrowni 
wiatrowych o łącznej mocy mocy 10 MW, 
podłączonych do sieci i sprzedających energię 
zakładom energetycznym. Razem produkują zaledwie 
3% energii elektrycznej.

4 Aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery 
i zgładzić efekt cieplarniany , australijscy naukowcy 
zaproponowali metodę zakopywania dwutlenku węgla 
w stanie półpłynnym pod ziemią.

4 Według danych Najwyższej Izby Kontroli aż 86% 
polskich zakładów nie ma urządzeń do redukcji 
zanieczyszczeń gazowych. A wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska kupują papiery wartościowe, 
zamiast wspierać wszelkie przedsięwzięcia 
proekologiczne.

4 Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że 
w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody. 
Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu 
dnia około 720 litrów wody, a rocznie - 260 m 
sześciennych wody.

4 Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć 
średnio 17 drzew.

4 Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik 
to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. ton 
szkła.

4 W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów 
aluminiowych puszek, które można powtórnie 
przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele 
razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii 
równej spaleniu jednego litra paliwa.

4 W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych 
jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, 
Szwajcarii, Szwecji od 60%-80%.

4 Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do 
obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do 
świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny.

4 Około 360 mln kilometrów kwadratowych powierzchni 
Ziemi zajmują morza i oceany. Niestety człowiek 
wykorzystuje je często jak wysypisko śmieci, niszcząc 
ogromną część zamieszkujących je roślin i zwierząt.

4 Z osady niedaleko Niagary wysiedlono wszystkich (ok. 
1000) mieszkańców, kiedy okazało się, że ich domy 
zostały wybudowane na starym od lat nieużywanym 
składowisku toksycznych odpadów. Wcześniej w tej 
okolicy odnotowano niepokojący wzrost zachorowań 
na raka i większy od przeciętnego odsetek dzieci 
z wadami wrodzonymi.

4 Metan który powstaje w przewodach pokarmowych 
bydła i innych zwierząt domowych dostaje się do 
atmosfery i przyczynia się do wzrostu temperatury 
naszej planety.

4 Według danych ONZ z 1988 r. Aż 2/3 mieszkańców 
miast na świecie oddycha powietrzem zawierającym 
smog.

4 Ocieplenie klimatu może spowodować, że w 2050 r. 
tereny wokół wybrzeży Wielkiej Brytanii znajdą się pod 
wodą.

4 Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy 
stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują 
dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.

4 Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki 
z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na 
drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co 
stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.

4 1 LITR ZUŻYTEGO OLEJU SILNIKOWEGO WYLANY DO 
RZEKI LUB KANALIZACJI JEST W STANIE ZANIECZYŚCIĆ 
1 MILION LITRÓW WODY!!!

4 Metan, który się uwalnia z wysypisk śmieci jest 27 razy 
bardziej agresywny od dwutlenku węgla

4 W 1960 r. na polskie pola wylano 40 tys. ton DDT.  
DDT odkrył Hans Miller i za to dostał nagrodę Nobla.

Rynek żywności ekologicznej 
w Polsce rozwija się bardzo dyna-
micznie. Jego wartość może osią-
gnąć w 2017 r. 1 miliard zł, czyli 
o 300 mln więcej niż dwa lata 
wcześniej.

Z raportu „Żywność ekologiczna 
w Polsce 2017” opracowanego przez 
firmę IMAS International wynika, że 
ceny produktów ekologicznych są 
o wiele wyższe od produktów kon-
wencjonalnych. Różnica przeważnie 
sięga 50 proc., ale zdarzają się kate-
gorie produktów droższe o niecałe 
20%. Duże różnice w cenach między 
eko a konwencjonalną żywnością 
wynikają z wysokich kosztów pro-
dukcji, logistyki oraz małej skali 
produkcji.  Jest to naturalna sytu-
acja rynku w fazie wzrostu, wraz 
z jego rozwojem różnice te będą się 
zmniejszały.

– Cena to jeden z głównych czynni-
ków warunkujących zakup. Jednak 
świadomość Polaków zmienia się 
i coraz więcej osób woli dopłacić do 
produktu lepszej jakości, bo coraz 
bardziej interesujemy się stanem na-
szego zdrowia. Na zakupowe prefe-
rencje Polaków wpływ mają kampa-
nie informacyjne – mówi Krystyna 

Radkowska, prezes zarządu Polskiej 
Izby Żywności Ekologicznej.

Oczywiście, największy wybór 
żywności ekologicznej znajduje się 
w sklepach wyspecjalizowanych 
w takiej sprzedaży. Ale żywność 
ekologiczna coraz szerzej dostępna 
jest w dużych sieciach handlowych. 
Niektóre z nich posiadają własne 
marki żywności ekologicznej, a tak-
że dysponują bogatą ofertą żywno-
ści dietetycznej, np. bez glutenu,  

bez laktozy, wegetariańską. Eko-
żywność dostępna jest również 
w niektórych sklepach ogólnospo-
żywczych. 

Szacuje się, że 4000 sklepów ma 
w swojej stałej ofercie produkty eko-
logiczne. Tego typu produkty można 
znaleźć także w drogeriach, hurtow-
niach C&C, sklepach specjalistycz-
nych, sklepach spółdzielczych, skle-
pach internetowych, a także na tra-
dycyjnych targowiskach.

Żywność ekologiczna

Rynek wart 1 miliard zł

Unia Europejska staje się świa-
towym liderem w zakresie identy-
fikowalności i gromadzenia wiary-
godnych danych na temat handlu 
żywnością ekologiczną. A to dzięki  
elektronicznemu systemowi certy-
fikacji produktów ekologicznych, 
któremu podlegają wszystkie pro-
dukty ekologiczne, m.in. kawa, 
ryż czy owoce, przywożone do Unii 
Europejskiej z krajów trzecich.

Nowy elektroniczny system certyfi-
kacji pozwala lepiej prześledzić trasę 
importowanej do Unii ekologicznej 
żywności i napojów oraz zapewnia, że 
wszystkie produkty trafiające na 

unijny rynek posiadają odpowiednie 
zezwolenia. Jest to gwarancją, że pro-
dukty są bezpieczne do spożycia, pa-
kowane, przetwarzane i transporto-
wane w higieniczny sposób oraz że 
faktycznie pochodzą z upraw orga-
nicznych.

W praktyce opracowany przez Ko-
misję Europejską elektroniczny sys-
tem certyfikacji przywożonych pro-
duktów ekologicznych zostanie włą-
czony do istniejącego już, skompute-
ryzowanego systemu weterynaryjne-
go (TRACES). TRACES jest dostępny 
24 godziny na dobę i pozwala przed-
siębiorcom, przewoźnikom oraz 
urzędnikom monitorować trasę ich 

dostaw.
Jak dotąd UE brakowało jednoli-

tych przepisów dotyczących kontroli 
produktów ekologicznych trafiają-
cych na wspólnotowy rynek. Ich przy-
wóz był co prawda regulowany zapi-
sami rozporządzenia z 2008 r., ale 
w rzeczywistości w poszczególnych 
państwach członkowskich istniały 
różne praktyki w odniesieniu do 
sprawdzania przesyłek produktów 
ekologicznych przed ich dopuszcze-
niem do obrotu w UE. Także instytu-
cje certyfikujące i kontrolujące dane 
produkty stosowały różne wytyczne, 
jeśli chodzi o klasyfikację przywożo-
nych towarów. 

Elektronika i żywność

Bioprodukty pod kontrolą

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachKolumny 7 i 8 opracował DF

Czym się różnią?

Bio i konwencjonalne warzywa i owoce
– Ekologiczna marchew czy sa-

łata, a także inne warzywa i owoce 
mają intensywniejszy smak i za-
pach, bardziej zbliżony do roślin 
rosnących dziko. - Ziemiopłody 
konwencjonalne rosną szybko, są 
duże i rolnikowi dają większy plon 
niż ekologiczne. Ale  konsument 
zostaje uraczony „rozwodnio-
nym” smakiem i zapachem oraz 
gorszą jakością odżywczą. W su-
rowcach konwencjonalnych przez 
stosowanie nawozów syntetycz-
nych dochodzi do nadmiernego 
gromadzenia się wody, która po-
bierana jest w nadmiarze przez 
tkanki roślin wraz z solami mine-
ralnymi - mówi dr inż. Aneta Załęc-
ka z Zakładu Żywności Ekologicz-
nej na Wydziale Nauk o Żywieniu 
Człowieka i Konsumpcji SGGW.

Wyniki badań marchwi z upraw 
ekologicznych w  Instytucie Warzyw-
nictwa w Skierniewicach także po-
twierdziły jej wyższość: stwierdzono 
wyższą  o 8 proc. zawartość cukrów 
ogółem i o 18 proc. beta-karotenu, a 

także niższe o 29 proc. stężenie 
azotanów w porównaniu z odpowied-
nikami w marchwi konwencjonalnej.

Karotka należy do grupy warzyw o 
największej wartości odżywczej i 
zdrowotnej. Jej obecność w codzien-
nej diecie zmniejsza ryzyko udaru 
mózgu o 68 proc. Cenny beta-karo-
ten działa przeciwutleniająco, prze-
ciwmiażdżycowo, zapobiega choro-
bom oczu i wzmacnia ogólną odpor-
ność organizmu.

W tym samych instytucie badano 
paprykę i stwierdzono korzystny 
wpływ uprawy ekologicznej na war-
tość prozdrowotną papryki. Owoce 
badanych odmian z uprawy ekolo-
gicznej miały wyższą zawartość kwa-
su askorbinowego, beta-karotenu, 
flawonoidów i związków fenolowych 
w porównaniu do papryki z uprawy 
konwencjonalnej.

W sprawozdaniu Instytutu Wa-
rzywnictwa przedstawiono korzyst-
ny wpływ uprawy ekologicznej na 
skład chemiczny wielu warzyw. Po-
midory, papryka, dynia z ekologicz-
nego systemu uprawy miały istotnie 

wyższą zawartość witaminy C, karo-
tenoidów, flawonoidów i związków 
fenolowych, a buraki ekologiczne 
podwyższony poziom barwników 
czerwonych w porównaniu do wa-
rzyw z uprawy konwencjonalnej. Po-
nadto wszystkie analizowane warzy-
wa z uprawy ekologicznej charakte-
ryzowały się wyraźnie obniżonym 
poziomem zawartości azotanów.

- W ostatnim czasie wielkopo-
wierzchniowe sklepy przywiązują 
dużą uwagę do warzyw i owoców w 
jakości eko. Zapotrzebowanie na 
kategorię produktów ekologicznych 
rośnie o 18-20 proc. rocznie, gdyż 
równocześnie wzrasta świadomość 
konsumentów i wiedza na temat 
wartości odżywczej certyfikowanych 
produktów - mówi Bohdan Juchnie-
wicz ze Stowarzyszenia „Polska Eko-
logia”.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

14
35

 m
m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14
l Stary Rynek (DH „Puchatek”),  

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

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA
POGRZEBY

WAGI

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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

MOTORYZACJA
— SPRZEDAM —

n SPRZEDAM Daewoo Matiz.  Tel. 34 362 94 27
NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

SPRZEDAM działkę rolną o pow. 0,59 ha. 
Pabianice, gm. Janów. Tel. 730 885 982

SPRZEDAM

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz  

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

OGŁOSZENIE
Dyrektor Cmentarza Komunalnego w Częstochowie przy ul. 
Radomskiej 117 ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny 
na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego:

Samochód marki Volkswagen T5 z zabudową pogrzebową, rok 
produkcji 2005, przebieg 72000km, kolor srebrny. Według wyceny 
PZMot  z maja 2017 roku wartość brutto pojazdu 38 200,00zł. 
•	 cena wywoławcza netto wynosi 23 325,00 zł,
•	 wysokość postąpienia ustala się na kwotę 500,00 zł,
•	 wadium w wysokości 2000,00 zł należy wpłacać w kasie 

Cmentarza lub na konto Bank Handlowy S.A. w Warszawie 
nr 94 1030 1104 0000 0000 9323 8000 do dnia 21 listopada 
2017r. do godziny 10.00 z dopiskiem   „sprzedaż samochodu”

•	 oględzin pojazdu i zapoznania się z dokumentacją  można 
dokonywać codziennie w dni robocze poniedziałek-piątek 
w godzinach  8-16,

•	 przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2017roku 
o godzinie  10.15 w siedzibie Cmentarza pok.7.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w sie-
dzibie Cmentarza Komunalnego, na stronie internetowej  
www.ck-czestochowa.pl lub dzwoniąc pod numer 34 366 68 79.
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Firma WIELTON z siedzibą w Wieluniu 
w związku z silnym rozwojem oraz 
rozbudową zakładu produkcyjnego 

poszukuje pracowników na stanowiska: 

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

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

pracowniczy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Kadr  

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

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

— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM suknię ślubną 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 

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego i 
trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

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

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

OPIEKA
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne ZATRUDNI 

pielęgniarki w Częstochowie.Tel. 508 321 688 
n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 

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

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE



Jurajski Wyścig Samochodowy o Puchar Prezydenta Miasta 

Ścigali się w centrum miasta

ona do Krzysztofa Zawora, który 
jechał volkswagenem golfem. Nie 
zabrakło też dodatkowych atrak-
cji – takich, jak pokazowy prze-
jazd  kierowcy rajdowego, Łuka-
sza Pieniążka oraz innych zna-
nych osób w świecie motoryza-
cyjnym.

Nad bezpieczeństwem miesz-
kańców, a także samych uczest-
ników czuwali policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego w Czę-
stochowie wspierani i koordyno-
wani przez swoich naczelników 
nadkom. Grażynę Dudek oraz 
st.asp. Sebastiana Tyras. W za-
bezpieczeniu pomagali również 

funkcjonariusze straży miej-
skiej, a także służby porządko-
we. Wydarzenie przebiegło bez 
incydentów i bez zakłóceń. Przy 
tej okazji funkcjonariusze oraz 
reprezentanci częstochowskiego 
WORD przekazali mieszkańcom 

opaski odblaskowe. - Impreza 
zebrała najwyższe noty. Tak oce-
nił ją zespół sędziów Polskiego 
Związku Motorowego.  – twierdzi 
Romuald Nowakowski, prezes 
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Miejskie ulice w centrum w 
sobotę zamieniły się w tor wy-
ścigowy. A wszystko to za 
sprawą pierwszej edycji Juraj-
skiego Wyścigu Samochodo-
wego o Puchar Prezydenta 
Miasta. Do rywalizacji przy-
stąpiło przeszło 60 załóg. 
Oprócz samego widowiska, nie 
zabrakło też dodatkowych 
atrakcji. 

Była to pierwsza tego typu im-
preza w Częstochowie. Trasa, 
którą mieli do pokonania kie-
rowcy, biegła przez ścisłe cen-
trum - III Aleja, ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki, Kazimierza Puła-
skiego oraz 7 Kamienic. Na czas 
wyścigu były one wyłączone z 
normalnego ruchu drogowego. 
Wśród załóg, które wzięły udział 
w rywalizacji byli kierowcy licen-
cjonowani oraz ci bez licencji, ale 

mający za sobą udział w mini-
mum 4 imprezach PZM. Była też 
klasa legend, w której mogli 
wziąć udział kierowcy posiadają-
cy samochody wyprodukowane 
do 1991 roku. 

W klasyfikacji generalnej kie-
rowców licencjonowanych zwy-
ciężyła para Bartłomiej Mirecki/
Robert Chmielarz w subaru im-
prezie. W klasyfikacji amatorów 
najlepsi okazali się Adrian Wi-
chłacz i Tomasz Kister jadący mit-
subishi lancerem. Wśród legend 
rywalizację wygrali Jakub Karkut 
i Marek Karkut w bmw e30. 

Mknące, kolorowe samochody 
przyciągnęły rzesze publiczności 
we wszystkich grupach wieko-
wych. To właśnie oglądający 
przyznali też nagrodę za najbar-
dziej efektowny przejazd – trafiła 

Automobilklubu Jurajskiego, 
który zorganizował wydarzenie. - 
Od razu ustawiono nas na naj-
wyższej półce - jeśli chodzi o or-
ganizację, sam przebieg i bezpie-
czeństwo. Pod wrażeniem byli 
również sami zawodnicy, którzy 

zaraz po zakończeniu wyścigów 
pytali kiedy następna impreza. I 
to tacy sportowcy, którzy już od 
wielu lat ścigają się w kraju i za 
granicą, na przykład 16-krotny 
mistrz Polski, Adam Polak czy 
Robert Herba. Dodam, że Adam 
Polak przyjął nawet honorowe 
członkostwo  naszego klubu. Nie 
pozostaje zatem nic innego, jak 
powoli przygotowywać się do ko-
lejnej edycji – podsumowuje ze 
śmiechem.

kg, zdj. bm

Automobilklub Jurajski dziękuje za 
pomoc wszystkim współorganizatorom, 

sędziom i wolontariuszom.
Szczególnie podziękowania: 

l prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk  
– za patronat

l Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie (Grażyna Du-
dek, Sebastiana Tyras, Wojciech Sznober)

l Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Często-
chowie (Marek Lewandowski)

l Państwowa Straż Pożarna w Częstochowie
FIRMY: Optimax (fundator nagrody publicz-

ności i w klasyfikacji generalnej), Sita, Kal-
plast, Gesmarkt, Trofea.pl, Sitodruk Kon-
tur, Opc sp. z.o.o – zabezpieczenie me-
dyczne, wypożyczalnia Gosławscy, Ochro-
na Guardia P.D., Salon Look, Poligram

l Hotel Mercure (Olga Adamus-Nowak)
RESTAURACJE: KFC przy al. NMP, Topolli-

no, Ecru, Caffe przy Alei, 
l Miejska Galeria Sztuki
l Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 

Kaletach
MEDIA: Życie Częstochowy, Telewizja 

Orion, Radio Jura
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Wykaz samochodów na dzień 9 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 B-klasa 
1.8 CDi, rok prod. 2013 r. 
krajowy, I – wł., 
serwisowany, przebieg 
34 tys. km 
 64.900 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

 
49.800 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 CHRYSLER VOYAGER 2.5 D,  

rok prod. 2008   17.500 zł
n FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,  

rok prod. 1998 2.900 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 MERCEDES C200 2.0 D,  
rok prod. 2000   9.800 zł

n MERCEDES E270  
rok prod. 2002, automat, skóra   17.800 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 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 1.6 E,  
rok prod. 1999 3.900 zł

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

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

n VOLVO S40 1.9 D,  
rok prod. 2003 6.900 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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Siatkówka

AZS wraca do Hali Polonia,  
Norwid jedzie do Sulęcinia

Piłka nożna
Raków zagra w Siedlcach 

z Pogonią 

Nie w Hali Sportowej Czę-
stochowa a w Hali Polonia   
miejscowy AZS zmierzy się 
w sobotę, 11 listopada z wi-
celiderem I ligi Krispolem 
Września. Exact Systems 
Norwid zagra z kolei na wy-
jeździe z outsiderem Olim-
pią Sulęcin.

Akademicy rozgrywają swoje 
mecze w Hali Sportowej Czę-
stochowa, jednak w sobotę, 11 
listopada obiekt przy ul. Żużlo-
wej będzie zajęty. W związku 
z tym działacze AZS-u porozu-

mieli się z Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji 
w sprawie zorganizowania me-
czu z Krispolem Września 
w Hali Polonia.

Częstochowian czeka bardzo 
trudne zadanie. Ich rywalem 
będzie drużyna, która na sie-
dem rozegranym spotkań prze-
grała tylko jedno i ma tyle sa-
mo punktów, co lider Ślepsk 
Suwałki. AZS po ostatnim zwy-
cięstwie z zespołem z Krakowa 
awansował na 6. miejsce. Nie-
stety w środę, 8 listopada eki-
pa Krzysztofa Stelmacha prze-

grała w Pucharze Polski z ligo-
wym rywalem TSV Sanok 0:3 
i odpadła z dalszej rywalizacji.  

Do IV rundy wstępnej roz-
grywek pucharowych awanso-
wał z kolei Exact Systems Nor-
wid, który pokonał 3:1 SMS 
Spałę. W sobotę siatkarze   Ra-
dosława Panasa powalczą o li-
gowe punkty w Sulęcinie 
z ostatnią w tabeli Olimpią. 
Rywal częstochowskiej drużyn 
wciąż pozostaje bez zdobyczy 
punktowej.  

Oba mecze rozpoczną się 
o godz. 17. KR

W najbliższą niedzielę, 12 li-
stopada piłkarze Rakowa uda 
się do Siedlec, gdzie w ramach 
17. kolejki zagrają z Pogonią. 
To właśnie z tym zespołem 
„czerwono-niebiescy” rywali-
zowali w barażach o 1 ligę.  

Częstochowianie pokonali 
w ostatniej kolejce na własnym 
stadionie Górnik Łęczna i dzięki 
temu awansowali na 4. miejsce 
w tabeli, tracąc do lidera Miedzi 
Legnica już tylko cztery punkty. 
Po 16. kolejkach Raków ma na 
swoim koncie 7 zwycięstw, 4 re-
misy i 5 porażek.

W niedzielę „czerwono-niebie-
scy” zagrają z obecnie ósmą w ta-

beli Pogonią Siedlce, która zgro-
madziła jak dotąd 22 punktów. 
W ostatnim meczu siedlczanie 
pokonali na wyjeździe 3:2 wyżej 
notowaną Puszczę Niepołomice.

Przypomnijmy, że w 2015 roku 
częstochowianie przegrali baraże 
o I ligę właśnie z Pogonią Siedlce. 
Oba mecze, których stawką dla 
Rakowa był awans na zaplecze 
ekstraklasy, a dla Pogoni utrzy-
manie na tym poziomie rozgryw-
kowych, zakończyły się remisem. 
W Siedlcach było 1:1, a mecz 
w Częstochowie zakończył się wy-
nikiem 2:2.

Niedzielny mecz rozpocznie się 
o godz. 16.

KR
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Uwaga seniorze!
Piszesz wiersze albo opowiadania?

Chcesz się nimi pochwalić?
A może lubisz malować, śpiewać, szydełkować, fotografować  

i chcesz opowiedzieć wszystkim o swojej pasji?
Zgłoś się do nas! 

Rozpoczynamy nowy cykl i oddajemy do Waszej dyspozycji strony w naszej gazecie. Przyjdźcie do redakcji (al. NMP 51), podzielcie się swoimi 
pomysłami i wspólnie z nami twórzcie „Życie Częstochowy”. 

Skontaktować się z nami możecie również pod numerem 533 333 049 lub drogą elektroniczną redakcja@zycieczestochowy.pl

W rozegranych w sobotę, 4 listopada 
w Radziechowach III Mistrzostwach 
Polski w maratonie górskim nordic 
walking wystartowała czwórka repre-
zentantów Viking Nordic Team Często-
chowa.

Na malowniczej trasie wiodącej z Ra-

dziechów przez szczyt Skrzycznego i Gol-
gotę Beskidów tytuł mistrzyni Polski w ka-
tegorii K30 zdobyła Mariola Pasikowska, 
a wicemistrzem kraju w kategorii M30 zo-
stał Daniel Wojtasiński. Beata Kaniowska 
zajęła 6. miejsce w kategorii K40, a Marta 
Patocka była 11. w kategorii K30.

KR

Nordic walking

Kijkarze z mistrzowskimi 
tytułami w maratonie 

górskim

Sprostowanie
Złośliwy chochlik zaatakował naszą gazetę. W ubiegły piątek na stronie sportowej usu-
nął podpis pod zdjęciem do artykułu „Straszny bieg w Olsztynie”. 
Autorem fotografii jest Fotosymetria www.facebook.com/fotosymetria/
 Za zaistniałe zamieszanie przepraszamy!

SP nr 46

Uczniowie mają 
nowe boisko

Uczniowie kolejnej częstochow-
skiej szkoły mają nowoczesne bo-
isko. Wielofunkcyjny obiekt oddano 
do użytku przy Szkole Podstawowej 
nr 46 im. Stefana Żeromskiego.

Wielofunkcyjny obiekt o wymiarach 
24,1 m x 44 m zawiera boisko do piłki 
nożnej, ręcznej, tenisa ziemnego, dwa bo-
iska do koszykówki i dwa do siatkówki.

Na płycie zamontowano bramki, siat-
ki i kosze, wzdłuż położono chodnik, za-

montowano   także cztery ławki oraz za-
instalowano nowe oświetlenie. Całość 
jest ogrodzona i otoczona piłkochwyta-
mi.

Wykonawcą rozpoczętej pod koniec 
czerwca inwestycji była firma Bellsport 
z Bytomia. Koszt całości to prawie 395 
tys. zł.

W ciągu ostatnich lat przy często-
chowskich szkołach oddano do użytku 
ponad 40 boisk.
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http://www.facebook.com/fotosymetria/


16. PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 LISTOPADA 2017

Na częstochowskim rynku kulinarnym jest nieca-
łe dwa lata, a już zdążyła podbić serca wielu często-
chowian. To też obowiązkowy punkt dla wielu 
gwiazd, które odwiedzają nasze miasto. O czym mo-
wa? O restauracji Manzoni.

Można powiedzieć, że restauracja „Manzoni” powsta-
ła przez przypadek. - Nie mieszkałam w Częstochowie. 
Po przyjeździe do tego miasta szukałam pomysłu na wła-
sny biznes – wspomina Monika Chwat, właścicielka. Los 
okazał się przewrotny - kobieta zarzekała się, że nie bę-
dzie robić niczego, co będzie miało jakikolwiek związek 
z gastronomią. – Ukończyłam szkołę gastronomiczną, 
przez wiele lat pracowałam przy organizacji wesel. Jed-
nak nigdy nie brałam pod uwagę tego, że będę prowa-
dzić restaurację. Stało się jednak inaczej – dowiedziałam 
się, że przy ulicy Mazowiecka jest budynek na sprzedaż. 
Obejrzeliśmy go i postanowiłam: tak to jest właśnie to! To 
miejsce idealnie nadawało się pod... stworzenie restaura-
cji - opowiada.

Początkowo  królowała tu stricte włoska kuchnia, 
z włoskimi kucharzami. - Przed otwarciem restauracji co-
dziennie jadłam w innym lokalu - oglądałam też wystroje, 
sposób obsługi, smakowałam potrawy. Chciałam zrobić 
coś zupełnie innego, coś czego w Częstochowie nie ma. 

Postawiłam więc na kuchnię włoską. Jest ona bardzo 
prosta, ale zarazem pyszna. Można się bawić smakami 
i można ją zróżnicować chociażby owocami morza. Na-
szym patronem był Giancarlo Russo. Jednak, jak się oka-
zało w praktyce, Polacy nie do końca chcą jeść typowo 
włoskie potrawy, oni potrzebują pewnego rodzaju spolsz-
czenia. Musieliśmy więc zmodernizować restaurację tak, 
aby trafić w gusta naszych klientów - wyjaśnia. 

Obecnie w restauracji pracują wyłącznie polscy ku-
charze, którzy oczywiście doskonale znają się na kuchni 
włoskich. - To osoby uznane w kulinarnym świecie. Nie 
są to tylko puste słowa – niejednokrotnie odwiedzają nas 

inni kucharze i chwalą nasze potrawy. Przyjeżdża też do 
nas bardzo dużo Włochów, którzy na przykład są na wy-
cieczce. Słyszymy od nich tylko słowa uznania – nie ukry-
wa zadowolenia. 

Co tak przyciąga gości? Przede wszystkim steki, ma-
karony i owoce morza. - Co trzy miesiące zmieniamy kar-
tę, ale oczywiście zostawiamy te rzeczy, które najbardziej 

smakują gościom. Wszystkie produkty sprowadzamy 
z Włoch od włoskich dostawców. Nigdy niczego nie mro-
zimy. Czasem zdarza się, że dana potrawa tak dobrze się 
sprzedaje, że na przykład w niedzielę popołudniu braku-
je nam produktów do jej zrobienia. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszą się też włoskie wina – podsumowuje 
Monika Chwast.

Zastanawiasz się, dlaczego restauracja jest obo-
wiązkowym punktem  dla wielu gwiazd, które 
odwiedzają nasze miasto? Sprawdź sam... Aby 
jednak nie zostać odesłanym z kwitkiem, warto 
zarezerwować stolik. 
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Manzoni

Prawdziwie włoska restauracja
Manzoni to włoski poeta romantyczny. W słowie 
Manzoni jest ukryte słowo Monia, a więc skrót od 
imienia właścicielki. Jest to zaznaczone w nazwie... 

Restauracja prowadzi organizację imprez okolicz-
nościowych oraz tematycznych. Nie dysponuje go-
towymi zestawami z menu – karta dań, które zosta-
ną zaserwowane, jest ustalana na pierwszym spo-
tkaniu kucharza z klientem.
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3657; 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

10:15 Dr Quinn; seria I,; odc. 
4/18; serial obyczajowy; 
USA (1992)

11:05 Niebo i piekło, Północ 
– Południe, Księga III; 
odc. 4/6; serial 
kostiumowy; USA (1994)

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

rolnictwie – Nowe 
gatunki w polskich 
sadach; cykl reportaży

12:55 Natura w Jedynce – 
Cudowny świat przyrody. 
Oddany ojciec. Buczek 
południowoafrykański; 
serial dokumentalny; 
Japonia (2013)

13:25 Rejs dookoła świata
14:00 Elif; odc. 131; 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. 

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

odc. 3658; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3200
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/64/; teleturniej
18:55 Mam prawo; /10/; 

serial dokumentalny TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Białoczerwoni
20:10 Pogoda
20:20 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Urugwaj (studio)

20:40 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Urugwaj (1 poł.)

23:15 Uwięziona w mroku; 
thriller; USA (2013)

00:45 James Bond w 
Jedynce – Tylko dla 
twoich oczu; film 
sensacyjny; USA (1981)

06:05 Rodzinka.pl; odc. 176 
„Kwestia perspektywy” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

06:35 Sztuka codzienności - 
Zobaczmy to jeszcze raz; 
cz. 2; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

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

08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1737; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Postaw na milion; 
odc. 167; teleturniej

12:50 Tylko z Tobą; odc. 21; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 76 
„Kryzys”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 Anna Dymna - 
spotkajmy się

14:50 Reformacja w 
Księstwie Cieszyńskim; 
film dokumentalny

15:30 Janosik; odc. 6/13 - 
Worek talarów; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 53 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 50; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

13/102; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1737; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1738; serial obyczajowy 
TVP

20:40 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

21:40 Rodzinka.pl; odc. 219 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

22:15 Fatalna namiętność; 
dramat; USA (1997); 
reż.:Jon Avnet; 
wyk.:Richard Gere, Ling 
Bai, Bradley Whitford

00:25 Nowy koszmar Wesa 
Cravena; horror; USA 
(1994); Dozwolone od lat 
18

02:25 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 4/10; 
serial; Japonia (2017)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (552); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (59); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (351); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (279); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (680); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2565); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (726); 
serial paradokumentalny. 
Karolina wychowuje 
5-letniego syna. Mieszka 
w jednej z krakowskich 
kamienic. Dowiaduje się, 
że budynek ma nowego 
właściciela, który chce 
pozbyć...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (170); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (158); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2566); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (410); serial 
komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda 
Kiepskiego i jego rodziny 
oraz sąsiadów 
Paździochów i Boczka. 
Kiepscy obchodzą 40. 
rocznicę ślubu.

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

22:20 Faceci w czerni 2; 
komedia SF, USA 2002. 
Ziemi grozi zagłada. Dwaj 
agenci muszą na nowo 
zjednoczyć siły.

0:05 Heartbreaker. Licencja 
na uwodzenie; komedia 
romantyczna, Francja/
Monako 2010

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

05:10 Uwaga! (5126) - 
program

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

12 (3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku (40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2121) - magazyn 

10:55 Ukryta prawda (829) - 
program obyczajowy, 
Polska   

12:00 Szkoła (481) - 
program

13:00 19 + (182) - program
13:30 Szpital (718) - 

program obyczajowy, 
Polska   

14:30 Kuchenne rewolucje 4 
(10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (482) - 
program

16:30 19 + (183) - program
17:00 Ukryta prawda (830) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (719) - 
program obyczajowy, 
Polska   

19:00 Fakty (7254) 
19:35 Sport (7237)
19:45 Pogoda (7234)
19:50 Uwaga! (5127) - 

program
20:00 Jurassic World - film 

przygodowy, USA 2015, 
reżyseria: Colin Trevorrow, 
obsada: Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Irrfan 
Khan, Vincent D’Onofrio, 
Ty Simpkins, Nick 
Robinson; 

22:40 Parker - film 
sensacyjny, USA 2013. 
Parker (Jason Statham) to 
profesjonalny złodziej, 
jeden z najlepszych na 
świecie. Pewnego razu 
sam staje się ofiarą 
zdrady. Po udanym skoku 
jego kumple zabierają cały 
łup, a Parkera zostawiają 
na pewną śmierć. Cudem 
udaje mu się przeżyć. Po 
powrocie do zdrowia ma 
tylko jeden cel: sprawić, 
aby byli przyjaciele gorzko 
pożałowali swojej 
nielojalności…

01:05 Kuba Wojewódzki 12 
(10/13) - 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? 

02:05 Revolution II (3/22) - 
serial S-F, USA

03:05 Uwaga! (5127) - 
program

03:20 Moc Magii (307/355) - 
program, Polska.; 

04:40 Nic straconego

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

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

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

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

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1993

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 22. Agenci 
poszukują skradzionego 
złota. Pomagać im będą 
byli współpracownicy 
Hetty.

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2012; odc. 2. Zdalnie 
sterowany samolot uderza 
w fabrykę materiałów 
wybuchowych w 
Afganistanie…

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 255

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 7. Damian proponuje 
Grecie małżeństwo. Lazaro 
odkrywa, że Miriam 
produkuje narkotyki i każe 
kobiecie wybrać pomiędzy 
synem, a wyrobem 
narkotyków…

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 48. Pod 
opiekę Dagmary trafia 
Helena – z ostrym, 
bakteryjnym zapaleniem 
tarczycy. Stawska obawia 
się, że podawany chorej 
antybiotyk nie działa…

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 49

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

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 13

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 14

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Hellboy; akcja, USA 
2004

22:20 W odwecie za śmierć; 
akcja, USA 2010

00:30 13 grzechów; horror, 
USA 2014

02:10 Ale numer!; Polska
02:55 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
04:50 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 6; serial TVP

06:15 Droga; odc. 4/6 - 
Pasażer z nożem w 
kieszeni; serial obyczajowy 
TVP

07:15 Na sygnale; odc. 72 
„Roszada”; serial 
fabularyzowany TVP

07:45 Na sygnale; odc. 73 
„Babski team”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

10:20 Rodzinka.pl; odc. 156 
„Dżambalaja” sezon 6; 
serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 157 
„Jajo i kura” sezon 7; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 83 - 
Model życia artysty; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 84 - 
Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
61 - Krowy tłuste, krowy 
chude; serial kryminalny 
TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
62 - Paragraf 23; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
613 - Niezręczność; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 73 
„Babski team”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 85 - 
Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 86 - 
Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 158 
„Nowe życie” sezon 7; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
63 - Zdobycz; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 190; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 87 - 
Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 88 - 
Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; odc. 
64 - Aukcja; serial 
kryminalny TVP

23:55 Ojciec Mateusz; odc. 
235; serial kryminalny 
TVP

00:55 Krew z krwi; odc. 7/8; 
serial TVP

02:00 Krew z krwi; odc. 8/8; 
serial TVP

03:05 Droga; odc. 4/6; serial 
obyczajowy TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; odc. 156; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2383
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia pachnąca 
ziołami

06:30 Fabryka śmiechu; 
(odc. 5)

07:35 Jeden z dziesięciu; 
9/98; teleturniej

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (48) - z NEO - 
NÓWKĄ

09:10 Koło fortuny; odc. 44 
ed. 3; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret; /42/
10:40 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /83/ - „Rudy 
Rydz” - Halina Majdaniec

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /62/ - „Mury” - 
Jacek Kaczmarski

11:10 Pojedynek nie na 
żarty; (6) - Formacja 
Chatelet kontra Artur 
Andrus

12:10 Życie to Kabaret – 
Historia literatury według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:10 Familiada; odc. 2383
14:45 Kabaretowa Mapa 

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

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na klopsy do Iławy; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 37 
- Wielbłąd; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 8 Portugalia - 
„Morze i Tag” (31); 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (266) 
Magia liczb; serial 
komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na 
żarty; (7) - Ireneusz 
Krosny kontra Tomasz 
Jachimek; widowisko 
rozrywkowe

21:15 Postaw na milion; 
odc. 153; teleturniej

22:15 Pierwsza randka; (10)
23:15 Dzięki Bogu już 

weekend; (11); program 
rozrywkowy

00:15 Koło fortuny; odc. 43 
ed. 3; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 35. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
2014 - Neo - Nówka i 
goście /1/; widowisko 
rozrywkowe; .

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski –35. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
2014 - Neo - Nówka i 
goście /2/; widowisko 
rozrywkowe; .

02:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wakacje z 
Kabaretem - Szczecin 
2014.; (1)

04:05 Rozrywka Retro – 
Studio Gama

05:20 Ukryta prawda (68/72) 
- program obyczajowy

06:20 Szpital (188) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (121) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(6) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (143/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (144/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (463) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (122) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (362) - 
program sądowy

14:55 Szpital (189) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa (6/13) - 
serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(7) - serial S-F, USA. Duch 
Anny Fowler prosi Melindę 
o pomoc w odnalezieniu 
córki, Lane. Dziewczynie 
ma grozić ogromne 
niebezpieczeństwo. Kiedy 
Melinda odnajduje Lane, 
ta twierdzi, że nie chce 
spotkać się ze swoją 
matką…

17:55 Brzydula (145/180) - 
serial obyczajowy

18:30 Brzydula (146/180) - 
serial obyczajowy. Na 
urodzinach Uli pojawia się 
Bartek. Wzburzony Marek 
wychodzi i postanawia 
poczekać na Ulę w 
samochodzie. Jasiek 
wraca z imprezy, na którą 
wyciągnęła go Magda. 

19:00 Ukryta prawda (464) - 
program obyczajowy

20:00 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…

22:45 Kobiety pragną 
bardziej - komedia, USA/
Niemcy/Holandia 2009. 
Znudzona żona (Jennifer 
Connelly) rozważa, czy nie 
odejść od męża (Bradley 
Cooper), który ją 
zaniedbuje. Dlaczego 
zaniedbuje? Bo ma 
romans z inną kobietą, na 
dodatek w której zakochał 
się inny samotny 
mężczyzna…

01:25 Zabójcza broń (6/18) - 
serial

02:25 Nie z tego świata 
(9/22) - serial, USA

03:25 Moc Magii (307/355) - 
program, Polska

05:15 Zabójcy długów (6/7) - 
reality show 

05:45 Nowa Maja w 
ogrodzie (37/40) - 
magazyn ogrodniczy 

06:15 Akademia ogrodnika 
(44/52) - magazyn 
ogrodniczy 

06:20 Ugotowani 11 (9/12) - 
program 

07:20 Idealna niania 9 
(7/12) - program 

08:05 Sekrety chirurgii 2 
(10/13) - reality show 

09:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (1/6) - reality 
show 

09:50 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (12/13) - 
program rozrywkowy 

10:35 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (3/13) - program 

11:35 Kuchenne rewolucje 7 
(2/15) - program 

12:35 Ostre cięcie 4 (9/12) - 
program 

13:20 W czym do ślubu? 
(4/10) - reality show 

13:50 W czym do ślubu? 2 
(10) - reality show 

14:20 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (2/8) - reality 
show 

15:05 Surowi rodzice 3 
(10/13) - reality show 

16:05 Beauty ekspert 2 
(8/12) - magazyn 

16:35 Pani Gadżet 2.0 
(10/12) - magazyn 

17:05 Pani Gadżet 14 (2/12) 
- magazyn 

17:35 Ugotowani 11 (10/12) 
- program kulinarno-
rozrywkowy 

18:35 36,6 2 (9/13) - 
program 

19:35 Kuchenne rewolucje 7 
(15) - program kulinarno-
rozrywkowy 

20:35 Najmniejsza kobieta 
świata - dokument 

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

(11/12) - reality show 
23:30 Ask The Doctor 
00:10 Klonowanie - sposób 

na nieśmiertelność - film 
dokumentalny, Polska 
2015

00:40 Być modelką - 
dokument 

01:35 Brudasy (3/4) - 
program rozrywkowy 

02:05 W roli głównej – 
Michał Piróg (3/9) - talk 
show 

02:35 W roli głównej – 
Marysia Peszek (4/9) - 
talk show 

03:00 W roli głównej – 
Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (4/17) - talk 
show 

03:25 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn 

03:55 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn 

04:20 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn 

08:00 PN - FC Barcelona
09:15 PN - FC Barcelona
10:35 PN - FC Barcelona
11:10 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 3
12:55 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 4
14:20 piłka nożna - Bayern 

TV
15:10 piłka nożna - Bayern 

TV
16:15 Łyżwiarstwo szybkie - 

Puchar Świata - 
Heerenveen - dz. 1 - 500m 
kobiet

17:00 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - 
Heerenveen - dz. 1 - 
wyścig drużynowy 
mężczyzn

18:45 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Urugwaj

23:20 Sportowy Wieczór
23:50 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 5
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 (11): Washington 
Capitals - Pittsburgh 
Penguins

07:00 Kwadrans w ogrodzie
07:15 Kopalnia reportaży; 

reportaż
08:05 Doceniałam każdy 

przeżyty dzień; film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień 
10:25 Plebania; odc. 989
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:15 Nożem i widelcem; odc. 

158
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień 
13:05 TELEZAKUPY; Polska
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Strefa zdrowia; odc. 7; 

magazyn medyczny
14:15 Doceniałam każdy 

przeżyty dzień; film dokum.
15:15 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
15:35 Pełnosprawni; odc. 227; 

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 Kto to jeszcze pamięta 

czyli włamanie do 
archiwum TVP

18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Schlesien Journal
20:01 Za strunami harfy; 

reportaż
20:55 POGODA
21:00 Dojrzalsi; magazyn 

publicystyczny
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 Doceniałam każdy 

przeżyty dzień; film dokum.
00:40 Pełnosprawni; odc. 227; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

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

158
02:40 Doceniałam każdy 

przeżyty dzień; film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Strefa zdrowia; odc. 7; 

magazyn medyczny
04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 989
06:20 Reportaż
06:35 Pełnosprawni; odc. 227; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

06:50 Był taki dzień – 10 
listopada; felieton

07:00 Historia Polski – 
Wypędzeni – Ludzie z 
fotografii; cykl dokum.; 
Polska (2009)

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 37 
- Wielbłąd; cykl reportaży

08:35 RetroTEYada – Z 
archiwum kabaretu 
Tey czyli RetroTEYada; 
odc. 10

09:15 W labiryncie; odc. 
114/120; serial TVP

09:50 Sienkiewicz mniej 
znany; film dokumentalny

10:55 Wszystkie kolory 
świata – Wyspy 
Kanaryjskie; odc. 13/30; 
serial dokum.; Francja

12:00 Taśmy bezpieki
12:30 Śladami zbrodni
13:05 Podróże z historią; 

odc. 35 Wiosenne 
obrządki; cykl dokum.

13:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Pod prąd czasu

14:15 Sensacje XX wieku – 
Kutrzeba; cz. 2; widowisko

15:10 Przewodnik 
Historyczny Bogusława 
Wołoszańskiego – 
Twierdza Zamość; cykl 
dokumentalny

15:40 Cała prawda o 
Grekach; odc. 2/2; serial 
dokum.; Wielka Brytania

16:55 Historia Polski – 
Królik po berlińsku; film 
dokumentalny

17:55 Czas honoru; odc. 35; 
serial TVP

18:55 Z archiwum IPN - 
Zbrodnia wpisana w 
system; magazyn

19:30 Sensacje XX 
wieku – Wojna polsko-
bolszewicka 1920 rok; 
widowisko kameralne

20:25 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

20:55 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 4/8; 
film dokumentalny; USA 
(2016)

21:50 Boża podszewka; odc. 
1/15; serial obyczajowy 
TVP

23:00 Szerokie tory – 
Jeden dzień z życia 
wychowawcy z więzienia 
w Białej Cerkwi pod 
Kijowem

23:35 Ośmiornica; s. 6; 
odc. 3/12; serial; Włochy 
(1984)

00:40 Rzeczpospolita 
partyzancka – Fotograf 
partyzantów; film 
dokumentalny

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 37 
- Wielbłąd; cykl reportaży

01:55 Boża podszewka; odc. 
1/15; serial obyczajowy 
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; Zagłębie Sosnowiec - 
Ruch Chorzów

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Asseco Resovia 
Rzeszów - Indykpol AZS 
Olsztyn

11:20 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

13:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz 
barażowy: Chorwacja - 
Grecja

15:10 ATP World Tour 
Uncovered; magazyn 
tenisowy. Kulisy wielkiego 
tenisa. W programie m.in. 
informacje o turniejach - 
taktyczne analizy 
ekspertów, podsumowania 
i zapowiedzi.

15:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz 
barażowy: Irlandia 
Północna - Szwajcaria

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Cuprum 
Lubin - Asseco Resovia 
Rzeszów

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz 
barażowy: Szwecja - 
Włochy

22:50 KOTV Weekly; 
magazyn bokserski

23:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; studio

0:00 Boks
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

POLSAT SPORT
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04:00 Galeria; odc. 83; serial 
obyczajowy TVP

04:20 Klan; odc. 3196
04:45 Klan; odc. 3197
05:05 Klan; odc. 3198
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3658; teleturniej muz.
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Naszaarmia.pl; odc. 

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

magazyn
08:15 Nocne przejście; film 

fabularny; USA (1957)
09:50 Klub włóczykijów i 

tajemnica dziadka 
Hieronima; komedia; 
Polska (2015)

11:40 Święto Niepodległości 
- transmisja uroczystości 
państwowych w 
Warszawie

13:50 W trosce o bagna; film 
dokumentalny; Polska 
(2016)

15:05 Ojciec Mateusz; odc. 
236; serial kryminalny 
TVP

16:00 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 22; serial TVP

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

seria IV; odc. 9; reality 
show

18:30 Rodzina wie lepiej; 
/65/; teleturniej

18:55 Jaka to melodia?; 
odc. 3659; teleturniej muz.

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 PKO triada Biegowa - 

kronika
20:09 Pogoda
20:15 1920. Bitwa 

Warszawska; film 
historyczny; Polska (2011)

22:15 Złoty środek; komedia; 
Polska (2008); reż.:Olaf 
Lubaszenko; wyk.:Anna 
Przybylska, Szymon 
Bobrowski, Cezary Pazura, 
Edward Linde - 
Lubaszenko

00:10 Prywatne śledztwo; 
film sensacyjny; Polska 
(1987)

05:25 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem

06:30 M jak miłość; odc. 
1327; serial TVP

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

niebem; odc. 9 Manewry 
miłosne; serial komediowy 
TVP

11:50 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

12:50 Na sygnale; serial 
fabularyzowany TVP

13:20 Podróże z historią; 
cykl reportaży

14:00 Familiada; odc. 2406; 
teleturniej

14:40 BYŁO... NIE MINĘŁO - 
EXTRA; (10); magazyn

15:10 Rodzinka.pl; odc. 219 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:45 Pierwsza randka; (11)
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. 168
19:05 Postaw na milion; 

odc. 168; teleturniej
20:05 The Voice of Poland - 

Live (16); widowisko

22:40 Miasto skarbów; odc. 
9; serial kryminalny TVP

23:40 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 4/10; 
serial; Japonia (2017)

00:40 22 Jump Street; 
komedia kryminalna; USA 
(2014)

02:40 Fatalna namiętność; 
dramat; USA (1997)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 My3; program dla dzieci
8:15 Jeźdźcy smoków na 

końcu świata (12); serial 
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (28); serial 
animowany

9:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (29); serial 
animowany

9:45 Przygody Kota w 
Butach (25); serial 
animowany

10:10 Ewa gotuje (316); 
magazyn kulinarny

10:45 #SUPERMODELKA - 
PLUS SIZE (9); program 
rozrywkowy. Przepustkę 
do kariery w modelingu 
otrzymają kobiety o 
pełnych kształtach…

12:15 Szeregowiec Dolot; 
film animowany, Wielka 
Brytania 2005

13:45 Wyspa przetrwania 
(10-ost.); 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: Tele 
morele (28); program 
rozrywkowy. Kabaret pod 
Wyrwigroszem i ich 
goście zapraszają do 
najzabawniejszej telewizji 
świata - Tele morele. Na 
jej antenie we wspólnym 
premierowym...

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

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

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

Kiepskich (411); serial 
komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda 
Kiepskiego i jego rodziny 
oraz sąsiadów 
Paździochów i Boczka. 
Kiepscy obchodzą 40. 
rocznicę ślubu.

20:05 Dom; film animowany, 
USA 2015

22:05 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 8: Finał (10); 
program rozrywkowy

0:05 Franklyn; thriller, 
Francja/Wielka Brytania 
2008. Przyszłość. 
Detektyw Preest szuka 
Indywiduum, przywódcy 
sekty, której członków 
obwinia o śmierć siostry. 
Losy Preesta splatają się z 
historią trzech...

2:10 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo

05:25 Uwaga! (5127) - 
program

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

(1024) - magazyn, Polska 
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

15 (655) - serial 
obyczajowy, Polska 

12:50 Mali Giganci 3 (1/8) - 
program 

14:50 MasterChef 6 (9/14) - 
program rozrywkowy 

16:25 Kobieta na krańcu 
świata 9 (1/9) - program

17:00 Kuchenne rewolucje 
16 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy, 
Polska 

18:00 36,6 2 (10/13) - 
program

19:00 Fakty (7255) 
19:25 Sport (7238)
19:35 Pogoda (7235)
19:45 Uwaga! (5128) - 

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

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

21:55 Jak stracić chłopaka 
w 10 dni - komedia, USA/
Niemcy 2003. Andie (Kate 
Hudson), ambitna 
dziennikarka z Nowego 
Jorku, zakłada się, że 
uwiedzie i porzuci 
przystojnego specjalistę 
od reklamy w ciągu 
dziesięciu dni. Ben 
(Matthew McConaughey), 
potencjalna ofiara Andie, 
również zakłada się ze 
swoim szefem (Robert 
Klein) o to samo, ale 
Andie oczywiście o tym 
nie wie…

00:25 Kongo - film 
przygodowy, USA 1995. 
Przebywający w dżungli 
naukowcy poszukujący 
złóż diamentów zostają 
zaatakowani przez stado 
drapieżnych małp. 
Wkrótce na miejsce 
tragedii dociera ekipa 
ratunkowa, która też musi 
zmierzyć się z licznymi 
niebezpieczeństwami i 
ukończyć powierzoną 
naukowcom misję…

02:35 Listy do M. 3 - kulisy 
filmu - program 

03:05 Uwaga! (5128) - 
program

03:25 Moc Magii (308/355) - 
program, Polska.; 

04:45 Nic straconego

06:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 9

06:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:15 Columbo; serial 
fabularny, USA 1974

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 37

09:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 38

10:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 39

11:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 1

12:55 Wyspa piratów; 
przygodowy, USA 1995

15:40 Witaj w domu, panie 
Jenkins; komedia, USA 
2008. Znany i opływający 
w sukces prezenter talk-
show zostawił za sobą 
skromne wychowanie i 
rodzinne zwyczaje. Jako 
guru programu „Team od 
Me” ma miliony fanów. 
Kiedy po wielu latach na 
prośbę rodziców decyduje 
się wraz z narzeczoną i 
synem odwiedzić swój 
rodzinny dom, okazuje się, 
że tam jego sława na 
nikim nie robi 
najmniejszego wrażenia…

17:55 Niania; familijny, USA 
2006. Niania McPhee to 
osoba o wyjątkowo 
odrzucającej aparycji, ale i 
o niezwykłych 
zdolnościach 
magicznych…

20:00 Kula w łeb; akcja, USA 
2012. Młody policjant 
poznaje doświadczonego 
płatnego zabójcę, jednego 
z najlepszych w branży - 
Jimmi’ego Bobo Mężczyzn 
łączy wspólny wróg…

21:50 Doom; akcja, USA 
2005. Legenda, która 
powstała w oparciu o grę, 
przysparza równie wiele 
emocji. Na Ziemię dociera 
informacja o katastrofie, 
która wydarzyła się na 
Marsie. Nikt nie przeżył. 
Połączenie z ośrodkiem 
stracono. Na ratunek 
rusza zespół świetnie 
wyszkolonych 
komandosów…

00:00 1408; horror, USA 
2007

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

Polska 2017
03:20 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:50 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
04:15 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:35 Bulionerzy; odc. 73 - 
Chuligan; serial 
komediowy TVP

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

07:35 Zmiennicy; odc. 10/15 
- Krzyk ciszy; serial TVP

08:45 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 21- Nowa lokatorka; 
serial obyczajowy TVP

09:45 Ranczo; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

10:40 Ranczo; odc. 79 - 
Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; odc. 150 
„Kosmos” sezon 6; serial 
komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; odc. 151 
„Zima, zima...ach to TY!” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

12:40 Rodzinka.pl; odc. 152 
„O miłości i zimniej 
wodzie” sezon 6; serial 
komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
57- Gwiazdeczka; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ranczo; odc. 80 - 
Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 82 - 
Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Znachor; dramat
19:30 Ojciec Mateusz; odc. 

236; serial kryminalny 
TVP

20:30 Ojciec Mateusz; odc. 
58 - Powódź; serial 
kryminalny TVP

21:30 Ojciec Mateusz; odc. 
59 - Kryminał; serial 
kryminalny TVP

22:25 Ranczo; odc. 83 - 
Model życia artysty; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; odc. 84 - 
Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

00:20 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 22 - Przez żołądek do 
całej reszty; serial 
obyczajowy TVP

01:10 Miasto skarbów; odc. 
8; serial kryminalny TVP

02:00 Ratownicy; odc. 1/13; 
serial TVP

03:00 Dublerzy; odc. 4/4; 
serial TVP

03:55 Pod wspólnym 
niebem; odc. 8 
Służebność przechodu; 
serial komediowy TVP

04:40 Rodzinka.pl; odc. 218 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

05:10 Bulionerzy; odc. 73 - 
Chuligan; serial 
komediowy TVP

05:50 Kochamy polskie 
komedie; odc.19

06:25 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Różne takie 
story

07:20 Kierunek Kabaret; /43/
08:20 Smaczne Go!; (4); 

magazyn kulinarny
09:10 Koło fortuny; odc. 44 

ed. 3; teleturniej
09:50 Hity kabaretu; (15) - 

Drzwi i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju; cz. 
1; program rozrywkowy

10:50 Hity kabaretu; (16) - 
Drzwi i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju; cz. 
2; program rozrywkowy

11:55 Kraina Antybaśni
12:55 Podróże z historią; 

odc. 17 Sekrety 
browarnego kotła; cykl 
dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc.19

14:15 Postaw na milion; 
odc. 153; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /95/ - „Żeby 
Polska była Polską” - Jan 
Pietrzak

15:25 N jak Neo - Nówka /cz. 
1/; program rozrywkowy

16:25 N jak Neo - Nówka /cz. 
2/; program rozrywkowy

17:30 Olga Lipińska 
zaprasza

18:20 Upiorne Spotkanie z 
Balladą - Duch narodu (1)

19:30 Upiorne Spotkanie z 
Balladą - Seans (2)

20:30 Bake off – Ale ciacho!; 
(8); widowisko

21:35 Bake off – Ale przepis; 
(8)

21:55 Kierunek Kabaret; /43/
22:55 Kabaretowa Noc 

Listopadowa 2012 - 
Pękajcie narody!; 
widowisko

24:00 Kabaretowa Noc 
Listopadowa 2012 - Zjazd 
centrośmiechu; widowisko

01:05 Koło fortuny; odc. 44 
ed. 3; teleturniej

01:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki; (1); 
program rozrywkowy

02:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki; (2); 
program rozrywkowy

03:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki; (3); 
program rozrywkowy

05:50 Ukryta prawda (69/72) 
- program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Druga szansa (2/13) - 

serial
09:55 Druga szansa (3/13) - 

serial
10:55 Brzydula (137/180) - 

serial obyczajowy
11:30 Brzydula (138/180) - 

serial obyczajowy
12:05 Brzydula (139/180) - 

serial obyczajowy
12:35 Brzydula (140/180) - 

serial obyczajowy
13:10 Brzydula (141/180) - 

serial obyczajowy. Karetka 
zabiera Izę do szpitala, a 
pokaz strojów 
reprezentacji zostaje 
odwołany…

13:45 Brzydula (142/180) - 
serial obyczajowy

14:15 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… 

16:50 Dwa tygodnie na 
miłość - komedia, USA 
2002

19:00 W rytmie hip-hopu - 
film obyczajowy, USA 
2001. Para młodych ludzi 
z zupełnie różnych 
środowisk poznaje się 
dzięki wspólnej pasji, 
zamiłowaniu do tańca. 
Sara (Julia Stiles) uczy się 
tańca klasycznego, Derek 
(Sean Patrick Thomas) 
jest mistrzem hip-hopu. 
Wkrótce ich wspólna 
fascynacja przeradza się w 
uczucie…

21:20 Ojciec chrzestny - film 
sensacyjny, USA 1972. 
Rok 1945. Klan Corleone, 
którego nazwisko wywodzi 
się od niewielkiej 
miejscowości na Sycylii, 
od dwóch pokoleń stoi na 
czele mafii w Nowym 
Jorku. Gdy senior rodu, 
Vito Corleone (Marlon 
Brando) umiera, jego 
miejsce zajmuje syn 
Michael (Al Pacino). Wraz 
z odejściem ojca i 
nastaniem syna zmienia 
się oblicze mafii…

01:00 Wieża z kości 
słoniowej - dokument, 
USA 2014

02:55 Moc Magii (308/355) - 
program, Polska

05:05 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show – 
Henryk Blida

05:15 Zabójcy długów (5/7) - 
reality show 

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

07:00 Prawda z DNA (7/8) - 
program obyczajowy 

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

co kupuję 8 (2/12) - 
program lifestylowy 

08:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (10/12) - 
program lifestylowy 

09:30 Dorota was urządzi 6 
(4/12) - program 

10:15 Żony Hollywood 3 
(9/12) - program 

11:15 Apetyt na miłość 4 
(10/12) - program 
rozrywkowy 

12:15 Pojedynek na modę 
13:00 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (10) - program 
rozrywkowy 

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

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

15:00 Afera fryzjera 5 (8/12) 
- program rozrywkowy 

15:45 W roli głównej – 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show 

16:15 Pani Gadżet 14 (9/12) 
- magazyn 

16:45 Dorota was urządzi 6 
(5/12) - program 

17:30 W dobrym stylu 3 
(6/8) - program 
lifestylowy 

18:20 Ask The Doctor 
19:05 Życie bez wstydu 5 

(11/12) - reality show 
20:10 Żony Hollywood 3 

(10/12) - program 
21:10 Odbite z rąk 

Świetlistego Szlaku - 
dokument 

22:30 Gwiazdy prywatnie 
23:00 Zemsta z pomocą 

Kardashianki 
00:00 W dobrym stylu 3 

(6/8) - program 
lifestylowy 

00:45 Mistrzowie podrywu 
(1/8) - program 
rozrywkowy 

01:30 Rozbierana randka 
(2/20) - program 
rozrywkowy 

02:00 W roli głównej – 
Weronika Rosati (2/8) - 
talk show 

02:30 W roli głównej – 
Olivier Janiak (3/8) - talk 
show 

03:00 W roli głównej – Anna 
Głogowska (6/17) - talk 
show 

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

03:55 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn 

04:20 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn 

08:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Urugwaj

08:55 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Urugwaj

10:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (11): Washington 
Capitals - Pittsburgh 
Penguins

11:30 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP Japonii - program 
dowolny solistów

12:25 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP Japonii - program 
dowolny solistów

13:30 Dream Team
13:55 Łyżwiarstwo szybkie - 

Puchar Świata - 
Heerenveen - dz. 2

17:30 Koszykówka kobiet - 
Eliminacje ME 2019: 
Polska - Białoruś

19:45 Snooker - Champion 
of Champions 2017 - dz 6

22:30 Sportowa sobota
22:50 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 6
00:20 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - skróty meczów 
z 9. i 10.11

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (12): Detroit Red 
Wings - Columbus Blue 
Jackets

07:00 Antenowe remanenty
07:20 Pogoda
07:30 Kreatywni
07:50 Mój pies i inne 

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

Dobry związek zamiast 
wojny płci; rozmowa

08:50 Sekrety Stomatologii; 
odc. 9; magazyn

09:05 Pogoda 
09:10 AgroSzansa; odc. 

103/11; magazyn
09:30 Rączka gotuje
10:01 Śląski posterunek; 

program dokum.
10:30 Dotknięcie historii 

Muzeum Powstań Śląskich 
odsłona II

10:45 A życie toczy się dalej... 
- ANTONI HALOR

11:15 Jak to działa - Farby; 
odc. 87; magazyn

11:45 Polska z Miodkiem (35) 
Strzybnica i Brynek; felieton

11:55 Antenowe remanenty
12:15 Ginące zawody; odc. 27 

Lokal do wynajęcia; reportaż
12:35 Posmakuj Opolskiego
12:50 Pogoda 
12:55 11 listopada w PRL-u; 

film dokum.
13:55 Nożem i widelcem
14:20 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
14:50 Biznes na wsi /

Antenowe remanenty
15:05 Regiony z Historią – 

Powiat Warszawski 
Zachodni - wieki średnie; 
cykl dokum. 

15:25 Sekrety mnichów – 
Dobry związek zamiast 
wojny płci; rozmowa

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

11/15; serial 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 Keb’ Mo’ & NOSPR – 

Rawa Blues Festival 2016
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. 6/11; 

serial TVP
23:55 Sekrety mnichów – 

Dobry związek zamiast 
wojny płci; rozmowa

00:20 11 listopada w PRL-u; 
film dokum.

01:15 Rączka gotuje
01:45 AgroSzansa; odc. 

103/11; magazyn
02:00 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
02:30 Ginące zawody; odc. 27 

Lokal do wynajęcia; reportaż
02:45 Regiony z Historią – 

Powiat Warszawski 
Zachodni - wieki średnie; 
cykl dokum. 

03:10 Astronarium; magazyn
03:40 11 listopada w PRL-u; 

film dokum.
04:45 Kreatywni
05:05 Dziennik Regionów 
05:30 Antenowe remanenty
05:50 Rok w ogrodzie
06:15 Posmakuj Opolskiego
06:30 Jak to działa – Farby; 

odc. 87; magazyn

06:50 Był taki dzień – 11 
listopada; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Peru; odc. 12/30; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

08:00 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 11 Dolina 
Narwi; magazyn

08:25 Dziedzictwo regionów 
– Ząbki. Złote gody 
czyli 50 lat minęło; cykl 
reportaży

08:45 Roman Dmowski 
– Współtwórca 
Niepodległej; felieton

09:15 Gazda z Diabelnej; 
odc. 2; serial TVP

10:15 Okrasa łamie przepisy 
– Mazurskie pasztety; 
magazyn kulinarny

10:45 Ginące cywilizacje – 
Skarby pod wydmami. 
Szinkit w Mauretanii; odc. 
11; cykl dokumentalny; 
Francja (1997)

11:50 Skarby Watykanu; 
1/2; film dokumentalny; 
Francja (2013); 
reż.:Stephane Ghez

13:00 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 3/8 Teby, 
stolica wiecznego Egiptu; 
serial dokumentalny; 
Francja (2005)

14:05 Józef Piłsudski; film 
dokumentalny

15:40 Spór o historię – 
Dlaczego 11 listopada?; 
debata

16:25 Zapomniany 
generał Tadeusz 
Jordan Rozwadowski; 
film dokumentalny; 
Polska (2011); reż.:Piotr 
Boruszkowski

17:25 Od Rogalina do 
Londynu. Hrabia 
Edward Raczyński; film 
dokumentalny

18:00 Twarze i maski; odc. 
8/8 Jubileusz. Rok 2000; 
serial TVP

19:10 Jak wygrać 
wojnę; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

20:15 Lalka; odc. 5/9 - 
Widziadło; serial TVP

21:45 Wojna i Polska; film 
dokumentalny; Polska 
(2014); reż.:Andrzej Sapija

23:25 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 
4/8 (odc. 4/8); film 
dokumentalny; USA 
(2016)

00:15 Komandoria; cz 8/8; 
serial; Francja (2009)

01:20 Na plebanii w 
Wyszkowie 1920; 
dokument fabularyzowany; 
Polska (1999); reż.:Lucyna 
Smolińska, Mieczysła 
Sroka; wyk.:Jan Peszek, 
Andrzej Żarnecki, Mariusz 
Bonaszewski, Cezary 
Morawski

7:00 Boks; Droga do 
Częstochowy (2)

7:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

8:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Cuprum Lubin - 
Asseco Resovia Rzeszów

10:20 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Szwecja - Włochy

12:30 Koszykówka 
mężczyzn: Polska Liga 
Koszykówki; mecz: Rosa 
Radom - Stelmet BC 
Zielona Góra

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: MKS 
Będzin - BBTS Bielsko-
Biała

17:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
Zagłębie Sosnowiec

20:00 KOTV Weekly; 
magazyn bokserski

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz 
barażowy: Dania - Irlandia

22:50 Boks; Droga do 
Częstochowy (2)

23:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

0:00 Boks
3:00 Boks; Walka o pas WBO 

World we Fresno; waga 
junior kogucia: Jessie 
Magdaleno - Cesar Juarez
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04:45 Galeria; odc. 84; serial 
obyczajowy TVP

05:15 Klan; odc. 3199
05:35 Klan; odc. 3200
06:10 Słownik polsko@

polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (364)

06:35 Pełnosprawni; 
magazyn dla 
niepełnosprawnych

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

08:00 Tydzień
08:40 Ziarno – Piękna nasza 

Polska cała; magazyn
09:15 Jak to działa; odc. 146 

Detektywi przeszłości; 
magazyn

09:40 Biblia – Święty Paweł; 
cz. 3; serial; Niemcy, 
Włochy, Francja, USA 
(2000)

10:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 48 Nowy 
Sącz; magazyn

11:10 Weterynarze z 
sercem; /23/

11:40 Sekrety mnichów – 
Ideał matki; 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. Wspólnym 
wysiłkiem; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2015)

14:00 Poldark – Wichry 
losu; odc. 6; serial; Wielka 
Brytania (2015)

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

127; serial TVP

18:40 Jaka to melodia?; 
odc. 3660; teleturniej muz.

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:04 Białoczerwoni
20:05 Pogoda
20:15 Dziewczyny ze Lwowa; 

odc. 23; serial TVP
21:10 Rolnik szuka żony; 

seria IV; odc. 10; reality 
show

22:10 Zakochana Jedynka – 
Całe szczęście; komedia; 
USA (2006)

24:00 1920. Bitwa 
Warszawska; film 
historyczny; Polska (2011)

02:05 Jaka to melodia?
02:55 Biblia – Święty Paweł; 

cz. 3; serial; Niemcy, 
Włochy, Francja, USA 
(2000)

05:35 Słowo na niedzielę
05:50 Podróże z historią; 

cykl reportaży
06:30 M jak miłość; odc. 

1328; serial TVP
07:25 Barwy szczęścia; odc. 

1734; serial TVP
07:55 Barwy szczęścia; odc. 

1735; serial TVP
08:30 Barwy szczęścia; odc. 

1736; serial TVP
09:05 Barwy szczęścia; odc. 

1737; serial TVP
09:35 Barwy szczęścia; odc. 

1738; serial TVP
10:10 Ostoja (premiera/

powtórka)
10:45 Rodzinne oglądanie - 

Film dokumentalny
11:55 Makłowicz w podróży 

– Kanada - Quebeck (165) 
Z pól i sadów; magazyn 
kulinarny

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

13:35 Bake off – Ale przepis; 
(9)

14:00 Familiada; odc. 2407; 
teleturniej

14:40 Koło fortuny; odc. 54 
ed. 3; teleturniej

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

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

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

niebem; odc. 9 Manewry 
miłosne; serial komediowy 
TVP

19:25 Lajk!
20:05 22 Jump Street; 

komedia kryminalna; USA 
(2014)

22:10 Kino bez granic – Le 
dernier loup; film 
fabularny; Francja, Chiny 
(2015)

00:20 Sponsoring; dramat; 
Polska, Niemcy, Francja 
(2010); Dozwolone od lat 
18

02:10 Żywie Biełaruś; 
dramat; Polska (2012)

04:05 Film fabularny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

7:45 My3; program dla dzieci
8:15 Jeźdźcy smoków na 

końcu świata (13); serial 
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (30); serial 
animowany

9:10 Legenda o Smoku 
Gnatochrupie; film 
animowany, USA 2010. 
Pyskacz jest przekonany, 
że za podpaleniem jego 
domu stoi legendarny 
smok Gnatochrup...

9:25 SpongeBob: Na suchym 
lądzie; komedia, USA 
2015. Pirat Burgerobrody 
kradnie przepis na 
miejscowy przysmak, 
kraboburgery, by 
rozpocząć konkurencyjną 
produkcję. SpongeBob i 
przyjaciele zamierzają 
zrobić wszystko, by 
pokrzyżować...

11:20 Sam w domu - po raz 
trzeci; komedia 
sensacyjna, USA 1997

13:35 Dom; film animowany, 
USA 2015. Oh to uroczy 
kosmita. Jego wielki 
optymizm nie podoba się 
jednak wszystkim 
pobratymcom, dlatego 
stworek musi uciekać z 
rodzinnej planety....

15:35 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 8: Finał (10); 
program rozrywkowy

17:30 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...

18:35 Dom pełen zmian (5); 
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 (11); 

serial obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo: 

Kabaret Smile - 15 lat 
(29); program rozrywkowy

0:20 Bad Ass: Twardziele 2; 
film sensacyjny, USA 
2014. Trener chce 
pomścić swojego 
podopiecznego…

2:05 Exodus: Bogowie i 
królowie; dramat 
przygodowy, Hiszpania/
Wielka Brytania/USA 
2014. Mojżesz wypełnia 
misję wyprowadzenia 
Hebrajczyków z Egiptu. 
Hollywoodzka wizja 
biblijnej historii.

05:25 Uwaga! (5128) - 
program

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

ogrodzie (37/40) - 
magazyn ogrodniczy

08:25 Akademia ogrodnika 
(44/52) - magazyn 
ogrodniczy

08:30 Dzień Dobry TVN 
(1025) - magazyn, Polska 

11:00 Co za tydzień (825) - 
magazyn

11:30 Diagnoza (10/13) - 
serial

12:30 Druga szansa 4 (9/13) 
- serial, Polska 

13:30 Mam talent 10 (10/13) 
- program rozrywkowy, 
Polska. Dziesiąta edycja 
zaskoczy jeszcze większą 
porcją szaleństwa – będzie 
odważnie, zabawnie, 
wzruszająco. Widzowie 
zobaczą fenomenalne 
pokazy solowe, a także 
grupowe…

15:20 Azja Express 2 (10/13) 
- program

16:55 Spotkanie ze smakiem 
2 - inne, Polska 

17:05 Mali Giganci 3 (2/8) - 
program 

19:00 Fakty (7256) 
19:25 Sport (7239)
19:35 Pogoda (7236)
19:45 Uwaga! (5129) - 

program
20:00 MasterChef 6 (10/14) 

- 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 Jack, pogromca 
olbrzymów - film 
przygodowy, USA 2013. 
Pradawny spór ożywa, 
kiedy młody mężczyzna 
imieniem Jack (Nicholas 
Hoult) przypadkowo 
otwiera bramę między 
światem ludzi, a 
przerażającym światem 
olbrzymów. Olbrzymy, po 
raz pierwszy od stuleci 
uwolnione na ziemi, 
usiłują odzyskać 
panowanie nad lądem, 
który kiedyś utraciły, a 
Jack musi stanąć do walki 
i je powstrzymać…

00:00 Jurassic World - film 
przygodowy, USA 2015, 
reżyseria: Colin Trevorrow, 
obsada: Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard

02:35 Uwaga! (5129) - 
program

02:55 Moc Magii (309/355) - 
program, Polska.; 

04:05 Nic straconego

06:00 Columbo; serial 
fabularny, USA 1974

07:25 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1992

08:20 Wyspa piratów; 
przygodowy, USA 1995

10:50 Lekarze na start; 
Polska; odc. 40

11:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 41

12:10 Lekarze na start; 
Polska; odc. 42

12:55 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: 
Rumpelstiltskin; familijny, 
Niemcy 2009

14:05 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Kraina 
obfitości; familijny, 
Niemcy 2015

15:30 Niania; familijny, USA 
2006. Niania McPhee to 
osoba o wyjątkowo 
odrzucającej aparycji, ale i 
o niezwykłych 
zdolnościach magicznych. 
Pewnego dnia pojawia się 
w domu niedawno 
owdowiałego pana 
Browna i próbuje 
opanować piekielną 
siódemkę jego 
rozbrykanych 
dzieciaków…

17:35 Piąty element; akcja, 
Francja 1997. Nowy Jork, 
daleka przyszłość. Ziemia 
ma zostać zniszczona 
przez ogromną kulę ognia, 
zmierzającą w kierunku 
planety. Jedynie stary 
mnich Cornelius (Ian 
Holm) wie jak zapobiec 
katastrofie…

20:00 Ghost Rider; akcja, 
Australia, USA 2007. 
Dawno temu gwiazdor 
motocyklowy, Johnny 
Blaze, zawiera pakt z 
diabłem, aby chronić 
swoją najbliższą rodzinę. 
Diabeł szybko jednak 
wraca po zapłatę…

22:10 Body of Lies; akcja,  
2008

00:55 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia, Kanada 
2013; odc. 4

01:55 Ale numer!; Polska
02:30 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:10 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:55 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:20 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:45 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:10 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:40 Bulionerzy; odc. 74 - 
Wdomowzięcie; serial 
komediowy TVP

06:20 Znachor; dramat; 
Polska (1981)

08:40 Anna German; odc. 
10/10; serial biograficzny; 
Rosja (2012)

09:45 Ranczo; odc. 81 - 
Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; odc. 82 - 
Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; odc. 153 
„Edukacja seksualna” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 154 
„Wiosno wrócisz?” sezon 
6; serial komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 155 
„Człowiek maszyna” sezon 
6; serial komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
59 - Kryminał; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 83 - 
Model życia artysty; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; odc. 84 - 
Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 85 - 
Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

17:15 Zmiennicy; odc. 11/15 
- Antycypacja; serial TVP

18:25 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

19:15 Rodzinka.pl; odc. 219 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:50 Na sygnale; serial 
fabularyzowany TVP

20:25 Ojciec Mateusz; odc. 
60 - Urwisko; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; odc. 
61 - Krowy tłuste, krowy 
chude; serial kryminalny 
TVP

22:20 Ranczo; odc. 86 - 
Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; odc. 87 - 
Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

00:15 Miasto skarbów; odc. 
8; serial kryminalny TVP

01:05 Nowa; odc. 1; serial 
TVP

01:55 Londyńczycy II; odc. 
11/16; serial obyczajowy 
TVP

02:50 Krew z krwi; odc. 8/8; 
serial TVP

03:55 Komisariat; odc. 21 
Dla pieniędzy; serial TVP

04:25 Komisariat; odc. 22 
Matka i syn; serial TVP

04:50 Bulionerzy; odc. 74 - 
Wdomowzięcie; serial 
komediowy TVP

05:35 Kochamy polskie 
komedie; odc.20

06:10 Rozrywka Retro – 
Rozrywka Retro – Helena 
i mężczyźni

07:05 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 7 Puławy; 
magazyn

07:35 Dubidu; odc. 13; quiz
08:40 Koło fortuny; odc. 46 

ed. 3; teleturniej
09:15 Gwiazdozbiór TVP 

Rozrywka
09:45 Życie to Kabaret – 

Program rozrywkowy
10:45 Dzięki Bogu już 

weekend; (11)
11:55 Gwiazdozbiór TVP 

Rozrywka
12:25 Okrasa łamie przepisy 

– Karp; magazyn kulinarny
12:55 Podróże z historią; 

odc. 16 Smak Torunia; 
cykl dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc.20

14:15 Pierwsza randka; (10)
15:10 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /66/ - „Talerzyk” 
- Raz Dwa Trzy

15:25 LIKE A MAGIC - 
Magiczny świat Luca; /21/; 
Francja (2016)

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

16:25 Herbatka z Kabaretem
17:25 Gwiazdozbiór TVP 

Rozrywka
17:50 Olga Lipińska 

zaprasza; (11); talk-show
18:45 Ostatnia akcja; 

komedia sensacyjna
20:45 Kierunek Kabaret – 

Artystyczne życie 
artystów /12/

21:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (10) - Urzędnik; 
cz. 2; program 
rozrywkowy

22:50 Hity kabaretu; (11) 
Kresowiacy i inne hity 
Kabaretu pod 
Wyrwigroszem; program 
rozrywkowy

23:55 Koło fortuny; odc. 45 
ed. 3; teleturniej

00:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Co każdy satyryk wiedzieć 
powinien; cz. 1

01:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Co każdy satyryk wiedzieć 
powinien; cz. 2

02:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Co każdy satyryk wiedzieć 
powinien; cz. 3

03:45 Rozrywka Retro – 
Rozrywka Retro – Helena 
i mężczyźni; program 
rozrywkowy

05:50 Ukryta prawda (70/72) 
- program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Dwóch i pół (16/23) - 

serial, USA
09:25 Listy do M. 3 - kulisy 

filmu - program
09:55 Druga szansa (4/13) - 

serial
10:55 Brzydula (143/180) - 

serial obyczajowy
11:25 Brzydula (144/180) - 

serial obyczajowy
12:00 Brzydula (145/180) - 

serial obyczajowy
12:35 Brzydula (146/180) - 

serial obyczajowy. Na 
urodzinach Uli pojawia się 
Bartek. Wzburzony Marek 
wychodzi i postanawia 
poczekać na Ulę w 
samochodzie. Jasiek 
wraca z imprezy, na którą 
wyciągnęła go Magda. 

13:10 Greystoke: Legenda 
Tarzana władcy małp - 
film przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 1984. 
Odnaleziony w dżungli 
zmuszony jest do powrotu 
do cywilizacji. Jednak jej 
prawa wydają mu się 
bardziej niesprawiedliwe 
aniżeli te rządzące 
światem natury…

15:55 Kroniki Spiderwick - 
film przygodowy, USA 
2008. Za sprawą 
tajemniczej książki trójka 
rodzeństwa przenosi się 
do magicznego, pełnego 
przygód świata.Trójka 
rodzeństwa przeprowadza 
się wraz z matką do 
nowego domu, który jest 
zabytkową wiktoriańską 
rezydencją. W starym 
domostwie dzieci znajdują 
mnóstwo ciekawych i 
niezwykłych przedmiotów, 
m.in. starą książkę na 
strychu, która wciągnie 
ich w tajemniczy świat 
przygód…

18:00 Oszuści (1/10) - serial
19:00 Zabójcza broń (6/18) - 

serial
20:00 G.I. Joe: Odwet - film 

sensacyjny, USA 2013. 
Świat stoi na krawędzi 
zagłady. Jeden człowiek 
naciskając jeden guzik 
może w sekundę zniszczyć 
wielkie miasto. To właśnie 
jego będą musieli pokonać 
żołnierze elitarnej jednostki 
G.I. Joe, dowodzonej 
przez Duke’a (Channing 
Tatum)…

22:20 Zabójcza broń (7/18) - 
serial

23:20 Władza absolutna - 
film sensacyjny, USA 
1997

01:50 Lista klientów (15) - 
serial, USA

02:50 Moc Magii (309/355) - 
program, Polska

05:25 In vitro - marzenia o 
dziecku (2/4) - program 
obyczajowy 

06:10 Domowe triki Goka 
(15/20) - program 

07:10 W roli głównej – 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show 

07:40 36,6 2 (9/13) - 
program 

08:40 Bez planu 2 (6) - 
program podróżniczo-
rozrywkowy 

09:25 Idealna niania 9 
(8/12) - program 
obyczajowy 

10:10 Dorota was urządzi 6 
(5/12) - program 

10:55 Gwiazdy prywatnie 
11:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (11/12) - 
program lifestylowy 

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (10/12) - 
program rozrywkowy 

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (1/10) - reality 
show 

13:40 W czym do ślubu? 
(8/10) - reality show 

14:10 Beauty ekspert 2 
(8/12) - magazyn 
lifestylowy 

14:40 Życie bez wstydu 5 
(11/12) - reality show 

15:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 4 (3/5) - program 
rozrywkowy 

17:00 Pojedynek na modę 
17:45 Gwiazdy prywatnie 
18:15 Historie więzienne - 

dokument 
18:45 program rozrywkowy
19:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (11/12) - 
program lifestylowy 

20:15 Pani Gadżet 2.0 
(11/12) - magazyn 

20:45 Pani Gadżet 14 (9/12) 
- magazyn 

21:15 Życie bez wstydu 5 
(11/12) - reality show 

22:15 Apetyt na miłość 4 
(11/12) - program 
rozrywkowy 

23:15 W cieniu Świetlistego 
Szlaku - dokument 

00:30 Najmniejsza kobieta 
świata - dokument 

01:35 W roli głównej – 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show 

02:05 Prawda z DNA (7/8) - 
program obyczajowy 

02:30 W roli głównej – Anna 
Mucha (4/8) - talk show 

02:55 W roli głównej – 
Michał Wiśniewski (7/17) 
- talk show 

03:20 Wiem, co jem 5 
(1/10) - magazyn 

03:45 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn 

04:15 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn 

07:00 Short track - Puchar 
Świata - Szanghaj - 
1000m kobiet i mężczyzn 
- 1/4 finału

07:50 Short track - Puchar 
Świata - Szanghaj - 
1000m kobiet i mężczyzn 
- 1/2 finału

08:20 Short track - Puchar 
Świata - Szanghaj - 000m 
kobiet i mężczyzn - Finały

09:05 Short track - Puchar 
Świata - Szanghaj - 
sztafety kobiet i mężczyzn 
- Finały

09:50 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (12): Detroit Red 
Wings - Columbus Blue 
Jackets

11:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (12): Detroit Red 
Wings - Columbus Blue 
Jackets

11:45 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Urugwaj

13:55 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - 
Heerenveen - dz. 3

18:35 Kolarstwo torowe - 
Puchar Świata, 
Manchester

19:45 Snooker - Champion 
of Champions 2017 - dz 7

22:10 Sportowa niedziela
22:40 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 7

07:00 Małopolska na rowery; 
odc. 12

07:20 Nożem i widelcem
07:35 1200 Muzeów; odc. 16 - 

Etnografia; reportaż
08:05 Testament; film dokum.
08:55 Pogoda 
08:55 Uroczysta Msza św. z 

katedry Opolskiej
10:00 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 96 

Digitalizacja; magazyn
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Na chwałę 
przodków naszych

13:30 Pogoda 
13:40 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
14:20 Wyrok na Franciszka 

Kłosa; dramat wojenny
15:50 Pogoda 
15:55 Polskie drogi; odc. 6/11; 

serial TVP
17:32 POGODA
17:35 Gwarowy koncert życzeń
18:20 Twarze TV Katowice; 

felieton
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Dokument w obiektywie; 

magazyn
19:40 Dojrzalsi; magazyn 

publicystyczny
20:10 Wejść na podium i 

wygrać cz. 1; film dokum.
20:45 Twarze TV Katowice – 

Ilona Malczewska; felieton
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów 
22:25 Pogoda 
22:30 Wojna domowa; odc. 

11/15; serial TVP
23:30 Małopolska na rowery; 

odc. 12
23:55 Testament; film dokum.
00:50 Nożem i widelcem
01:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
01:45 Wyrok na Franciszka 

Kłosa; dramat wojenny
03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Na chwałę 
przodków naszych

05:05 Dziennik Regionów 
05:30 Małopolska na rowery; 

odc. 12
05:45 1200 Muzeów; odc. 16 - 

Etnografia; reportaż
06:10 Pod Tatrami
06:20 Nożem i widelcem
06:30 Jak to działa; odc. 96 

Digitalizacja; magazyn

06:50 Był taki dzień – 12 
listopada; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Wyspy 
Kanaryjskie; odc. 13/30; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

08:05 Non Possumus.
Prymas Stefan 
Wyszyński; odc. 1; film 
dokumentalny; reż.:Paweł 
Woldan

09:05 Przyłbice i kaptury; 
odc. 3/9 - Pożoga; serial 
TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Królik lekki i smaczny; 
magazyn kulinarny

10:45 Ginące cywilizacje – 
Arka praojca – Dogoni 
z Mali; odc. 12; cykl 
dokumentalny; Francja 
(1997)

11:50 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 2. Lato; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:55 Cała prawda o 
Grekach; odc. 2/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

14:00 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia właściciela 
szkoły tańca w Doniecku

14:30 1920. Bitwa 
Warszawska; film 
historyczny; Polska 
(2011); reż.:Jerzy 
Hoffman; wyk.:Borys Szyc, 
Natasza Urbańska, Daniel 
Olbrychski, Bogusław 
Linda, Marian Dziędziel, 
Jerzy Bończak, Ewa 
Wiśniewska, Stanisława 
Celińska, Adam Ferency, 
Wojciech Solarz

16:35 Wielka Gra; odc. 671 
(37); teleturniej

17:30 Ex Libris; magazyn
18:00 Ród Gąsieniców; odc. 

1/6 - Franek, syna Pawła 
Gąsienicy; serial TVP

19:05 Z archiwum IPN – 
Ostatni...; magazyn

19:40 Sahryń. Pamięć 
zapisana w kamieniu 23’; 
reportaż; Polska (2011)

20:10 Na plebanii w 
Wyszkowie 1920; 
dokument fabularyzowany; 
Polska (1999); reż.:Lucyna 
Smolińska, Mieczysła 
Sroka; wyk.:Jan Peszek, 
Andrzej Żarnecki, Mariusz 
Bonaszewski, Cezary 
Morawski

21:40 Lobo; film dokum.; 
Polska (2016)

22:50 Akcja pod Arsenałem; 
dramat; Polska (1977)

00:35 Śladami czarnych 
faraonów; film dokum.; 
Wielka Brytania (2014)

01:45 Einsatzgruppen. 
Oddziały śmierci; Część 
2/4. Judenfrei. Wrzesień 
- grudzień 1941; serial 
dokum.; Francja (2009)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; MKS Będzin - 
BBTS Bielsko-Biała

8:30 Boks; waga junior 
kogucia: Jessie 
Magdaleno - Cesar Juarez

10:30 Boks; Droga do 
Częstochowy (3)

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

12:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Podbeskidzie 
Bielsko-Biała - Stal Mielec

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Łuczniczka 
Bydgoszcz - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

17:20 Boks; Droga do 
Częstochowy (3)

17:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; 
Szwajcaria - Irlandia 
Północna

20:00 Boks; Walka o pas 
WBO World we Fresno; 
waga junior kogucia: 
Jessie Magdaleno - Cesar 
Juarez

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; Grecja 
- Chorwacja

22:50 KOTV Weekly
23:30 Piłka nożna; Eliminacje 

Mistrzostw Świata
0:00 Boks; Walka o pas WBO 

World we Fresno; waga 
junior kogucia: Jessie 
Magdaleno - Cesar Juarez

2:00 Boks; Polsat Boxing Night
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3659; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie przepisy
09:10 Rok w ogrodzie
09:35 Rok w ogrodzie extra
09:50 ŁAP START UP
10:10 Dr Quinn; seria I; odc. 

5/18; serial, USA (1992)
11:10 Niebo i piekło, Północ 

– Południe, Księga III; 
odc. 5/6; serial 
kostiumowy; USA (1994)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca - 

Przystępowanie do 
systemów jakości 
żywności; magazyn

12:55 Natura w Jedynce – 
Twardziele na pustkowiu; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2017)

14:00 Elif; odc. 132; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Przed Pucharem 
Świata w Skokach 
Narciarskich

15:10 Obserwator; odc.; 
/174/; cykl reportaży

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

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

odc. 3661; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3201
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/66/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Meksyk (studio)

20:40 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Meksyk

23:15 James Bond w 
Jedynce – Tylko dla 
twoich oczu; film 
sensacyjny; USA (1981)

01:30 Całe szczęście; 
komedia; USA (2006)

03:15 Notacje – Marek 
Gaszyński. Być z muzyką; 
cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 177 
„Życie nie jest nudne” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

06:40 Coś dla Ciebie; 
magazyn

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

08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1738; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
484 - Kruche nadzieje; 
serial TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc 22; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 77 
„Próba”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 Czarne chmury; odc. 
7/10 - Pantomima; serial 
TVP

15:30 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 55 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 51; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

14/102; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1738; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1739; serial obyczajowy 
TVP

20:50 Wciąż ją kocham; film 
obyczajowy; USA (2010); 
reż.:Lasse Hallstroem; 
wyk.:Amanda Seyfried, 
Channing Tatum, Scott 
Porter

22:45 Czy świat oszalał? – 
Życie po zamachu; film 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Eric Gueret

23:55 Rodzinka.pl; odc. 219 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

00:30 Le dernier loup; film 
fabularny; Francja, Chiny 
(2015)

02:35 Życie po zamachu; 
film dokumentalny; 
Francja (2016); reż.:Eric 
Gueret

03:50 Film fabularny

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (553); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (60); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (352); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (280); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (681); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2566); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (727); 
serial paradokumentalny. 
Mateusz informuje swoją 
żonę Grażynę, że ich córka 
Kamila wyjechała ze 
swoim chłopakiem w 
podróż po Europie. 
Kobieta poważnie 
martwi...

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (171); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (159); serial 

paradokumentalny. 
Konwojent znika z kilkoma 
milionami złotych. Jego 
partner z pracy ręczy za 
niego i podejrzewa 
porwanie, a właściciel 
agencji ochrony...

18:00 Pierwsza miłość 
(2567); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (412); serial 
komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda 
Kiepskiego i jego rodziny 
oraz sąsiadów 
Paździochów i Boczka. 
Kiepscy obchodzą 40. 
rocznicę ślubu.

20:05 Megahit: Exodus: 
Bogowie i królowie; 
dramat przygodowy, 
Hiszpania/Wielka Brytania/
USA 2014. Mojżesz 
wypełnia misję 
wyprowadzenia 
Hebrajczyków z Egiptu

23:15 12 godzin; film 
sensacyjny, USA 2012

1:20 Eagle Eye; thriller, 
Niemcy/USA 2008

4:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5129) - 
program

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

12 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Spotkanie ze smakiem 
2 - inne, Polska 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2122) - magazyn 

10:55 Ukryta prawda (830) - 
program obyczajowy, 
Polska   

12:00 Szkoła (482) - 
program

13:00 19 + (183) - program
13:30 Szpital (719) - 

program obyczajowy, 
Polska   

14:30 Kuchenne rewolucje 4 
(11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (483) - 
program

16:30 19 + (184) - program
17:00 Ukryta prawda (831) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (720) - 
program obyczajowy, 
Polska   

19:00 Fakty (7257) 
19:35 Sport (7240)
19:45 Pogoda (7237)
19:50 Uwaga! (5130) - 

program
20:10 Doradca smaku; 
20:15 Na Wspólnej 15 

(2580) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (98/118) - 
teleturniej

21:30 Druga szansa 4 
(10/13) - serial, Polska 

22:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (10/12) - 
program. W małżeństwie 
Ani i Grzegorza nastał czas 
spokojnej codziennej 
pracy nad związkiem…

23:30 Jack, pogromca 
olbrzymów - film 
przygodowy, USA 2013. 
Pradawny spór ożywa, 
kiedy młody mężczyzna 
imieniem Jack (Nicholas 
Hoult) przypadkowo 
otwiera bramę między 
światem ludzi, a 
przerażającym światem 
olbrzymów. Olbrzymy, po 
raz pierwszy od stuleci 
uwolnione na ziemi, 
usiłują odzyskać 
panowanie nad lądem, 
który kiedyś utraciły…

01:55 Co za tydzień (825) - 
magazyn

02:30 The Following II 
(2/15) - serial sensacyjny, 
USA. Po tragicznych 
zabójstwach w metrze 
obsesja Ryana na punkcie 
rozwiązania tej sprawy 
staje się silniejsza niż 
kiedykolwiek…

03:25 Uwaga! (5130) - 
program

03:50 Moc Magii (310/355) - 
program, Polska.; 

05:10 Nic straconego

06:00 To moje życie! 
telenowela, Turcja 2015

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

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

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

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1993

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2016; odc. 23

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 3

13:50 Zbuntowany anioł
telenowela, Argentyna 1998; 

odc. 256
14:45 Królowa Serc; 

telenowela, USA 2014; 
odc. 8

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 49. Konarska 
i Kilian walczą o życie 
Łukasza, który po ciosie w 
brzuch ma uszkodzone 
jelito i wątrobę. 
Tymczasem Zuza 
zastępuje szefową na 
SOR-ze, gdzie pojawia się 
pan młody…

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 50

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013; odc. 18

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 14

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 15

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Keinohrhasen; 
komedia,  2009. Ludo i 
Moritz to dwaj paparazzi, 
którzy są w stanie zrobić 
wszystko, aby tylko 
wykonać zdjęcie 
popularnej gwieździe w 
najważniejszym momencie 
jej życia…

22:15 Statek miłości; 
komedia, USA, Niemcy 
2002

00:10 American Pie: Naga 
mila; komedia, USA 2006. 
Odważysz się na 
uczestnictwo w najbardziej 
odjazdowej tradycji uczelni 
z setkami golusieńkich 
studentów? 

02:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:10 Ale numer!; Polska
03:35 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:00 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:25 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
04:50 Twój Puls; serial 

fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 7; serial TVP

06:15 Droga; odc. 5/6 - 
Rysopis uwodziciela; 
serial obyczajowy TVP

07:20 Na sygnale; odc. 73 
„Babski team”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 74 
„Być kobietą”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 Ojciec Mateusz; odc. 
236; serial kryminalny 
TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 157 
„Jajo i kura” sezon 7; 
serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 158 
„Nowe życie” sezon 7; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 84 - 
Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 85 - 
Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
62 - Paragraf 23; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
63 - Zdobycz; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
614 - Rozum i wiara; 
serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 74 
„Być kobietą”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 86 - 
Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 87 - 
Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 159 
„Ból głowy” sezon 7; 
serial komediowy TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
64 - Aukcja; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 191; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 88 - 
Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

22:05 Ranczo; odc. 89 - Czas 
konspiry; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ojciec Mateusz; odc. 
65 - Taka spokojna 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

00:50 Glina; odc. 21/25; 
serial kryminalny TVP

01:50 Glina; odc. 22/25; 
serial kryminalny TVP

02:45 Droga; odc. 5/6; serial 
obyczajowy TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
672; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 157; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2384; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Na klopsy do Iławy; 
magazyn kulinarny

06:30 Super hity Elity i 
Studia 202

07:25 Jeden z dziesięciu; 
10/98; teleturniej

07:55 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (47) - Grecja; 
widowisko rozrywkowe

08:55 Koło fortuny; odc. 47 
ed. 3; teleturniej

09:40 Bake off – Ale ciacho!; 
(8); widowisko

10:50 Bake off – Ale przepis; 
(8)

11:05 KabareTOP Story; /8/ - 
„Nudzę się”; program 
rozrywkowy

11:15 Pojedynek nie na 
żarty; (7) - Ireneusz 
Krosny kontra Tomasz 
Jachimek

12:15 Życie to Kabaret – 
Historia literatury według 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju - Zabawy 
przyjemne i pożyteczne (1-
2); widowisko

14:15 Familiada; odc. 2384; 
teleturniej

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki;  
(1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia Borów 
Tucholskich

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (102) - 
Śmiały; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 8 Portugalia - 
„Tramwajem nr 28” (32); 
magazyn kulinarny

19:30 KabareTOP Story; /8/ - 
„Nudzę się”;

19:40 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (267); 
serial komediowy TVP

20:20 Pojedynek nie na 
żarty; (8) - Ireneusz 
Krosny/Tomasz Jachimek 
- Ostatnie starcie

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (51) - Zakupy; 
widowisko rozrywkowe

22:15 The Voice of Poland 
VIII seria - Live (15); 
widowisko

23:50 Koło fortuny; odc. 46 
ed. 3; teleturniej

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – The Best Of 
Szalom na Szerokiej; 
koncert

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – Opole na bis - 
Doda, Agnieszka 
Chylińska; koncert

02:35 Paranienormalni 
Tonight; (2) Piotr 
Chrapkowski i Sławomir 
Szmal; program 
rozrywkowy

03:35 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (14)

05:20 Ukryta prawda (71/72) 
- program obyczajowy

06:20 Szpital (189) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (122) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(7) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (145/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (146/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (464) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (123) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (363) - 
program sądowy

14:55 Szpital (190) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa (7/13) - 
serial

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

17:55 Brzydula (147/180) - 
serial obyczajowy

18:30 Brzydula (148/180) - 
serial obyczajowy. Ula nie 
chce spotykać się z 
Markiem, ponieważ 
obawia się szantażu 
Bartka. Natomiast Marek 
myśli, że Ula go unika. 
Jasiek podejmuje kolejną 
próbę pogodzenia się z 
Kingą. Aleks każe 
Adamowi prześwietlić 
współpracę Marka z firmą 
Maćka. 

19:00 Ukryta prawda (465) - 
program obyczajowy

20:00 Szacun, bracie - 
komedia, Włochy 2012. 
Jonny i Giovanni są 
bliźniakami, jednak bardzo 
się od siebie różnią. 
Giovanni jest inżynierem, 
mieszka w Mediolanie i 
chodzi z córką szefa 
spółki. Jonny jest leserem 
a jedyne co robi, to spędza 
szalone noce w klubach. 
Na żądanie ojca, Jonny 
przybywa do Mediolanu, 
co skutkuje tym że 
uporządkowany świat 
Giovanniego zaczyna się 
walić

22:05 Nie z tego świata 
(10/22) - serial, USA

23:05 G.I. Joe: Odwet - film 
sensacyjny, USA 2013. 
Świat stoi na krawędzi 
zagłady. Jeden człowiek 
naciskając jeden guzik 
może w sekundę zniszczyć 
wielkie miasto. To właśnie 
jego będą musieli pokonać 
żołnierze elitarnej jednostki 
G.I. Joe, dowodzonej 
przez Duke’a (Channing 
Tatum)…

01:25 Ukryta prawda (71/72) 
- program obyczajowy

02:30 Moc Magii (310/355) - 
program, Polska

04:40 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show – 
Monika Palikot

05:25 Domowe triki Goka 
(2/20) - program 

06:25 Idealna niania 9 
(8/12) - program 

07:10 Nowa Maja w 
ogrodzie (38/40) - 
magazyn ogrodniczy 

07:40 Akademia ogrodnika 
(45/52) - magazyn 

07:45 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (10/12) - 
program rozrywkowy 

08:30 Sekrety chirurgii 2 
(11/13) - reality show 

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6) - reality 
show 

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (13) - program 

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (4/13) - program 

12:00 Kuchenne rewolucje 7 
(3/15) - program 

13:00 Apetyt na miłość 4 
(11/12) - program 
rozrywkowy 

14:00 Co za tydzień (825) - 
magazyn 

14:35 Pani Gadżet 2.0 
(11/12) - magazyn 

15:05 W czym do ślubu? 
(4/10) - reality show 

15:35 W czym do ślubu? 
(8/10) - reality show 

16:10 Surowi rodzice 3 
(11/13) - reality show 

17:10 Ugotowani 11 (10/12) 
- program kulinarno-
rozrywkowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 8 
(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (13) - program 
rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera 2 (6/12) 
- program rozrywkowy 

20:40 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (10/12) - 
program rozrywkowy 

21:25 Kobieta na krańcu 
świata 9 (1/9) - program 

21:55 Pani Gadżet 14 (9/12) 
- magazyn 

22:25 W roli głównej – 
Maciej Zakościelny (3/8) 
- talk show 

22:55 W dobrym stylu 3 
(6/8) - program 
lifestylowy 

23:40 Mistrzowie podrywu 
(2/8) - program 

00:25 Ofiary terroryzmu - 
dokument 

01:35 Brudasy (4) - program 
02:05 W roli głównej – Anita 

Werner (2/8) - talk show 
02:35 W roli głównej – 

Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show 

03:05 W roli głównej – 
Robert Kozyra (8/17) - 
talk show 

03:30 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn 

03:55 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn 

04:20 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn 

08:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Urugwaj

10:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - 
Heerenveen - 
podsumowanie

11:30 Koszykówka kobiet - 
Eliminacje ME 2019: 
Polska - Białoruś

13:20 Kolarstwo torowe - 
Puchar Świata, 
Manchester

14:30 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP Japonii - Gala

16:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Urugwaj

18:05 Zwarcie
18:45 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Meksyk

23:20 Sportowy wieczór
23:50 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Meksyk

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

08:00 Chile śladami Ignacego 
Domeyki; film dokum.; 
Polska (2016)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień 
10:25 Plebania; odc. 990
10:50 Reportaż
11:15 ŁAP START UP
11:40 Po naszemu, po 

krakosku
12:15 Nożem i widelcem
12:30 Obrońcy; odc. 12; 

magazyn
12:45 Co niesie dzień 
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroMoc; magazyn
14:15 Chile śladami Ignacego 

Domeyki; film dokum.; 
Polska (2016)

15:15 Antenowe remanenty
15:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; magazyn o książkach

16:00 Polski Sukces 
Gospodarczy; odc. 6; mag.

16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
17:50 Kartki z kalendarza
18:00 Subregion; progr. publ.
18:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu
20:01 Optyka polityka
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie
21:15 Czas niedawno przeszły 

– Wyśpiewać siebie
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. 6; mag.
23:35 Chile śladami Ignacego 

Domeyki; film dokum.; 
Polska (2016)

00:40 Dachy Krakowa, czyli 
literatura jest rozmową 
2017; magazyn o książkach

01:15 Polskie drogi; odc. 6/11; 
serial TVP

02:50 Chile śladami Ignacego 
Domeyki; film dokum.; 
Polska (2016)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 AgroMoc; magazyn
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 6; mag.
06:00 Plebania; odc. 990
06:20 Reportaż
06:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; magazyn o książkach

06:50 Był taki dzień – 13 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Królik po berlińsku; film 
dokum.; Polska (2009)

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 38 
- Wśród Berberów; cykl 
reportaży

08:30 Z szafy Pietrzaka; odc. 
3; Polska (2016)

09:00 W labiryncie; odc. 
115/120 - Apel; serial TVP

09:30 Delegat – Jan 
Piekałkiewicz; film 
dokum.; Polska (2013)

10:40 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 3/8 Teby, 
stolica wiecznego Egiptu; 
serial dok.; Francja (2005)

11:45 Akcja pod Arsenałem; 
dramat; Polska (1977)

13:30 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

14:05 Sensacje XX wieku – 
Wojna polsko-
bolszewicka 1920 rok; 
widowisko kameralne

15:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna cz 1; cykl 
dokumentalny

15:40 Spór o historię – 
Dlaczego 11 listopada?; 
debata

16:25 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 2. Lato; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

17:20 Ex Libris; magazyn
17:45 Czas honoru; odc. 36 

„Ostatnia runda”; serial 
TVP

18:45 Flesz historii; cykl 
reportaży

19:05 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa; cz. I

20:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:35 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 2/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:30 Boża podszewka; odc. 
2/15; serial obyczajowy 
TVP

22:40 Podziemny świat 
Wyspy Wielkanocnej; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009); reż.:Geoff 
Luck

23:45 Oblicza Afryki – Część 
II. Lata 1945 - 1964 (2/4); 
serial dokumentalny; 
Francja (2010); reż.:Elikia 
M`Bokolo, Philippe 
Sainteny, Alain Ferrari

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 38 
- Wśród berberów; cykl 
reportaży

01:55 Boża podszewka; odc. 
2/15; serial obyczajowy 
TVP

7:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz 
barażowy: Szwajcaria - 
Irlandia Północna

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Łuczniczka Bydgoszcz - 
Aluron Virtu Warta 
Zawiercie

11:20 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz 
barażowy: Grecja - 
Chorwacja

13:30 Boks; Walka o pas IBF 
World we Fresno; waga 
półciężka: Artur Beterbiev 
- Enrico Koelling

14:30 Boks; Droga do 
Częstochowy (3)

14:45 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; studio

15:00 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; mecz fazy 
grupowej gry pojedynczej

18:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Polski Cukier Muszynianka 
- Trefl Proxima Kraków

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; 
rewanżowy mecz 
barażowy: Włochy - 
Szwecja

22:50 Z archiwum boksu: 
Boks; Gala w Louisville z 
1961 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Alex 
Miteff

23:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

0:00 Boks; Walka o pas IBF 
World we Fresno; waga 
półciężka: Artur Beterbiev 
- Enrico Koelling

1:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

3:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

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

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – WTOREK 14 LISTOPADA 2017 r.

04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3661; 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; /23/
09:45 Nienasyceni; magazyn
10:10 Dr Quinn; seria I; odc. 

6/18; serial obyczajowy; 
USA (1992)

11:00 Niebo i piekło, Północ 
– Południe, Księga III; 
odc. 6/6; serial 
kostiumowy; USA (1994)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

Premia na rozpoczęcie 
działalności 
pozarolniczej; magazyn

12:50 Natura w Jedynce – 
Wielkie zgromadzenie 
zwierząt; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014); reż.:John 
Downer

14:00 Elif; odc. 133; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Przed Pucharem 
Świata w Skokach 
Narciarskich

15:10 Obserwator; odc.; 
/175/; cykl reportaży

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

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

odc. 3662; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3202; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/67/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 S. W. A. T.; odc. 2; 

serial; USA (2017)
21:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /50/; magazyn
22:05 El Principe – dzielnica 

zła; odc. 46; serial; 
Hiszpania (2014)

22:55 Miasto Gniewu; serial 
fabularyzowany TVP

23:40 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 2/12; 
serial; USA (2015)

00:30 Idy marcowe; dramat; 
USA (2011)

02:20 Dom; odc. 19/25; 
serial TVP

03:55 Notacje – Janusz 
Majewski. Nie mam 
złudzeń; cykl dokument.

06:05 Rodzinka.pl; odc. 178 
„Mimo wszystko miłość” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

06:35 Program ekumeniczny
07:00 M jak miłość; odc. 

164; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1739; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
485 - Prywatny koniec 
świata; serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc 23; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 78 „Z 
nieba”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 Cuda z odzysku – 
urządź mieszkanie za 
darmo; odc. 11; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

15:30 M jak miłość; odc. 
1328; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 56 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 52; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

15/102; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1739; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1740; serial TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1329; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1062

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – 700 
gramów życia; Wielka 
Brytania (2014); reż.:Sarah 
Lebas

00:15 Miasto skarbów; odc. 
9; serial kryminalny TVP

01:05 Pierwsza randka (11)
02:00 Hity kabaretu – Drzwi 

i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju; cz. 
2; program rozrywkowy; 
Polska (2015)

02:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

04:00 700 gramów życia; 
Wielka Brytania (2014); 
reż.:Sarah Lebas

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (554); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (61); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (353); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (281); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (682); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2567); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (728); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (172); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (160); serial 

paradokumentalny. Na 
policję dzwoni kobieta z 
prośbą o pomoc. 
Detektywi znajdują ją 
pobitą i nieprzytomną w 
mieszkaniu. Ofiara 
odmawia przyjęcia 
pomocy...

18:00 Pierwsza miłość 
(2568); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (413); serial 
komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda 
Kiepskiego i jego rodziny 
oraz sąsiadów 
Paździochów i Boczka. 
Kiepscy obchodzą 40. 
rocznicę ślubu.

20:10 Eagle Eye; thriller, 
Niemcy/USA 2008. Para 
obcych sobie ludzi zostaje 
wplątana w tajemniczą 
grę. Znajdują się w 
pułapce bez wyjścia.

22:45 Zawodowcy; dramat 
sensacyjny, USA 2008. 
Samozwańczy sędzia ulicy 
zabija kolejnych bandytów. 
Doświadczeni detektywi 
mają go schwytać.

0:50 Skok na kasę; komedia 
kryminalna, USA 2008. 
Szkoda marnować tyle 
pieniędzy - sprytne kobiety 
wiedzą, jak je 
zagospodarować.

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

05:10 Uwaga! (5130) - 
program

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

12 (5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku; 
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2123) - magazyn 
10:55 Ukryta prawda (831) - 

program obyczajowy, 
Polska   

12:00 Szkoła (483) - 
program

13:00 19 + (184) - program
13:30 Szpital (720) - 

program obyczajowy, 
Polska   

14:30 Kuchenne rewolucje 4 
(12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (484) - 
program

16:30 19 + (185) - program
17:00 Ukryta prawda (832) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (721) - 
program obyczajowy, 
Polska   

19:00 Fakty (7258) 
19:35 Sport (7241)
19:45 Pogoda (7238)
19:4; 9; Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(1/48) - program 

19:50 Uwaga! (5131) - 
program

20:10 Doradca smaku; 
20:15 Na Wspólnej 15 

(2581) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (99/118) - 
teleturniej

21:30 Diagnoza (11/13) - 
serial, Polska 

22:30 Kuba Wojewódzki 12 
(11/13) - 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? 

23:30 Superwizjer (1109) - 
magazyn reporterów

00:05 36,6 2 (10/13) - 
program

01:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (10/12) - 
program

02:05 Mroczne zagadki Los 
Angeles (9/19) - serial, 
USA. Zespół prowadzi 
śledztwo w sprawie 
morderstwa 
przedsiębiorcy o wątpliwej 
moralności. W tym czasie 
Rusty próbuje zyskać 
akceptację syna Raydor, 
ktory wpada z wizytą. 

03:05 Uwaga! (5131) - 
program

03:30 Moc Magii (311/355) - 
program, Polska.; 

04:50 Nic straconego

TV Puls wtorek 2017-11-14
06:00 To moje życie! 

telenowela, Turcja 2015
07:00 JAG – Wojskowe 

Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

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

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1993

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2016; odc. 24. Sam 
na własną rękę próbuje 
powstrzymać Tahira 
Khaleda przed kolejnym 
atakiem na swoją rodzinę.

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 4

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 257

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 9

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 50

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 51

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013; odc. 19

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 15

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 16

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Body of Lies; akcja,  
2008. Gdy CIA dowiaduje 
się, że wysoki rangą 
członek organizacji 
terrorystycznej Al-Kaida 
planuje zamachy 
przeciwko USA, werbuje 
byłego dziennikarza 
Rogera Ferrisa i wysyła go 
na Bliski Wschód w celu 
namierzenia 
podejrzanego…

22:40 Kula w łeb; akcja, USA 
2012

00:15 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015. 

01:10 Ale numer!; Polska
01:50 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

02:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:10 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:45 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

05:10 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 8; serial TVP

06:15 Droga; odc. 6/6 - Stan 
wyjątkowy; serial 
obyczajowy TVP

07:20 Na sygnale; odc. 74 
„Być kobietą”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 75 
„Piknik”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 158 
„Nowe życie” sezon 7; 
serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 159 
„Ból głowy” sezon 7; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 85 - 
Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 86 - 
Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
63 - Zdobycz; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
64 - Aukcja; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
615 - Poza czasem; serial 
TVP

16:10 Na sygnale; odc. 75 
„Piknik”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 87 - 
Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 88 - 
Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 160 
„Sprzątanie” sezon 7; 
serial komediowy TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
65 - Taka spokojna 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 192; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 89; serial 
obyczajowy TVP

22:10 Ranczo; odc. 90; serial 
obyczajowy TVP

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

23:55 Rodzinka.pl; odc. 219 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

00:35 Rodzinka.pl; odc. 212; 
serial komediowy TVP

01:10 Ratownicy; odc. 1/13; 
serial TVP; Polska (2010)

02:05 Ratownicy; odc. 2/13; 
serial TVP; Polska (2010)

02:55 Droga; odc. 6/6; serial 
obyczajowy TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; odc. 158; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2385; 
teleturniej

05:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia Borów 
Tucholskich

06:35 Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Parada 
uniesień

07:35 Jeden z dziesięciu; 
11/98; teleturniej

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (51) - Zakupy

09:10 Koło fortuny; odc. 48 
ed. 3; teleturniej

09:45 Pierwsza randka; (10)
10:35 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /2/ - „Kryzysowa 
narzeczona” - Lady Pank

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /65/ - „Piejo 
kury piejo” - Grzegorz z 
Ciechowa

11:10 Pojedynek nie na 
żarty; (8) - Ireneusz 
Krosny/Tomasz Jachimek 
- Ostatnie starcie

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę;  
/cz. 1-2/

14:10 Familiada; odc. 2385
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Co każdy satyryk wiedzieć 
powinien; cz. 1-3

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na kaczkę do 
Grudziądza

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 38 
- Wśród berberów; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 8 Portugalia - 
„W stronę Alentejo” (33); 
magazyn kulinarny

19:30 KabareTOP Story; /3/ - 
„Wiosna”

19:40 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (268); 
serial komediowy TVP

20:20 Pojedynek nie na 
żarty; (9) - Kabaret 
Paranienormalni kontra 
kabaret Limo

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (52) - Emigracja

22:15 Bake off – Ale ciacho!; 
(9); widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis; 
(9)

23:40 Koło fortuny; odc. 47 
ed. 3; teleturniej

00:10 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /10/ - Homo 
Homini

00:45 superSTARcie; (5) 
(skrót); widowisko muz.

01:50 Niezapomniane 
Koncerty – Niedziela na 
Głównym - Koncert 
Galowy; /cz. 1/

02:50 Hity kabaretu; (11) 
Kresowiacy i inne hity 
Kabaretu pod 
Wyrwigroszem; program 
rozrywkowy

03:55 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (18)

05:20 Ukryta prawda (72) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (190) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (123) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(8) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (147/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (148/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (465) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (124) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (364) - 
program sądowy

14:55 Szpital (191) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa (8/13) - 
serial

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

17:55 Brzydula (149/180) - 
serial obyczajowy. Bartek 
przychodzi do firmy i 
domaga się od Uli 
pomocy finansowej. Ula 
postanawia ostatecznie 
rozprawić się z szantażem 
Bartka. Aleks wciąż szuka 
haków na Marka. 

18:30 Brzydula (150/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (466) - 
program obyczajowy

20:00 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…

22:30 Ojciec chrzestny - film 
sensacyjny, USA 1972. 
Rok 1945. Klan Corleone, 
którego nazwisko wywodzi 
się od niewielkiej 
miejscowości na Sycylii, 
od dwóch pokoleń stoi na 
czele mafii w Nowym 
Jorku. Gdy senior rodu, 
Vito Corleone (Marlon 
Brando) umiera, jego 
miejsce zajmuje syn 
Michael (Al Pacino). Wraz 
z odejściem ojca i 
nastaniem syna zmienia 
się oblicze mafii…

02:05 Niewierni (1/10) - 
serial

03:35 Moc Magii (311/355) - 
program, Polska

05:35 66 w sieci (2/7) - 
program rozrywkowy 

06:05 66 w sieci (3/7) - 
program rozrywkowy 

06:35 Co za tydzień (825) - 
magazyn 

07:05 Bez planu 2 (6) - 
program podróżniczo-
rozrywkowy 

07:50 Afera fryzjera 5 (8/12) 
- program rozrywkowy 

08:35 Sekrety chirurgii 2 
(12/13) - reality show 

09:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6) - reality 
show 

10:20 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (1/6) - 
program rozrywkowy 

11:05 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (5/13) - program 
rozrywkowy 

12:05 Kuchenne rewolucje 7 
(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

13:05 Pani Gadżet 14 (9/12) 
- magazyn 

13:35 Pani Gadżet 2.0 
(11/12) - magazyn 

14:05 Pani Gadżet 8 (1/13) - 
magazyn 

14:35 program rozrywkowy
15:05 Inspektorzy od 

żywności 3 (4) - program 
rozrywkowy 

16:25 Wszystko o jedzeniu 2 
16:55 Ask The Doctor 
17:40 Kobieta na krańcu 

świata 9 (1/9) - program 
18:10 Kuchenne rewolucje 8 

(2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (1/13) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera 2 (7/12) 
- program rozrywkowy 

20:40 Beauty ekspert 2 
(8/12) - magazyn 
lifestylowy 

21:10 Pani Gadżet 14 (3/12) 
- magazyn 

21:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (11/12) - 
program lifestylowy 

22:25 Pojedynek na modę 
23:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (1/10) - reality 
show 

23:55 Apetyt na miłość 4 
(11/12) - program 
rozrywkowy 

00:55 Pocałunek w ciemno 4 
(1/6) - program 
rozrywkowy 

02:05 W roli głównej – Maja 
Sablewska (6) - talk show 

02:35 W roli głównej – 
Katarzyna Grochola (8) - 
talk show 

03:05 W roli głównej – 
Mateusz Kusznierewicz 
(9/17) - talk show 

03:30 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn 

03:55 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn 

04:20 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn 

08:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Meksyk

10:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (11): Washington 
Capitals - Pittsburgh 
Penguins

11:30 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - 
Heerenveen - 
podsumowanie

12:55 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Japonia - 
Brazylia

15:00 Drem Team
15:25 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Meksyk

17:25 Pełnosprawni
17:55 Zapasy - Krajowa Liga 

Zapaśnicza (5): AZS Supra 
Brokers Wrocław - Unia 
Racibórz

20:10 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Niemcy - 
Francja

20:40 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Niemcy - 
Francja

23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Meksyk

07:01 Dokument w obiektywie; 
magazyn

08:05 Film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 6; mag.
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień 
10:25 Plebania; odc. 991
10:50 Graj w zielone; odc. 6; 

magazyn
11:15 Wojna domowa; odc. 

11/15; serial TVP
12:30 Włączeni i Aktywni 9; 

cykl reportaży
12:45 Co niesie dzień 
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroSzansa; odc. 

103/11; magazyn
14:15 Korea Północna – Życie 

wewnątrz tajnego państwa; 
film dokum.; Wielka 
Brytania (2013)

15:15 Wawel w nowej Polsce; 
film dokum.

15:35 Antenowe remanenty
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 Graj w zielone; odc. 6; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Śląskie bez auta; mag.
18:00 Ekosonda; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
20:45 Kartki z kalendarza; 

magazyn
20:55 POGODA
21:00 Zwykłe – niezwykłe; 

odc. 15; cykl reportaży
21:15 Lublin 700 Plus Flesz 17 

Lubelskie wagi; 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 Korea Północna – Życie 

wewnątrz tajnego państwa; 
film dokum.; Wielka 
Brytania (2013)

00:40 Antenowe remanenty
01:20 Wojna domowa; odc. 

11/15; serial TVP
02:40 Korea Północna – Życie 

wewnątrz tajnego państwa; 
film dokum.; Wielka 
Brytania (2013)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Graj w zielone; odc. 6; 

magazyn
04:50 AgroSzansa; odc. 

103/11; magazyn
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 991
06:20 Reportaż
06:35 Telenowyny/ Antenowe 

remanenty

06:50 Był taki dzień – 14 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Fotograf snów - film o 
Ryszardzie Horowitzu; film 
dokum.; Polska (1997)

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc 39; 
cykl reportaży

08:35 Wszystko po 
krakowsku – 39. SFP 
„Ucisz serca...” Piosenki 
Zygmunta Koniecznego; 
cz. II; koncert; (2011)

09:05 W labiryncie; odc. 
116/120; serial TVP

09:35 Legenda 27 
Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK; film dokum.; 
Polska (2013)

10:40 Skarby Watykanu; 1/2; 
film dokum.; Francja 
(2013)

11:45 Z archiwum IPN – 
Zbrodnia wpisana w 
system; magazyn; (2006)

12:20 Podziemny świat 
Wyspy Wielkanocnej; film 
dokum.; Wielka Brytania

13:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:50 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa; cz. I

14:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna cz 2; cykl dokum.

15:30 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 2/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:30 Historia Polski – 
Casus Otto Schimek; film 
dokum.; Polska (1993)

17:15 Filmowa Encyklopedia 
Powstań Śląskich – Józef 
Szreter – Największy 
Polak z Szarlocińca; serial 
dokumentalny

17:45 Czas honoru; odc. 37; 
serial TVP

18:45 Biało-czerwoni – 
historie niezwykłe

19:10 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej

19:30 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa; cz. II

20:30 Nowe Ateny
21:15 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Chipmunk 
latająca wiewiórka

21:50 Boża podszewka; odc. 
3/15; serial TVP

22:55 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 3/12 
Żołnierze, rewolucjoniści i 
kolaboranci; serial 
dokum.; Serbia (2015)

23:35 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc 4/12 
Mihailović kontra 
Rommel; serial dokum.; 
Serbia (2015)

00:20 Szlaban na wolność; 
komedia; Niemcy (2014)

02:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc 39; 
cykl rep.

02:35 Boża podszewka; odc. 
3/15; serial TVP

7:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; 
rewanżowy mecz 
barażowy: Szwajcaria - 
Irlandia Północna

9:10 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Polski Cukier Muszynianka 
- Trefl Proxima Kraków

11:20 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; 
rewanżowy mecz 
barażowy: Włochy - 
Szwecja

13:15 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

14:45 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; studio

15:00 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; mecz fazy 
grupowej gry pojedynczej

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

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; 
rewanżowy mecz 
barażowy: Irlandia - Dania

22:50 Z archiwum boksu: 
Boks; Gala w Louisville z 
1961 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Alex 
Miteff

23:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

0:00 Boks; Walka o pas IBF 
World we Fresno; waga 
półciężka: Artur Beterbiev 
- Enrico Koelling

1:00 Boks; Polsat Boxing 
Night
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3662; 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 (67) - Głębia; 

program 
popularnonaukowy

09:50 Dr Quinn; seria I; odc. 
7/18; serial obyczajowy; 
USA (1992)

10:45 Downton Abbey; odc. 
1/8; serial obyczajowy; 
Wielka Brytania (2014); 
reż.:Catherine Morshead; 
wyk.:Hugh Bonneville, 
Elizabeth McGovern, 
Michelle Dockery, Dan 
Stevens, Jessica Brown 
Findlay, Laura Carmicheal, 
Joanne Froggatt, Maggie 
Smith

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Nowoczesne mleczarstwo
12:55 Natura w Jedynce – 

Żyrafa – świat z wysoka; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2015); 
reż.:Herbert Ostwald

14:00 Elif; odc. 134; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Przed Pucharem 
Świata w Skokach 
Narciarskich

15:10 Obserwator; odc.; 
/176/; cykl reportaży

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

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

odc. 3663; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3203; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/68/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki test
21:55 Listopad 1956. Dni, 

które zmieniły świat; film 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Marc Besson

23:00 Prawo zemsty; thriller; 
USA (2009)

00:55 Naszaarmia.pl; odc. 
290; magazyn

01:25 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 2/12; 
serial; USA (2015)

02:20 Notacje – ppłk Henryk 
Sołtysik. Całe życie w 
siodle; cykl dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl; odc. 179 
„Gdyby kózka nie 
skakała...” sezon 8; serial 
komediowy TVP

06:35 Program gminy 
żydowskiej

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

08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1740; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
486 - Dowód; serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc 24; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 79 
„Pies”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 Nasz dziwaczny świat; 
odc. 10; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

15:30 M jak miłość; odc. 
1329; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 57 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 53; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

16/102; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1740; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc. 

1741; serial TVP
20:45 Na dobre i na złe; odc. 

685; serial TVP
21:50 Na sygnale; serial 

fabularyzowany TVP
22:25 Kino relaks – Dziennik 

Bridget Jones; komedia; 
Wielka Brytania, Francja 
(2001)

00:10 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

01:00 Świat bez tajemnic – 
Malowanie i śpiewanie. 
Jan Kanty Pawluśkiewicz; 
film dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:Marta Węgiel

02:00 Świat bez tajemnic – 
Europa na sprzedaż; film 
dokumentalny; Francja 
(2014); reż.:Andreas 
Pichler

03:05 Paradoks; odc. 1 Czat; 
serial kryminalny TVP; 
Polska (2012)

03:55 Licencja na 
wychowanie; odc. 61 - 
Straszymy, bo się o was 
troszczymy; serial 
obyczajowy TVP

04:25 Licencja na 
wychowanie; odc. 62 - 
Klątwa Czarnej Perły; 
serial obyczajowy TVP

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (555); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (62); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (354); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (282); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (683); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2568); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (729); 
serial paradokumentalny. 
Kelnerka Karolina marzy o 
otworzeniu kwiaciarni. 
Tymczasem narzeczony 
chce zabrać ją ze sobą na 
Ibizę. Na lotnisku 
dziewczyna dowiaduje 
się,...

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (173); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (161); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2569); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (414); serial 
komediowy

20:05 Świat według 
Kiepskich (526); serial 
komediowy

20:40 #SUPERMODELKA - 
PLUS SIZE: Finał  
(10-ost.); program 
rozrywkowy. Przepustkę 
do kariery w modelingu 
otrzymają kobiety o 
pełnych kształtach…

22:10 Zoolander 2; komedia, 
USA 2016. Sława modeli 
Zoolandera i McDonalda 
dawno przeminęła. 
Desperacko starają się 
odzyskać popularność. 
Szansą ma być Tydzień 
Mody w Rzymie. Na...

0:20 Big Love; dramat 
obyczajowy, Polska 2012

2:40 Daleko od noszy – 
Reanimacja (10); serial 
komediowy

3:10 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5131) - 
program

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

12 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku; 
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2124) - magazyn 
10:55 Ukryta prawda (832) - 

program obyczajowy, 
Polska   

12:00 Szkoła (484) - 
program

13:00 19 + (185) - program
13:30 Szpital (721) - 

program obyczajowy, 
Polska   

14:30 Kuchenne rewolucje 4 
(13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (485) - 
program

16:30 19 + (186) - program
17:00 Ukryta prawda (833) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (722) - 
program obyczajowy, 
Polska   

19:00 Fakty (7259) 
19:35 Sport (7242)
19:45 Pogoda (7239)
19:4; 9; Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(2/48) - program 

19:50 Uwaga! (5132) - 
program

20:10 Doradca smaku; 
20:15 Na Wspólnej 15 

(2582) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (100/118) - 
teleturniej

21:30 Azja Express 2 (11/13) 
- program

23:00 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…

01:15 Superwizjer (1109) - 
magazyn reporterów

01:50 Czarne lustro (3) - 
serial, Wielka Brytania. 
Toni (Lenora Crichlow) 
budzi się w domu, którego 
nie poznaje. Co gorsze, nie 
może sobie przypomnieć 
żadnych faktów ze 
swojego życia…

02:50 Uwaga! (5132) - 
program

03:15 Moc Magii (312/355) - 
program, Polska.; 

04:35 Nic straconego

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

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

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

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1993

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 1

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 5. Agent 
specjalny Sam Hanna ma 
na poczcie głosowej 
tajemnicze nagranie od 
byłego agenta CIA

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 258

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 10

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 51

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 52

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013; odc. 20

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 16

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 17

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Śmiertelna 
wyliczanka; akcja, USA 
2002

22:20 Bóg zemsty; akcja, 
USA 2011. Kiedy żona 
(January Jones)  Willa 
(Nicolas Cage) staje się 
ofiarą brutalnego napadu, 
mężczyzna dostaje 
zaskakującą ofertę od 
nieznajomego. Simon 
(Guy Pearce) to 
przedstawiciel tajnej 
organizacji, która 
wymierza sprawiedliwość 
przestępcom. Jeśli Will 
przyjmie ofertę, sprawca 
nieszczęścia jego żony 
zostanie zlikwidowany. 
Jest tylko jeden 
warunek…

00:30 Podniebny terror; 
akcja, USA 2001

02:30 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

03:25 Ale numer!; Polska
03:50 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 9; serial TVP

06:30 Czterdziestolatek; odc. 
1/21 - Toast, czyli bliżej 
niż dalej; serial TVP; 
Polska (1974)

07:20 Na sygnale; odc. 75 
„Piknik”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 76 
„Kryzys”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 22 - Przez żołądek do 
całej reszty; serial 
obyczajowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 159 
„Ból głowy” sezon 7; 
serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 160 
„Sprzątanie” sezon 7; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 86 - 
Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 87 - 
Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
64 - Aukcja; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
65 - Taka spokojna 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
616 - Praca to nie 
wszystko; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 76 
„Kryzys”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 88 - 
Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 89 - Czas 
konspiry; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 161 
„Zależności” sezon 7; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
66 - Obrona konieczna; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 193; serial; Turcja 
(2014)

21:10 Ranczo; odc. 90; serial 
obyczajowy TVP

22:05 Ranczo; odc. 91; serial 
obyczajowy TVP

23:00 Ojciec Mateusz; odc. 
67; serial kryminalny TVP

23:55 Kariera Nikosia 
Dyzmy; komedia; Polska 
(2002)

01:50 Miasto skarbów; odc. 
9; serial kryminalny TVP

02:45 Czterdziestolatek; odc. 
1/21; serial TVP; Polska 
(1974)

03:40 M jak miłość; odc. 
674; serial TVP

04:40 Rodzinka.pl; odc. 159 
„Ból głowy” sezon 7; 
serial komediowy TVP

05:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 9; serial TVP

05:20 Familiada; odc. 2386; 
teleturniej

05:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na kaczkę do 
Grudziądza; magazyn 
kulinarny

06:30 OPPA 2000 - Gdzie 
jest Dzidek (1); widowisko

07:30 Jeden z dziesięciu; 
12/98; teleturniej

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (52) - Emigracja; 
widowisko rozrywkowe

09:00 Koło fortuny; odc. 49 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II; (6)

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /25/ - „Polska” - 
Kult

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /66/ - „Talerzyk” 
- Raz Dwa Trzy

11:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę 
noc” - Bolter

11:20 Pojedynek nie na 
żarty; (9) - Kabaret 
Paranienormalni kontra 
kabaret Limo (45’27’’); 
widowisko rozrywkowe

12:20 Życie to Kabaret – 
Historia świata w/g 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:20 Familiada; odc. 2386
14:50 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach  
(1-3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Pieczone kurczaki na 
nowo; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Miasto 
w dżungli; odc 39; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 8 Portugalia - 
„Za Tagiem” (34)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (269) 
EkoBercik; serial TVP

20:15 Pojedynek nie na 
żarty; (10) - Tomasz 
Jachimek kontra Formacja 
Chatelet

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (49) - Fachowcy

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (11) - Kelner i 
kucharz

23:10 Koło fortuny; odc. 48 
ed. 3; teleturniej

23:45 Na festiwalowej 
scenie - Anna German; 
widowisko rozrywkowe

00:15 superSTARcie; (6) 
(skrót); widowisko 
muzyczne

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Niedziela na 
Głównym - Koncert 
Galowy; /cz. 2/

02:55 Kierunek Kabaret; /42/
03:55 Rozrywka Retro – 

Helena i mężczyźni; 
program rozrywkowy

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1169) - program 
kryminalny

06:20 Szpital (191) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (124) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(9) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (149/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (150/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (466) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (125) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (365) - 
program sądowy

14:55 Szpital (192) - 
program obyczajowy. 
Tosia Talarczuk 
przyprowadza na oddział 
ratunkowy swojego 
2-letniego braciszka – 
Krzysia. Chłopiec był pod 
jej opieką, kiedy zjadł farbę 
do włosów z amoniakiem. 
Podrażnił sobie jamę 
ustną i bardzo cierpi…

15:55 Druga szansa (9/13) - 
serial

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

17:55 Brzydula (151/180) - 
serial obyczajowy

18:30 Brzydula (152/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (467) - 
program obyczajowy

20:00 Gran Torino - film 
obyczajowy, USA/Niemcy 
2008

22:25 The Following III 
(13/15) - serial, USA

23:25 Gorąca laska - 
komedia, USA 2002. 
Śliczna Jessica (Rachel 
McAdams) jest gwiazdą 
drużyny cheerleaderek. 
Zarozumiała nastolatka 
uważa siebie za istotę 
doskonałą…

01:40 Miasto zła (1/8) - 
serial, USA. Sunset Strip 
w Los Angeles to idealna 
okolica, żeby dobrze się 
zabawić. Duszna 
atmosfera nocnych 
lokalów, powszechnie 
dostępne używki i głośna 
muzyka sprawiają, że 
można zapomnieć o całym 
świecie. To także 
wymarzone miejsce dla 
seryjnego mordercy, który 
bez problemu może 
upolować tu swoją 
przyszłą zdobycz…

02:35 Moc Magii (312/355) - 
program, Polska

04:45 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show – 
Weronika Marczuk

05:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (9/13) - 
program lifestylowy 

06:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (10/13) - 
program lifestylowy 

07:05 program rozrywkowy
07:35 Wszystko o jedzeniu 2 
08:05 Beauty ekspert 2 

(8/12) - magazyn 
08:35 Sekrety chirurgii 2 

(13) - reality show 
09:35 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu (4/6) - reality 
show 

10:20 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (2/6) - 
program rozrywkowy 

11:05 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (6/13) - program 

12:05 Kuchenne rewolucje 7 
(5/15) - program 

13:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (1/10) - reality 
show 

13:50 Pojedynek na modę 
14:35 W roli głównej – 

Maciej Zakościelny (3/8) 
- talk show 

15:05 W dobrym stylu 3 
(6/8) - program 
lifestylowy 

15:50 Nowy wygląd, nowe 
życie 4 (3/5) - program 
rozrywkowy 

17:10 Apetyt na miłość 4 
(11/12) - program 
rozrywkowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 8 
(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (2/13) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera 2 (8/12) 
- program rozrywkowy 

20:40 Żony Hollywood 3 
(10/12) - program 

21:40 Dorota was urządzi 6 
(5/12) - program 

22:25 Beauty ekspert 2 
(9/12) - magazyn 
lifestylowy 

22:55 Życie bez wstydu 5 
(11/12) - reality show 

23:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki 

00:55 Prawda z DNA (7/8) - 
program obyczajowy 

01:25 Nieudane operacje - 
cena piękna (3/6) - reality 
show 

02:20 W roli głównej – 
Aleksandra Kwaśniewska 
(1/7) - talk show 

02:45 W roli głównej – 
Katarzyna Montgomery 
(3/8) - talk show 

03:10 W roli głównej – 
Agnieszka Fitkau – 
Perepeczko (10/17) - talk 
show 

03:35 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn 

04:25 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn 

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

08:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Niemcy - 
Francja

10:05 Zapasy - Krajowa Liga 
Zapaśnicza (5): AZS Supra 
Brokers Wrocław - Unia 
Racibórz

11:45 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP Japonii - program 
dowolny solistów

13:35 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Meksyk

15:45 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Niemcy - 
Francja

17:55 Koszykówka kobiet - 
Eliminacje ME 2019: 
Turcja - Polska

20:00 Magazyn piłkarski 
FIFA

20:30 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Urugwaj

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Koszykówka kobiet - 

Eliminacje ME 2019: 
Turcja - Polska

07:00 Ekosonda; magazyn
08:05 Artysta i niepokój 

wieku. Henryk Sienkiewicz 
1846 – 1916; film dokum.; 
Polska (1998)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień 
10:25 Plebania; odc. 992
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:15 Smaki polskie
12:30 Sekrety Stomatologii; 

odc. 9; magazyn
12:45 Co niesie dzień 
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 biznes na wsi/ 

Antenowe remanenty
14:15 Artysta i niepokój 

wieku. Henryk Sienkiewicz 
1846 – 1916; film dokum.; 
Polska (1998)

15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 7; 
magazyn

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. 2; 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 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 7; mag.
23:35 Artysta i niepokój 

wieku. Henryk Sienkiewicz 
1846 –1916; film dokum.; 
Polska (1998)

00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:20 Smaki polskie
02:40 Artysta i niepokój 

wieku. Henryk Sienkiewicz 
1846 –1916; film dokum.; 
Polska (1998)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 Biznes na wsi/ 

Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 7; 
magazyn

06:00 Plebania; odc. 992
06:20 Sekrety Stomatologii; 

odc. 9; magazyn
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 15 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – Casus 
Otto Schimek; film dokum.; 
Polska (1993)

07:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 40; 
cykl reportaży

08:25 Czterdziesty sezon 
Kabaretu pod Egidą;  
cz. 2; Polska (2007)

09:15 W labiryncie; odc. 
117/120; serial TVP

09:45 Kryptonim JP II; film 
dokum.; Polska (2010)

10:15 Siła przewiercania; film 
dokum.; Polska (2014)

10:50 Rówieśnicy 
Niepodległości; film dokum.; 
Polska (2008)

11:50 Spór o historię – Dwie 
wizje. Polska Piłsudskiego 
a Polska Dmowskiego; 
debata

12:30 Opowieści spod 
Giewontu – Hipokrates po 
góralsku czyli dr Wincenty 
Galica; cykl reportaży; 
Polska (2007)

12:55 Opowieści spod 
Giewontu – A na samym 
przedzie Gen. Galica jedzie; 
cykl reportaży; Polska (2007)

13:15 Opowieści spod 
Giewontu – Opowieść o 
zamku oporowskim; cykl 
reportaży; Polska (2007)

13:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Chipmunk latająca 
wiewiórka

14:20 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa; cz. II

15:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna cz 3; cykl dokum.

15:45 Śladami czarnych 
faraonów; film dokum.; 
Wielka Brytania (2014)

16:55 Historia Polski – Ściśle 
tajne. Rzecz o wojskowych 
służbach specjalnych; film 
dokum.; Polska (2017)

17:45 Czas honoru; odc. 38 
„Przed sądem”; serial TVP

18:45 Śladami zbrodni
19:20 Sensacje XX wieku – 

Największa tajemnica 
księcia Windsoru; cykl 
dokumentalny

19:50 Sensacje XX wieku – 
Najwierniejszy żołnierz 
Hitlera; cykl dokum.

20:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Bitwa pod Waliłami 
kolejne natarcie

20:50 Księżna Diana. 
Własnymi słowami; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

21:55 Boża podszewka; odc. 
4/15; serial TVP

23:05 Kronika olimpijska; odc. 
3 Moskwa Los Angeles. 
Igrzyska polityków; film 
dokum.; Białoruś (2008)

23:40 Kronika olimpijska; odc. 
4 Igrzyska światów 
równoległych, czy Nasza 
odpowiedź Amsterdamu; film 
dokum.; Białoruś (2012)

00:15 Zmory; dramat; Polska 
(1979)

02:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 40; 
cykl reportaży

02:40 Boża podszewka; odc. 
4/15; serial TVP

7:00 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

8:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; 
rewanżowy mecz 
barażowy: Irlandia - Dania

10:40 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Indykpol AZS Olsztyn

12:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
21; mecz: Polska - Dania

14:45 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; studio

15:00 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; mecz fazy 
grupowej gry pojedynczej

18:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Developres SkyRes 
Rzeszów - Grot Budowlani 
Łódź

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

23:00 Z archiwum boksu: 
Boks; Gala w Louisville z 
1961 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Alonzo 
Johnson. Przypomnienie 
ósmej zawodowej walki 
Muhammada Aliego. Jego 
przeciwnik legitymował się 
wówczas rekordem 
osiemnastu wygranych 
walk i siedmiu porażek.

0:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

2:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3663; 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 Mam prawo; /10/; 

serial dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /50/; magazyn
10:15 Dr Quinn; seria I; odc. 

8/18; serial obyczajowy; 
USA (1992)

11:05 Downton Abbey; odc. 
2/8; serial obyczajowy; 
Wielka Brytania (2014)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Nowy system segregacji 
odpadów

12:55 Natura w Jedynce – 
Rekordziści w świecie 
zwierząt; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2015); reż.:Phil Coles

14:00 Elif; odc. 135; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Przed Pucharem 
Świata w Skokach 
Narciarskich

15:10 Obserwator; odc.; 
/177/; cykl reportaży

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

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

odc. 3664; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3204; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/69/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

237; serial TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:30 W oczekiwaniu na 

przeszczep; film dokum.; 
Kanada (2009)

00:30 S. W. A. T.; odc. 2; 
serial; USA (2017)

01:30 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 46; serial; 
Hiszpania (2014)

02:25 Sprawa dla reportera
03:15 Dzwony wojny; odc. 

3/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

04:05 Notacje – Wojciech 
Roszkowski. Miałem 
pseudonim Andrzej 
Albert; cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 180 
„Boskie życie” sezon 8; 
serial komediowy TVP

06:40 Sztuka codzienności – 
Zobaczmy to jeszcze raz; 
cz. 3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

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

08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc. 

1741; serial obyczajowy 
TVP

11:40 Na dobre i na złe; odc. 
487 - Gorzka prawda; 
serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc 25; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 80 
„Wieczór panieński”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 Dzika przyroda 
Bliskiego i Środkowego 
Wschodu – Egipt: Życie 
wśród piasków; serial 
dokumentalny; Holandia 
(2014); reż.:James 
Hemming

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
685; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 58 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 54; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

17/102; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1741; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1742; serial TVP

20:40 Pierwsza randka; (12)
21:45 Miasto skarbów; odc. 

10; serial kryminalny TVP
22:40 Milion dolarów; 

komediodramat; Polska 
(2010); reż.:Janusz 
Kondratiuk; wyk.:Kinga 
Preis, Tomasz Karolak, 
Joanna Kulig, Jakub 
Gierszał, Hanna 
Konarowska

00:35 Dziennik Bridget 
Jones; komedia; Wielka 
Brytania, Francja (2001)

02:20 Film fabularny
04:05 Art Noc: Summer 

Night – koncert 
Schoenbrunn 2017; 
koncert; Austria (2017)

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (556); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (63); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (355); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (283); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (684); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2569); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (730); 
serial paradokumentalny. 
Przystojny Sebastian 
Kunicki zostaje nowym 
przełożonym Elizy Bałasz. 
Zaczyna ją molestować. 
Dziewczyna decyduje się 
poinformować szefostwo 
firmy, jednak nikt nie...

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (174); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (162); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2570); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (50); serial 
komediowy

20:05 Nasz nowy dom (105); 
reality show. W Szczytnie 
mieszka Lidia z córkami - 
Małgosią i Darią, która jest 
upośledzona. We trzy 
mieszkają w dwóch 
pokoikach, bez...

21:10 Przyjaciółki (121); 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:15 Zdrady (122); serial 
paradokumentalny. 
Bohaterów serialu łączy 
jeden problem - 
podejrzewają swoich 
partnerów o zdradę. 
Odkryć prawdę pomaga 
im prywatny detektyw 
Damian Petrow (Damian...

23:15 W stronę słońca; 
thriller, USA 2005

1:20 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5132) - 
program

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

12 (7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku; 
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2125) - magazyn 
10:55 Ukryta prawda (833) - 

program obyczajowy, 
Polska   

12:00 Szkoła (485) - 
program

13:00 19 + (186) - program
13:30 Szpital (722) - 

program obyczajowy, 
Polska   

14:30 Kuchenne rewolucje 4 
(14) - program kulinarno-
rozrywkowy

15:30 Szkoła (486) - 
program

16:30 19 + (187) - program
17:00 Ukryta prawda (834) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (723) - 
program obyczajowy, 
Polska   

19:00 Fakty (7260) 
19:35 Sport (7243)
19:45 Pogoda (7240)
19:4; 9; Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(3/48) - program 

19:50 Uwaga! (5133) - 
program

20:10 Doradca smaku; 
20:15 Na Wspólnej 15 

(2583) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (101/118) - 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy, 
Polska 

22:30 Och, Karol II - 
komedia, Polska 2011. 
Karol ma narzeczoną i… 
trzy kochanki. Nie oprze 
mu się żadna kobieta.; 
Remake niezapomnianego 
kinowego przeboju z 1985 
roku

00:50 Przypadek 39 - film 
horror, USA/Kanada 2009.
Renee Zellweger w roli 
pracowniczki opieki 
społecznej, starającej się 
ochronić małą 
dziewczynkę przed jej 
własnymi rodzicami. Przy 
okazji odkrywa mroczny 
sekret rodziny…

03:10 Uwaga! (5133) - 
program

03:35 Moc Magii (313/355) - 
program, Polska.; 

04:55 Nic straconego

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

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

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

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1993

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 2

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 6

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 259

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 11. Reina opiekuje 
się Nicolasem, którego 
stan niestety się pogarsza. 
W gorączce mężczyzna 
wypomina kobiecie, że go 
zdradziła…

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 52

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 1

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013; odc. 21

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

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 18. Do 
lombardu przychodzi 
atrakcyjna dziewczyna, 
aby zastawić drogi 
naszyjnik, który otrzymała 
od chłopaka. W niedługim 
czasie jednak mężczyzna 
prosi ją, aby założyła go 
na ich kolejne spotkanie…

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Taxi 3; akcja, Francja 
2003

21:50 Dziewczyna z 
sąsiedztwa; komedia, 
USA 2004

23:55 American Pie: Naga 
mila; komedia, USA 2006

02:05 Ale numer!; Polska
02:45 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

03:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 10; serial TVP

06:30 Czterdziestolatek; odc. 
2/21 - Walka z nałogiem, 
czyli labirynt; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 76 
„Kryzys”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 77 
„Próba”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 Ranczo; odc. 86 - 
Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 160 
„Sprzątanie” sezon 7; 
serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 161 
„Zależności” sezon 7; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 87 - 
Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 88 - 
Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
65 - Taka spokojna 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
66 - Obrona konieczna; 
serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
617 - Moje dziecko!; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 77 
„Próba”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 89 - Czas 
konspiry; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 90 - 
Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 162 
„Powrót Magdy” sezon 7; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
67 - Sonata; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 194; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 91 - 
Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 92 - 
Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

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

23:55 Na dobre i na złe; odc. 
685; serial TVP

00:55 Londyńczycy II; odc. 
11/16; serial TVP

01:50 Londyńczycy II; odc. 
12/16; serial TVP

02:45 Czterdziestolatek; odc. 
2/21; serial TVP

03:35 M jak miłość; odc. 
675; serial TVP

04:35 Rodzinka.pl; odc. 160; 
serial komediowy TVP

05:05 Ja to mam szczęście!; 
odc. 10; serial TVP

05:20 Familiada; odc. 2387
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Pieczone kurczaki na 
nowo; magazyn kulinarny

06:30 OPPA 2000 - Gdzie 
jest Dzidek (2); widowisko

07:35 Jeden z dziesięciu; 
13/98; teleturniej

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (49) - Fachowcy; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 50 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (11) - Kelner i 
kucharz; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /112/ - 
„Ruchome piaski” - Varius 
Manx

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /63/ - „Ogrodu 
serce” - Daab

11:15 Pojedynek nie na 
żarty; (10) - Tomasz 
Jachimek kontra Formacja 
Chatelet; widowisko 
rozrywkowe

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (1); program 
rozrywkowy

13:15 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (2); program 
rozrywkowy

14:10 Familiada; odc. 2387; 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa 2014 - 
Bohater potrzebny od 
zaraz (1-3); widowisko

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby z milickich 
stawów

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 40 
- Amazonka; cykl report.

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 8 Portugalia - 
„Porto” (35)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (270); 
serial komediowy TVP

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

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (50) - Ekologia

22:15 Kierunek Kabaret; /43/
23:20 Olga Lipińska 

zaprasza; (12); talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 49 

ed. 3; teleturniej
00:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – 35. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
2014 - Neo - Nówka i 
goście; /1-2/

02:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wakacje z 
Kabaretem - Szczecin 
2014 (1)

03:55 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (17)e

05:20 Ukryta prawda (73) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (192) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (125) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(10) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (151/180) - 
serial obyczajowy. Aleks 
naciska Violettę w sprawie 
dostarczenia mu haków na 
Marka. Violetta obiecuje 
mu, że się wykaże. Marek 
obawia się, że niechcący 
uraził Ulę. Zastanawia się, 
jak ją przeprosić. Ula 
postanawia pomóc 
Jaśkowi odzyskać Kingę. 

09:45 Brzydula (152/180) - 
serial obyczajowy. Violetta 
informuje Aleksa, że 
znalazła haka na Marka. 
Domaga się jednak 
rekompensaty za swoją 
współpracę. Niemal cała 
rodzina Cieplaków idzie na 
randki: Ula, Jasiek i ich 
tata. „Na gospodarstwie” 
zostaje tylko Beatka. 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (467) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (126) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (366) - 
program sądowy

14:55 Szpital (193) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa (10/13) 
- serial

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

17:55 Brzydula (153/180) - 
serial obyczajowy. Randka 
Uli z Markiem zostaje 
niespodziewanie 
przerwana. W firmie 
wybucha skandal związany 
z Violettą i Aleksem. 
Violetta obawia się o 
swoje życie. Sebastian 
postanawia ją chronić. 
Przerażona Dąbrowska 
informuje Józefa, że z 
Bartkiem coś się stało. 

18:30 Brzydula (154/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (468) - 
program obyczajowy

20:00 Święta z zaskoczenia - 
film rodzinny, USA 2013

21:45 Oszuści (2/10) - serial
22:45 Niewierni (2/10) - 

serial
23:45 Nowe życie - film 

sensacyjny, USA 2008
01:50 Nie z tego świata 

(10/22) - serial, USA
02:50 Moc Magii (313/355) - 

program, Polska

05:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (11/13) - 
program lifestylowy 

06:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (12/13) - 
program lifestylowy 

07:10 Ostre cięcie 4 (9/12) - 
program 

07:55 W dobrym stylu 3 
(6/8) - program 
lifestylowy 

08:40 Sekrety chirurgii 3 
(1/13) - reality show 

09:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (5/6) - reality 
show 

10:25 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (3/6) - 
program rozrywkowy 

11:10 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (7/13) - program 
rozrywkowy 

12:10 Kuchenne rewolucje 7 
(6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

13:10 Afera fryzjera 5 (8/12) 
- program rozrywkowy 

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (10/12) - 
program rozrywkowy 

14:40 Gwiazdy prywatnie 
15:10 Ostre cięcie 4 (9/12) - 

program 
15:55 36,6 2 (9/13) - 

program 
16:55 Wszystko o jedzeniu 2 
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (11/12) - 
program lifestylowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 8 
(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (3/13) - 
program rozrywkowy 

19:55 Idealna niania 9 
(8/12) - program 
obyczajowy 

20:40 W czym do ślubu? 
(8/10) - reality show 

21:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (1/10) - reality 
show 

21:55 Pani Gadżet 2.0 
(11/12) - magazyn 

22:25 Pani Gadżet 14 
(10/12) - magazyn 

22:55 Dorota was urządzi 6 
(5/12) - program 

23:40 Gwiazdy prywatnie 
00:10 Prawda z DNA (8) - 

program obyczajowy 
00:40 Ask The Doctor 
01:20 Najmniejsza kobieta 

świata - dokument 
02:25 W roli głównej – 

Trinny & Susannah (8) - 
talk show 

02:50 W roli głównej – 
Wojciech Fibak (12/17) - 
talk show 

03:20 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn 

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

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

04:45 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn 

08:00 Koszykówka kobiet - 
Eliminacje ME 2019: 
Turcja - Polska

09:45 Snooker - Champion 
of Champions 2017 - dz 7

12:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP Japonii - Gala

13:40 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Niemcy - 
Francja

15:50 Koszykówka kobiet - 
Eliminacje ME 2019: 
Turcja - Polska

17:30 Magazyn tenisowy 
WTA 2017

18:30 Kolarstwo torowe - 
Puchar Świata, 
Manchester

19:45 Jedziemy na Mundial
20:30 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Meksyk

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 7

07:00 Śląskie bez auta
07:20 Twarze TV Katowice
08:00 Wielka piątka Azji. 

Tygrys; cykl dokum.; 
Niemcy (2015)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 7; mag.
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień 
10:25 Plebania; odc. 993
10:50 Reportaż
11:15 Testament; film dokum.; 

Polska (1993)
12:15 Smaki polskie
12:30 Łódź kreatywna – Marta 

Libiszowska-Jóźwiak; rep.
12:45 Co niesie dzień 
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Małopolska na rowery; 

odc. 12
14:15 Wielka piątka Azji. 

Tygrys; cykl dokum.; 
Niemcy (2015)

15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 
670; magazyn

15:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Do upartych 
należy zwycięstwo

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
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Kartki z kalendarza
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Śląskie bez auta; 

magazyn
20:01 Uwaga! Weekend; 

magazyn
20:55 POGODA
21:00 A życie toczy się dalej... 

– Jacenty Jędrusik
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. 

Tygrys; cykl dokum.; 
Niemcy (2015)

00:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Do upartych 
należy zwycięstwo

01:20 Testament; film dokum.; 
Polska (1993)

02:20 Smaki polskie
02:40 Wielka piątka Azji. 

Tygrys; cykl dokum.; 
Niemcy (2015)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 Małopolska na rowery; 

odc. 12
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 993
06:20 Reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Do upartych 
należy zwycięstwo

06:50 Był taki dzień – 16 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Ściśle tajne. Rzecz o 
wojskowych służbach 
specjalnych; film dokum.; 
Polska (2017)

07:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc 41 
- Oaza wolności; cykl rep.

08:30 RetroTEYada – Z 
archiwum kabaretu Tey 
czyli RetroTEYada; odc. 
11

09:10 W labiryncie; odc. 
118/120; serial TVP

09:45 Kronika olimpijska; 
odc. 3 Moskwa Los 
Angeles. Igrzyska 
polityków; film dokum.; 
Białoruś (2008)

10:10 Kronika olimpijska; 
odc. 4 Igrzyska światów 
równoległych, czy Nasza 
odpowiedź Amsterdamu; 
film dok.; Białoruś (2012)

10:50 Wszystkie kolory 
świata – Zachodnia 
Japonia; odc. 14/30; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

11:55 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:20 Kryptonim muzeum
12:40 Nowe Ateny
13:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Bitwa pod 
Waliłami kolejne natarcie

14:10 Sensacje XX wieku – 
Największa tajemnica 
księcia Windsoru; cykl 
dokumentalny

14:40 Sensacje XX wieku – 
Najwierniejszy żołnierz 
Hitlera; cykl dokum.

15:10 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tragiczne 
miasto; cykl dokum.

15:35 Księżna Diana. 
Własnymi słowami; film 
dokum.; Wielka Brytania

16:45 Historia Polski – 
Havel; film dok.; Polska

17:40 Czas honoru; odc. 39; 
serial TVP

18:40 Taśmy bezpieki
19:10 Sensacje XX wieku – 

Tajemnica bomby A;  
cz. 1-2; cykl dokumentalny

20:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Kryptonim 665

20:40 Statki wolności; odc. 
1/2; serial dokum.; Francja

21:45 Boża podszewka; odc. 
5/15; serial TVP

22:55 Spór o historię – 
Władcy polscy: Zygmunt I 
Stary; debata

23:40 Ośmiornica; odc. 4/12; 
serial; Włochy (1984)

00:40 Czarny serial – 
Heweliusz; cykl dokum.; 
Polska (2000)

01:05 Czarny serial – 
Variola Vera – Czarna 
Ospa; cykl dokum.; Polska

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc 41; 
cykl reportaży

02:20 Boża podszewka; odc. 
5/15; serial TVP

7:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; 
rewanżowy mecz 
barażowy: Irlandia - Dania

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

11:20 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; 
rewanżowy mecz 
barażowy: Włochy - 
Szwecja

13:15 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

14:45 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; studio

15:00 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; mecz fazy 
grupowej gry pojedynczej

18:05 Z archiwum boksu: 
Boks; Gala w Louisville z 
1961 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Alex 
Miteff

18:30 Boks; Walka o pas IBF 
World we Fresno; waga 
półciężka: Artur Beterbiev 
- Enrico Koelling

20:45 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; studio

21:00 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; mecz fazy 
grupowej gry pojedynczej

23:30 Z archiwum boksu: 
Boks; Gala w Louisville z 
1961 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Alonzo 
Johnson

0:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

2:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

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

POLSAT SPORT


